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ALiBEY BARAJI DEFORMASYON ARAŞTIRMA 
PROJESi ve 1987 YILI SONUÇLARI 

1. G 1 R 1 Ş 

Barajlar, milyonlarca metre'kiip suyun de
polandığı büyük ve öneml i müheodislik yapıları· 

dır. Bu yapılarda iç ve dış yüklarin etkisi altında 

yatay ve düşey yönde, kalıoı ve elastlk hareketler 
oluşur. Deformasyon, Deplasman grbı adlar veri· 
len bu hareketlerin kr.lıtıik sını rlara ul'aşması baröj 
gövdesln iln zarar görmesine, hatta yrkılmasına se
bep olabilmektedir. Örneğin Içinde <bulunduğumuz 
yüzyılda dünyada 200 barajda önemli hasarlar or
taya çıkmış ve onbinleroe kişi hayatını 'kaybetm i ş

tir. Bu nedenle barajlar gibi önemli yapıların i ş

letmeye açılmadan önce ve ışqetme sürecinde be
lirli zaman ara'lıklarında kontrol (deformasyon) ölç
melerinin yapılması, sosyal , ıtıeknik ve ekonomik açı
dan zorunludur. 

Bu temel dl:işünceden hareketle lstanbul 'a Içme 
ve sanayi suyu temin eden, ayrıca Alibey deresi 
çevresini raşkrndan koruyan Allbey barajının gövde 
hareketlerini jeodezrk yöntemlerle araştırma üzere, 
tarafımı:ııdan ITÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araş

·tırma Merkezl·ne 3 yri süreli bir proj-e sunulmuş ve 
kabul edllmı~ı·r . ·Projemlz malzeme ve araç yönün· 
den DSI 14. Böl.ge Müdürlüğünce desteklenmek
tedir. 

2. BARAJIN TANITILMASI 

AlPbey barajı Istanbul'un yaklaşık 40 km kuzey 
batısmda ve aynı adı taşıyan derenin üzerinde bu
lunmaktadır. 

• Yazarlar , i.T:O. In,. Fak. Jeodazl Anabilim dalı ~retim 

Dyelerldlr. 

Yazan lar• Doç. Dr. Emirhan ALGOL 

Doç. Dr. Raslm DENIZ 

Yar. Doç. Dr. Denizhan YAUN 

Yar. Doç. Dr. Ersoy ARSLAN 

Baraj gölü, yaklaşık 160 km2 '·11k bir rezervuar 
alanından toplanan yağış suları ve Terkos gölün
den derivasyonla aktarılan sularla beslenme'kredir. 

Alibey barajı önemli zem4o ve yera•ltı suyu protı. 
lamlerinin çözümünde uygulanan özel yapı tarzı lle 
dünyadaki S'ayılı barajlar arası:nda yeralmıştır. In
şaatına 1967 yılında başlanan baraj , gıövde dol
gusunun yavaş yap rlması nedeni ile ancak 1983 
yılında işletmeye açılmıştır . Toprak dolgu tipinde 
inşa edilen barajı-n bazı k·a:rakterisıti'l<leri şunlardır 

Gövde yuksekiiği 

Kret uzunluğu 

Kret genişli ği 

Max. su kotu 

Min. su 'kotu 

Rezervuar hacmi 

Dolu savak kapasi-tesi 

28 m 

3Q4 m 

15 m 

30m 

11 .25 ·m 

51 X 1()6 m:J 

500 m3/s 

Barajın su alma yapısı k~lı olup, sistemde 
7 ız:gara ve 5 ıkapak buluıvnakıtıadır . OOiu sevırk sıığ 

sahilde, dip savak ve suahna tönell sol sahilde 
inşa edilmiştir. 

Zemin Problemi ve Çözümü : Bal"aj bölge
sinde kalı-nlığı 33 metreye yaklaşan alüvyon tıaba· 

kası bulunmaktadır. Inşaat öncesi yapılan sondaj 
çalı·şmalarmda ve açılan deney çUkurtarında yer
altısuyu prOblemi ile karşı•laşıldığıodan, alüV'fOO 
tabakasınm kaldırılması aakmcah bulunmuş ve ba
raj gövdesl bu tabak-a üzerinde Inşa edilmiştir. An
cak, temeldeki yerekı suyunun drenajı He gövde 
19i'nde oluşacak boşlUk suyunun sı6n0mlenrnealnl 
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Şekli- 1 Barajın bölgedeki konumu 

kolırylaştınna ve oturmalann hızlandırması amacı ile, 
temel e 3 x 3 m boyutlu kareler ağı biçiminde 0.40 m 
çapında, toplam 20 000 m uzunluğunda kum drenleri 
yapılmış ve bunlar yer yer kaya zemine kadar 
UZ!atılmıştır. 

3 - PROJE GEREGINCE BARAJDA TES'IS EDILEN 
MIKRO JEODEZIK AGIN TANITILMASI 

Alibey barajı deformasıyon araştınn·a projesi 
çerçevesinde, 1987 yılı Marıt ayında baraj alanında 
toplam 26 noktadan oluşan özel bir mll<ro jeodezik 
ağ kurulmuştur. Bu jeodezik ağ, projeyi Üniversite 
dışından destekleyen DSi 114. BQige Müdürlüğünün 
·Aiiyman yönteminin de L1Y9Uianmıasımı olanak ve
recek bir geomeotr.i•k yapıda olması• i·steği di~kate 

alınarak, Şekil· 3'de görülen dikdörtgenlerden oluş
turulmuştur. 

Mikro jeodezlk ağda, 10 adet •'Kontrdl Noktası· 
(1 · 10 nolu nok~alar) ve 16 adet •Oblje Noktası• 
bulunmaktadır. Kontrol ndkıtalarrnın S adedi sıağ sa
hilde ·.te sağlam zeminler Ukaya) üzerinde tesis 
edilmiştir. Baraj gövdesinin yatay ve düşey hare
ketlerini bel·irlemek arnacı ile düşünülen Obje tı'Ok· 
talarımn, 3 adedi kret üzerinde, 9 adedi gövdenin 
mansap şevinde ve 4 adedi de mamba şevinde se
Qilmiştılr. Toprak dolgu rblr barajda ooje noktaları-

4 

nın gövdenin yatay ve düşey hareketlerini yansı

tabilmesi Için yapı şe'klfnin ne olması gerektiği 

araştırılmış ve I.T.Ü. Inşaatı Fakültesi Geoteknik 
Anabilim da·Jı öğretim üyeleriınıin görüşıleri de alı

narak Şekil - 2'd~kl dizayn ve boyutlarda pllye ya
pılması uygun görülmüştür. 

Bu görüş ışığında ml·krojeodez.ık ağın tüm nok
rtaları 40o clozajlı demirli betondan pllye şekilnde 
tesl•s edilmiş ve pil·yelerln üst y\izoeylne zorunlu 
merJc.ezlerrdirme başlığı yerleştirilmiştir. Kontrol 
nok·talarındak~ pilyeleııin çapı 22 cm'dlr. Toprak üs
tünde katan kısmı çelik boru ·lle örtülmüştür. Obje 
noktalarıooak·l pllyelerfn alt krsmını oluşturan beton 
ıtaban plakafarı, 'bötgerım •IDon etki derinliği• olan 
30 cm'oln altmda tesis edilmiştir. Bu pllyelerin 
çapı 1•7.5 cm'dlr. 

Uygul•ı:mma!Gta otan aııaştırma projesrnde, gövde
nin dış hareketl·erlrıln jeodez~k yön1ıemlerle belirlen
mesi hedeflendlğ'inden baraja, varol·anl·arın dışında 
hemangi bir f·lzl~l ölçme donatımı yerleştirilme
miştir . 

4 - BARAJDAKI JEODEZIK ÖLÇMELER 

Y·apı ve Deprem Uygulama Araştırma meııke
zlne S(Jno)an proje gere~lnoe 1987 yrfı lçtnde Allbey 



barajı m~kro jeode21tk ağrnda 6 ay aralıkla 2 ölçme 
yapıılmıştır. Ağ noktalarının yateıy ve düşey ıık ko 
nurnlarını belirlemeye yönelik J•lk ölçmeler (t

0 
per

yodu) 22 Nisan· 10 Mayıs 1987 tarihleri arasındaki 
10 günde tamamlanımştır. Kontrol ve obje noktala
rındaki Vl k hareketleri belirlemeye yönelik Ikinci ölç
meler (t1 peryodu) ise 8-18 Kasım 1987 tarihleri 
arasında yapılmıştır. 

f .----- rÇ::';:~-ı--serıpa baş !ıg ı 

ı 
ı 

Q 

~'1 
ı 

Şekil - 2 : Bir pllyenln yapısı 

Alibey barajı mikro jeodezik ağı yüksek presiz
yanda konum ve deformasyon belirlemeye yöneli·k 
planl·af'l'dığından, ağda çok sayıda yertay açı (doğ

rultu), kenar ve yüksekl·tk farkı ölçmeleri yapıl

mıştır. 

Ağın ölçülmesi sürecinde barajefa deformas
yonların olmayacağı varsayımından hareket edildı

ğir.den (dinamik deformasyon modeli). ölçmelerin 
çok kısa sürede tamamlanması planlamnış, ancak 
her iki peryotta da havanın zaman 2.1aman yağışlı 

olması nedeni ile ölçmeler 10 günden önce biti
rl'lememlştlr. 

YATAY AÇI ÖLÇMELERI 

Mikro jeodezik ağdakl yertay açı1ar (doğrultu

lar) J.sviçre yapımı WILDT- T2 saniye teodol·iti ile 
6'şar tam seri ölçülmüşıtür. Her ı ·~ı peryotta da Şe
kil- 3'dekl ölçme p~anı uygulanmış ve 13 Istasyon 
rıoktas~nda toplam 137 doğrul•tu olçülmüştür. Bu 
plana gö~e yatay açı ölcmest Için alet kurulan 
noktalar 

Sağ s~hllde 

Sol sahilde 

Kret üzerinde 

DSI TEJ<Nit< BÜLTENI 1989 SAYI E8 

1, 2, 3, 4, 5 

6, 7, 8,9, 10 

1'1, f2, 13 

dır . Ölçme~erde kul·lanılan ·teodolalerln eksoo ko
~;ulları Jeodezl Aoabil·lm Dalı Laboratuarmda (·I•TÜ) 
kontrol edilmiş ve asal eksen hatası, alet düzen· 
tenerek ortadan ·~ldrrı:lmıştır. 

Mikro joodezlk ağdakl gözlema uzaklıkları 70 m 
ila 392 m arasmda olduğoodan, açı ölçmelerinde 
yöneltme hatalarını ernaza Indirmek Için Şekil - 4 
de gösterilen örel gözleme Işaretleri yaptıralmış ve 
kullanılmıştır. Ancak ağın en dış (uzak) noktala
rına WHd ve kern firmalarının gözlema pllikaları 
yerleştlrilmişıHr. A'Çı ölçmelerinde kolay ve Iyi yö
neltme yapılabilmesi Için, pllyeler ve göileme Işa

retleri arazi lle kontrast oluşturıacak biçimde bo
yanmıştır. 

Ayrıca açı öilçmelerinde güneşin, alet operatö
rKin arkasında kalması sağlanıacak biçimde ·Ölçme 
Planı. yapı·lmış.t~r. 

Her Iki peryot ölçmele·ri hava roşulları yönlin
den uygun zamana rastladığından, ölçmelerde rahat 
çalışma ve net yöntelme dhnikları doğmuş·tur. Baş

'ka bir deyişle öilçmelerde hava tabakalarının titre
şim etkisi yok denecek kadar azdır. Ayrıca teodolit 
ve gözleme iş-aretleri pilyele~io ürerine ron.ınlu mer
kezlendirme lle yerleştirildiğlf'l'den, açı ö'lçülerlnde 
aletin ve hedeflerin dış rnenke2'1rk (•kurma) hata
ları, çökme atıkileri ortadan kaldırılmış1!ır. Her ;kı 

peryoda ait açı ölçme lcamelerl, istasyon denge
lernesi hesapları ile birlikte 1i'Tü Bilgisayarında de
(jerlendir-ilmiştir . 

KENAR ÖLÇMELERI 

!Mikro jeodez1k ağımn kenar ölçmeleri t
0 

per· 
yodunda WILD - 013 Elektronik uzaklık ölçeri 
(E:U.Ö) ile, t 1 peryodıında Ise Keu#el- Esser fir· 
masının Autoranger E.U.Ö ile yapı'lmıştır. Her ;ki 
peryotta da Şekil - S'de gösterHen ölçme planı uy· 
gulanmış ve 45'·er kenar ölçü'lm'üştür. Ağdaki kenar 
uzuııtlukları 70 m Ila 392 m, ortalama 21-1 m ol· 
duğundan, kullanılan her 'ild E!U.Ö Için kısa ölçme 
a'lanı.nda çalışılmıştır. 

Her kenar öiQmesinde 3 bağımsız yöne/Itme 
ve okuma yapılmış ve bunların ortalaması ham 
ölçü diarak alınmıştır. Bu şe~i'lde elde edilen öl
çüJ.ere meteorolojik düre~tme getirebilmek Için, alet 
kurulan noktalarda kuru ve ıslak hava sıcakltkları 
Fle atmosferik basınç ötçülmüşrur. Kenarlar kısa 
olduğundan meteorolojik öiQmelerln sıadece bir Is
tasyonda yaprlması yeterli görülmüştür. 

5 
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Şekli - 4 : Gözlema l..,etıerl 

Kenar ölçmeleri:nde kullanil·an WILD · 013 ale
tlll~n kontrol ve kaJ,ibraşyonu bir kez ·LT.Ü. Kontrol 
Bazında· bir kez de Allbey barajı mı'kro jeodezlk 
ağınm aynı doğrul•tu üzerinde bulunan 5 · 20- 21 · 22 
ndktalarının oluşturduğu bazda yapı'lmıştır . tl per
yodu ·kenar ölçmeler~nde kullanılan Autoranger 
E.U.Ö. ise sadece i.T.Ü. Kontrol bazım!<ı yapılan 
kombinasyonlu ölçmelere göre kontrol edilmiş ve 
·Sıfır nolotası eki· bellrl·enmi·ştir. 

YÜKSEKLIK FARKI ÖLÇMELERI (Nivehnan) 

A1ibey barajı mikro jeodezik ağındaki noktala
rın yü~kllklerini ve düşey hare4<etlerini belirle
mek amacı ile, nokıtalar arasında preslzyonlu geo
metrik nivelman yapıfmıştrr. <1:

0 
peııyodu nivelman 

ö'lçmeleri, ·Bölgesel manyetrk etki· ara~ırması için 
Iki ayrı nivo l'le ·Iki ıkez yapılmıştır. Bu ölçmelerde; 

1) Wild • N3 fertkalajtı nlvosu 

2) Zelss- N1 1 kompansatörlü nlvosu 
kuflamlmı~ır. Ölçmelerde daima aynı nivelman yo
lu Izlenmiş ve her aletle yapıtan ölçmeler yaktaşı1< 
2,5 günde tamamlamnıştır. 

Baraj alanıoda Zelss • ~1 1 1 (Oberkochen) nlvo
sunurı ıkompansatör ıJistemlnl olumsuz etkileyecek 
••bölgesel many8t'lk etık·l· görülmediğinden, t 1 per
yodu ölçmel.erlnde sadeoe Zeiss- N1 1 a'letl kulla
nılmı~rr. 

Her Iki peryoda Ilişkin presllJYOnlu ·niıvelmanda 

Şekl·l • 6'da'ld ölçme planı (niYelman kanavasıl uy
gulanmış-tır. Burada özeiiJkle baraj kretlınln her 
iki yakasındaki zor geçişler yapılarak, ölçmelerin 
kontrolü Için •Nivelman Hatkeları• oluşmasrna özen 
gösterll·miştir. 

Ölçmelere başlamadan önce olvoların ek
sen koşul'ları Jeodezl Aonalbillm Dalı Laboratuarıoda 

(ITÜ) kontrol edilmiş ve ana eksen koşulunun sağ
lanması .için aletler dOzenlenmioştir. 

S - ÖLÇMELERIN ÖNCOL (a prlorl) 

PRESIZVONI.A'RI 

Açı Ölçmelerinin Öncü Prezlsyonlan 

Jeodezik ağdaki yatay açı (doğrultu) ölçme

lerinin presizyonu hakkırıda ön bilgi edinmek ve 

dengeleme hesabının stokastli< modelini tes-t etmek 

amacı ile, her iki peryottaki açı ölçülerı için ayrı 

ayrı prezisyon araştırması yapılmıştır. Hesaplanan 

önoül iç ve dış presizıyon değerleri Qizelge- 1'de 

özetlenmiştir. 

Doğrultu Ölçülerinin 

Öncül Iç ~syonu 

Öncül Dı• Preslzyonu 

Çaelge- 1 

t
0 

Peryodu tı Peryodu 

+ :2C< • 68 + :2C< • 58 

+ see . 03 + 4cc . 17 

lstati9tlk test sonuçlanna göre her Iki peryot

takl öiçmelerin gerek öncOI ·Iç presizyOrıları, gerek· 

se öncül dış preaizyonları kerıdl aralarında uyu

şumludur. Arıcak iç ve dış prezlsyon değerleri bir· 

biri ile karşılaştırıldığında, dış presizyoo değerlerf

nin y&klaş.ık 2 kat büyük olduğu görulmelctedir. Bu 

durum, teodollt ve gözleme işaretleri pHyeler üze

rine zorunlu merkez!lendirme lle yerleştlrildiğ4nden 

öiQmeferde merkezlrendirme hataları olmadığı, an

cak 70 · 390 m. grbi kısa gözlema uzaklıklannda 

yapılabilecek ·Yô~~tme Hatalarıından. kayna'klana

bileceğl şeklinde yorumlanmıştır. 

7 
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Şekli - 5 : Allbey barajı Jeodezlk aj)ında ölçülen 

kenarfar (kenar kanev•ı) 
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KENAR ÖLÇÜLERININ ÖNCÜL PRESilYONU 

Alibey !Yarajı mikro jeodez iık ağında her Iki per· 
yotta da aynı ölçme planı uygulanmış ve 45'şer 

kenar ölçülmüştür. Kenar ölçmele~inin prezisyonu 
hakkında ön bilgiler edinmek ve ağ dengelemesin· 
de kenarların ağırlıklarını belirlemek için, ölçmeler
de kullanılan aletl erin firmalarınca m, + a + bs 
şekli·nde verilen bağmtılar, 

WILD- 013 için : M, + 5 mm + 5ppm 

Autoranger için : M, + 5 mm + 6 ppm 
kullanılmıştır. Bu bağıntılara göre, t0 ve t 1 perya
dunda ölçülen kenarların öncü! presizyonlarının 

extrem m, değerleri çlzelge 2'de gösterilmiştir. 

Kenar ölçmelerine Ilişkin öncül presizyon de
ğerleri ve kenarların bağıl hatalarının her iki per
yotta yaklaşrk birbirine eşit alınabileceği görül
mü~tür. 

t1 Peryodu 

max . m, + 5.35 

min . m, + 5.02 

+ 5,53 mm 

+ 5,02 mm 

Çizelge- 2 

YÜKSEKLIK FARKI ÖLÇMELERININ ÖNCÜL 
PRESIZYONU 

Jeodezik ağın noktaları arasında , her iki per
yotta da aynı ölçme planı uygLllanarak toplam 34'er 
kenar üzerinde gidiş - :lönüş presizyonlu nivelman 
yc:pılmıştır . t0 peryodunda Wild- N3 ve Zeiss - Ni 
1 nivoları ile tı peryodunda Zeiss- Ni 1 nivosu ile 
elde edilen ölçülerirı ; 

m = o 
:;: _1 • j [Pdd] 

2V N 

bağıntısına göre hesaplanmış öncü! presizyon de
ğerleri; 

t0 peryodu ölçüleri için 

+ 0.1426 mm (Wild- N3 ile) 

+ 0.1091 mm (Zeiss- N1 1 ile) 

tı peryodu ölçüleri için : 

m02 = + 0.1279 mm (Zeiss-N 1 1 ile) 

bulunmuştur . 

Her iki ölçme peryodunda Zeiss - N1 1 nivosu ile 
elde edilen ölçülerin öncü! presizyon değerleri 

(+ 0.1091 ve + 0.1279 mm) için F- dağılım testi 
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uygulanmış ve her iki peryotta Zel ss- N1 1 aleti lle 
elde edilen ölçüle~in ölçü! presiz:yonlarının birbiri 
ile uyuşumlu olduğu, başka bir deyişle eşit alına

bileceği sonucuna varılmı~ır. 

6 - MIKRO JEODEZIK AOIN DENGELENMESI 

Ön Dengelemeler, Uyuşuınsuz Ölçülerin Ayık
lanması ve Ağırlıkların Belirlenmesi 

Allbey barajı mikro jeodezik ıığının deforıtl4s

yon analizine girmeden önce, her iki peryöt ölçü
:ıeri ayrı ayrı senbest dengelenmiştir. Bu dengele
me hesapları ndan; ağdaki yatay doğrultu ve kenar 
ölçülerinin ağırlıklarını daha gerçekçi ıbelirleme'k 

amacı ile jeodezik ağ sadece doğrultu ölçüleri _ve 
Pr = 1.0 ağıririkarı lle t0 ve tı peryGitları için ayrı 

ayrı ön dengelemeleri yapılmıştır. Bu dengeleme
·(erde, varsa uyuşumsuz ölçüler, lit./8/ daki. teorik 
esaslara göre ayıklandıkltan sonra birim ölçü için; 

+ see. 04006 

tı peryodu için m0 + 9«. 06632 

a postriori ön presizyon değerleri elde edilmiştir. 

Yatay kontrol ağının bundan sonra münferit 
dengeleme hesaplarında ; 

Doğrultuların ağırlıkları 

t0 peryodu için Pr 

t ı peryodu için Pr = 

Kenarların ağırlıkları : 

-- == m 2 
o 

(5.04006)2 

(9.06632)2 

= 0.03937 

= 0.01217 

1 
t0 peryodu için P, = --(m, w : Wild · 013 için) 

(m,w)2 

t, peryodu için P, 

alınmıştır. 

...,.---:-:- (m,A t Autoranger için) 
(m,A)2 

Her iki peryoda ilişkin doğrultu - kenar ölçü

lerine gerek ayrı ayrı, gerekse birlikte yapılan ön 

ve kesin dengeleme hesaplarında Pope yöntemine 

göre bilgisayarda uyuşumsuz ölçü testi yapılmış ve 

sayıları çok az olan uyusumsuz ölçüler ağdan çı 

karılmak suretile ayıklanmıştır . 



Her Iki Peryot Ölçülerinin Ayrı Ayrı Serbest 
Dengelenmasi 

Her Iki peryot Olçülennln ön deTl!geleme sonliÇ· 

larına göre ölçü ağırlıklarının belirlenmesinden son

ra, serıbest ağ olarak 2. kez dengeleme hesapları 

yapılmıştır. Bu aşamada değişik ö'lçülere göre elde 

edilecek sonuçtarı görmek ve bir karşılaştırma ze

mini hazırlamak üzere, yatay kooıtrol ağı t
0 

ve t 1 

peryodu için; 

Ölçme mo 
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a) Doğrultu ölçüleri lle 

b) Kenar ölçilieri ile 

c) Doğrultu - Kenar ölçüle~i lle 

ayrı ayrı serbest dengelenmiştir. 6 adet dengeleme 
hesabının yapıldığı bu aşamada elde edilen sonuç
ların özeti Çizelge - 3 Ek 1, 2 incelendiğinde t

0 

Peryodundaki ölçmelerin daha Iyi olduğu, ayrıca 

açı - kenar olçülerfnin birlfk.te dengelenmasi lle da
ha yüksek preslzyona ulaşıldığı görülmelctedlr. 

NOKTA KONUM PRE. 
Peryotu (a postrlorl) max min ort. 

Ooğrul.tu 

(Açı) Ağı 

Kenar Ağı 

to 

t, 

to 

(cc) 
::;::: 5.0406 

+ 9.06632 

::;::: 0.42253 

(cm) (cm) (cm) 
0.31 0.09 0.16 

1.86 0.18 0.42 

0.74 0,26 0.36 

t, + 0.40164 0.51 0.32 0.40 

Açı- Kenar to ::;::: 0.88528 0.28 0.08 0.14 

Ağı t, ::;::: 1.24'599 2.32 0.22 0.51 

Çizelge- 3 

7 - DEFORMASYON ANALIZI 

1 • - Yatay Düzlerndaki Hareketlerin 
Belirlenmesi 

•Barajdaki deformasyonların yatay düzlamdeki 
bileşenlerinin büyüklük ve yönlerinin belirlenme
sinde, llte~atür /2/, /5/ ve /9/ de ayrıntılı açık
lamaları bulunan ·Bağıl GQ.ven Elipsleri ile Defar
masyon Analizi. yöntemlnrn temel prensibi özet 
olara'k aşağıda açıklandığı gibidir : 

Deformasyon analizi yapılacak peryotlara iliş

kin ölçüler ayrı ayrı serbest ağ olarak dengele
nir. Bu dengelemelerde jeodezik noktalar için aynı 

yaklaşık koordinatl·ar kullanılsa dahi, bu ağ'ların da
tumları birbirinden farklı oluşur. Her iki ağın da
tumlarını çakıştı~ak için t1 - t

0 
zaman aralığında 

konum değiştirmeyen ·O~ak Noktalar• gereklidir. 
Bunun için Jeodezik ağın kurulması aşamasında 

konumları değişmeyeceği varsayılan Kontrol Nok
taları için istatistrk test yapılarak t 1 - 0 süresinde 
konum değiştirmemiş sabit (ortak) noktalar be
lirlenir. Bundan sonra oııtak noktalar için birer çift 
koordinat bilinmiyeni, diğer kontrol ve obje nok
taları Için ikişer çlf.t koordinat bilinmlyeni s:? 

lerek her Iki peryodun ölçüleri birlikte (tümden) 
dengelenlr. Bu dengeleme sonunda ortak noktalar 
dışındaki her nokta çifti Için elde edilecek koor
dinatların farkı test edilerek, hareket (deformas
yon) olup olmadığına karar verilir /'2/, /5/, /9/. 

Sabit Nokta Varsayımı ve Test Edilmesi 

o ve t 1 peryotlarrna lliş•kln -ölçülerin oluştur

duğu jeodezik ağların datum aykırılığını ortadan 

kaldırmak için, konumları değişmlyeceği düşünüle

rek kaya zeminler üzerinde seçilen ve tesis edilen 

1- 10 noktaları ile kret üzerindeıki 11- 13 noktaları

nın oluşturduğu ana ağdan yararJ·anrlmıştır . 13 nok

·tıılı bu ağın , .f0 peryodu içfn belirlenen P, = 0.03937, 
1 

P, = --- cığırlrkları ve t 1 peryodu Için belirlenen 
(mw,)2 1 

P, = 0.01217, P, = ağırlıkları lle yapı· 

(mA,)2 
lan açı - kenar ağı serbest dengelemelerinden el

de edilen koordinatlar kullanılarak 13 nokta için 

Helmert Transfo~masyonu yapılmıştır. Ek- 3'de gö

rüleceği gibi bu transformasyon sonunda, 
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Ölçek katsayısı k = 1.00003869 

Dönüklük rp = 0.000067 grad 

bulunmuştur. Daha S'Onra ölçek katsayısı kullanıla
rak t0 peryodundakl ana ağın kenarları, ·t 1 perya
dunun ölçeğine dönüşıtürülmüş.tür. Bu işlem ana 
ağın t

0 
ve tı peryotları ölçülerin·ln blr!likıte (tüm

den) dengelenmesi sırasırıda t
0 

peryoduna ait ke
narlarrn ölçek katsayısı ile çarpı lması şeklinde ya
pılmıştı·r. Helmerıt transformasyonu verileri ve so
nuçları Ek- 3'de gösterilmiştir. 

Her Iki peryoda Hlşkin 13 noktalı ana ağların 

ölçek uyuşumu sağl·andıktan sonra bu noktaların 
her biri saolt (değişmez) al ınarak dengeleme ya
pılmış ve Kongruenz testi ile o noktanın t 1 • t 0 

za
man aralığında se1biıt k·alıp lcalmadığı araştırılmış

tı·r. Aynı Işlemin 13 nokta Için tekrarlanması so
nunda 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13 nolu sekiz noktanın 
sabit kaldığı saptanmıştır. 

Her Iki Peryot Ölçülerinin Birlikte Dengelenmesi 

t 1 • t0 zaman ar·alığında konum değiştirmediği 

saptanan 8 noktanın belirlenmesinden sonra her iki 
ağ , 18 + 18 + 8 = 44 nokta, 264 doğrultu ve 
87 kenar ölçüsü ile tümden dengelenmiştir. Bu den
gelernede ağın 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 ve 13 nolu nokta
ları için -bir çift, diğer •noktalar için ikişer çift ko
ordinat bilinmlyeni seçilmiş ve münferi.t dengele
melerden edilen değerler yaklaşık koordinat ola
rak kullanılmıştır. 

Ölçüle~in tümden denge'lenmesine ilişkin bil 
gisayar ç ~kışları özeti Ek- 4'de gösterilmiştir. 

Yatay Defonnasyonların Analizi 

Her iki peryot ölçülerinin birlikte dengelen
mesi sonucu hareketli noktalar için 

d' , = [dy, dx,J fark vektörleri ve bunların 
Od; kofaktörler matrisi hesaplanmıştır . 

d, fark vektörlerinin deformasyon (hareket) 
olup olmadığına karar vermek iç in 

S ı fır Hipotesi H
0 

: d, = O 

Test Büyüklüğü Td = d,' a d,' d, 

2 uo2 

hesaplanmıştır . Ayrıca karşılaştırma kriteri olarak 
S = 0,95 istatistik güven (a = 0,05 yanıimal. 
f , ve f2 serbestlik dereceleri için F - dağ ıl ım çizel
gesinde Fat , f 2 = 3.04 değeri elde edilmiştir. Bil· 
gisayarda yapılan bu het .lpların özeti olarak, ha
reketli olduğu varsayılan noktalar için koordinat 

12 

farkları, farıl< vektörler-Inin büyüklüğü ve yönü, ba
ğı' ! güven elfpslertnin, par8'1Tl'e'trelerl Çizelge · 4'de 
gösterilmiştir. 

Fark Vektörlerinin Yorumlanması 

1 °) Çlzelge • 4 Incelendiğinde, sadece 5,4 ve 23 
nolu noktalardaki fark ve~törlerinin signifi.karrt ol· 
duğu başka bir deyişle deformasyon (yatay hare· 
ket) olduğu görülmektedir. Ancak şekil • 7'dekl ve'k
törler incelendiğinde bu noktalardaki hareketlertin 
(3.05, 9.35 ve 3.10 mm) ·küçük ve düzen'SIZ olduğu, 
dolayı.S'i ·le pilyelerin kendi har.eketleri olabileceğine, 

2°) 'Diğer noktalardaki (·Td < F olan) fark vek
törlerinin deformasyon olmadığı, bunların ölçme ha
tatarından ortaya çıkmış olabHeoeğine, karar veril
miş-tir . 

Al!.bey baM] gölü, Terkos gölünden derivasyon
la düzenli aktarılan su ile beslenmekte ve aynı anda 
lstanool'un Içme, sanayi suyu gereksinimi için Ka
ğ~thane pompa Istasyonuna su aktarılmaktadır. Bu 
nedenle t

0 
ve t 1 peryotları ölçmelerinin yapıldığı 

tarfhl·erdeki o~talama su kotlarından da anlaşılacağı 

gNbi baraj gövdesi·rıdeki yük (<itme kuweti) ikinci 
peryotta daha az olmuştur. 

('Baraj gölündeki o~alama su kotları t
0 

per
yodu ıçın H

0 
= 21,73 m, t 1 peryodu için H1 = 

17,39 m.) 

2• - Düşey Hareketlerin Belirlenmesi 
Sabit Noktaların Belirlenmesi 

Barajda, t
0 

ve t 1 peryotlarında Zeiss- Ni 1 pre
sizyonlu nivosu lle elde edrl en yükseklik farkları 

ı 
P = -- ağı rlık seçimine göre serbest ağ ola-

n 
rak ayrı ayr ı dengelenmiştir. Dengeleme sonuç-
ları olarak, nolct:a yüksekli·kleri ve bunlar arasındaki 
farklar Çizel ge- 5, Ek 5, 6'da gösterilmiştir. Her iki 
nivelman ağının se~best dengelenmesinde, nokta 
katları için aynı ya'k'laşık yükseklik değerleri alınmış 
olmasına rağmen datumları farklıdır . Datum çakıştır

ması için, ağın en dışında bulunan ve Şekil kapan· 

ması oluşturmayan (açık) 1. 10 nolu noktalar dı

şındaki kontrol noktaları için elde edilen farkların 

ortalamasından yararlanılmıştır. Burada, t 1 perya

dunda elde edilen kotlar, ortalama fark kadar öte'le· 

nerek Kontrol Noktaları için yeni yükseklik fark· 

ları elde edilmiş ve bunlardan en küçük fark değe

rine sahip 2, 6, 7, 8 ye 9 nolu nok:taların t 1 • t0 
za

man aralığında düşey yönde hareket etmediği kabul 

edilmiştir. 



DEFORMASYON VEKTÖRLERi F = 3.04 

FARKLAR FARK VEKTÖRÜ BAG IL HATA ELiPSi TEST BÜYÜKLÜGÜ 

NOK. DX DY AÇIKLIK UZUNLUK AÇIKLIK A B 1 ı 

NO. (MM) (MM) (GON) (MM) (GON) (MM) (MM) T = (DI) • O • (DI) 

5 2 .00 4 .53 73 .53 4.95 32.61 2.53 1.55 3.05 

3 2 .00 -1 .49 359.12 2.50 27.ô9 1.19 1.00 2.91 

4 6.73 3.09 27 .38 7.411 28.3·1 1.71 1.1'5 9.35 

12 --'0.93 2.84 120.11 2.99 119.11' 1.'59 0.61 1.76 

8 -1.25 1.18 151 .85 1.72 32.76 1.'44 0 .71 2.74 

14 Z.25 0 .16 4.46 2.25 141 :63 2.42 1.42 1.01 

15 -321 0.62 187.85 3.26 125.70 '5.00 1.76 1.24 

16 -1 .34 6.44 113.03 6.58 122.90 1·1.65 1.97 0 .29 
"· 

17 -o.so 2.42 120.32 2.55 120.73 3.39 1.4'7 0.28 

18 2.09 -3.84 331.72 4.37 121.6:4' 4.01 1.56 0.67 

19 9.06 10.34 54.20 13.74 71.63 9.69 2 ,13 2.46 

20 2.31 0.60 16.23 2.39 76.13 2.82 1:82 0.68 

21 --'0.09 0.56 109.66 0.57 112.19 5.33 1.87 0.01 o 
!!?. 

22 3.69 -3.98 347.54 5.43 129:87 4.92 1.70 0.95 nt 
23 5.18 -2.85 368.02 5.91 135.73 3.55 1.42 3.10 ~ 

~ 

24 --'0.36 -7.20 296.84 7.21 124:60 7.'01 2:25 1".35 "' o 

25 0 .36 1.99 88.72 2.02 110.11 6.49 1.61 0.13 ~ 
26 1.82 2.08 54.23 2.76 117.47 6.77 1.87 0.79 i 

~ 
< ..... Çizelge- 4 ı; w 
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NOKTA 
NO. 

N1V . 

NiV. 2 

NIV . 3 

NIV. 4 

NiV. 5 

NiV. 6 

NIV . 7 

NiV . 8 

NIV . 9 

NIV .10 

NIV .11 

NIV .12 

NiV .13 

NiV . 14 

NiV .15 

NiV .16 

NiV .17 

NiV . 18 

NIV . 19 

Niv. 20 

NIV . 21 

NiV . 22 

NIV . 23 

NIV . 24 

NiV. 25 

NIV .26 

NOKTA. YÜK NOKTA. YÜK. 
1P . Nil (M.) 2P . N1 O (M.) 

47.97858 

41 .15226 

32.99215 

26.63913 

19.14897 

34.75554 

35.02933 

36.06102 

36.70539 

36.98872 

34.81882 

34.76769 

34 .79132 

23.04152 

22.12568 

23.31370 

20.95597 

20.35080 

21 :20016 

15.96274 

15.62744 

16.34205 

24.1 3820 

23.04769 

23.19713 

23.33196 

47.97457 

41 .1 5321 

32.99562 

26.64241 

19.15421 

34.75795 

35 .03197 

36.Gô378 

36.70807 

36.99131 

34.81630 

34 .75448 

34.78162 

23.04271 

22.11253 

23.31545 

20.95731 

20.34548 

21 .20387 

15.96805 

15.62849 

16.34424 

24.13866 

23.0458ô 

23.20045 

23.33534 

Çlzelge- S 

FARK 
(M.M.) 

-4.01 

0.95 

3.47 

3.28 

5.24 

2.41 

2.64 

2.76 

2.68 

2.59 

-252 

- 13.21 

-9.70 

1.1 9 

-13.15 

1.75 

1.34 

-5.32 

3.71 

5.31 

1.05 

2.19 

0.46 

-1.83 

3.32 

3.38 
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Her iki Peryot Nivelman Ölçülerinin Birlikte 

Dengelenmesl 

Jeodezik ağı n kaya zeminler üzerinde seçilen 
korrtrol noktalarından , tı • t 0 zaman aralığında (6 ay) 
düşey yönde hareket etmediği varsayılan noktala
rın belirlenmesinden sonra, her iki nivelman ağı 

birlikte (tümden) se~best dengelenmiştir. Bu den· 
gelerne hesabında, sabit (ortak) nok·talar için birer· 
adet bilinmiyen, ağın diğer noktaları için ikişer bi 
linmiyen ve do'layısile yaklaşı•k yükseklik değeri se-

l 
çilmiş ve P = -- ağırlıkları ile serbest den· 

n 
gelerne yapılmıştır. Tümden dengeleme hesabına 
iliş kin bilgisayar çıkışlarının özeti Ek. 7'de, datum
ları çakıştı rılmı ş yükseklikler ve fark vektörleri Çi
zelge · 6'da gösterilmiştir . 

Düşey Fark Vektörlerinin Yorumlanması 

Her iki peryot nivelman ölçülerinin birlikte den
gelenmesi sonucu m

0 
= + 0.363 mm ve nokta 

yükı:. eklikleri nin ortalama presizyonu m; = ::;: 0.6 
mm bulunmuştur. Bu dengeleme sonucu elde edi
len düşey fark vektörleri Şekil • 8'de 2 : 1 ölçeğinde 
çizilmiştir . Düşey fark vektörlerinin yorumlanmasın
da isı a tistik test yer ine, pilye betonlarının t

1 
• t

0 

zaman ara lığında (6 ay •max. çökme değerleri· 

esas alınmıştır . Pilye betonlarının çökme hesabı 
i.T.Ü. inşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı ög
retim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Sağlamer tara
fından yapılmıştır . Bu hesapta pilye kesitleri, ağır
lığı ve zeminin cins i dikkate alınarak , ilk tesisten 
sonra geçen 6 aylık süre içinde ; 

Baraj gövdesinde'ki pilyelerde : - 3 mm 

Kontrol noktalarındaki pilyelerde : - 1.5 mm 

max. çökme olc:bileceği belirlenmiştir . 

Bu sonuçlara göre Çizel ge· 6'daki düşey fark 
vektörleri yorumlandığında ; 1, 5, 11. 12, 13, 15, 18, 
20 ve 24 nolu noktalarda düşey hareket olduğu, 
diğer noktalardaki farkların ölçme hatalarından kay. 
naklandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca düşey ha
reketlerin çok küçük çıkması; baraj gövdesinin fazla 
dış yük altında olmamasına ve zeminin konsollde 
olmasına bağlanmıştır. 

15 
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t
0 

Peryotundaki t1 Peryotundakl Düşey Fark 
Yükseklikler Yükseklikler vektörleri 

Nokta No: (m) (m) (mm) Sonuçlar 

N iv. 2 41.15286 

N iv. 6 34.75689 

N iv. 7 34 .03075 

N iv. 8 36.06248 

N tv. 9 35.70684 

N iv. 47.979·18 47.97422 -4.96 Hareket var 

N iv. 3 32.99319 32.99489 1.70 Yok 

N iv. 4 26.64020 26.64165 1.45 Yok 

N iv. 5 19.15008 19.15341 3.33 Yok 

Niv. 10 36.99017 36.99008 -0.09 Yok 

Niv. 11 34.82011 34.81515 -4.96 Var 

Niv. 12 24.76890 34.75347 -15.43 Var 

Niv. 13 34.79245 34.78075 -11 .70 Var 

Niv. 14 23.04264 23 .04189 -0.75 Yok 

Niv. 15 22.12681 22 .11170 -15.11 Var 

Niv. 16 23 .31483 23 .31451 -0.22 Yok 

Niv. 17 20.95711 20.95464 -0.65 Yok 

Niv. 18 20.35194 20.34465 -7.29 Var 

Niv. 19 21.2P'' 21 .2030!; 1.76 Yok 

Niv. 20 15.96387 15.96723 3 .36 Yok 

Niv. 21 15.62858 15.62765 -0.93 Yok 

Nlv. 22 16.34320 16.34337 0.17 Yok 

Niv. 23 24 .13925 24 .13768 -1.57 Yok 

Niv. 24 23.04872 23.04495 3.77 Var 

Niv. 25 23 .19813 23.19960 1.47 Yok 

Niv. 26 23 .33293 23.33443 1.45 Yok 

(m
0 

+ 0.363 mm) 

Çlzelge- 6 

16 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR 
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- M.G. ÖZGEN, R. DENiZ : Elektromanyetik 
Dalgalarla Jeodezik Ölçmeler (iTÜ , 1986 ls· 
tan bul) 

2 - E. ALGÜL : Barajlarda Jeodezik Deformas
yon Ölçmeleri ve Analizi (Doç. tezi) 

3 - E. ALGÜL : Gökçekaya Barajında Deformas
yon Araştırması (DSi Teknik Bülteni , S~yı 54, 
1983, Ankara) 

4 - E. ALGÜL : Barajlarda Kontrol Ölçmeleri 
(Harita ve Kad. Müh. Dergisi, Sayı SO - 51 , 
84 , Ankara) 

5 - E. ALGÜL : Barajlarda Jeodezik Ağ Yöntemi 
ve Bağıl Güven Elipsleri ile Deformasyon 
Araştırması (DSi Teknik Bülteni , Sayı 53, 1983, 
Ankara) 

6 - R. DENiZ : Kısa Boyların Elektro- Optik Uzak
lık Ölçerlerle Ölçüilmesinde Preslzyon Araş
tırması tDok. Tezi) ('irrü 'inş. Fak. 1981, Is
tanbu l) 

7 - E. ALGÜL : Barajlarda Jeodezıil< Defomıas
yon Ölçmeleri ve Ülkemizdeki Uygulamaları 
(Türkiye 'de inş . Müh. Alanındaki Gelişmeler 

Kongresi 1984, lst.) 

8 - A. AKSOY : Uyuşumsuz Ölçüler Testi (Ha.. 
rita Dergisi, Sayı 93, 1984, Ankara) 

9 - T. AYAN : Bağıl Güven Elipsleri ile Defar
masyon Analizi (Harita Dergisi , Sayı 91, 198'3, 
Ankara 

10 - DSi Gn. Md. : Alibey Barajı Tanıtma Kılavuzu 
1966, Ankara 



TEODOLir KURMA SAVISI 

NOKTA SAYISI 

DOC'iRULTU AÇILAIRI SAYISI 

ÖLÇÜLEN ~BN'AR SAYISI 

OILJ~M GENiŞUIGI 

ÖLÇÜLEN ACiıMUT SAVISI 

OEGIŞMEZ K13NArR S.ANI·SI 

VERi lJEN KOORDiNAlilAR 

NOKTA 
NO 

(PW) 93.263247 CC2 

X 
y 

13 

26 

137 

44 

3 DERECE 

·o 
o 
o 

(M) 
(M) 

M
0 

= 0.68526 CC VBiiRiM ÖLÇÜNÜN ORTALAMIA. HATASI) 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1989 SAYI 68 

BULUNAN KOORDINAlt.AR (VERiLEN NOKTALARlN KOVARYANS! DIKKATE ALJNMAMIŞTIR) 

NOKTA 
NO. 

SAliA (Y) 
DY V= VO +OY 
(M) (M) 

0.050 

2 0 .027 

3 0.01'3 

4 -0.001 

5 -o.o06 

a o.ooo 
7 0 .008 

8 0 .01'4 

9 0.022 

10 0.032 

11 0.016 

12 0.017 

13 0.01 9 

14 -o.ooo 

15 -0.034 

16 0.013 

17 0 .011 

18 0.013 

19 -0.019 

20 -0.024 

21' -0.054 

22 0 .013 

23 0 .033 

24 -0.070 

25 -0.035 

26 -0.047 

9556.019 

95'08.782 

9453.092 

9403.054 

9J78262 

9074.27'4 

9099.806 
91128.538 

9166.019 

9200.713 

9241 .750 

9320.492 

9396.266 

9383.041 

9306.!4!16 

9229.881 

9208.N3 

92134.706 

9361.2'53 

9341 .260 

9264.7'83 

9188.193 

9255.682 

9332.250 

9406.865 

9353.763 

K.O.H. 
MY 

(CM) 

0:1111 

o:ooo 
0.003 

0.054 

0 .062 

0.090 

0 .075 

0.069 

0.007 

0 ;009 

O.Ofjf 

0 .0712 

0.062 

0 .083 

0.1 ı78 

0.178 

0 :130 

0 .11411 

0 ;1121 

0 .092 

0.193 

0.175 

0 .112fl 

0.246 

0 .2212 

0 .241 

YUKARI (X) 
DX X= XO + DX 
(M) (M) 

0.031 

0.007 

-0.008 

-0.022 

-0.045 

-0.'033 

-0.014 

-0.001 

0.015 

0.032 

O.Q1'2 

0 .003 

-0.006 

0.0111 

-0.006 

-0.008 

-0.000 

-0.009 

-0.019 

-0.044 

-0.036 

-0.031 

0 .017 

0.041 

0 .024 

0 .074 

2568.585 

2504.720 

:M27.343 

2363.078 

'1297.677 

2389.779 

2454.940 

2525.650 

2608.514 

2676.165 

2534.738 

2'519.018 

2'492.774 

2446.558 

2'494.949 

2'494.949 

'2422.1'17 

'2398.933 

2375.741 

2308.693 

2332.060 

2355.262 

2561 .367 

2558.169 

2534.974 

2629.839 

K.O.H 
MX 

(CM) 

0 .. 095 

0 .071 

0 .055 

0.066 

0.096 

0.096 

O.o70 

0 .062 

0 .07•5 

0.096 

0 .042 

0.041 

0.043 

0.072 

0.096 

0.070 

0.071 

0.074 

0.062 

0.082 

0 .084 

0.110 

0.102 

0.130 

O.o78 

0.110 

KONUM 
HATASI 

(CM) 

0.15 

0.111 

0.08 

0.08 

0.1 1' 

0 .'13 

0.10 

0.09 

0.10 

0.12 

0 .08 

0.06 

0.06 

0 :11 

0 .20 

0.19 

0 .1'5 

0.1'6 

0.14 

0.12 

0 .21 

0.21 

0 !16 

0.26 

0.241 

0.'26 

AÇIKLIK 
(G) 

5923 

65.08 

98.69 

6Q8 

s.Q'4 

43.88 

56.94 

78.46 

162.64 

194.66 

1'18.62 

120.82 

119.46 

13'9.53 

125.'58 

109.86 

118.142 

122.11 

107.86 

69:51 

110.74 

127.4'6 

139.76 

1124 .32 

109.49 

1-17.55 

HATA ELiPSININ 

A B 
(CM) (CM) 

0.13 

0 .09 

0 .06 

0 .07 

0 .'10 

0 .1'1 

0 .06 

0.07 

0.08 

0 .10 

O.Q71 

0.07 

0 .06 

0 .09 

0 .19 

0.18 

0 .'1·3 

0.1'5 

OJ112 

0.10 

0 .19 

0 .19 

0 .15 

0 .26 

022 

0.25 

0.07 

0 .06 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.06 

0.06 

0.07 

0 .07 

0.04 

0.04 

0 .04 

o:06 

0.07 

0 .06 

0 .06 

0 .06 

0.06 

0.08 

0 .08 

0.08 

0 .07 

0.09 

0.07 

0.09 
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l'EOOOL!iT KURMA SAYISI 

NOKTA SAYISI 

OOÖRULTU AÇillARI SAYISI 

ÖLÇÜLEN KENAR SAYISI 

DiLIM GENIŞLJI(ll 

ÖLÇÜLEN AZIMUT SAYISI 

DECIŞMEZ AZIMUT SAYISI 

DEGIŞMEZ KENAR SAYISI 

VER~LEN KOORDINATLAR 

NOKTA 

NO 

("PW) 166.116989 CC2 

13 

26 

126 

43 

3 DERECE 

o 
o 
o 

y 

X 

(M) 

(M) 

M0 124599 CC (BIRiM ÖLÇıÜNÜN ORTALAMA HATASI) 

BULUNAN KOORDINATlAR (VERILEN NOKTALARlN KOVARYANS! DIKKATE ALINMAMIŞTIR) 

Nokta 
No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11' 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

20 

OY 
(M) 

0 .058 

0.033 

0.017 

0.005 

---{),002 

---{).012 

0.000 

0.006 

0.019 

0.032 

0.017 

0.021-

0.025 

---{).005 

---{).033 

0.019 

0.009 

0.007 

---{).()09 

---{).024 

---{),058 

0.004 

0.018 

--0.073 

---{).031 

--0.043 

Sağa (Y) 
Y=YO+DY 

(M) 

9556.027 

9508.788 

9463.096 

9403.060 

9378.288 

9074262 

9099.798 

9126.532 

9166.016 

9200.713 

92.41 .751 

9320.496 

9396.272 

9383.044 

9306.417 

9229.887 

9208.141' 

9284.702 

9361263 

9341 .260 

e-264.779 

9168.184 

9255.667 

9332.247 

9409.869 

9353.767 

K.O.H. 
MY 

(CM) 

0252 

0204 

0.161 

0 .146 

0.168 

0.191 

0.172 

0.169 

0.204 

0.246 

0 .196 

0 .194 

0.195 

0.225 

0.462 

1.189 

0.349 

0.369 

0.935 

0242 

0.492 

0.446 

2.225 

0.635 

0.672 

0 .646 

DX 
(M) 

0.035 

OJ1J7 

---{).009 

--0.021 

--0.053 

---{).037 

--0.013 

--0.001 

0 .020 

0.04G 

0.011 

0 .002 

--0.009 

0.011 

0.012 

--0.011 

--0.012 

--0.012 

---{).016 

--0.051 

---{).043 

---{),033 

0.029 

0.043 

0.026 

0.082 

Yukan (X) 
X=XO+DX 

(M) 

2568.589 

25040720 

2427.342 

2363.079 

2297.669 

2389.775 

2454.941 

2525.650 

2608.519 

2676.1'76 

2534.737 

2519.017 

2492.771 

2448.558 

2471 .771 

2494.946 

2422.114 

2398.930 

2375.744 

2308.886 

2332.053 

2355.260 

2561 .379 

2558.171 

2534.976 

2629.847 

K.O,H. 
MX 

(OM) 

0.270 

0.229 

0.166 

0.169 

0216 

0 .242 

0.175 

0.151 

0.164 

0.212 

0.096 

0.103 

0.159 

0.194 

0.246 

0.493 

0 .181 

0.186 

0.487 

0 .184 

0.196 

0.272 

0.668 

0.331 

0208 

0.267 

Konum 
Hatası 
(CM) 

0.37 

0 .31 

0.23 

0.22 

0.27 

0.31 

025 

024 

026 

0.33 

022 

022 

0.25 

0.30 

0.52 

1.29 

0.39 

0.41 

1.05 

0.30 

0.53 

0 .52 

2.32 

0.72 

0.70 

0.70 

Hata Elipsinin 

Açı.dık 

(G) 

196.02 

19.28 

163.40 

20.74 

16.87 

31.04 

46.46 

68.70 

84.66 

69.11 

108.84 

118.14 

138.64 

139.87 

125.04 

123.49 

118.79 

121 .46 

71 .50 

83.65 

111 .59 

128.23 

117.87 

123.97 

107.13 

117.16 

A 
(CM) 

0.27 

0.23 

0.17 

0.17 

0.22 

026 

0.20 

0.20 

0.21 

0.26 

0.20 

0.20 

0.22 

026 

0.50 

1.27 

0.36 

0.39 

1.03 

0.25 

0.50 

0.46 

2.31 

0.68 

0.68 

0.67 

B 
(CM) 

0.25 

0.20 

0.16 

0.14 

0.16 

0.17 

0.14 

0.13 

0.16 

0.20 

0.09 

0.09 

0.12 

0.15 

0.17 

0.19 

0.15 

0.14 

0.22 

0.18 

0.18 

0.19 

0.20 

0.23 

0.19 

0.21 



DSI TEKNIK BÜLTENI 

ALIBEY BARAJI 1987 NISAN· KASIM 

1 9556.80100 2563.259300 
2 9503.76500 2504.72600 
3 9453.07700 2297.63000 
4 9403.04000 24'27.34900 
s 937826900 2362.98400 
6 907425900 2207.77500 
7 900--:).79000 24'54.93800 
B 91'28.52100 2525.64000 
9 9166.00100 2603:51 '300 

tü 92.00.69400 2676.:16500 
11 9241.73400 25".>4.73900 
12 932C.47600 251'9.02100 
13 row:zsooo 249'2.77600 

ORTAK NOKTA SAYISI = 

DÖNÜŞÜM KATSAYURl 

A11 = 1.000038696785735090 
A12 = 0 .000001057'562780630 
A01 = -0.0864 
A02 = --0.3625 

PERYODLARI 

9556.00900 
9503.77'100 
9453.08000 
9403.04600 
9378.27600 
0074.24600 
9099. 77'900 
91:28.51300 
91f>5.99600 
9200.69300 
9241.73300 
9320.48000 
9396 .25500 

13 

ÖLÇBK KA TSA YI'SI = 1.000030696786294200 
DÖNÜKtÜK = 0.000067 
HAıTA HESA'BI 

TOPLAM VX = 0.00000 TOPıLNv1 VV 0.00000 

ORITAlAMA HAıTA = 0.00219 

ANA AÖ DENGELEME SONUÇLARI 

2568.59500 
2504.72600 
2427.34700 
2363.08400 
2297.67500 
238S.77300 
24:54.93600 
2525.64800 
2608.51900 
2'876.17600 
2534.73800 
2519.01900 
2492.77500 

TOPI.!AM •W = 0 .00017242 

K<Jt.mlOL W = 0.00017242 

ORTAK NOKTALAR iÇIN VERILEN KOORDI NAllAR D0N0Ş0MLE BULUNAN KOORDINATlAR 

ESKt ESK'J YENi YENI YENI YENi 
NOKTA y V y y 

9556.001 2568.593 9556.009 2568.595 9556.011 2568.596 
2 9508.765 2004.726 9508.771 2504,726 9508.773 2504.726 

3 9453.077 '2427.3'19 9453.080 24'27.347 9453.083 2427.347 

4 e 363.0B4 9403.046 2363.084 9403.044 2363.079 

5 9403.269 2297.680 9378.276 e2fri.fll5 937'8.272 2'297.673 

6 9074.259 2389.775 9074.246 2389.773 9074.250 2389.771 

7 9099.790 2454.938 0000.779 2454.936 9099.782 2454.937 

8 9128.521 2525.69 9128.513 2525.648 9128.514 2525.651 

9 9166.001 2608.513 9165.996 2608.519 9165.996 2608.518 
10 9200.694 2676 .165 9200.693 2676.176 9200.690 2676.172 

11 9241 .734 253.739 9241 .733 2534 .738 9241 .732 2534.741 

12 9320.476 2519.021 932ü.480 2519.~19 '9320.477 2519.022 

13 9396.250 2492.778 9396.255 2492.775 9396.254 2492.778 

NOK. NR. vx TETAVX vv VEKTÖR AÇIKLIK 
(M) (M••2) TESTVX (M) TESTVY (M) (ORAN) 

1 0.0000 0.0000 0.1219 0 .0(}19 0.(}000 0.0002 0.0021 72.7779 
2 0.0004 0.0000 0.0298 0.0020 0.0000 0.6168 0.0021 86.0406 
3 -C.005 0.0000 0.0335 0.0028 0.0000 1.1498 0.0028 11'1.0343 
4 --0.0049 0.0000 5.0788 --0.0022 cı . cooo 0.7234 0.0054 227.0509 

5 --0.0024 0.0000 0.9047 0.0043 cı .oooo 3.0576 0 .0049 267.0164 

6 --0.0015 0.0000 0.~759 0.0041 (! .CDOO 2.9568 0.0044 122.9776 

7 0.0010 0.0000 0.1352 0 .0031 0.0000 1.55] 8 0 .0033 81.1837 
8 0.0027 0.0000 1.0642 0.0013 (!.0000 0.2533 0.0030 2j.3612 

9 -0.012 0.0000 0.1992 ---o .ooo1 o.cooo 0.0028 0.0012 201' .5364 
11 -0.003'6 O.OOtlO 2.1076 --O.OC!2:7 0.0000 1.1644 0.0045 241 .3289 
10 0.0029 0.00{)0 1.1830 ---0.0013 e.cooo o 2240 0.0032 373.3540 
12 0.0032 0.0()(){' 1.4500 --0.0033 0.0000 1.5039 0.0046 349.4567 

13 0.0031 0.0000 1.3872 ~.0014 0.0000 0:2495 0.0034 373.8610 

Ek 3 : Hel11lel1t T ransfoıma.ıryonu SOillJIÇI arı 

1989 SAYI 68 

TETA·S 
cM·ozı 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0 .0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0000 
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NOKTA 

4 

DY 
(M) 

2 

6 

9 

9 

10 

11 

5 

3 

4 

12 

8 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

s 
3 

4 

12 

8 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

0 .009 

0.007 

---0 .011 

---0.005 

---0.005 

---0 .003 

- 0.002 

0.004 

0.002 

0.005 

0.003 

0.000 

-0.007 

0.003 

0.000 

--0.003 

---0.004 

---0.002 

0.001 

0.001 

---0.003 

---0 .005 

-0.001 

0.002 

0 .004 

0.002 

0.006 

0 .004 

0.006 

0.003 

---0.006 

0.003 

0.000 

0 .003 

---0.002 

---0.006 

0.011 

0.001 

---0.002 

-0.003 

-0.004 

- 0.006 

0.006 

0.004 

SAÖA (Y) 
Y = YO + DY 

(M) 

9556.028 

9508.789 

9074.263 

9166.014 

9166 .014 

9200.710 

9241 .748 

9396 .270 

9378.284 

9453 .097 

9403.057 

9320.492 

9128.531 

9383 .044 

9306.4116 

9229.878 

9208.139 

9284.706 

9361 .254 

9341 .261 

9264.780 

91 '88 .188 

9255.681 

9332 .252 

9408.869 

9353.76'5 

9378.288 

94153 .096 

9403.060 

9320.495 

9128 .532 

9383.044 

9306.416 

9229.884 

9208 .141 

9284.702 

9361 .264 

9341 .261 

9264.781 

9188 .184 

9255.578 

9332.244 

9408.871 

9353 .757 

K.O.H. 
MY 

(CM) 

0.117 

0.093 

0 .098 

0 .085 

0.085 

0.095 

0.083 

0.078 

0.104 

0.083 

0.085 

0.098 

0.084 

0.113 

0.227 

<>.226 

0.166 

0.186 

0.1'62 

0 .136 

{).251 

0.223 

0.1'62 

0.312 

0.279 

0.308 

0.141 

0.101 

0.101 

0.132 

0 .106 

0.197 

0.399 

1.04S 

0.287 

0.322 

0 .836 

0.215 

0.438 

0.382 

0.269 

0.555 

0.569 

0.546 

DX 
(M) 

0.003 

0.000 

---0.003 

0.006 

0.006 

0.009 

0.001 

0.000 

--0.008 

---0.002 

---0.004 

0.002 

0.002 

---0.001 

-0.001 

0.001 

---0.002 

---0.004 

---0.004 

---0.007 

---0.006 

---0.005 

0.004 

0.003 

0 .002 

0.006 

---0.006 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.001 

---0.004 

0.000 

---0.003 

--0.001 

0 .005 

-0.005 

---0.006 

-0.001 

0 .009 

0.002 

0.003 

0.008 

YUKARI (X) 
X= XO + DX 

(M) 

K.O.H KONUM 
MX HATASI 

(CM) (CM) 

2568.588 C.125 0.17 

0.14 

0.15 

0.12 

0.12 

0 .14 

0.10 

0.10 

016 

0.12 

0.12 

0.11 

0.12 

0 .15 

0.26 

0.24 

0.19 

0.21 

0 .18 

0.17 

0.27 

0.26 

0.20 

0.35 

0.30 

0 .34 

0.23 

0.1 15 

0.17 

0 .15 

0.16 

0.24 

0.45 

1.13 

0.32 

0 .36 

0 .94 

0.27 

0.47 

0.44 

0.34 

C.63 

0,59 

0.59 

2504 .720 

2389.776 

2608 .520 

2608 .520 

2676 .174 

2534.739 

2492.774 

2297 .669 

2427.341 

2363.074 

2529.020 

2525.652 

2471.77"6 

2471 .776 

2422 .115 

24'22.115 

2375 .737 

2375 .7~7 

2308 .886 

232.054 

23'55.257 

2581.371 

2558.172 

2534.976 

2629 .845 

2297.671 

2427.343 

2427.343 

2519 .019 

2525 .651 

2448.559 

2471 .773 

2494 .949 

2422.114 

2398.932 

2375.746 

2308.888 

2332.054 

2355 .261 

2581 .376 

2558171 

2534 .977 

2629.847 

0.100 

0.1'15 

0.087 

0.084 

0.102 

0.049 

0.061 

0.122 

c.o8o 
0.090 

0.055 

0.083 

C.096 

0.124 

0.090 

0.093 

0.097 

0.083 

0.104 

0.106 

0.139 

0 .124 

0.164 

0.105 

0.135 

0 .187 

0.108 

0.135 

0.072 

0.111-7 

C.158 

0.216 

0.433 

0.151 

0.165 

0.435 

0.159 

0.173 

0.227 

0.202 

0.290 

0.167 

0.224 

Ek 4 Her iki peryod ölçülerinin birlikte (tümden) dengelenmesi sonuçları 
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HATA EUIPSININ 
AÇIKLIK A B 

(GJ (CM) (CM) 

42.17 

41.82 

31.98 

41 .08 

51.54 

29.12 

112.61 

127.16 

30.09 

61.28 

40.60 

119.29 

25 .59 

137.45 

125.19 

109.32 

119.32 

121.02 

104.64 

78 .23 

128.52 

128.52 

136.42 

124.35 

110.91 

117.87" 

26.75 

37.63 

27.66 

119.06 

41.89 

141.62 

125.58 

123.53 

120.17 

121 .76 

711 .26 

78.66 

111.96 

128.67 

136.78 

124.70 

108.51 

1"17.53 

0.14 

0.11 

0.12' 

0.09 

0 .09 

0.10 

0.08 

0.08 

0.13 

0.09 

0.10 

0.10 

0.09 

0.12 

0.24 

0.23 

0.23 

0.19 

0.16 

0.14 

0.:<4 

0.24 

0.18 

0.33 

0.28 

0.32 

0.20 

0.11 

0.14 

0.14 

0.13 

0.21 

0.43 

1.12 

0.30 

0.34 

0.92 

0.22 

0.45 

0.42 

0.31 

0.59 

0.57 

0.57 

0.10 

0.08 

0.09 

0.08 

0.08 

0.03 

0.05 

0.06 

0.10 

0.08 

0.08 

G.05 

O.G8 

0.08 

0.09 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.10 

0.10 

0.10 

0 .09 

0.12 

0.09 

0.11 

0.13 

0.10 

0.09 

0.06 

0.09 

0.12 

0.15 

0.17 

0.13 

0.13 

0.18 

0.15 

0.15 

0.15 

0.13 

0.20 

0.15 

0.17 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1989 SAYI 68 

ALtBEY BARAJI DEFORMASYON ANALliZI ÇALIŞMALARI IÇIN TESIS EDILMIŞ 
NiVElMAN ACINDA, PRESIZYONLU NIVELMANDAN BULUNMUŞ YÜKSEKLIK 

FARKLARI ~LE NIVELMAN AClNlN SERBEST DENGELENMESI 

Not : ·Bu sonuçlar, 23 .4 .1987-10.5.1987 tarihleri ara
sında Zeiss NI . 1 nivosu ile yapılmış 1. Per-

DENGELEME ÖNCESI 

NOKTA 
NO. 

NiV. 

NiV. 2 

Niv. 3 

NIV. 4 

NW. 5 

Niv. a 
NiV. 7 

NiV. 8 

Niıv . 9 

NiV. 10 

NIV. 1'1 

NIV. 12 

NliV. 13 

NiV. 13 

NiV. 14 

NIV. 1'5 

NiV. 16 

Ni'V. 17 

Niv. 1a 

Nlıv . 19 

NiV. 20 

NIV. 21 

NI'V. 2'2 

vıN . 23 

NiV. 24 

NtV. 25 

NIV. 26 

YÜKSEKLICI 
(M) 

47.97860 

41 .15228 

32.99200 

26.63914 

19.1'4897 

34.75554 

35.02933 

36.06102 

36.70540 

36.98873 

34.81883 

34.76770 

34.79133 

34.791133 

ı23 .0415Q 

22.12568 

23.31370 

20.95597 

20.35081 

2'1 .20016 

15.9627'4 

15.627'44 

16.34208 

24 .13821 

23.04770 

23 .19714 

23 .33197 

yot ölome·Jerinin değerlendirilmesidir. Ölç
melerin ağırlıkları , P = 1/N (Adet) alınmıştır . 

DENGELEME SONRASI NOKTALARlN 

BILlNM lYEN 
(MM) 

-0.0178 

-0.0178 

0.1514 

-0.0135 

-0.0033 

0 .0039 

-0.0002 

-0.0043 

- 0.0095 

-0.0095 

-0.0120 

-0.0109 

-0.0097 

-0.0097 

-0.0033 

0.0044 

0 .0019 

-0.'0031 

-0.0053 

-0.0001 

-0.0033 

0.0002 

---Q.0036 

-0.0111 

-0.0061 

-0.0062 

-0.0111 

YÜKSEKLI(;I 

47.97858 

41 .15226 

32 .99215 

26.63913 

19.14897 

34 .755'54 

35.02933 

36.06102 

36.70539 

36.9887:2 

34.81882 

34.76769 

34.79132 

34.79132 

23 .04152 

22 .12568 

23.3'1370 

20 .95597 

10.35080 

21.20016 

15.96274 

15:62744 

16.34205 

24 .1 3820 

23 .04769 

23 .19713 

23 .33'196 

K.O.H. 
+/ -(MM) 

1.161 

0.843 

0.541 

0.757 

0 .757 

0.742 

0.689 

0.627 

0.704 

0.841 

0.640 

0.622 

0.589 

0.589 

0.640 

0.673 

0.731 

0.670 

0.634 

0.637 

0.645 

0.638 

0.654 

0.978 

0.993 

0.985 

0.993 

Ek 5 : tn peryodu ni-velman dengelernesi sonuçları 
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DSI TEKNIK B0LıtNI 1989 SAYI 68 

D. DH == D. DH == 
BAŞLA. BiTIŞ ÖLÇÜLMÜŞ D ÜZEL TME DH +V (M.) DÜZ. DH. A~IRLIK 

NO. NO. DH. (M.) (V (M.) (M.) HB- HA KOH (MM) p 

Nlv: 'NIV. 2 ~.82632 0.00000 --il.82632 --il.82632 0.831 0.33333 

NIIV. 2 NIIV. 3 -8.15997 -0.00014 -8.10011 -8.16011 0.882 0.2SOOO 

NiV. 3 NI V. 4 --il.35262 -0.00040 --il.3S302 -6.3S302 0.740 0.33333 

NI V. 4 NiV. s -7.48962 -O.OOOS4 -7.49016 -7.49016 0.816 0.2SOOO 

NI V. s NIV. 2b -3.19S96 -0.00027 -3.18623 -3.18623 0.630 o.soooo 
NiV. 20 NIV. 21 -Q.33S22 -0.00008 -0.33S30 -0.33S30 0.423 1.00000 

NiV. 21 NiV. 22 0.71432 o.oor.29 0.71461 0.71461 0.424 1.00000 

NİV. 22 NIV. 17 4.61350 0.1)0042 4.61392 4.61392 O.S2CJ o.soooo 
NiV. 17 NIV. 16 2.3S705 0.0()063 2.3S773 2.3S773 O.S21 o.soooo 
NiV. 16 NiV. 1S -1.18836 0.00034 -1 .18802 -1.18802 0.428 1.00000 

NİV. 1'S NIV. 14 0.91SSS 0.00034 0.91583 0.91S83 0.414 1.00000 

N.Jv. 14 NIV. 19 -1.84185 0.00028 -1.84136 -1 .84136 0.409 1.00000 

NIV. 19 NIV. 20 -S.23754 0.00049 -S.23742 -5.23742 O.S10 o.soooo 
NİV. 17 NİV. 18 0.60503 0.00012 -0.60S16 -0.60S16 0.397 1.00000 

NIV. 18 NiV. 19 0.84979 -0.00013 0.84936 0.84936 0.388 1.00000 

NİV. 1S Nolv. 18 -1.77500 -0.00043 -1.77488 -1.77488 0.453 O.SOOOO 

NiV. 18 NIV. 21 4.72409 0.00012 -4.72336 -4.72336 0.470 0.50000 

NıİV. 14 NİV. 3 9.95190 0.00073 9.95063 9.95063 0.862 0.16667 

Niv. 3 NİV. 13 1.79928 -0.0012'1 1.79917 1.79917 0.462 1.00000 

NiV. 13 NiİV. 12 -0.023S2 -0.00011 -0.02363 -0.02363 0.462 1.00000 

NiV. 12 NiV. 11 O.OS124 -0.00011 O.OS113 O.OS113 -0.02363 1.00000 

NIV. 11 NIV. 8 1.24242 -0.00011 1.24220 1.24220 0628 0.50000 

NIV. 8 NIV. 9 0.64441 0.00022 0.64437 0.64437 0.470 1.0000(1 

NiV. 9 NIV. 10 0.28333 -0.00004 C.28333 0.28333 0.480 1.00000 

NİıV. 8 NiV. 7 -1 .03161 0.00000 -1.03169 -1.03169 0.467 1.00000 

N·IV. 6 NiV. 6 -0.27371 -0.00008 -0.27379 -0.27379 0.467 1.00000 

NI V. 2 NiV. 22 18.4128~ -0.00008 -18.41350 -18.41350 1.033 0.1i2500 

NIV. ıs NIV. 2S 17.9SS41 -0.00061 -1'l.9S513 -17.95513 1.1'27 0.12SOO 

NiV. 25 NIV. 24 -0.14948 0.00028 -0.14944 -0.14944 0.376 1.00000 

NFV. 24 NIV. 23 1.0902S 0.00004 1.090S1 1.09051 0.376 1.00000 

NIV. 23 NiiV. -9 12.S6691 0.0002e 12.56719 12.5-6719 1.27 0.1Q500 

NİV. 2S N~V. 26 0.13483 0.00000 0.1 3483 0.13483 0.376 1.00000 

N-IV. 26 N'liV. 23 0.80646 0.00022 0.80624 0.80624 0.376 1.00000 

NIV. 24 N~V. 26 0.28448 0.00022 0.28426 0.28426 0.339 1.00000 

M == ÖLÇME SAYISI V PV.V 
N == BILINMilYEN SAYrSI Mn + 1.-1-N + KLl == =ı= 
KL:L == ·DBPBm SAYIY'SI 

KLL == O A(; DAIYAL!I iSE, v 2.072 
+ 0.480 mm 

KLL :;:: 1 A(; SERBEST iSE, 34-26 + 1 
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DSI TE~It< BÜLTENI 1989 SAYI 88 

ALIBEY BARAJI DEFORMASYON ANALIZI ÇAUŞMALARI IÇIN TEsiS EDILMIŞ 
NIVELMAN AÖINDA, PRESIZVONLU NIVELMANDAN BULUNMUŞ YÜKSEKLIK 

FARKLARI 1LE NIVELMAN AÖININ SERBEST DENGELENMEsl 

NOT : Bu sonuçlar, 04.11.1987-27.11.1987 rtarihlerl arasında ZelSiS Nl.1 oivosu lle yapılmış 
2. Peryot ölçmeler~nln deOerlendirdmesidlr. 

Ölçmeler.ln ağ•rlı'kları , ıp = 1/N (adet) elınmışbr. 

DENGELEME ÖNCESI DENGELEME SONRASI NOKTALARlN 

NOKTA YOKSEKUÖI BiLINMEYEN YÜKSEKLI(}I K.O.H. 
NO. (MM.) (MM.) (MM.) +/-(MM.) 

NI V. 1 47.91860 --4.0308 47.9N57 0.636 

N IV. '2 41.15228 0.9292 41.15~. 0.434 

N.V. 3 32.99200 3.6179 32.99562 0.306 

NI.Y. 4 26.63914 3.2744 26 .64241 0.423 

NIV. 5 19.14897 5.2408 19.15421 0.4'10 

NI V. 6 34.75554 2.4094 34.75795 0.433 

NI V. 1 35.02933 2.6370 35.03197 0.400 

NI V. 8 36.06102 2.7647 36.06376 0.350 

NIV. 9 36.70540 2 .5740 36.70807 0.399 

Nlv. 10 36.96873 2.5840 36.99131 0.517 

'NLV. 11' 34.81883 -l2.5270 34.81630 0.377 

NIV. 12 34.16770 -'13.2187 34.75448 0.379 

NW. 13 34.79133 -9.710;4 34.78162 0.357 

NIV. 1'4 23.041'52 1.1861 23.04271 0.354 

NIV. 15 22.12568 13.1511. 22.11253 0.369 

NIV. 16 23.31370 1.7477 23.31545 0.410 

~IN. 17 20.95597 1.3365 20.95131 0.37'2 

N~V. 18 20.35081 -5.3271 20.34'548 0.347 

NIV. 19 21.20016 3.7127 21.20387 0.348 

:NIV. 20 15.96214 5.3090 1'5.96805 0.358 

NIV. 21 15.627414 1.0536 15.62849 0.356 

NIV. 22 16.34205 2.1889 16.~4 0.365 

NIV. 23 24.13821 0.4'526 24.13866 0 .461 

NIV. 24 23.04'170 -1.8377 23.04586 0.484 

NIV. 25 23.1971WJ 3.3120 23.20045 0.464 

NIV. 26 23.33197 3.3723 23.33534 0.484 

25 
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EKNIK BÜLTENI 1989 SAYI 68 

BAŞLA. BITIŞ 
NO. 

ÖLÇÜLMÜŞ DÜZELTME 
D.DH = 
D + V 

(M.) 

D.DH = 
HB- HA 

(M.) NO. DL (M) V (M) 

NI V. 

NIV . 2 

NiV. 2 

NiV. 4 

NiV. 5 

NiV. 20 

NiV. 21 

NIV . 22 

NiV. 17 

ViN . 1B 

NiV. 15 

NiV. 14 

NiV. 19 

NiV. 17 

NiV. 18 

NiV. 15 

Nıiv. 18 

NiV. 14 

NiV. 3 

NiV. 13 

NiV. 12 

NiV. 8 
NiV. 9 

NiV. 8 

NiV. 7 

NiV. 6 

NiV. 2 

NiV. 25 

NiV. 24 

NiV. 25 

NtiV. 26 

NiV. 24 

NiV. 2 

N1iV . 3 

NıiV . 4 

NiV 5 

NiV. 20 

NiV. 21 

NIV. 22 

NiV. 17 

NiV. 16 

NiV. 15 

N'iV. 14 

NiV. 19 

NiV. 18 

NiV. 21 

NiV. 3 

NiV. 9 

NiV. 10 

NiV. 7 

NiV. 6 

NiV. 22 

NiV. 25 

NiV. 24 

NiV. 23 

NiV. 9 

Nıiv. 26 

NiV. 23 

NiV. Z6 

M ÖLQME SAYISI 

N = HiLiNIMiYEN SAYISI 

-6.82136 

-8.15735 

-6.35318 

-7.48818 

-3.18615 

-0.33883 

0.71564 

4.61301 

2.35795 

-1 .20311 

0.93041 

1.83866 

-5.23611 

-0.61169 

0.85793 

-1.76747 

-4.71682 

9.95309 

1.78617 

-0.02697 

0.06199 

1.2476~ 

C.64441 

0.28324 

-1 .03177 

-0.27397 

-10.41352 

-17.95324 

-0.15463 

1.05-27.1 

12.56917 

0.13481 

0.80326 

0.00000 

-0.00024 

-0.00002 

-0.00002 

-0.00001 

-0.00027 

0.00011 

0.00006 

0.00019 

0.00019 

0.00023 

-0.00017 

-6.82131 

-8.15759 

-6.35320 

-7.48820 

-3.18616 

-0.33~56 

Q.71575 

4.61307 

2.35814 

-1 .20292 

0.93018 

-1 .83883 

-6.82131 

-8.15759 

-6.35320 

-7.481320 

-2.18616 

-0.33956 

0.71 575 

4.61307 

2.35814 

-1.2029:ı 

0.93018 

-1.83883 

0.00029 -5.2258~ -5.23582 

-0.00013 -0.61182 -0.61182 

0.00046 0.85839 0.85839 

0.00042 -1.76705 -1.76705 

-0.00017 -4.71699 -4.71699 

-0.00018 9.95291 9.95291 

-0.00017 1.78600 1.78600 

-0.00017 

-0.00017 

-0.00017 

-0.00012 

c.ooooo 

-0.02714 

0.06182 

1.24748 

0.64429 

0.28324 

- 0.02714 

0.06182 

1.24748 

(! .64429 

0.28324 

-0.00005 -1.03182 -1.03182 

-0.00005 -0.27402 -0.27402 

-0.00019 -18.41371 -18.41371 

0.00048 -17.95276 -17.95276 

0.00004 -0.15459 

0.00006 1.09280 

0.00024 12.56941 

0.00008 0.13489 

O.OOOG6 0.80332 

-0.15459 

1.09280 

0.28950 -O.OCG02 0.28948 

1;::.56941 

0.13488 

0.80332 

0.28948 

DÜZ. DH. AGlRLlK 
KOH (MM) P 

0.483 

0.444 

C.420 

0.420 

0.320 

C.282 

0.282 

0.284 

0.287 

0.287 

0283 

0.278 

0.275 

0.260 

0.260 

0.259 

0.259 

0.453 

0.322 

0.322 

0.322 

0.322 

0.328 

0.3.!f2 

0.227 

0.327 

0.556 

0.567 

0.266 

0.444 

0.2S6 

0.567 

0.242 

0.250CO 

0.<.50('0 

0.25000 

0.25000 

0.50000 

0.50000 

O.S&r.OO 

0.50000 

o.soorıo 

0.50COO 

O.E>0\.'00 

0.50000 

o.soo::ı~ 

0.50000 

O . S:ıJOO 

0.50000 

0.5uGOO 

0.1661)7 

u.5c:ıoo 

e .s c.ı :ı::ı 

t• .5co:io 
C'.50Gll0 

0.500JO 

0.~0000 

0.5COOO 

0.50000 

0.12500 

0.125[)0 

0.50000 

0.5•J;:tCJ:J 

0.25CGQ 

0.25000 

KLL 

KLL 

DE·FC'KT SAYISI M V PVV 
+ ~ 

M -tN+ KLL 

. 1 0.526 

:ı: V 34-24 + 1 
:ı: 0.242 MM 

1 AG SBRBEST iSE o 

KLL O AG DAY'ALI iSE, 

Ek 6 t 1 peryodu nivelman dengelernesi sonuçları 



OSI TEKNII< BÜlTeNI 1968 SAYI 68 

AUBEY BARAJI UEFORMASYON ANALIZI ÇALIŞMALARI IÇIN 
TESIS EDiLMIŞ NIVELMAN AOINDA, 

Not: 'Bu sonuçlar, 23.04.1987-10.05 .1987 tarihleri arasında ~ılan 1. Peryot ve 04.11.1987 -
27.11.1987 rta~ih'leri arasında yapıl·an 2. Peııyot presizyonlu ni...,elman ölçmelerinin bir-
leştirilmesi ve nivel man 2, Nivelman 6 Nivelman 7, Nivelman 8, Niıvelman 9 nolu 
ndktalar hareketsiz kabul edilerek yapılan se~best dengeleme neticesinde .. elde 
edilmiştir . 

DENGELEME ÖNCESi DENGELME SONRASI NOK~AlARIN 

NOKTA YÜKSEKUIGi BiLiNMIYEN YÜKSEKL!IGi + 1- (mm) 
NO. (m) (mm) (m) K.O.H. 

NI V. 1 47.97860 0.5:!Wl 47.97918 0.769 
NIV. 2 41 .15228 0.5847 41.152'86 0 .461 
Niv. 3 32.99200 1.1913 32.99319 0.459 
NiV. 4 26.'63914 1.0568 26.64020 0 .648 
Ni V. '5 19.14897 1.107 19.15008 0.675 
INiV. tl 19.14897 1.073 19.15008 0.675 
N IV. 7 35.02933 1.4240 35.03075 0.412 
Ni V. 8 36.06102 1.4638 36.06248 0.372 
NiV. 9 '36.70S40 1.4393 36.70684 0 .414 
Niv. m 36.98873 1.4393 36.99017 0 .546 
NiV. 11 34.81883 1.2848 34.82011 0 .480 
NiV. 12 34.767'70 1.2003 34.76890 0.494 
NiıV . 13 34.79133 1.1198 34.7924S 0 .487 
NiV. 14 23.0411'52 1.1'185 23.04254 0 .610 
Nlıv. 16 23.31370 1.1341 23.31583 0 .671 
NiV. 17 20.95'597 1.1365 20.95711 0.630 
NiV. 18 20.35081 1.1292 20.3'5194 0.600 
NiV. 19 21.20016 1.1286 21.20129 0.611 
NiV. 20 15.96274 1.1276 15.96387 0.612 
Niv. 21 15.62744 1.1423 1'5.62858 0.606 

NIV. 22 1'6.341205 1.1535 16.34320 0 .607 

NiV. 23 24.13821 1.0395 24.13925 0.7149 

NIV. 24 23 .04770 1.0195 23.04872 o:roo 
Nl·V. 25 23 .19714 0.9945 23.19813 0.751 

NiV. 26 23.33197 1.014'5 23 .33298 0 .760 

NiV.101' 47.97860 -4.3753 47.97422 0 .847 

NiV.103 32.99200 2 .8912 32.99489 0.500 

NiV.104 26.63914 2.5091 26.64165 0 .708 

NiV.105 19.14897 4.4370 19.15341 0 .7'16 

Niv.110 36.98873 1.3493 36.99008 0 .651 

·NiV.111 34 .81883 --3.6844 34.8151'5 0.918 

NiV.112 34.7ô770 -14.2325 34.75347 0.574 

NIIV.113 34.79133 -10.'5807 34.78075 0 .569 

Niıv . 114 23.04152 0.3746 23.04189 0.645 

NiV.1 1'5 22.12568 -13.9792 22.11170 0 .671 

NiV.11tJ 23.313'70 0 .9102 23.31461 0 .722 

Ni'V.1 11 20.95597 0.4895 20.3446'5 0.642 

NiV.118 20.35081 --6.1622 20.3446'5 0.&42 

NtV.119 21 .20016 2 .8894 21 .20305 0.651 

NiV.120 15.9&274 4.4859 15.96723 0 .65'5 

NiV.120 15.96274 4.4859 15.967i23 0.655 

NiV.121• 15.62744 0.2114 1'5.62765 0 .648 

Nii\/.122 16.3'4205 1.3205 16.3433'7 0 .640 

NiV.123 24.13821 -0.5277 24.13768 0 .649 

NiV.124 23 .04770 -2.7545 23.04495 0.697 

NiiV.125 23.19714 2.4588 23.19960 0.693 

NiV.126 23 .33197 2 .4555 23.33443 0 .697 

UM = o F 0,363 mm) 

Ek 7 : Her iki peryot niVelman ölçülerinin birli'kte dengelenmesi sonuçlıı•· 27 





BURGU DELlGI YÖNTEMI IÇIN GELIŞTIRILEN 
ELEKTRONIK SU VOKSELME HIZI ÖLÇERI 

1. GIRIŞ 

Drenaj ve arazi ıslahına Ulşldn çalışmalaroa 
elde ednmesı gereken önemli parametreleroen biri· 
si de hldrol;k lletıkenlik değeridir. A-razide taban 
suyu sevlyesklln altında bulunan topra!< katmanları· 
nın tıldrol~k ~letkenllğlnln saptanmasında ~unh.ıi<· 
la burgu detiğl (auger hole) yöntemi kı.ıllanıtmak· 

tadır. Bu yöntem burgu lle açılan kuyu Içindeki 
suyun boşaltılması ve ıkuyuda tekrar yükselen ta
bansuyu hızımn ölçülmesi IUceslne dayanmaktadır. 

Burgu deliği yöntemklin uygulanmasıy.la, taban su
yu seviyesinden delik .tabanının bir bç deslmatre 
aşağısına ıleadar olan bölg&ıı~n hldroHk •JietkenU\11 
ö~çülmektedlr. Bu yöntemde ya ölçüm süresı, ya da 
ölçmelerde su sevlyesfndekı değişme sabit ·kıyas 

boyutu olarak almır. 

·Burgu deliği yönteml.nde, deUk Içindeki su 
yükselme hızını ölçmek amacıyla mekanik sfsetem
lere göre çalışan pek çok alet getıştlrilmlştoit" . Sun· 
lardan en çok kullanılanı , Prof. Dr. Visser tarafın· 

dan ge.liştlrllen ve ~nda y.üzöoü takı~ı ölçme şerl· 
dinin bir sehpaya baOianmasıyla oluşturulan, şa

mandıradır. 

Günümüzde burgu deliği yöntemiyle yapılan ça· 
lışmalarda tabaosuyunun yii'kselme hızını ölçen alet
lerin, ·kull8flım zorluğu ile toprak, topoğratya ve 
farldı tabansuyu seviyesi gfbi çeşitli bsıtlardan 

kaynaklanan sakıncaları bulunmaktadır. ·Bu sakın

caları ortadan ıkaldırmak ve yöntemin uygulanması· 
nı daha basit bir duıı.ıma getirmek amacıyla delik 
içindeki suyun yükselme hızını elektriksel teknik· 
lerle belirleyen .bir alet geliştirilmiştir. 

• Doç. Dr .. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kü ltür Tek· 
nlk Bölümü. 

•• Araş . Gör .. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kü l tür Tek· 
nık Bölümü. 

Vazanlar : Zeki ERÖm • 

Ahmet OZTORK** 

2. ELEKTRONIK SU YÜKSELME HIZI ÖLÇERI 

2.1. Su YükMime HIZI Ölçerinin Teknik özel
lllderi 

Su yükseklle hızı ölçeri, elelctrodların Içinde 
bulundu\1tı bir alt PVC boru lle, elektronNc devreilin 
Içinde bulundu\1u ve alttaki boruya geçen Ikinci bir 
borudan oluşmaktadır. Elektronl:k su yükselme hızı 

ölçer.tn unsurlarım gösteren ke&lt şekli 1 de veril
miştir. 

iLETiM KABLOL ARI 

--p· . . . . . . . 
Jo---T.-----rrrrıiTTT--1 

ELEKTRODLAR 

Şekli : 1 Elektronik Su Yükselme Hızı 

Ölçerin Keslti 
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Alt PVC horu içinde, alt uçta yeralan elektrot
lar ve bu elektrodlarıın sinyallerini taşıyan sekizli 
bir kablo u:ıanmaktadır. Üst kısımda yeralan boru 
içinde ise elektrollik devre, sinyalleri veren ledler, 
piller ve açma kapama anahtarı bulunmaktadır. Şe

kil 2 de elektronik su yükselme hızı ölçerin devre 
seması gösterilmiştir. 

"" RB s <..> · 

Jj. 

cr~ 

LEDS 

0:: 
~ 
_J 

8 
0:: ... 

r L ED7 R7 

i:} ı 
_J 1 
w 1 

1 
1 _____ .J 

Şekli : 2 Elektronik Su Yükselme Hızı 

Ölçerin Devre Şaması 

Devredeki Tıo T2, ••• 17 translstörlerl düşük güç, 
düşük frenkanslı NPN tipinde translstörleridir. Su 
transıstörler devrede eleıktron flk ·anahtarlar olarak 
kullanılmaktadır. Elektronik su yüksefme tıız ı ölçe
r:in devresinde düşük gü.ç gerektiren ledlerln kulla
nılması enerji tüketimi yöllÜnden üstünlük sağla

amktadır . Burada Rıo ~ ... R7 dlrençler.i ledlerin 
parlaklığını ayarlamek amacıyla !konulmuştur. B ba 
taryası devrenin çalışması Için gerekli olan voltajı 

sağlamaıktadı·r . Devrede ıkullanılan bataryanın 4,5-6 
volt geriliminde olması yeterlidir. Devre şamasında 
gösterilen S anahtarı devrenin 8Qilla .kapama allah
tarı olarak görev yapmaktadır. 

2.2. Elektronik Su Yükselme Hızı Ölçerinin 
Çalı'ma Prensibi 

Su yiikselme tıızı ölçer!, su lle temas ettiğin· 
de bu teması algılayabllen ve bunu yukarıdaki dev-

30 

reye lletabilen elektrodlara sahiptir. Devreye gelen 
akım ışımaya dönüştürülerek uygulayıcıya ulaştı

rılır. Bu Işlemler sırasında devrenin çalışması şu 

aşamalarda sürdürülür : 

Translstörlerln Jlettme geçebflmeleri Için ge
rekli baz akımını sağlamada, suy.un .Jietkenliğinden 
yararlanılmaıktadır. Bu amaçla, ölçüm elektrodlann
dan daha ooşük bir düzeye yerleştirilmiş 011111 bir 
başka elektrodla, suya düşök bir (tl ge~ilim veril
me~tedir. Bu gerilim suyun iletkenliği yardımıyla, 

sırasıyla su yükseldi.kçe T7, 16, •• • Tı translstörleri
nin kesimden iletime geçmelerini sağlamaktadır. 

Transıstörler lletime geçtikler~nde, transistörlerin 
emitör ve koliektör ıbacakları arasında kısa devre 
oluşarak transistörlerin emitörleri üzerinde bulu
nan ledler ışımaya baş-lamaktadır . Böylece en alt· 
taki elektrod su ·lle temas ettiğinde led 7, bir yuka
rıdaki elektrod su ·lle temas ettiğinde led 6 ve 
yukarı doğru diğer ledler ışıma yapmaktadırlar . 

2.3. Ölçme Işleminin Yapılması ve Sonuçları
nın Değerlendirilmesi 

Arazide hidrolik 'iletkenliği ölçmek Için bur.gu 
deliği açılır. Bu delikte taban suyu derinl·iğini ölç
mek gerekmektedir. Bu işlem elektroni•k su yüksel
me hızı ölçeri ile yapılabilir . Bunun ·için alet çalışır 
duruma getirilir ve de.lik içine haıfıitçe daldırılır. Alet 
üzerindeki en alt led ışıma Y!!Ptığında durulur ve 
toprak yüzeyi düzeyinde, aletin üzerindeki metr~k 

ıskaladan taban suyu seviyesinin derinliği cm ola
rak okunabilir . Daha sonra delik Içindeki su 20-40 
cm elçalacak şekilde boşaltılır . 'Bundan sonra ta
ban suyu derinliği değerine boşaltma miktarı ka
dar eklenir ve bu değer aletin met~lk ısksiasından 
bulunarak bu noktanın lıemen altına aletin rkelep
çesl takılır. •Bu kelepçe aletin del·lk ağzında, bellrloi 
derlnli•kte serbest dururnda ık-almasını sağlamakta
dır . Kelepçe takılır takılmaz alet deliık içine bıra
kılır ve en alt ledin yanması :beklenir. Eğer bırak

ma anında alt ledlerden ıbl~i ya da binkaçı yandı 

Ise kelepçe biraz aşağı J.ndJrllerek aletfn yukarı 

çeıic,Jimesl .sıağlanır. Burada amaç Glçmelere batlan
dığı anda ölçüm ledlerlnln ıhiQblrl.nlın yanmamış ol
masının gere~esldlr. •Bu sağlandiktan sonra, en 
alt ledln yanması beklenir ve bu :Jed yandığında 

•kronometre çalıştırılır . Daha sonra ıJ·klrıci ledln yan
ması beklenir ve Jıklıncl led yandığında okronometre 
durdurulmaıksızın okulll.lr (bunun için •kronometre
lerde ekr-anı donduııduğu tıalde rkronometreyi dur
durmayan lap l~lemi geliştirilmiştir, bu ılşlemtn •kul
lanılmasıyla ıkronometre okuma'ları kolaylaştırılaıbi
lir) . Daha sonra üçüncü )edin yandığı andaki krono
metre okuması yapılır ve rkronometre okumaları 
ledlerln yanmalarına paralel olarak siirdürülür. Bu 
aletle çalışırken toprağın tekstürüne bağlı olarak 
3, 4, 5, 6 ya da 7 leelin yanmasına kadar beldemek 



gerekebHir. Eğer toprak çok ağır bünyel.i Ise 3 led 
yandı·ktan sonra Işleme son verilebilir. Fakat hafif 
bürryeli topraklarda daha fazla sayıda yükselme ara
lı ·kları okumak, ölçmelerin sağltıkit olması bakımın

dan önemlidir. 

Şekil : 3 Elektronik Ölçerle Su Yükselme 
Hızının Ölçülmesi 

Alet üzerindeki yedi ölçme !edinin ışıma ara
lıkları öl.çüldüğü ,Jçin, öi'Qüm sonuçlarında en fazla 
altı tane zaman değeri elde ediiEıblir. ·Bu altı zaman 
aralığını.n ·ilk beş ·tanesi, su seviyesindeki 1 cm'Hk 
yOkselmelere, altıncısı ise 5 om'l~k bir yüksaimeye 
karşılık gelmektedir 

Ölçümlerden sonra hidrolik iletkenlik değeri 
burgu deliği tabanı ile geçirimsiz tabaka arasında
ki düşey mesafeye (S) bağlı olarak aşağıda gös
terilen eşltlilderle hesaplanabilir. 

4000. rı 
S > 0,5H Için, k= ______ y ___ X 

S = O için, ·k = 

Eşitliklerde; 

tH+20r)x(2- H )xy 

3600. r2 

y 

AY 
-ve 
At 

(H+10r)x(2- H )xy 

AY 

X 

- şeklindedir. 
At 

k = Hidrolik iletkenlik 

= Del·•k yarıçapı 
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H = Tabansuyu seviyesi ile ourgu aeııgı ara3ın

daki düşey mesafe 

AY= Ölçülen su seviyesindeki yükselme mi·ktarı 

At = Ölçüm sırası·nda kronometrede ölçülen top
lam zaman 

Y = At zaman aralıklannda burgu del @ndekl or
talama su seviyesi ile tabansuyu seviyesi 
arasındaki düşey mesafey.ı göstermektedir. 

Yöntemde değeri burgu deliği açılırken bilin
mektedir. H deJi.k derinliği ile tabansuyu de~inli
ğinin farkından bulunur. y değ.eri ölçüme ilk ıbaşla

nılan derinli<k ile ölçmenin ıbitirildiği de~inliğin or
talaması olarak hesaplanır. AY ise, ilk altı led için, 
1 cm x led aralık sayısı kadar, eğer son lede ka
dar okuma sürdürülürse toQplam 10 cm düşey me
safeye •karşılık gelmektedir. 

2.4. Sonuç 

Geliştirilen elektroni·k su yükselme hızı ölçe
rin, ıburgu delıiği yöntemi nde .kullan ı lan şamandıra 

aletine göre üstünlükleri aşağıdaki ·biçimde kısaca 

özetlenebilir; 

1. Elektronik ·su yükselme hızı ölçerin yapımı 
basit ve yapısında ıkullanılan parçalar piyasada ko
laylıkla bul·unmal<tadır . Ayrıca yapım maliyeti ol
dukça düşüktür. 

2. Kullanı~ması sırası•nda şamandıra aleti•nin 
kullanımı·nda ıkarşılaşılan kuyu •kenarına takılma 

gibi sakıncalann görülmesi söz konusu değildir . 

3. Uygulamada kullanılması çok basittir. Alet 
ile ölçümler bir kişi tarafından yapılabilmektedir. 

4. Elde edilen değerler elektronik bir devre
nin çıktıları olduğu için çok duyarlı ve güvenil·irdlr. 

5. Hafif olduğu için taşıması kolaydır. iste· 
nildiğinde katlanmalı olarak da üretilebilir. 

6. Delik çapına bağlı olarak aletin tıe~han.gl 

bir parçasını değiştirmeye gerek yoktur, ay.nı aleti 
her çaptaki delik Için kullanmak mümkürıdür. 

7. Burgu deliği yönteminde direkt sonuçlar 
alabl'lmek için hazırlanmış abaklar bu alet Için de 
kullanı labiUr. 

8. Alet geHşmeye açık bir alettir. lstenlrse 
bir mikro işlemci yar·dımıyla da arazide hidroli•k 
ile~kenlik değerini doğrudan bulabilecek şekilde 
üretilebil·ir. 

Buna ıkarşın şamandıra aletine göre tek sakın· 

calı yöllii, pil gibi bir enerji ıkaynağına gerek gös· 
termesldlr. 
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DÖRTVOL - ERZiN OVASI V AGIŞ - VE RAL Tl SUYU 
SEViYESi iLiŞKiSiNiN ARAŞTIRILMASI 

Yazan : Nurettin KAYA( *) 

ÖZET 

Akiferlerin yağış· su seviyesi ilişkisi ve bu il işkiyi belirleyen formüller bir 
havzada gerçekleştirilecek değişik gaye/i su yapılarının boyutlandırılmasında bü
yük fayda lar sağlamaktadır. Bu yağış· su seviyesi ilişkisi belirlenmedeıı yapılacak 
olan tüm işlemlerin sonucu ya tesadüfiere kalmakta, yahu/ta büyük kayıplara 
sebep olmaktadır. 

Bu araştırmada, Dörtyol· Erzin ovasında tabii hidrolojik şartların etkisi al· 
tında gelişen yeraltısuyu seviyeleri, bu devredeki değişik yağış büyüklükleriyle 
regresyon analizlerinden elde edilen sonuçlara dayanılarak yağış· su seviyesi ilişki 
tipi ve ilişkiyi belirleyen formüller tayin edilmiştir. Ayrıca çeşitli nedenlerden 
dolayı neticesi alınamayan meteoroloji istasyonlarına ait yağış miktarları; birbi· 
rine yakın iki meteoroloji istasyonu arasındaki ilişkinin kabul edilebilir olması 
halinde, geliştirilen regresyon formülünden yararlanılarak tamamlanma imkilm 
elde edilmiştir. 

Bu formüllerden faydalanılarak 5260 · Erzin istasyonu rasat kuyusu bölgesinde 
geçmiş yı llarda gelişen maksimum, minimum su seviyeleri ve bunlara tekabül 
eden su seviye yükselim ve düşüm miktarları ile yeraltısuyu işletmesine bağlı 

gelişen düşüm miktarı hesaplanmıştır. 

1. GiRiŞ 

Bir aıkiferde ıbelirli ıbir at süresindeki su se
viyesi değişimi , ıbu süre rboyunca akifere giren su 
i le çııkan su farkıma bağlı olarak gelişmektedir. 

Yeraltısuyu besienimlerinin en önemli ıkaynağı ya
ğıştır . Bir hidrolojik yılın yağışlı mevsimi boyunca 
besienim mi,ktarının boşalım miktarından fazla ol
ması haf,inde akiferde su seviyesi süre·kli yükselir. 
Besienim miktarı boşalım miktanna eşit ise su 
seviyesi değişmez, besienim miktarı boşalım mi:k
tarından az ise su seviyesi sürekli düşer . Kuraık 

mevsim boyunca ise besienim olmaması veya mi
nimum mertebede olması halinde (içe akış yolu 
ile be.slenim olmayan akifer halil su seviyesi bo
şalım miktarına bağlı olarak sürekli düşer. 

Yağışın yıllık ortalamanın altında ve üstünde 

olduğu kurak ve yağışlı yılların birıbirini takibine 

bağlı olarak boşalım ıkatsayısı (al küçük olan bir 

akiferde su seviyesinde ve ıbuna bağlı olarak yeral

tısuy;.ı akımı şekl·indek·i boşalımında kısa süreli ve 

mevsimlik değişimlere .ilave olarak uzun süreli de

ğişimler gerçekleşir . 

(*) Jeoıoıı Müh. OS! Jeoteknık Hiz. ve YıAS Dalresi Bşk . 

Böyle bir akiferde. ıbeUrli bir andan itibaren ya

ğış ve yera ltısuyu akımı şeklindeki boşalıma ila

veten sun'·i beslenim, çekim gibi tabii dengeyi bo

zan diğer faktörlerin biri veya birden fazlasının et

kisi altına girmesi halinde, su seviyeleri daha ön

ceki periyottan farıklı şekilde yeni şartlara bağlı 

olarak değişir. (2) 
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2. HIDROJEOLOJI 

Dörtyol - Erzln CNas ı, lskenderun Köriezinin 
kuzeydoğusunda Amanos -D ağları ile Akdeniz ara
sında yer alır. Ova mn .kuzey- qüooy istikametin
deki uzunluğu takr.itıen 28 ıkm olup doğu- batı is
tikameNndeki genişliği 3 - 18 ıkm arasında değiş i r . 
Ova, doğu -batı Istikametinde meyi lli olup deniz
den yüksekliği O- 250 m aras ındadı r. 

Ovanın doğusu serpantinlerden müteşekki ldir. 

Bu •kayaçlar •k·uzey- güney Istikametinde uzanırlar . 

Üzerlerinde yer yer Kretase kireçtaşlar ı yeralır . 

Ovan ı n kuzey ve :kuzeybatısında Miosen'e ait kum

taşı , ıkonglomera ve marn lar, Pliosen'e ait konglo

meralar görülür. Alüvyon doğuda çok kaba eleman

lı rbiri'klnti ıkani le r i ova ortasına doğru lkum, çakıl, 

deniz kenarı na doğru ise kum, silt şe k linde ince 

elemarılı malzemelerden meydana gelm i ştir . 

05260 
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Bölgedeki Kretase kireçtaşları ve serpantlnler 
kırı·k ve çatlaklar sebebiyle bir miktar yeraltısuyu 

ihtiva ederler ve besleflmeler~nin önemli ·bir ıkısmını 

kaynaklar vasıtasıyla rboşaltırlar . Yera ltısuyu bakı 

m ı ndan önemli formasyonlar kor1glomera, bazalt, 
kum ve çakıll a rdır. Bazaltlar ovan ı n kuzeybatısında, 

tabanda konglomera ile g i~lft vaziyette bulunur
lar (4) . 

Ovada, Dörtyol - De liçay ile Poyas çayından baş

ka devam l ı akarsu yoktur. 

Ovada 87 lokasyonda 128 adet işl etme kuyusu 
açıl mış olup, 82 lokasyondaki 117 adet kuyu verim
lidir. i ş letme kuyu la rı nın açılmasına devam edilmek
tedi r. T.P.A.O. taraf ı ndan muhtel i f tarihlerde ve 
ye rlerde 5 adet petrol sondajı da açılmıştır (4) . 
DSi'ce açılm ış olan kuyulardan 5260 - Erzi n istas
yonu araştırma sondaj kuyusuna ait bilgiler Şe

kil 1'de verilmi ştir . 

Kuyu NO 5260 

Kuyu Adı Erzin i st . 

Zemin Kotu (m) 51.90 

Derinlik lm) 150.QO 

Statik Seviye {m) 42.50 

Debi (lt /sn) -

Düşüm (m) -

AçıldıOı Yıl 1964 

Ölçme Ta ri hi VII 

Şekli : 1 Dörtyol - Erzin Ovası 5260 Sondaj 

Kuyusuna Ait Bilgiler 

Ovanın ıbesle.nmesı yağış , yüzeysel akış ve 
akarsulardan; boşalım ise kaynaklar, çek•im ve ay
rıca denize olmaktadır . (Şe·kil 2) Ovanın arıtala

ma yıllık yeraltısuyu besleniml 128 x 106 m3jyıl ve 
boşalımı da 132.5 x 106 m3fyıl olarak hesaplanmış

tır . Ovada 1982 yılından ·itibaren önemli miktarda 
olmak üzere, yeraltısuyu Işletmesine geç i lmiştir . (4) 

Bu aklterin yeraltısuyu bilaoço formülü şu şe

kilde Ifade edilebilir. 
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d V 

dt 
= N (t) - O (V) (1) 

Burada, 

N = Yağıştan ve yüzeysel akıştan beslenim, 

O Denize yeraltısuyu akımı ıboşalımı, 

V= A.J<iferin boşalım seviyesi üstündeki su 
haomi (dinami·k rezei"V), 

= Zaman 

N, O parametrelerinin birimi, birim zamanda 
su hacmidir. 

,it süresi ·Için (1) yeraltısuyu ıbilanço formülü, 
daha açık olarak aşağıdaki gibi ·ifade edilebilir. 



Vt+.:lt-Vı = .:lt [N, - Q (V, , V t+ .:l t) 1 (2) 

Basınçlı ve serbest akiferlerde laminer akım 

şartlarında akiferin boşalım debisi ile boşalım se
viyesi üstündeki su hacmi (dinamik rezerv) ara
sındaki Ilişki, 

Q =aV (3) 

şeklindedir. 

rBurada, 

O = Yeraltısuyu akımı, L3 r-ı 

V = Aıkiferin dinamik rezervi , L3 

a = Aklterin boşalım katsayısı, r- ı 

a, süresi için akiferin, V at+ .:lt ortalama di
namik rezervi, 

= 
V, + V t+.:lt 

l4) 
2 

alınabilir. 

At süresi ıçın (3) formülüne göre 0
1

, ortala
ma dinamik rezerv (V ot + .:lt) ile orantılı alınabilir. 

o, = a.. vat+.:lt (S) 

rBu değer (2) fomıülünde yerine rkonursa, 

V, + A , = Vt+.:lt (N, - a V at+ .:lt) (6) 

formülü elde edilir (1,2) . 

Dörtyol - Erzin ovasında 1982 yılından önceki 
t<ıbi i hidrolojik şartlarda dinamik rezerv ve buna 
bağlı olarak yeraltısuyu seviyeleri (6) formülüne 
bağlı olarak gelişmiştir. 

Yeraltısuyu araştı~ması gayesi için açılmış olan 
5260 - Erzin istasyonu kuyusunun su seviyes i 1969-
1988 devresinde aylık olarak sürekl·i ölçülmüştür 
(Tablo : 1). Bu değerlerden faydalanılarak kuyu
nun zemin ·kotu (51 .90 m.) ve ·kuyu bölgesini tem
sil eden boşalım rkotu (O.Om .) esas alınarak her 
ay için ·boşalım kotuna göre su seviyesi• değerleri 
hesaplanmıştır (Tablo : 2) . Bu tablodaki değerle

rin 1970- 1975 devresine ait olanlar· ı yarı logaritmi k 
bir eksen sisteminde zamana göre noktalanarak bu 
devreye ait su seviyesi değişim eğrisi elde edil
miştir. (Şekil 3) Bu eğrinin değerlendirilebilecek 

şartlara sahip 1970, 1971 , 1972, 1973, 1974 su yıl

larının rkurak mevsim değerlerinden aşağıdaki (7) 
farmülü ile aklterin ortalama boşalım btsayısı he
saplanabilir. 

(7) 
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Burada, 

h = (to) anından (t) zaman sonrası boşalım 
seviyesi·ne göre sıı seviyesi, L, 

ho = Boşalım eğrisi başlangıcında tto) boşa
lım seviyesine göre su seviyesi, L, 

a. = Boşalım katsayısı, r-ı 

1970 yılı için boşalım ·katsayısı hesabı 

!ıo = 8.65 m. ve t = 120 gün için h" = 7,20 m. 
(Şekil : 3) log 7,20 = log 8,65 - o . 4343 . 
120 ·«ı 

0,857333 = 0.937016- 52.116 ·a..ı 

0.079683 
«ı 

52.116 

0,00153 gün-ı 

1971 yılı Için rboşalım rkatsayısı hesabı : 

ho = 7,95 m. vet = 120 gün ·içim h" = 6,80 m 
(Şekil : 3) 

log 6,80 = log 7,95 - 0.4343.120 . a_
2 

0,832503 = 0,900367- 52.116 a..2 

0,067858 

52,116 

a..2 = 0,00130 gün- ı 

1972 yılı için boşalım katsayısı hesabı 

ho = 8.00 m. ve t = 120 gün için h" = 6,50 m. 
(Şekil: 3) 

log 6,50 = log 8.00 - 0.4343.120 a
3 

0.812914 = 0.9"0309- 52.116 «3 

0 .090176 

52.116 

a_3 = 0.00173 gün·ı 

1973 yılı için boşalım ·katsayısı •hesabı 

ho = 7,50 m. ve t = 120 gün için hn = 5.89 m. 
(Şekil : 3) 

log 5.89 = log 7.50- 0.4343 .120 ·«4 

0.770116 = 0.875061-52.116 ·«4 

0.104945 

52.116 

35 
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TABLO : 1 

Kuyu Adı : Erzin istasyonu 

Kuyu No. : 5260 

Yıllar 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

198 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Statik Seviye (m) 

A V L 

10 11 12 2 3 4 

43.10 42.95 42.90 43.00 43.25 43.64 43.95 

44.90 44.71 44.48 44 .25 44.10 43.88 43.92 

44.75 44 .58 44.40 44.21 43.98 44.00 44.19 

45 .45 45 .37 45.40 45 .17 44 .89 44.66 44 .53 

46.10 45.89 45.75 45.44 45.08 44.53 45 .00 

46.88 46 .90 46.70 46 .40 46.19 45.95 46 .00 

47 .10 47.05 46 .97 46.65 46.37 45.92 46.00 

46.70 46.50 46.10 45.70 45 .48 45 .22 45.12 

45 .19 44.88 44.52 44.18 44.09 44.05 44.12 

44.63 44.35 44 .10 43.90 43.60 43.35 43.25 

43.95 43.75 43 .52 43.35 43 .41 43.32 42.97 

41.23 41.45 41 .49 41 .54 41.59 40.80 40.78 

39.90 40 .02 43 .44 43.04 42.74 42.71 42 .80 

43.84 

44.10 44 .17 43.90 43.64 

43.66 43 .55 43.35 

44.70 44.20 44.25 

44.45 44 .35 44 .15 43.49 

43.10 42.85 42.60 42.70 

43.60 43.14 

43.35 

42.73 

43.25 

43.46 43 .10 41.90 

42 .31> 41 .90 

A 

5 

44.15 

43.95 

44.34 

44.61 

45.43 

45.98 

46.10 

45.21 

44.19 

43.30 

40.89 

40.71 

42.83 

42.60 

43 .30 

41.80 

41.74 

R 
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6 7 8 9 

43.20 

44 .58 44.69 44 .87 44.86 

44.19 44.54 44.90 45.00 

44 .65 44.98 45.40 45.59 

44.99 45.40 45.62 46 .01 

45 .60 45.96 46.61 46 .66 

46.39 46.57 46 .88 46.95 

46.32 46.60 46.75 46.83 

45.32 45.41 45.44 45.42 

44.37 44.58 44.65 44.71 

43.42 43.49 43.85 43.98 

40.80 40.60 41 .05 41.10 

40.65 40.70 40.20 41.54 

43.94 43.39 43 .65 43.69 

43.35 43.70 44.10 

42.62 42.48 43.72 43.80 

43.55 44.05 44.06 44.60 

44.12 43.64 

41.82 42.35 42.73 

41.60 42.10 42.12 

44.62 

42.95 

42.25 
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Kuyu Adı : Erzln Istasyonu 

Kuyu No. : 5260 

Yıllar 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1f}86 

1987 

1988 

38 

10 

8.80 

7.00 

7.15 

6.45 

5.80 

5.02 

4.80 

4 .20 

6.71 

7.27 

7.95 

10.67 

12.00 

8.06 

7.80 

7.20 

7.45 

a.8o 

11 12 

8.95 9.00 

7.19 7.42 

7.32 7.50 

6.53 6.50 

6.01 6.15 

5.00 5.10 

4.85 4.93 

5.40 5.80 

7.02 7.38 

7.55 7.80 

8.15 7.38 

10.45 . 7.41 

11.88 7.46 

7.73 

8.24 

7.70 

7.55 

9.05 

8.00 

8.35 

7.65 

7.75 

9.30 

8.90 

7.65 

7.69 

6.73 

6.46 

5.50 

5.35 

6.20 

7.72 

8.00 

8.55 

10.36 

8.86 

8.26 

8.55 

8.41 

9.20 

2 

8.65 

7.80 

7.92 

7.01 

6 .82 

5.71 

5.53 

6.42 

7.81 

8.30 

8.49 

10.31 

9.16 

8.30 

8.44 

TABLO : 2 

A 

3 

8.26 

8.02 

7.90 

7.24 

6 .97 

5.95 

5.98 

6.68 

7.85 

8.55 

8.58 

11 .10 

9.19 

8.76 

8.55 

8.80 

9.60 

V L A R 

4 

7.95 

7.98 

7.71 

7.37 

6.90 

5.90 

5.90 

6.78 

7.78 

8.65 

8.93 

11.12 

9.10 

9.17 

8.65 

10.00 

10.00 

s 

7.75 

7.95 

7.56 

7.29 

6.47 

5.92 

5.80 

6.69 

7.71 

8.60 

11.01 

11.19 

9.07 

9.30 

8.60 

10.10 

10.16 

Kuyu Zemin Kotu 

.Boşalım Kotu 

6 

7.32 

7.71 

725 

6.91 

6.30 

5.51 

5.58 

6.58 

7.53 

8.48 

11.10 

11 .25 

7.96 

9.28 

8.35 

10.08 

10.30 

7 

7.21 

7.36 

6.92 

6.50 

5.94 

5.33 

5.30 

6.49 

7.32 

8.41 

10.30 

11.20 

8.51 

8.55 

9.42 

7.85 

7.78 

7.55 

9.80 

8 

7.03 

7.00 

6.50 

6.28 

5.29 

5.02 

5.15 

6.46 

7.25 

8.05 

10.85 

11 .70 

8.25 

8 .20 

8.18 

7.84 

7.26 

9.17 

9.78 

51 .9 m. 
0.0 m. 

9 

8.70 

7.04 

6.90 

6.31 

5.89 

5.24 

4.95 

5.07 

6.48 

7.19 

7.92 

10.80 

10.36 

821 

7.80 

8.10 

7.30 

7.28 

8.95 

9.65 
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Yıllar 

Şekil : 3 Erzin Istasyonu Rasat Kuyusu BoşalımKotuna Göre Su Seviye Değişimleri 

39 
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1974 yılı için boşalım katsayısı he.sabı 

h
0 

= 7.00 m. vet = 120 gün için h" = 5,60 m. 
(Şekil: 3) 

log 5.60 = log 7.00- 0.4343.1 20 ·«s 

0.748188 = 0.845089- 52.116 ·«s 

0.09691 

52.116 

0.00186 gün·ı 

Ortalama boşalım ıkatsayısı 

0.00169 gün·ı 

3- YACIŞ • YERALTISUYU SEVIYESI 
TAYINi 

ILIŞKISINiN 

Ova içinde Erzin (Yeşil•kent) ile Dörtyol meteo
roloji istasyonları bulunmaktadır . 526D-- Erzin .ıstas

yonu kuyusuna yakın olan Erzin meteoroloji istas
yonu değerlerinin eksi:k olması sebebiyle, Dörtyol 
meteoroloji istasyonu ile olan ilişkisi (1965- 1980 
devresi ortak alınaraık) regreasyon denklemi aşağı
daki giıbi hesaplanmıştır. 

PE = 0,86 P0 + 121.33 

Burada; 

PE = Erzin meteoroloji •istasyonu yağış değerini. 

P
0 

= Dörtyol meteoroloji istasyonu yağış değe

rini, 

temsil etmektedir. Yapılan regresyon analizi netice

sinde, 

Korelasyon ıkatsayısı, 0,89 

Hesaplanan F = 52.77 

l1,14; 0,05) Tablo Ft 4,60 

olarak hesaplanmıştır. F > Ft olduğuna göre orada 
anlamlı ıbir ·ilişkinin olduğu görıülür. 'Bu regresyon 
denkleminden tamamlanan Erzin meteoroloji istas
yonuna alt yıllık yağışlar hesaplanmış ve ortalama 
yıllık yağışıtan eklenik sapma değerleri Tablo : 3' 
de verilmişti r. Bu değerler için ortalama yıllık ya
ğıştan ekleniık sapma ve yağ ış ın dağılışı graf·iği çi
zilerek yağışlı ve kurak devreler tayin edilmiştir . 

(Şekil : 4) 

1964 yılı Temmuz ayında açılmış bulunan 526D-
Erzin istasyonu sondaj kuyusunun ilk statik su se
viyesi 42.50 m. dir. (Şekil : 1) Buna tekabül eden 
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boşalım seviyesine göre su seviyesi 9.40 m. hesap

lanmıştır. Bu değer ve akiferln boşalım ıkatsayısı 

di·kkate alınarak 1964 yılı Eylül ayı boşalım tkotuna 

göre su seviyesi (7) formülüne göre şu şekilde he

saplanır. 

log h log 9.40- '0.00169 X 60 X 0.4343 

logh 0.973128-0.044038 

log h 0.92909 

h = 8.49 m 

elde edili-r. Bu değer ve Tablo : 2'rıin Eylül ·ayı de
ğerlerine göre çizilen su seviye değiş·im eğrisinin 

(Şeıkil : 5), ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma 
eğrisinin kurak ve yağışlı devrelerine paralel ·geliş· 

tiği görülmektedir tŞekil : 4). 

Akifer alanına düşen yağışın ortalama yıllık 
yağıştan ekleni·k sapma değerleri (Pel bağımsız 
değişken ve boşalım katuna göre su seviyeleri (h) 
bağımlı değişken olarak seçilerek bir koordinat düz
leminde noktalanmıştır (Şekil : 6). •Bilindiği gibi 
bir akiferden su çekimine başlandığı yıldan itibaren 
su seviyesi ilık yıl·larda daha fazla olmak üzere, ye
ni denge şartları ge-lişimine tkadar sürekli düşer . 

Bu nedenle ovada önemli miktarda çekime başla

nıldığı 1982 yılından sonraki değerler noktalamada 
dikkate alınmamıştır. Aklterin hesaplanan boşalım 
katsayısı ve noktaların koordinat düztemindeki da
ğılımı bu değişkenler arasında kurak ve yağışlı 
devreler için ayrı ayrı iki fa~klı doğrusal ilişki ola
bileceğini göstermiştir (Şekil : 6). Tüm noktalar 
için yapılan hesaplamada çıkan yüksek korelasyon 
katsayıs.nın (Tablo : 4) sebebi kurak ve yağışlı 

devralere ait doğruların birbirlerini kesmesidir. Böy
le bir ilişkinin bulunması tesadüfidir. Bu gibi du
rumlarda daha yüksek korelasyon katsayısına sahip 
ilişki tipi dikkate alınır . 

Bu il i şki tipi ile birlikte tüm noktalar için orta
lama yıllık yağıştan eklenik sapma- su seviyesi 
ilişkisi ve aynı su seviye değerlerinin yıllık yağış
larla regresyon analizinden elde. edilen sonuçlar 
Tablo : 4 de verilmiştir. 

Bu bilgilerden Erzin ovasında yeraltısuyu sevi
yelerinin yıllıık yağışlarla ilişki venmediği, ilişk·inin 
ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma eğrisinin ya
ğışlı ve kurak devre değerleri ile ayrı ayrı daha 
kuwetli ilişki verdiği görülmektedir. Bu kuyu bölge
sinin 1952- 1962 ve 1969- 1975 kurak devrelerini 
karakterize eden doğru denklemi, 

h = 0.004 Pe + 7.73 (8) 
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TABLO : 3 

Meteoroloji Istasyonu Enzin (Yeşilkent) 

Ortalama Yıllık 
Yıllık Yağış Ortalama Yıllık Yağıştan 

Yıllar (mm) Yağıştan Sapma Ek. Sapma 

1950* 916.10 20.73 20.73 

1951 787.30 -108.07 - 87.34 

1952 972.80 77.43 - 9.91 

1953 855.00 - 40.37 - 5().28 

1954 803.20 - 92.17 -142.45 

1955* 766.20 -129.17 -271.62 

1956* 946.10 50.73 -220.89 

1957* 841.80 - 53.57 -274.46 

1958* 898.10 2.73 -271.73 

1959* 741.50 -153.87 -425.60 

1960* 952.80 57.43 -368.17 

1961* 627.80 -267.57 -635.74 

1962. 785.75 -109.67 -745.41 
'1963. 1538.40 643.03 -102.38 

1964* 789.10 -106.27 -208.65 

1965 728.20 -167.17 -375.82 

1966 1277.70 382.33 6.51 

1967 872.50 - 22.87 - 16.36 

1968 942.70 47.33 30.97 

1969 1018.40 123.03 154.00 

1970 563.40 -331 .97. -177.97 

1971 903.40 8.03 -169.94 

1972 806.50 - 88.87 -258.81 

1973 684.80 -210.57 -469.38 

1974 744.60 -150.77 -620.15 

1975 787.70 -107.67 -727.82 

1976 1222.90 327.53 -400.29 

1977 1072.60 177.23 -223.06 

1978 999.00 103.63 -119.43 

1979 813.30 - 82.07 -201 .50 

1980 1264.20 368.83 167.33 

1981 943.60 48.23 215.56 

1982 884.80 - 10.57 204.99 

1983 838.80 - 56.57 148.42 

1984 1107.30 211.93 360.35 

1985 535.00 -360.37 0.00 

Ortalama Yıllık Yağış = 895.37 mm 

(.) Dörtyol meteoroloji .istasyonuyla yapılan korelasyon sonucu elde 
edilmiş yağışlardır. 
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ŞEK i L : 4- Er zin (Yeşi lkent ) meteo roloj i i stasyonu için ortaloma yıllık ya~ı~! -ın eklenik 
sapma ve yaOışın do{lılması 
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Şekil : 4 Erzin (Yeşilkent) Meteoroloji Istasyonu için Ortalama 

Yıllık Yağıştan Eklenik Sapma ve Yağışın Dağı lması 
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TABLO : 4 ı :$ 

Korelasyon 
l gı 

Nokta Katsayısı Standart Hesaplanan Tablo Regresyon 
Ilişki Tipi Sayısı r r2 Hata F Değeri Ft Değeri Denklemi 

--
Ortalama Yılı·lk 

Yağıştan Eklenik 14 0.903 0.815 0.823 52.855 4 .75 h = 0.006 P. + 8.534 
Sapma - Su Seviyesi 

Yağışlı Devre 
Ort. Yıl. Yağıştan 
Eklenrk Sapma- Su 7 0.925 0.856 0.855 ' 29.425 6 .61 h = 0 .0085 P. + 8.979 
Seliliyesi 

-
Kurak Devre Ort. 
Yıl. Yağıştan 

eklenik Sapma -Su 1 0.984 0.968 0.248 152.499 6 61 h = 0.004 P. + 7.73 
Seviyesi 

-
Yıll ~k Yağış - Su 

14 0.302 0.091 1.848 1.318 4.75 l •liş~l yok Seviyesi 



1962 · 1969 ve 1975 · 1985 yağışlı devrelerini 
karakterize eden doğru denklem 

h = 0.0085 Pe + 8.979 (9) 

·Buna .göre bu kuyu bölgesi su seviye değişim
lerinin kurak devrelerde (8) formülü, yağışlı dev
relerde ise (9) formülüne bağlı olarak geliştiği 

sonucuna varılır. 

rEide edilen sonuçlara .göre akiferin 5260 - Erzin 
istasyonu rasat kuyusunun su seviyeleri 1950-1962 
ve 1969-1975 ıkuraık devrelerinde yıllık yağışların 

genel olarak ortalama yıllıık yağıştan az olması se
bebiyle sürekli düşmes·i, 1962-1969 ve 1975-1985 
yağışlı devresinde sürekli yükselmesi gerekir. 

1962 ve 1969 yıllarına ait eklenik sapma de
ğerlerine tekabül eden tTr.blo : 3) boşalım ·kotu· 
na göre su seviyeler.i (9) fonnülünden hesaplana

bilir. 

h
1 

= 0 .0085 x (-745.41) + 8,979 = 2,643 m. 

hmax = 0 .0085 X 154.00 + 8,979 = 10,288 m. 

Bu rkuyu bölgesinde 1962- 1969 yağışlı devre 
su sev.iye yükselimi 

hY = 10,288-2.643 = 7.645 m. 

1969- 1975 devresinde su seviye düşümü 

1975 yılı Eylül ayı için boşalım ·kotuna göre su 
seviyesi hmin = 4,95 m. (Tablo : 2) 

h
0 

10,288 - 4,95 = 5,338 m. 

Ovada 1982 yılından •itibaren yeraltısuyu •işlet
mesine geçildiğinden 1982 yılından sonraki ölçüm
ler regresyon analizinde dikkate alınmamıştır. Bu 

DSI TEKNIK BÜLTml 1989 SAYI 68 

yıllar 1975 • 1985 yağışlı devre içi•nde olduğundan 

1985 yılında gerçekleşmesi gereken son su seviyooi 
geliştirilen (9) formülünden hesaplanabilir. 

1985 yılı içıin ekleniık sapma değeri, Pe 
mm. (Tablo : 3) 

~ = 0,0085 x 0,0 + 8,979 = 8,979 m. 

0,0 

1985 yılı Eylül ayına ait ıboşalım .kotuna göre 
su seviyesi h3 = 7,30 m. dir. (Tablo : 2) 

1982. 1985 yıllarındaki çekim mirktarına rbağlı 

olarak bu kuyu bölgesinde meydana gelen sahasal 
su se.viye düşümü 

h4 hı -rhJ 

rh4 8,979 - 7,30 1,679 m. ıbulunur . 

4-SONUÇ 

He~hangi bir aklterden belirli bir sürede çekile
cek su miktarına bağlı olarak işletme kuyularının 

sayısmın ıbelirlenmesinde derinlik ve teçhizleri ile 
alansal dağılımının boyutlandırı~masında, ·kuyulara 
monte edilecek pompaların ve elektrifikasyon tesis
lerinin karakteristirklerinin tayininde, akiferde uwn 
sürede meydana gelebilecek muhtemel su seviye 
değişimlerinin önceden 'bilinmesi büyük faydalar 
sağlayacaktır (2) . 

Bu incelemede Dörtyol-Erzin ovasında yeral
tısuyu sev.ıyelerinin ortalama yıllıık yağıştan ekle
nik sapma eğrisinin yağışlı ve kurak devre değer
leri ile ayrı ayrı •kuwetli ilişkili olduğu sonucuna 
varılmış ve ilişkileri karakterize eden formüller be
lirlenmiştir . Bu formüllerden faydalanarak 5260- Er
zin istasyonu rasat kuyusu bölgesinde tabi•i hidro
lojik şartlar altında yeraltısuyu seviyesinde 1962 
1969 yağışlı devrede 7,645 m. sahasal yüi<selim, 
1969- 1975 kurak devrede ise 5,338 m. sahasal dü
şüm geliştiği hesaplanmıştır . 
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SULAMANIN PROGRAMLANMASI 

Çeviren Lütfi ŞAHIN (* ) 

OZET 

«FAO Irrigation and Drainage Pa per 40» Sulama Tesislerinin Organizasyon, 
1 şletme ve Bakım adlı FAO Sulama ve Drenaj Dergisi 40 numaralı yayında; su
lama metodlarından biri olan ratasyon metodunun, suyun normal ve kısıtlı temin edi
lebildiği koşullarda sulama programı yapılmasına ilişkiıı çalışmalar açıklanmaktadtr. 

1. GIRIŞ 

Bu bölümün amacı iıki özel durumda ratasyon 
dağıtımını göstermektedir. 

A durumu, bitıki su ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeterli su bulunmadığı, 

B durumu, rbitki su ihtiyaçlarını karşılamak için 
yete.rli su bulunduğu durumdur. 

Bu iki durum seçildi, çünkü A durumu için ka
rarlı yaklaşım oldukça değişkendir ve bitki verimi 
ile su arasırıda ili~ki çalışmasında son buluşların 

sonucudur. B durumu. teknik hesaplamalar bazında 
olduğunda rotasyonal dağıtımla birle~miş uygulama 
problemlerinin bazısını gösterırnek için seçildi . 

Sulama programlarr.asında düşünülebilecek pek 
çok durumlar vardır, fakat teknik literatür, başlıkta 
oldukça çok ve burada düşünülmeleri uygun de· 
ğildir 

2. KlSlTLI SU ILE ROTASYON 

Suyun kısıtlı olduğu sürede rotasyanun nasıl 

modi·fiye edileceği sorusu sık sık gündeme gelir, 
böylece bitkide verim azalması miırumumda tutula
bilsin. 

Benimsenmiş en yaygın çözüm, her sulamada 
verilen su miktarın ı mevcut su -o- bitki su ihtiyaçları 
oranında azaltmak veya daha yaygını sulama ara· 

• DSI Işletme ve Bakım Oalresl Başkanlığı 

lıkları nı bitki su ihtiyaçları ...;- mevcut su oranında 
yaymaktır . 

Bununla birlikte, bu uygulamaların hiçbiri bit· 
kini n fizyolojik gelıişmesine uygun olmadığından, 

tam tntmin edici değildir. Bitki büyümesinin 
belli dönemlerindeki su stresi; diğer zamanlarda et
kisinin daha az belirli olmasır.a ·karşın, bitkinin ve· 
rimi ni olumsuz etıkiler. Onun içrn su kısıtlamaları: 

bitkinin su stresine daha az hassas olduğu bu dö
nemlerde ağırlıklı olarak yapılmalı ve hassas dönem
ler süresince minimuma düşürülmelidir. Her bitki 
için ıkritik dönemler farklıdır ve iklimsel özelliklere 
tabi olarak süresi değişebilir. 

2.1. Teorik Baz 

Son yıllarda su- verim ili~kilerinin tesbiti Için 
çok araştırma yapılmıştır. Her ne kadar araştırıcı

lar rkanuyu araştırmaya devam ettiler ·ise de, sonuç
ların bazısı halihazırda planlama amaçları için gü
venirliğin uygun bir seviyesinde bulundu. FAO Su· 
lama ve Drenaj Bülteni No : 33 (suya verim cevabı J 
su tedarikinin bir fonksiyonu olarak bitki verimleri
ni hesaplamada bugüırkü metodların tarifini verir. 
Basit ve en pratiık metodlardan birisi, her karak
teristik büyüme süresi için nisbi evapotranspiras
yon azlıgı (1- ETa/ ETm) ve nisbi verim düşmesi 
(1- Ya/Ym) arasırıda doğrusal bi r ilişki olduğunu 

işaret eder. diğer bir deyimle tesis etme (O). ge· 
li ş me ( 1), çiçeklenme (2). ürün teşek·külü (3) ve 
olgunluk (4) . Bu sabite •verim cevap faktörü • (ky) 

olarak adlandırılır ve değeri aşağıdaki eşitlikte ve
rilmiştir. 
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ky = ( 1 - :: ) 1 ( 1 - ;~ ) {1) 

Burada : V • gerçek verim 

V m maksimum verim 

~ ver.im cevap faktörü 

ET. = gerçek evaportranspirasyon 

ET m maksimum evaportranspkas
yon 

·kv değerleri pek çok btki ve her büyüme döne

mi için deneysel donelerden hesaplanmış ve Tab
lo : 1'de verilmiştir . •Bi·r kere formül (1) olarak bili
nen bu değerler, evapotranspirasyonun verilen ıkısıt
lılıklaroa, verimler.ı önceden tahmin etme.k ·Için fay
dalanılabilir (su ıkıtlığını hangileri etkilersel, ET. 
ve ET m'nin nasıl hesaplandığı na dair detaylar için, 
sulama ve drenaj dergisinin ilgili bölümüne bakıl

ması önerilir. 

Formül ( 1) 'in .il< i veya daha fazla büyüme sü
releri için uygulaması : 

Büyüme peryodu 1 : ( 1 - ~: ) = ky1 • 

( 1-~) ETm1 

Büyüme peryodu 2 ( 1 - ~~ ) = ky2 • 

( ET~) 1---
ETım2 

aşağıdaki il·işkiyi verir : ----
1 = - 1

-(
Ym- Ya ) •ky 

Ym- V~ ıky2 
ET~ ETm1 - ETa 1 

ETm 1 ETm2 - ET~ 
(2) 

Müsaade edilebilir verim azalmasının hesaplanması 
(Ym 1 - Ya1) ve (Ym2 - V~) ana peryotlar ara
sında eşit olarak dağıtılır , Jl i şıkl (2) 

1 = 

veya 
ETm2 -ET~ 

ETm 1 -ETa 1 

ETm1 -ETa 1 

ETm2 - ETa2 

ETm2 

ETm 1 

(3) 

Her peryottaıki evapotr.ansplrasyon (ETm 1, ETm2) 

bu peryQtlar içindeki su tedari1kine (VI' V2) tekabül 
eder, formül (3) aşağıdak.i gibi yazılabilir 

= 
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burada (VI' V2 = !büyüme peryotları •1 ve '2· Için 

tam tedari•kte uygulanan ısu 

Va 1 ve Va2 = büyüme peryotları •1 ve 2· için 
sınırlı tedariıkte uygulanan su 

V1 - Vcı 1 = büyüme peryodu •1• de su no'k

sanlığı = WS 1 

V2 - V~ = büyüme peryodu •2•de su nok
sanlığı = ws2 
WS, = peryot •1• de su tasarrufu 

ws2 = peryot ·2·de su tasarrufu. ilişıki son 
olarak şöyle yazılabilir : 

(4) 

2.2. Ratasyon Tedarikin Belirlenmesi 

Bitki verimindeki azalmayı minimize eden ro
tasyonal tedarik, formül (4) uygulanarak belirlene· 
bilir. Hesaplama işlemindeki ana adımlar aşağıdaki 

gibidir 

a) Temel veri 

ıb) Su kısıtlamaları için •kritik dönemler 

c) Tasarruf edilen su miktarı 

d) Aylık mevcut su 

e) a durumu : Uzatılmış sulama aralığının be
lirlenmesi , 

f) b durumu : Sulama derinliğinin belirlen
mesi. 

a) Temel veri ihtiyaçları 

- Net sulama suyu ihtiyaçları, 

- Mevcut yıllık su tedarik!, 

- Bitki deseni, 

- Tam tedarik altında sulama aralığı (eğer top-
rak nem parametreleri biliniyorsa hesapla
nabilir) 

b) Su kısaulamaları için kritik peryotlar : 

Tablo : 1'de verilmiştir. Yüksek ·kY• değerleri, 
su kısıtlaması için hassas peryodu gösterir, tbu per
yotta tasarruflar azaltılmalıdır . Aksi halde hayli 
verim azalması görülecektir. 

cl Tasarruf edilen suyun toplam miktarı 

Ihtiyaç duyulan ile mevcut tedarik arasındaki 
farktır . Hiç bir durumda tasarruflar tüm tedari•ki
nin % 50 sinden daha büyük olmamalı, çünkü böy
le şartlarda fQrmül (4) geçerli olamaz. Peryotlar 
üzerinde. su tasarruflarım-n dağıtımı formül (4) 'e 
göre hesaplanabilir, .böylece aylık tasarruflar aşa
ğıdaki ilişıkiyle hesaplanabilir : 
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TABLO : 1 Verim Cevap Faktörü (ky) 

Yetı,me peryodu (1) 
Oriin 

Bitki 
Çiçeklenme 

Olgunluk 
Toplam 

Erken Geç peryoel u te~kkülü büyüme 
(18) (1b) Toplam (2) (3) (4) peryoclu 

Yonca 0.7-1.1 0.7 - 1.1 

Muz 1.2-2.35 

Fasulye 0.2 1.1 0.75 0.2 1.15 

Lahana 0.2 0.45 0.6 0.95 

Narenciye 0.8-1.1 

Pamuk 0.2 0.5 0.25 0.85 

Üzüm 0.85 

Yerfıstı~ı 0.2 0.8 0.6 0.2 0.7 

Mısır 0.4 1.5 0.5 0.2 1.25 

Soğan 0.45 0.8 0.3 u 

Bezelye 0.2 0 .9 0.7 0 .2 1.15 

Bl·ber 1.1 

Patates 0.45 0.8 0.7 0 .2 1.1 

Aspir 0.3 0.55 0.6 0.8 

D arı 0.2 0 .55 0.45 0.2 0.9 

Soya 0.2 0.8 1.0 0.85 

Şeker Pancarı 

Pancar 0.6-1 .0 

Şeker 0.7-1.1 

Şeker Kamışı 0.75 0.5 0.1 1.2 

Ayçlçe~ ı 0.25 0.5 1.0 0.8 0.95 

Tütün 0.2 1.0 1.1 0.5 0 .9 

Domates 0.4 2.1 0.5 0 .4 1.05 

Kavun 0.45 0.7 0.8 0 .8 0.3 1.1 

Buğday 

Kışlık 0.2 0.8 0.5 1.0 

Yazlı•k 0.2 0.65 0.55 1.15 
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= 

WS ay 

WS peryot 

V ay 

V peryol 

(5) 

verilen ayda tasarruf ııOilecek su 

seçilen büyüme peryodunda ta· 
sarruf edilecek su 

tam tedarik altında ay içi nde 
tatbik edilen su 

V peryot == tam tedarik altında seçilen per-
yotta tatbik edil en su. 

d) Aylık yararlanılabilir su (Va) 

Tam tedarik şartları altında tatbik edilen su 
(V) ile sınırlı teciarik şartları altında su tasarrufu 
(WS) arasındaki fa~ktır. 

el a durumu : 

Sulama deri-nliğini sabit tutarak sulama aralı

ğının uzatılmasıdır. Uzatılmış sulama aralığ ı , tam 
tedarik şartları altındaki aralığı hesaba alarak he
saplanabilir ki, ge.leneksel prosedür V /Va yoluyla 
belirlenir. 

veya; 

(sınıriandırılmış tedarik) = (tam tedarik) . V /Va (6) 

Optimum sulama aralığını belirled ikten sonra, 
bazı uygulama değişi·kliıklerine ·işletmeyi 'kolaylaş

tırmak için programda başlanabilir, örneğin sulama 
mevsiminin bir bölümü içinde tesbit edilmiş bir 
aralığın takdim!. 

f) b durumu 

Başlangıç aralığını muhafaza ederek sulama 
suyu de~inliğini azaltmakt·ır. Bu her nekadar çok 
pratik değilse de bazı hallerde yapılır . Her sulama
da su miktarı aşağıdaki ilişkiyle hesaplanır. 

Sulama aralığı (tam tedariktel 
d == Va. (7) 

Ay içindeki gün sayısı 

2.3. Örnek : 

a) Temel verller 

Bitki deseni : Şekerkamışı lflllzlenme süresi) 
yıl boyunca 

Elitki su Ihtiyaçları : ETm == 21700 m3jha yıl 
Tablo : 2'deki gibi dağıtılmıştır . 

Mevcut su tedarik! : 17400 m3Jha yıl. 

Tam tedariıkte sulama aralığı : Tablo 2'de ve
rlmlştir . 
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Büyüme peryodu süresi : Tesis etme • 30 gün; 

yetişme . 180 gün; ürün teşekkülü • 60 gün. 

b) Krltiık dönemler : 

Tablo : 1. olgunlaşma peryodunun (ky3 == 0.1 l 
su kısıtlaması yapmak Için en uygun olduğunu ve 
bunu ürün teşekkülü (ky2 == 0.5) ve yetişme per
yotlarının (ky

1 
== 0.75) takip ettiğini göstermek

tedi r. 

c. Peryot için tasarruf edilecek su miktarı : 

Peryot için tasarruf edilecek su miktarı 21700 
17400 == 4300 m3/ha yıld ır . 

Her pe otta tasarruf edilen suyun toplam 
miktarı forrrul (4) e göre bel·irlenir. Ümit edilen 
kısıtlamalar uygun peryotların sadece ılkisinde (ol
gunluk ve ürün t,!'lşekküfü) yapılmalı, bunun karşı
lığ ı olarak su tasarrufu şöyle olmalıdır. 

WS
2 

+ WS3 = 4300 m3 /ha 

.............. (8) 
v 3 

ws2 ıky3 
ws3 = ·kyı 

V2 = 3ooo + 2200 + 2000 = 
ky2 = 0.5 (Tablo : 1) 

7200 m3fha (Tablo: 2) 

V
3 

== 1000 + 600 = 1600 m3/ha (Tablo : 2) ky3 = 
0.1 (Tablo : 1 l 

Bu değerlerin (8) de yerine konulması ve eşitliğin 
çözümlenmesi : 

WS3 2260 m3jha 

WS
2 

2039 mJjha sonucunu verir. 

·Bununla birlikte WS3 (2260 m3), V3 (1600 m3) 
den daha büyüktür. Bu mümkün değ.Jidir . ıBu durum 
su tasarrufunun büyümenin ·2· ve ·3• peryotları 
ile sınırlandırılamayacağını göstermektııOir. Tasar
ruf peryodu, peryod ·1•'1 de Içine alarak, daha 
uzun bir peryotta yapılmalıdır. Su tasarruflarını 
üzerine almak ıi çin en az uygun peryot ·1· olduğun
dan, sadece üç ayı (Mayıs, Haziran ve Temmuz) 
kapsamına almalıdır. Buradan su tasarrufunun dağı
lımı aşagıda olduğu grbi tekrar hesaplanır. 

WS
1 

+ WS
2 

+ WS3 == 4300 mJjha 

ws
2 

ıky3 V2 

= WS3 ky2 V3 

ws2 ~ 
= 

ws, l<y2 

burada : v3 = 1600 m3 

V2 = 7200 mJ 

l<yJ = 0.1 

ky2 = 0.5 

V 1 = 2500 + 3000 + 3000 = 8500 mJ , 
ky, = 0.75 

değerlerin yerine ıkonulup ve eşi·tiPklerin çözümü. 



ws2 = 1484 ~ 1500 mJ/ha 

ws3 = 1648 ~ 1600 m3fha 

WS 1 1168 _ 1200 m3/ha 

d. Aylık tasarruf edilecek su mi·ktarı (M) 

1200 
Mayıs WSM 1 =--x 2500 = 353 m3fha 

8500 

1200 
Haz·iran WSM2 = --x 3000 = 424 m3/ha 

8500 

Temmuz WSM3 
1200 

=---X 3000 
8500 

(tablo : 2'ye bak) 

e. Aylık tatbik edilecek su hacmi 

Mayıs 2500 - 353 = 2147 m3/ha 

Haziran 3000 - 424 = 2576 m3fha 

(tablo : 2'ye bak) 

f. Sulama aralığı (a durumu) 

2500 

424 m3/ha 

i,=--
2147 

x 10 = 11 .6 = 12 gün 

3000 
12 =--

2576 
x 10 = 11 .6 = 12 gün 

(tablo : 2'ye bak) 

Bu aralığa uygun suyu-n dağıtım, başlangıç olarak 
tam tedarik şartları altında her sulamanın mlkta· 
rını aynı bırakır . Bu amaçla metod, sadece, bitki· 
nin enaz etkilendiği peryot süresince sulama ara
lıklarını uzatır ve böylelikle verim azalması mini· 
mlze edilir. 

g. Sulama suyu miktarı (b durumu) 

.A.na bölümde •ifade edildiği gibi , sulama ara· 
lığı muhafaza edilir ve sulama suyu miktarı azal· 
tılır . Bu çözümün uygulanması tavsiye edilmez, 
çürlkü çiftçiler neden her zaman değişik ml•ktarda 
su aldıklarını anlayamazlar ve kötü uygulamadan 
kolayca etkllenlrler. Bununla blri·Jkte, örneği ta
mamlamak Için, işlem gösterilmişt-Ir. Onun için su· 
lama dozu 

dMavıs = 

2576 

2147 

10 
--= 693 m3/ha 
30 

10 

31 
= 859 m3/ha 

(tablo : 2'ye bak) 
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2.4. Dizayn lle liglll oo,onceler 

Açıkl·ama yöntemin faydalar·ı, tedarlklerln sı

nırlandırıldığı şartlarda sınırlı değildir, fakat tam 
tedarik şartları altında avantajlı olarak, oldukça Iyi 
kullanılabilece~ir. 

Avantajlar bir örnekle en iyi şekilde gösterile
bHir. Farzedelim ki tam tedarik şartları altında 

10 000 hektarı sulayacak bir sulama şebekesi mev
cut, fakat su mevcut olursa bu saha artabilecektlr. 
Konuyu basitleştirmek için yetişt:Jrllen bit-kinin sa
dece şeker kamışı olduğu düşünülmüşt-ür. Ortala
ma yıllık verim (tam tedariktel 80 t/ha.dır. Net bit
ki su ihtiyacı 21700 m3/ha yıl ve yüzde 50 randı

maola toplam sulama suyu ihtiyac 43 400 m3jha 
y.ldır. Farazedelim ki su ·Idaresi bitki su ·ihtiyacının 

% 20 s·lnl tasarruf etmeye ve tasarruf edilen su 
lle sulanan alanı artırmaya karar verdi. Böyle bir 
kararın sonuçları aşağıda analiz edilmiştir. 

a. Tasarruf edilecek su miktarı : 

20 
Çiftlik seviyesinde --x· 21 700 = 4340 m3 

100 

~ 4300 m3 /ha. 

Proje seviyesinde 10 000 x 4300 x 

= 86000000 m3/yıl 

0.5 

b. Su kıtlığı sebebiyle ümit edilen verim azal
ması 

Ver:mdeki azalma formül (1) Pl 'e göre hesap 
lanabilir. 

( 
ETa ) 

1--- ky=1 
ET m 

Ya 

Ym 

burada ETa = 21700 - 4300 = 17400 m3/ha 

ETm = 21700 m3/ha 

ky = 1.25 

Ym = 80 t 

eşitlikte değerler yerine konulduğurıda, 

Ya = 60.2 t/ha bulunur. 

c Sulanan alan ve ürün artışı 

Su tasarrufu 

1 
86000000 x -- x -- = 2741 ha'ın 

17400 2 

'1) Sıı tedarik kısıtlı olduğunda ümit edilen verim azalması · 

nın hesaplanacağı üzerinde daha detay lı bilgi Iç in FAO 
Sulama ve Drenaj Bülteni No : 33 Bölüm IV"e bakınız. 
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U'l 
N 

KIS ITLI SU İLE ROTASYOKAL TEDARİK ÖRNEÖİ 

·rablo : 2.. Aylar 

o ş M N M H T A E E K A 
Verile r 

l • .b;Tm ( mm) 60 70 ııo 200 250 300 300 300 220 200 100 60 

2. V (m3/ha) 600 700 ııoo 2000 2500 3000 3000 3000 2200 2000 1000 600 

3. I (günler) 30 30 15 15 lO lO lO lO 10 10 15 30 

4. Büyüme dönemi 
1 

o)-+ ı • ( 2 ) +------{ 3 r---
Hesaplama Prosedürü 

5· ky 
(0.75) (0.50) (o.ıo) 

6. WS ( m3 /ha) 
( 1200) ( 1500) (1600) 

. 3 
1. Vı:ı. (m /ha) 600 100 1100 2000 2147 2576 2576 2375 1742 15 84 o o 

8. i (a durumu) (günler)
2 

30 30 15 15 12 12 12 13 13 13 o o 
9. d (b durumu) (m3/ha) 600 700 550 1000 693 859 859 791 580 528 o o 

1 (0)= tesis 1 (ı) .. gelişme dönemi, (2) = ürün teşekkülü, (3) = olum dönemi 

2 :Rakamlar tam güne yuvarlatılmıştır. 

~ 

~ z 
~ 

ı~ 
~ 
~ 

i 
Toplam 

~ 
~ 

8! 
2170 

21700 

4300 



tim 

sulanmas-ına müsaade edecekıtlr. 

Bu Ilave alandan şeker kamış- ür6tlm artışı 

2471 Ha x 60.2 t/ha = 148705 t. olur. 

d. Toplam Üretim : 

10 000 tıa x 602 t/ha + 148705 t = 750 705 t. 

aynı satıada tam 1!edar.l·k ıkoşulları altında üre-

100000 ha x 80 t/ha = 800000 t ldl. 

·Bu ölçüm sulanan alanın ya~laş•k yüzde 25 art
masını sağladı. Çiftçi başına uygun bir geliri muha
faza ederken, amaç •Istifade edenlerin sayısını mak· 
simll.'& ılse, sistem diz9'tnı •lçıln yukarıdaki yöntem 
kullanılabll'lr. Bununla bırJ.•kte, çlfıtçllerln böyle fa
razi şartlar altında bitkinin verım potans·lyelinl asla 
elde edemlyeceğl biHnmeUdlr. 

Ekonoml·k optimum arzu ediliyorsa, kararlaştı

rılan Işlem daha ayrıntılı bazı matematıbel hesap
lar veya deneme - yanılma metodu kullanılarak ge
liş·tirilebilir. 

3. SUYUN TAM TEDARIK ŞARTLARI ALTINDA RO
TASYON PROGRAMI 

ihtiva ettikleri teknik prensipiere göre ro-
tasyonal tedarik·in nıısı·l hesaplandığını gösteren 
pek çok ıkitap ve kaynak mevcutt\Jr. Bununla bir
likte böyle hesaplamalar ekse~lya pratik olmayan 
su dağıtım paternlerine önderlik edebilir, bu se
beple nadiren uygulanır. Hesaplanmış sulama prog
ramlarının sadeleştlrllmes·ı ekserlya gerekl·l, fakat 

Domates 

Ekim 65 

Kasım 91 

Aralı·k 124 

Ocak 52 

332 

b. Sulama suyu derlnlljil 

Tatbik edilecek sulama suyu derinliği aşağıda

ki formülle verilir 

d = P.W.D ............. ..... . .. ..... . (9) 

burada; P = elverişli toprak suyu yüzdesi 

W = su tutma -kapasitesi (mm/m) 

D = köok dellinHOI (m) 
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fazla sadele~tlrme suyun büyük bir miktarının boşa 
gitmı;.slne yol açabilir. Bu sorunların bazılarını gö
rünür hale getirmek Için, bir örnek detaylı çözüm
lendi. 

Örnek 

a. Temel Verller 

Problem aşağıdeki karekteristikieri haiz bir 
çlfıtl·•k Için ırotasyon programını hesaplamaktır. 

a1) sulanacak alan : 3.7 ha 

a2) topraktaki bl·tkl patemi : 

Domates A1 toprağında 1.5 ha 

Domates A-ı .toprağında 0.8 ha 

Mısır A1 toprağında 0.25 ha 

Biber A 1 toprağında 0.50 ha 

·B·Iber A2 toprağında 0.50 ·ha 

Fasulyeler A1 toprağında 0.15 ha 

Toplam 3.7 ha 

a3) Toprakların hidrolik özelli<klerl 

A 1 toprağı : W = su tutma kapas.ıtesi = 93 
mm/m, toprak der-inliği = 0.8 m<O 

A2 toprağı : W = su tutma kapasitesi = 87 
mm/'m. toprak del'llnliği = 0.8 mP> 

Elverişli toprak suyu yüzdesi = p = 0.85 

a4) ETbiıki (2l (mm) 

M .. ır Biber Fasulyeler 

66 

85 

124 

125 

400 

65 31 

92 92 

125 103 

50 34 

332 260 

d = su.lama der-inliği (mm) 

değerlerin yerine konulması 

A1 toprağı d1 = 0.65 x 93 x 0.8<3> = 48 mm . 

A2 toprağı dı = 0.65 x 87 x 0.8<3> = 45 mm. 

(1) Toprak derlniiOI sert kil pen tarafından sınırlanmıf . 

(2) Rakamlar gerçek bir yere alt, Guatemala"da Sanairisay 

(3) Kök derlniiOinln sert pen tarafından sınırlandırıldıOı 

varaayıldıOından toprak derlniiOine &flttlr. 

53 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1989 SAYI 68 

c. Sulama aralıkları 

Sulama aralıkları (1) aşağıdaki ilişkiyle hesap
lanır . 

d 

ET bitki 
...... . .. .. .. ........ .. . (10) 

burada ETbi•ki (mm/gün) ve 1 (gün) cinsinden. 

Domates için sulama aralıkları A1 toprağında 

aşağıda olduğu gibi hesaplanır. 

65 
ETbiıki (Ekim) = 

31 

48 
11 = -- = 23 gün 

2.10 

Müteakip aralık için; 

ETbiıki (Kasım) = 
91 

30 

= 2.10 mm/gün. 

= 3.03 mm/ gün. 

Formül (10) 'un müteakip aya tatbiki aralık lar

cia bir devamsızlık verir, çünkü Ekim, 22 günlük 
peryot tarafından iki eşit aralığa bölünemez. Bu 
nedenle devamlı bir sulama programına sahip al
mada, 5kim'de kalan günler şöyle düşünülmel idir. 

2.10 mm/ gün x (31 - 23) gün + 3.03 x ô gün 
48 

8 = 10.3 gün 

Onun için 12 = 8 + 10.3 = 18 gün 

Kasımdaki müteakip aralık , 

48 
13 = --= 15.8 = 16 gün 

3.03 

Kasımın bir kısmı ve Aralık ' taki müteakip ara
lık 

124 
(30- 10- 16) X 3.03 + 8--- 48 

31 

8 8.97 = 9 gün 

14 4 + 9 = 13 gün 

Diğer aralıklar benzer şekilde hesaplanır ve 
şekil 1 'in çubuk diyagramına yansıtılır. Hasat per
yodunu yaymak ve ·işgücünü ayarlamak .için bitki
lerin birinci, 'ikinci veya üçüncü 10 günlük peryo
dun başlangıcında ekildiği veya dikild iği varsayıl
mıştır . 

Su tedarikine başlamada serbest olan çiftçi 
(kuyu, kanalda devamlı akış v.s.) şekil : 1 'de her 
bir bitki için verilen sulama programını takip et
melidir. Böyle bir program çiHçinin suyu yüksek 
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etkili bir tarzda kullanılmasını sağlar, fakat bitki
le~in programlarının uymamasından, hatta bunlar 
farklı toprakta aynı bitki olsa bile yüksek seviye
de uygulanamaz olabilir. Bundan çiftçi çok sayıda 
(örneğimizde 30 kez) sulamayı tekrar etmeli ve 
bu durum diğer tarımsal •işlemlerle uyuşmazlığa ne
den olacaktır. Keza normal bir çiHçi için böyle 
programları, takip etmek zordur. 

Toprak değişikliği çok az olan bir tersiyer ka
nalın çok sayıda çiftliklere (bazan 100 veya fazla) 
hizmet ettiğini düşünelim, arazi büyüklükleri birbi
rinden çok farklı olan çiftilkierin ekim tarihleri ve 
bitk·ileri de çeşitli Ise bu tersiyer kanalda rotasyon 
programı uygularıması 1ıemen hemen Imkansız hale 

gelir. 

Diğer alternatifler çözümlenmeli, bunlardan bl
ri basitleştirilerek uygulanır hale getirilmelidir. 

d. Sulama programının sadeleştirilmesi 

Hesaplanmış bir sulama programı içinde tak
dım edilecek sadeleştirmeler büyük ölçekte kiş i

sel yargılardır. Ekseriya uygulanamıyan hesap edil
miş bir program ve onun basitleştirilmes·i (bazan 
gerçek ihtiyaçlarla az ilgilidir) arasında bir uyuş

ma bulunmalıdır . 

Örnekte gerçeğe uygun sadeleştirmenin üç 
aşaması düşünülmüştür. 

Sadeleştirmenin ilk aşaması : 

Tüm b'tkiler için değişik aralıklarla genel bir 
sulama programı benimsenir. Bazı bitkilerin diğer· 
lerinden daha önce ekildiği gerçeği sulama progra
mında düşünülür. 

Genel programı hesaplamak için aşağıdaki 
adımlar atılır : 

Aralıklar ekim tarihine ayarlanır (örnekte , 

her 10 günde) . 

- Verilen ay ıçın, bu ay 'içine düşen en kısa 
<:!ralık seçilir, iki ay arasında düşen aralıklar için 
bunl a rın en kısası benimsenir. 

Genel sulama programı şekil 1 'de (h) sırasın

da takdim edilir. Bu işlem bir çiftliğe veya çiftl ik
lere h·izmet eden kanala tatbik edilebilir. 

Sadeleştirmen in ikinci aşaması. 

Bu genel sulama programı ·içinde hafif modifi
kasyonun takdirninden ibarettir, böylece aralıklar 

imkan dahilinde benzerdir. 

Örnek 

Son beş aralık 13, 11, 11, 12 ve 12 gün bir 
süreye sahiptir ve 11 günlük aralık 5 kez yerleş-



tlr.llmlş.tlr. Böyle bir basltleştlrmell'in avantajı, ara
lıkların çiftçiler tarafından daha kolayca hatırlana

boilmesi ve kanalın işletmesinin çok daha düzenli 
olmasıdır. · 

Sadeleştirmenin üçüncü aşaması 

Bu aşama sabit bir aralığın benimsenmesidir ki 
sulama mevsimi süresince ekim t.arlhlel'inl ihtiva 
eder veya etmez. Böyle bir aralığın uzunluğu he
saplanmış'ın en kısasıdır. (ömelcte 11 gün) 

Böyle &abit bir aralığın ta1!bikl, her sulama de-
rinli ğini . sabit tutar, suyu infiltrasyonla büyük 
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miktarda kaybolmaya sevkeder, çünkü toprak fazla 
suyu Mamaz. AlternatJ·f olarak, her S\Jiamada ve
rilen su derinl·iğl toprağı su tutma kapasitesine 
ulaştırmak Için farklı olabilir, ama sistem çiftçi 

t~rafından kolaylıkla anlaşılamaz. Deneme, çiftçile

rin sabit bir derinl-ikte sulama suyu yönetiminde 

değl~ken olanına göre daha deneylml·i olduklarını 

göstermektedir. 

Onun Için, pek çok durumda sadeleşt·irmenin 

ilk ve lkinc-l aşamaları, rotasyon metodu altında 

sulama programında en pratik yaklaşımlardır. 
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Cil en 

o) Domates Aı 

b) Domates A2 

c) Mısır Aı 

d) Bib<ır Aı 

el Biber A2 

t) Fasulyaler 

g) Günler i~inda çiftçilczr 
sulamalıdır. 

h) Genczl suloma programı 
(Bositleşt i rmenin ı . Aşaması) 

i) Genel sulama programı 
( Basitlestirmenin 2 .Aso ması) . . 

J) Sabit aralık 
(Basitle~tirmcznln 3.Aşomosı) 

ı 

Şakil : 1 

10 

10 

ı o 

Ek im ı Kasım ı Aralı~, ı Ocak 
Günlar 

1,0 2 o ,ı ı,o 2.0 ,ı ı o ı,o ,ı ı,o ıp 
ı ı ı ı ı ı ı ı T 

22 18 16 ı3 12 15 28 

ı ı 15 ıs 11 . 11 ıs "26 

22 ı9 17 12 12 ı2 12 12 

ı9 ı6 13 ı ı ı2 28 

ı8 15 13 ı ı ı1 24 

28 ıs ı4 13 20 

10 ıs 15 13 ı1 1ı 12 ı2 

10 ıs 15 11 11 11 11 11 

10 11 11 11 ı1 11 11 11 11 

Rotasyanal bzdarik metod u nda sulama programlama örneği 

ı Şubat 

,ı ı,o 2ı0 
r ı 

Suloma 
Soyısı 

7 

7 

8 

6 

6 

5 

30 

10 

10 

11 

~ 

~ 
~ .. 
o 

~ 
i 
~ 
i 



AKIŞKANLAŞMIŞ FiLTRE VATAGINDA 
GERi YIKAMANIN ETKiNLiGi 

Mustafa TURAN (*) 

ÖZ ET 

Bu çalışmada tanecikli hızlı filtrelerde geri yıkama işleminin hidrodinamiği 
incelenmiştir. Akışkan yataklar, akışkan yataklarda yük kaybı ve Richardson • Zaki 
korelasyonu tet kik edilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan malzerneler için 
tanecik Reynolds sayısının Re

0 
= 35,3 · 503 arasında değişmesi, geri yıkama akışı

nın geçiş rejiminde olduğunu göstermiştir. Akışkantaşmış filtre yatağında hidro
dinarnik kayma gerilmesi için teorik bir bağıntı geliştirilmiştir. Teorik sonuçların de
ğerlendirilmesi için, iki farklı kurn ve antrasit kömürüne ait sayısal .uygulama yapıl
mıştır. Optimum gözeneklilik Eopı = 0,69 · 0,74 değerleri arasında bulunmuştur. Op

timum temizlemenin tetkik edilmesi amacıyla da deneysel çalışma yapılmıştır. 

Teorik ve deneysel sonuçların daha önceki çalışmalarla uyum sağladığı tesbit 

edilmiştir. 

1. G 1 R 1 Ş 

Taneelkil hızlı filtreler til-trasyon esnasında 

~lrlendikçe, filtrenin gittikçe tıkanan yukarı ·tabaka
larında hız artar ve bu tabakalar temizlernede da
ha ıız verlml·l hale gelir, temiızleme yükü daha de
rılnlere geçer. Fi ltrede yük kaybı olarak bil"inen 
enerJI azalması ekonomik olmıyacak boyutlara ula
şır ve tiltre c;>ııkış stJyu kalitesi borulursa, tiltre 
devreden çı•karılır ve temlzlenir. Prat'iokte hızlı tilt
relerln temizlenmesi, fHtre malzemesini ka}'bemıe

den, fil·treyl yukarı doğru bir akışla yıkamak sure
tlyle malzeme üzerindeki kalıntıları atmakla ol
ma~adır . Bu •Işlem, gerıl yıkama olarak tanımlan

ma'kta ve bu esnada fıiltre yatağı, genellikle akış
kan hale getirllmektedl•r. Bazı araştırıcılar (5,14) 
sadece suyla geri yıkamanın temizleme Için yeterli 
olmıyacağını öne sürerek, filtrenin geri yukanmasını 
takiben havayla tem·ızlenmesini veya su ve hava
nın birlikte gönderllerak temizleme lşleminin ye
pılmas·ını teklif etmişlerdir. 

(•) Dr. Y. MOh ., I,T.O. 

Ad ler ve Happel (1), akışkan yataklarda dü
şük gözenekHI·ik oranlarında tanecikler arasındaki 
sürtünmenin önemsiz mertebede olduğunu göster
mişlerdir; Buevloh ve Mar.kov (4), bil'birine yak
laşma esnasında, tanecikler arasındaki sı·vı taba
-kası Içinde basınçta öneml•! artmalar meydana gel
diğirıl lfatle etmişlerd i r. Bu et'kl. yağlama teorisin
deki çarpışmaların önlenmes•iyle benzerlik teşıkil 

etmektedir. Ayrıca hızdaki ani ve ıkademelıi değiş

meler, çarpışmaların önlenmes;nf sağlamaktadır. 

Bu sebeple, Amirıtharajafı (2) ve Cleasby(5), akış

okaniaşmış f.iltre yatağında temizleme lşlemlnln, 

hidrodlnamik kayma gerıilmeS'i vasıtasıyla olduğunu 
belirtmişlerdir . Bu çalışmada, geri yıkama akımının 

geçiş re}lminde olduğu gözönüne alınarak, hidro

dinamik kayma gerilmesi Için teorik Mr Ifade ge

llştir.ilmiştir. Kum ve antraslt ıtaneoikli filtre ya

taklarına ait sayısal uygulama ve üniform kum ya

tak ıkullanılarak deneysel çal~şma yapılmıştır. Te

o~l·k ve deneysel sonuçların, daha önceki çalışma

larla uygunluğt.ı görülmüştür. 
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2. AKIŞKAN YATAKLAR 

2.1. Akı~anlaştırma 

Tanecikli f.'ltrelerde geri yıkama akımı, genel· 
likle bir akışkan yatak özell•iği göstermektedir. Akış
kaniaştırma olayı, bir akışkanın (9az veya sıvı) ka
tı taneelkil bir yatak boyunca, katı tanecikleri ya
tak içinde süspansiyon haline getirmeye yetecek 
bir hızla yukarı doğru akışı olarc:k tanımlanabilir. 

Tanec"klerin akışkan hale geçtiği andaki hıza. mi
n~mum akışkanlık hızı (Umı l denir. Bundan sonra, 
akış hızının artmasıyle birlikte yatak yüksekliği ve 
gözenekliliği de artar, dolayısıyla tanecik konsan
trasyonu düşer . 

Akış.kanlaştırma, homojen ve homojen olmıyan 
akışkaniaştırma olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır 

(8) : Homojen akışkanlaştırma, sıvı akışkan ya
takların çoğunda görülen bir tip olup, akı ş hızının 

artmasıyla birl·ikte yatak üniform olarak genleşrnek
te ve yatak yüzeyinde dalgalanma olmamaktadır. 

Suyla geri yıkanan filtre yatağı bu karakterdedir (2). 

Homojen olmıyan akışkanlaştırma , gaz akışkan ya
taklarda bilhassa görülmektedir. Yatak boyunca yu
karı doğru gaz akışı, küresel balon veya kabarcık 

formunda cereya neder. Bu tip akışkanlaştırmada 

tanecikler, düzgün olmıyan , kümeleşerek yayılan bir 
dağılım gösterirler. Şekil 1 de bir akı şkan yatak 
sisteminin şematiok diyagramı verilmiştir. 

2.2. Akışkan Yataklarda Yük Kaybı 

Homojen akışkan yataklarda, tanecikler üniform 
bir şekilde yayıldığından, taneci,klerin birbirine et
kiyen kuwetleri dinamik denge halindedir(13). Do
layısıyla sürükleme ,k-uweti F0r ve kaldırma kuv
veti Fk toplamı, zıt yöndeki ağırlık kuwetine F6 eşit 

olmaktadır : 

Şekil 1. Bir Akışkan Yatak Sisteminin Şematik 

Diyagramı 

58 

(1) 

Bu~ada FK = p gV, ve FG = p, g V, olduğundan, 
sürükleme ·kuweti F0r denk. 1 den, 

For = (p, - pl g V, (2) 

şeklinde yazılır . Burada p,. taneelkierin özgül küt
lesi , p. akışkanın özgül kütlesi, g, yerçekimi iv
mesi, V,. taneelkierin toplam hacmıdır. Akışkartın 

hacmını V1 ile gösterirsek, toplam yatak hacmı V, 

V = V, + V1 (3) 

olacaktır. Gözeneklilik E· akışkan hacmının, toplam 
yatak hacmına oranı olarak tanımlanırsa, 

(4) 

denk. 3 ve 4 den, taneelkierin toplam hacmı V,. 

V, = (1 - El V (5) 

olacağından. denk. 5. denk. 2 de yerleştirilirse, 

For = (p, - pl g (1 - El V (6) 

ifadesi bulunur. Akışkan yatakta basınç düşüşü 

..lp, denk. 6 dan faydalanarak , 

FL 
..lp = V= (p,- p) g (1 -El l (7) 

şeklinde yazılabilir(2). Akışkan yatakta yük kaybı 

t.h, ise, !ıp = p g -lh olduğundan, 

Ah = ( ~ - 1) (1 - El l (8) 

şeklinde olacaktır. Sabit ve akış•kan yatak halinde, 
taneelkieri n toplam hacmı değişmiyeceğinden denk. 
5 e göre, 

L, (1 - E,l = l (1 - El = Sabit (9) 

olacaktır. Burada L,. L, E, E• sırasıyla sabit ve akış
kan yatak yüksekliği ve gözenekliliğ i dir. Denk. 9 a 
göre, bir akışkan yatak,ta p ve p, In değerleri sabit 
olduğundan, denk. 7 ile verilen basınç düşüşü Ap 
ve denk. 8 le verilen yük 'kaybı Ah da sabit ola
caktır. Şekil 2 de sabit ve akışkan yatakta yük 
kaybı ve akış hızı Ilişkisi verilmişNr. 

2.3. Richardson ve Zakl Korelasyonu 

Richardson ve Zaki (13). bir akışkan yatakta 
ortalama fiktif hız U ile yatak gözenekiiiiği E ara
sında, 

u 
E" (10) 
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kanat !Beyd.ı:ı~ g~\:"'esinderı 
d" layı 

Akt$kan yat•k 

Akt$ hııt, U 

Sekil 2. Yataklarda Yük Kaybı 

bağıntısını vermişlerdir. Burada U;, durdurma hızı 

olup, E + 1 ıiçin U'nun alacağı değeri gösterir; n, 
yatak genleşme ·katsayısıdır. Şekil 3 de ortalama 
fiktif hız ve gözeneklilik arasındaki .ilişki verilmiş
tir. Richardson ve Zaki, küreesi tanec·ikli bir a·kış

kan yatakta, n genleşme katsayısı için, laminer 
akım halinde, 

d 
n = 4.65 + 19,5 --Re ~ 0,2 D o 

(11) 

geçiş rejiminde, 

n = ( 4,35 + 175 ~)Re·o. OJ . D o 

0,2 < Re0 < (12) 

n (4,45 + 18 ~) Re0·o . ı 
1 < Re0 < 200 (13) 

n = 4,45 He0·o . ı 200 < Re
0 

< 500 (14) 

türbülanslı akım halinde, 

. 5 
:4,6 s . 4 
:-
~ 3 
: 2,39 
~ ı 
! 
• 
~ 

o 
ıo·2 

n = 2,39 

L .. ıtıiner 
bi5 1Rc 

ıo·1qı 

c.ç i$ 
Bö l g c ıö i 

lO 

(15) 

Tiirhülan s lı 

Rö l ge 

ıoı soo ıol ıo' k 

Şekli 4. Genleşme Katsayısı ve Reyno1ds Sayısı 

Arasındaki lllfkl 

DSI TEKNII< BÜLTEN·I 1989 SAYI 68 

G•nl U""' 
kAtsAyun 

n 

'"[ 

Lop. (~Xzeneklilik, E) 

o 

Lo~ (f i ktif 
hız, U) 

Şekil 3. Akışkan Yataklarda (U · d Ilişkisi 

bağıntılarını önermişlerdir. Şekil 4 de (n - Re
0

) 

ilişokisi gösterilmiştir. Burada d, taneelkierin çapı , 

D, akışkan yatak kolonunun çapıdır; Re
0

, tanecik 
Reynolds sayısı olup, 

p U0 d 
Re

0 
= - -

IJ. 
(16) 

şeklindedir. Burada U
0

, taneelkierin çökelme hızı, ı.ı,. 

akışkann dinamik viskoz>itesidir. 

Cleasby ve Fan (7). küresel olmyan tanecikler 
için, n değerleri üzerinde bazı düzeitmeler yapmış· 
lardır : 

n (
4 4'5 + 18 ~Re -o. ı DSF<·0·65+0·09LnReo) , D o 

35 < Re0 < 200 (17) 

n = 4,45 Reo·o . ı DSFC-0·65 + 0·09LnRe ) 

200 < Re0 < 500 (18) 

Burada DSF. dinamik şekil faktörü taneelkierin hid
rodinamik özelliğini belirten bir rkatsayı olup, Br.iggs 
ve arkadaşları (3) tarafından, 

DSF = ( ~: )2 Re
0 > 500 [19) 

veya 

DSF = a ( ~: )+ b ( ~:-)2 
1 < Re0 < 500 (20) 

şeklinde verilmiştir. Burada Uk, eşdeğer küresel 
taneerk çökelme hızı, a ve b, tanecik Reynolds sa
yısına bağlı sabitlerdir. 
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3. TEORIK ÇALIŞMA 

3.1. Geri Yıkama Hallnde Hidrodinamik Kayma 
Gertimesi 

Taneelkil filtrelerde ger·i yıkama akımı, homo
jen akışkan yatak ·karak:terindedir. Tablo 1. de özel
Ukleri verilen, akışkan yatak deneylerinde kulla
nılan malzemeler·ln, tanecik Reynolds sayısı Re

0 
= 

35 ,3 - 50~ değerleri arasında değişmektedir; şe

k.l 4 den de görüleceği üzere bu değerler, akışkan

Iaşmış bir filtre yatağındaki ge~i yı·kama aktmınırı 

geçiş retiminde olduğunu gösterir. 

Cleasby {5), akışkan yataklarda laminer akım 
halini ele alarak, birim ~acımda harcanan gücü P,. 

For Ua 
(21) p = • V 

şeklinde tanımlamaktadır. Burada F0 , birim hacma 
etkiyen sürükleme .kuvvetldlr; U

0
, gözeneklerdeki 

gerçek hız olup, 

u 
3 

(22) 

şeklindedir. Denk. 10, denk. 22 de yerleştirilirse, 

ycızılabilir . Burada aı katsayısı, 

cı 1 = 2= 0,90 (OSf)·o.:ıoı 
u o 

(23) 

(24) 

filtreler lı;>ln amprik bir bağıntıdır (6). Denk. 23, 

denk. 21 de yerleştiril·irse, 

veya denk. 6, denk 25 de yerleş.tlrllerek, 

elde edilir. Bu ·Ifade, tanec ~klerl süspansiyon halin· 
de tutabiirnek Için gerekli gücü göstermektedir 
(9, 15) . Denk. 26 da, akışkan yataklarda kaldırma 

kuvvetiyle taşınan enerjio;n, harcanan enerJiye ora· 
nını bel·irten, l~, karakteristik Monin - Obukhov 
· •.zunluğu kullanılırsa {12,16), 

dolayısıyla, 

P U3• 

K lm 

(27) 

(28) 

yazılabil Ir. ·Buradıı ~:S~ = p./ P• tanecik bağıl yoğun-
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luğu, U , sürtünme hızı ve K, ünlve~sel sabittir 
(K = 0,4). 

Akışkaniaşmış filtre yatağı·nda geri yıkama ha
linde, ·tanecl·kler rastgele dönme ve ötelenme ha
reketleri yapmaktadırlar; hu da ek bir enerj-I har· 
canmasına sebep olmak·tadır. ~ik·kawa ve arkadaş

ları (11). katı tanec'kli bir akış ortamı-nda, taneci·k
leri askıda tutmak .için harcanan enerjiyle, dönme 
ve ötelenme hareketleri için harcanan enerji ara
sında bir orantı bulunduğunu öne sürmüşlerdir. Bu 
orantı katsayısı f3 .IJe gösterilirse, taneoiklerin or
tama göre y.aptı·kları, bağıl dönme ve ötelenme 
hareketleri sebebiyle harcanan gün, 

P U3 • 
f3 l11 - K l - E (n-1) 

m 

(29) 

şeklinde yazılahilir . Akış hareketı geçiş re}lmlnde 
olup, ·t'ü~bülanslı ıblr ıkarakter taşıdığından türbü· 
lans çevrilel"l de ek bir enerji harcanmasına sebep 
olacak:tır . Ancak denk. 28 ve 29 la tanımlanan ha· 
reketler taneciğe ve ortama bağlı oldukları halde, 
türbülans hareketi akıma bağlı olmaktadır. Bu du
rumu gözoönüne alarak, türbülans çevrilel"inin har
cadığı gücü (9,15), 

(30) 

şeklinde gösterebiliriz. Burada y, akışkan yatak ko
lonu cidarından uzaklıktır. Denk. 28 ·in sağ tarafı· 

na, 29 ve 30 ifadeleri eklenirse, geri Y'kama akımı 
halinde birim hacımda harcanan gücü Pva' 

p U3• 
p vo = C11 

K lm 
E (n-1) + f3 C11 

P U3. 
E (n-1) + 

P U3. 
E (n-1) (31) ---

K lm Ky 

eğer Pva = "t' du/dy alınır ve denk. 31 ·In sağ tarafı 
düzenlenlrse, 

du pU3•( y) · 
't - - = 1 + C1 -- E 'n- 1) (32) 

dy Ky lm 

şeklinde olacaktır . Burada cı2 = 1 + f1 yazılar·ak, 
cı = cı 1 • «ı tanımı yapılmıştır; "t'· hidrodinamik 
kayma gerıllmesldlr . dufdy, türıbülanslı akımda bir 
noktadaki hız gradyanı olup, 

du 

dy 

u. 
Ky 

(33} 

şeklindedir (10). Oenk 33, denk. 32 de yerleştlrl

lirse, geri yıkama akımı hal·lnde hidrodinamik 
·kayma geritmesi "t' Için, 



Tablo 1. Akıfkan Yataklarda Kullanılan Malzeme nin özellllderi (1) 

Malzeme Çeşldt ve Ing. 
Amerikan Standart Ingiliz Ingiliz Kumu küre 
Elek Boyutlan Amerikan Kumu Amerikan Antrultl Alinti Antrultl Ing. cemı 

10/ 12 14/ 16 18/20 30/ 35 5/6 1/7 7/8 12/14 18/22 25/30 18/22 25/30 18/22 1,46 

Özellik 

P, (Yoğunluk) 

(g/cm3) 2,65 2,65 2,65 2,65 1,73 1,73 1,73 1,70 2,62 2,62 1,46 1,46 2,65 2,97 

Es (ilk gözenekl il·ik) 0,446 0,465 0,467 0,468 0 ,581 0,586 0,587 0,597 0,572 0,577 0,564 0,566 0,459 0,425 

d
00

(mm) 1,962 1,463 1,006 0,598 3,663 3,115 2,826 1,516 0,782 0,526 0,815 0,505 0,650 0,7&3 

U
0 

(25°C de) 
(cm/sn) 19,13 16,35 12,58 8,17 12,25 11,12 10,46 6,95 8,21 6,03 3,94 2,83 10,75 14,8 

"' (küresellik 
katsayısı) 0,707 0,707 0,734 0,773 0,319 0,341 0,348 0,396 0,613 0,646 0,645 0,752 0,809 0,965 

DSF (Dinamik. 
Şekil 

Faktörü) 0,459 0,524 0,580 0,680 0,198 0,199 0,188 0,258 0,410 0,488 0,466 0,696 0,646 1,03 r; Re
0 

(25°C de) 420 290 143 54,7 503 388 331 118 71 ,5 35,3 35,7 15,9 101,7 129 

~ ... 
o 

~ 
i 
~ 
-< 

O> ı; 
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't = O U2• ( 1 + ct :m) E(n-1)) 

elde edilir. 

(34) 

Denk. 34 noktasal bir değer ifade ettiğinden 

pratik amaçlar Için, akım kesiti üzerinde aritmetik 
ortalama alınırsa, 

'ta = 
( 1 + ct L:) E(n- ı l 2'7T (ıR - y) L dy 

--------~------
Ra L 

burada ,sı, sırtır tabaka kalınlığı, R. akı~kan yatak 
k{)lonunun yarıçapı yanında çok küçük olduğundan 
(ll« RJ ·Ihmal edilebilir; buna göre, 

'to = p uı E ( n- ı ) ( ~L: + 1 ) (35) 

bulunur. Burada akışkan yataklar ~için sürtünme hı 

zı U ifadesi, öncekıl çalışmadan(15). 

u. ı::: ( 
RAp ) ı ; ı = 

2 p L 

(~g ( t5. _ 1) (1 _El r2 

(36) 

şeklinde yazılır ve denk. 27 'ile birlikte denk. 35 
de yerleştıirilirse, 

'to = p E ( n - ı ) ( v32) 
R 

ct ıKRın gı /2 (t$, _ 11ı 12 U
0 

(1 Elı /2 +-
2 

g (t$,- 1) (1 -E) ) (37) 

elde edil·ir .. Denk. 37 sadeleştiriimiş formda yazı· 
lırsa , 

'to = E < n-ı ) ( A (1 - El ı ;2 + B (1 - El ) 
(37a) 

şeklirı-i alır . Burada, 

V2 
A =-- p ct KRı/2 gı /2 ( t5 ,- 1)ı /2 uo 

3 

R 
B =-

2
- pg ( t5 , --1) 

te~lmleri sistem IÇ'in sabit değerlerdir . 

Filtre yatağının geri yıkanması esnasında en 
verömli çalışma, ıkayma gerilmesinin 't,. maksimum 
olması halinde meydana gelmektedir. Bu değere 
karşılık gelen yatak gözeneklifiği ise, optimum gö-
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zenekfllılk Eooı· olmaktadır. Optimum çalışma nok
tasının tayinf ıfçfn, 't, ' nın t'a göre ·türevi alınırsa, 

or, 
e, = e <n-:2) (A (n - 1) (11 - e) ı;ı-

A ı 
---- 1/2 + Bn (1- e)- ıB) (38) 
2 (1 - e) 

'bulunur. Bu~adan ch.faE = O denklemi teş«~ll edi
lerek, deneme - yanılma yoluyla Eooı hesaplanabilir. 
Veya l't. - El grafiği çizilerek, maksimum ookta· 
ya karşılık gelen Eooı .tesbit edilebil-Ir. 

3.2. Sayısal Uygulama 

Bu bölümde, gel'! yıkama için sayısal uygula
ma yapılmıştır . Filtre malzemesi olarak, l kl ta~klı 
büyüklükte kum (elek boyutları 14/16 ve 30/35) ile 
antrc:sit ıkömürü (el ek boyutları 7 /8) alınmıştır. 
Tablo 1 de bu malzemelerin fizl ıksel özelltkleri ve
rilmiştir. Seçilen fıil-tre çapı D = 15,24 om ve sa· 
bi~t yatak yük.sekl·fğf L, = 50 cm dir. Suyun dinamik 
viskozıitesi p. = 0,009 g/ (cm sn) ve sıcaklığı 20°C 
dir. Üniıversel ·sabit K = O,.ı dür. 

Hidrodinamik kayma gerilmesi "• mn hesabı 
Için, Tablo 1 de verilen değerler dışındaki terim
ler, aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Yatak genleşme katsayısı n, denk. 17 veya 18 
kullanılc:rak ; akış·kan yatak gözenekliliğ·i, denk. 10 
ve 24 kullanılarak bulunur. ct = ctı . ct2 şeklinde 
olduğundan, ctı katsayısı denk. 24 den ve ct

2 
kat· 

sayısı . katı taneoikler için deneysel ve~llerden (9) 
ct2 = 7 almak suretiyle bulunur. Sonuçlar Şek . 5 
de h·. - El grafiğinde gösterilmiştir. Burada op
timum gözeneklilik Eooı = 0,69 - 0,74 değerleri 
arasındadır. Kayma gerilmesi, taneelkierin özgül 
kütle ve büyüklükleriyle orantılı olarak artmakta
dır . 
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Şekil 5. Kayma Gerilmesi ve Gözeneklilik 
Arasınetald Ilişki 



4. DENEYSEL ÇALIŞMA 

4.1. Deneysel Araçlar 

Deneylerde içinde fı\ltre kumu bulunan 10 cm 
çapında ve 100 cm yüksekliğinde pleksiglas filtre 
kullanılmıştır. Filtrenin altında, 1 mm çapında 296 
deliği olan pleks·iglas levha ile onun altındaki böl
mede, yı·kC)ma suyunun ünirorm dağılmasını sağla

mak amacıyla plastik ·kiireler kullanılmıştır. Filtre 
kolonuna giren ve çıkan suyun basıncını ölçmek 
üzere piyezometre tüpleri bağlanmıştır. Filtreden 
geçen suyun ve geri yıkama suyunun debisi rota
metrelerle ölçülmektedlr. Oeney düzeni Resim 1. 
ve Şekil 6. da görülmektedir. 

Filtrede kullanılan üniform kum çapı d = 0,545 
mm dir (el ek boyutları 30/35). Kum sabit yatak 
yüksekliği L, = 20 cm ve gözenekl il iğl e, = 0,468 
dir. Süspansiyon madde haz ı rlanması için kullanı

lan su deposu 340 lt hacmindedir. Süspansiyonun 
hazırlanmasında musil:k suyu ve kil ku ll anılmı'} ; 

yumaklaşmay ı temin iç in FeCI3 ilave ed i lm i şt i r . De
poya yerleştirılan yavaş karıştı rı cı, süspansiyonun 
çökelmesini önlemektedir. Deneylerde, kil in hazır

lanması için bir öğütücü ; filtrasyon ve geri yıkama 
süresince, alınan nümunelerin ıbulanıklılığını ölç
mek için bir türbidimetre kullanılmıştır. 

Resim 1. Deneysel Çalışmada Kullanılan Filtreler 

4.2. Deneyin Yapılışı 

Deneyler, üniform kum kullanılarak pieksiglas 
tiltre kolonunda önce tiltrasyon, sonra bunu tak·i
beden geri yıkama işlemi şeklinde yapılmıştır. Sa
bit seviye kabından gelen süspans·iyon 23 NTU bu
lanıklılığında olup, tiltrasyon yeterli kirlilik sağla

nıncaya kadar devam ettirilmek·tedir (yaklaşık 3 sa
at). Filtrasyon debisi 1,90 lt/dak. (14,5 m3/(m2 • 

sc:at) ) olup, 'çıkış suyu bulanı·klılığı 7 NTU değeri
ne •ulaşıncaya kadar çalıştırlmak.tadr. Musluk suyu 
bulanklılığı ·Ise 1,5 NTU değerindedir. Sabit yatak 

DSI TEKNII< BÜLTENI 1989 SAYI 68 

halinde gözenekliNk E, = 0,468, yatak yüksekliği 

L, = 20 cm dir. Geri yıkama işlemi E = 0,60; 0,65; 
0,70; 0,75 ve 0,80 gözeneklilik değerlerinde yapıl

mıştır (akışkan yatak yüksekli·kleri sırasıyla L = 
26,6 cm ; 30,4 cm; 35,5 cm; 42,6 cm ve 53,2 cm) . 
Akışkan yatak yük kaybı ise h = 0,18 mss duı. 

Piyt:ı.U~patr• 
tUpl~rı 

Şekil 6. Deney Düzeninin Şematik Görünüşü 

Gen! yıkamanın etkinliğini tesbit etmek için şu 
parametreler kullanılmıştır : 1) Harcanan su mik
tarı . 2) gözeneklilik, 3) geri yıkama çıkış suyu ka
litesi, 4) zaman (süre) . Sonuçlar Şekil 7,8 ve 9. da 
gösterilmiştir. 

5. TARTIŞMA 

Şekil 5 de, hidrodinamik kayma gerilmesinin 
-. •. değişimi ıincel enirse -.. yı maksimum yapan op
timum gözeneklilik e001 , 0,69 - 0,74 değerleri ara
sındadır. Bu mc:ksimum nokta nisbeten düz değiş

mekte olup, Amlr11harajah'ın(2) sonuçlarıyla uyuş

maktadır. Cleasby(5), maksimum noktadan sapma
nın çalışma verimine önemli etkisi olmıyacağını ifa
de ederek, opt·imum gözenekliHğıi n biraz altında ça
lışmanın daha ekonomi·k olacağını belirtmiştir. 

Hewitt ve Amirtharajah (14), suyla birlikte hava 
göndermenin çalışoma verimi üzerindeki faydalarını 

açıklamışlardır. 

Deneysel çalışmalarda, Şekil 7 de görüldüğü 

üzere, ger.i yıkama ·için toplam harcanan su rnlkta
rı E = 0,68 - 0,70 gözeneklıiliğinde minimum ol
maktadır. Şekil 8 ve 9 da ,aynı geri yıkama çıkış 

suyu kalitesi 1çinen az zaman ve en az su harcan
masının E = 0,70 gözeneklifiğinde olduğu görül
mektedir. lkına göre, ·teorik ve deneysel sonuçlar 
arasında .ı~ı bir uyum bulunmaktadır. 
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'Şekli 7. Harcanan Su Miktarı ve Gözeneklilik 
Arasındııki lll'ki 

6. SONUÇLAR 

Tanecikl·i fıiltrelerde geri yıkamanın hidrodina
miği .incelenmiş ve aşağıdak•i sonuçlar elde edil
miştir : 

1. Suların tasfiyesi sebebiyle kirlenen filtre
larin, geri yPkama Jşlemiyle temizlenmesinde, opti
mum gözenekiHiğ·in Eool' 0,70 civarında olduğu tes
bit edilmiştir. 

2. Temizleme ·işleminde en önemli faktör olan 
hidrodinamik kayma gerilmesi , teorik olarak, 

't = p U2 • ( 1 + a. L:) Ecn-ı) (Denk. 34) 

şeklinele elde edHmiştir. 

3. Geri yıkama esnasında akışkanlaştırılmış 

filtre ya~ağır.daki akım, laminer ve tam türbülanslı 
akım re}imle~·i arasında geç i ş rejimi 'karakterinde
dir. 

4. Aritmetik ortalamalı kayma gerilmesinin 
't,. maksimumu nisbeten yatık olduğundan, optimum 
ooktadan sapmaların temizlenmey.i önemli ölçüde 
etkilemiyeceği anlaşılmaktadır. 

5. Hidrodinamik 'kayma gerilmesi , akışkan ya
taktaki taneoiklerin özgül ·kütlesi ve büyüklükleriyle 
orantılı olarak artmaktadır. 
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EK 1. NOTASYON 

= Filtre kolooo çapı 
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= Taneelkiere eııktyen toplam S'Urükleme 
kl1Wetl 

= Birim hacımdak· l sürükleme kuwetl 
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= Sabit yata·k yüksekliği 

= Monin - Obukhov uzunluğu 

= Akışkan yatak genleşme katsayısı 

= Laminer akımda birim hacımda harca
nan güç 

= l'ür'bülanslı- geçiş akımı birim hacım
da harcanan gücü 

Basınç 

= Tanecik reynolds sayısı 

= Filtre kolonu yarıçapi 

= Zaman 

= Akışkan yatakta ortalama fllctif hız 

Alkışıkan yatırkta gözeneklerdeki ger
çek hız 

= Durdurma hızı (E~ 1 Için U'nun de
ğeri) 
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= Küresel tanecl!}in çökelme hızı 

= Tanecik çökelme hızı 

aı: Sürtünme hızı 

= Minimum akışkanlı•k hızıı 

= Bir noktadaki zamansal ortalamalı hız 

= Hacim 

= Taneelkierin toplam hacmi 

= Akışkan hacmi 

= A:kışkan yatak kolonu cidarından 
uzaklık 

= cx. 1 • cx.2 değeri 

= UJU0 değeri 

= (1 + {3) değeri 

= Taneelkierin bağıl hareketlerini belir-
ten katsayı 

= Laminer sınır tabaka kalınlığı 

= Taneciık bağıl yoğt~nluğu 

= Akışkan yatak gözeneki'iliği 

= Sabit yatak gözenekiiiiği 

= Optimum gözeneklilik 

= Dinamiık viskozite 

= Kinematik viskozite 

= Akışkanın özgül kütlesi 

= Taneoiğl özgül kütlesi 

= Hidrodinamik ıkayma gerilmesi 

= -r'nun arltmetfık ortalaması 



DOLUSAV AK BOŞALTIM KANALLARINDA KAYiTASYON 

Y. Doç. Dr. Tü lay ÖZBEK(*) 

ÖZ ET 

Büyük akım hıziarına maruz boşattım kanalları kavitrısyona karşı hassas ya· 
pılardır. İnşai veya başka nedenlere bağlı olarak boşaltlin kanalı tabanında olu· 
şabilecek düzensizlikler, ilerde yapının stabilitesini telı/ikeye sokacak kavitasyon 
erozyonunu başlatabilirler. 

Bu makale de kavitasyon fenomeni, kavitasyc.nunwı nedenleri ve kavitasyonu 
önleyici tedbirler anlatılmakta olup, ülkemiz ve dış ülkelerde konu ile ilgili so11 
çalışmalardan bazı bilgiler aktarılmaktadır. 

1. GIRIŞ 

Herhangi bir ·sıvı ılçin öyle bir Pmin mutlak ba
sıncı vardı~ki, bu basınçta sıvı buhar haline geçer. 
Bu minimum mutlak basınca buhar basıncı denir. 

Bir akımın herhangi bir yerindek·i hızın büyü· 
mesi nedeni ile orada meydana gelen mutlak ba· 
sıncın buharlaşma basıncından küçük olması ha
linde, başka bir deyişle akımın buhar basıncı a!tın· 

daki düşük basınç bölgesine ulaşması durumunda, 
hızlı olarak genleşen buhar l<abarcıklarını ihtiva 
eden su gaz karışımı meydana gelir. Akımın bu 
kesimleri terketmes·inden sonra, söz konusu bu· 
har kabarc1kları 10·3 sn. den daha küçük zaman 
süreçlerinde büyük bir patlama ile yoğunlaşırlar . 

Bu yoğunlaşma esnasında buhar kabarcığının hac
minde meydana gelecek azalmaya, kabarcık çev
resindeki büyük bir kinetik enerjiye sahip su küt· 
lesi uyum gösoteremez ve kabarcık merkezinden 
başlamak üzere kenarlara doğru hareket eden bir 
su ]eti oluşturur (Şekil 1). 10 ,......., 100 pm. • lik ka
lınlıklarda oluşabilen bu jet, betonun dokusuna ra· 
hatlıkla girebilecek nitelikte olup, ayrıca tahribat 
yapabilecek 100 ,......., 200 m/sn. lik büyük hıziara 

sahiptir. Bu hızıla ve bu kalınlıktaki su jeti mal· 
zeme de çok büyük basınçlara neden olmakta ·bin· 

lerce iğne batması• şeklinde tanımlayabileceğimiz 

basınç şokları malzernede hasarlar meydana getir· 
mektedir. Gerçekten böyle bir oluşuma, inşaat mal
zemelerinin direnç göstermemesine şaşmamak ge· 
rekir. Bu nedenle olsa gerek ki yabancı literatürde 
kavitasyon olayı •suyun kemiği• idyumunu almış· 

tır. 

• Gazi Ünivers ites i, Müh. 'Mim . Fak . lnş . Muh. Bö lümü . Şekil 1. Kavitasyon Kabarcığı (10) 
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Durgun bir su da laser ile oluşturulmuş, bir 
ka.vitasyon •kabarcığının dinamiğ·i görülmektedir (Şe
kıl 2). Şekildek~ buhar kabarcığının maksimum çapı 
4 mm olup tüm oluşumun süreci 733 JLSn. dir. Her 
ne kadar yapılan modellemedeki kabuller doğadan 
ayrıcalık gösteriyorsa da kabarcık dinamiği hak
kında yeterince bilgi .verici niteliktedir. 

0000000000 
00000000000 
OOOOOoo • . . ' ,,,,,,,,, .. 
• • • • ., 

Şekil 2. Kavltasyon Kabarcığı Dinamiği (10) 

2. K AVIT ASYON NEDENlERI 

Topoğrafyaya bağlı olarak, büyük düşülü ba
rajların dolu savaklarımn boşaltım kanallarında, 

büyük hızların oluştuğu bir gerçektir. Yine bu tür 
yapılc:rda bc:sınçlı akım söz konusu olmayıp, 

se~best yüzeyfi akım söz 'konusu olduğundan, 

b<ısınçlar relatif olarak küçüktür. Diğer taraftan 
boşaltım kanalı duvar ve tabanında inşaat esna
sında veya sonradan ufak boyuttada olsa bazı dü
zensizliklerin yer alması, ani olarak hızlanmalara, 

akımda ayrılmalara .ve dolayısıyla alt basınç böl
gelerinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Boşaltım kanalında tipik düzensizlikleri içeren 
ka.vitasyon oluşumunun neden olduğu eriıyonların 
başlangıçtaki dururmı görülmektedir (Şekil 3). Bu 
düzenslzlikler; derz teş.JQill, su napına uygun pro
jelendlrilmemiş düşey kurplar, eğim değişiklikleri , 

kapak ve batardo yuvaları olarak tanımlanmakla 

birlikte , inşaat esnasında'ki rastgele düzensizlikler 
lle pürüzlülükteki değişikliklerde kav.ıtasyona neden 
olabilmektedir. Ayrıca çelik bplamadan betona ge
çişler ve kapak mesnetleJ'\i kesit değiş4klikleri gibi 
yersel değişiklikleri de bu çerçeve içerisinde say
mak uygun 'O l acaktır . 

Bu tür düzensizlikler nedeni ile , bir sürü bu
har kabarcığı oluşacak, dolayısıyla boşaltım kanalı 

tabanı ve yan duvarların kanal tabanına yakın ke
simleri, binlerce bsınç şokuna maruz kalacak ve 
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kısa bir işletme sürec·inden sonra erozyon belirti
leri kaçınılmaz olacaktır. Kavitasyon hasarlarının 

çizdikler·i portreler malzemeden malzerneye farklı

lık göstermekle birlikte, böyle bir fenomenin et
kisinde kalmış beton Incelendiği zaman, ilk aşama
da harcın etkilendiği, agreganın yerinden söküldü
ğü ve akım ile sürüklendiği görülmektedir. 
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Şekil 3. Kavltasyon Nedenleri ve Başlangıç 

Erozyonu 

Şekil 3'ten de görüleceği üzere, erozyon ilk 
olarak buhar kabarcıklarının oluştuğu yerde değil

de, buhar kabarc.klarının kolapsa uğradıkları man
sap kesiminde meydana gelmektedir. ilk oluşan 
kavitasyon delikleri, akım yönünden yeni bir dü
zensizlik oluş-turacağı ·ıçın kavitasyon erozyonu de
vamlı olarak mansap yönünde yelpaze biçiminde 
bir ilerleme göstermektedir (Şekil 4). V elpaze bi
çi mindeki bu oluşum sonraları oldukça düzensiz 
bir gelişme göstermektedir. 

Ülkemizde halen •Işletmede bulunan baraj do
lu savaklarının boşaltım kanallarında yapılan ince
lemeler ı;nşaat esnasında hasıl olan baııı düzensiz
llklerln, Işletme esnasında kavitasyona neden ol
duğunu göstermektedir. Bunlar arasında Keban, 
Aslantaş, Hasanlar barajlarının dolu savaklarının 

boşalıtım kanalları sayılabilir(1). Reza ·s ha h Kab ir 
barajının boşalıtım ·kanalı 1977 yılında 2,5 sene fre
kanslı 1200 m3 /s'Hk taşkın debisi gelmesi sonu
cunda 9 gün gibi ksa bir süreden sonra kavitasyon 
oluşumu sonucu büyük ölçüde tahribata uğramış

tır. 1,50 m okalinlığındakl betonarme plaklar ile ka-



nal taban ı n ı n al tı ndaki sağlam özell ikteki kayadan 
1,30 m kal ı n lığ ı n daki parça yerinden koparlim ı ştır 

(9) . 
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Şekil 4. Ilerlemiş Bir Kavitasyon Erozyonu (1 0) 

3. K AViT ASYON SA YI SI 

Literatürde kavitasyon tehlikesi boyutsuz bir 
büyüklük olan • Kavitasyon• veya • Thoma• say ı sı 

diye adlandırılan bir sayı •K,• ile 'ifade edilmekte
dir. 

Ka = (p - p
0

) / p (v2/2) (1) 

Burada p hesap yapılan kesimdeki basınç, Po bu
har basıncı , p suyun özgül kütlesidir. Bu sayının 

küçülmesi kavitasyon tehlikesini artırır. Eşitlikten

de anlaşılacağı üzere basıncın küçülmesi ve hızın 

büyümesi ile kavitasyon tehlikesi artacaktır. 

Bir su yapısının dikkate alınan herhangi bir 
noktasında belirli bir ak·ım durumu için kavitasyon 
sayısı Ka bu noktada akımı sınırlayan yüzey üze
rinde var olan herhangi bir şekil bozukluğuna ait 

kritik kavitasyon sayısıda Ka .ise 

Ka ~ Ka (2) 

olması halinde kavitasyon o l uşacak demektir. Bu 
da bir su yapısında kavitasyon oluşumu hakkında 

bi r yargıya varmak ·içir. akıma ait kavitasyon sayısı 

ile şekil bozukluklarına ait krıtik kavitasyon sayı

sının belirlenmesi ve bunların birbiri ile karşılaştı

rılmasını gerektirmektedir. 
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Örneğ i n Şekil 3B'de 6 m m'.lik tıi r düşü iç in 
Ka = 1 olarak bulunmuştur ( 5) . M evcut kavitasyon 
sayısı l'den küçük bir değer aldığı zaman , kavi t as
yon oluşacak demektir . 

0 6 

02 

Şekil 51. u; = Ka Sayısının Eşik Yüksekliğine 

Bağlı Değişim i (2) 

Ak ı m yönündeki dü ş ey eşikl erd e Ka = u; sa
yısı şekil S'teki diyc;gramdan a lıneb ilir. A'k ım yönün
de eğik eşiklerde a açısı ve eş ik yüksekliğine bağ

lı olarak ·kııitik kavitasyon sayı s ının değiş· i m i şe~il 

6'da görülmektedir. a ""' 70° için u ; eşi·k yüksek
liğine ba'ğlı olmayıp sadece eşik açısına bağlı ol
maktadır(2). 
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Ka Sayısının Eşik Eğimine Bağlı 

Değişimi (2) 
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Ancak bu ölçümler. b.r miktar hata payını kap

samaktadır . Çünkü Ka sayısı sadece basınca, hıza 

ve suyun özgül kütlesine bağlı olmayıp aynı za
manda · ·kavitasyon bakterisi• tabir edilen suyun 

ihtiva etti ğ i bazı maddelere de bağlıd ı r . Ayrıca Ka 
değerinin tesb.tinde, hız olarak hangi hız değerinin 

alınacağı hakkında tereddütler vardı r (10) . 

Kritik kavitasyon sayısı nın bu fenomen iç·in bir 
ölçek olarak alınması durumurıda , •iki zorlukla kar
şılaşılmaktc.dır . Bunlardan ilki düzensizl iğin yer ala
cağı kesimin başl angıçta bilinmemesi hususu olup 
ik incis i ise kritik kc:vitasyon sayı s ın ın, yersel ba
sıncın ve hızın fonksiyonu olarak tesbitidir. Bu ne
denlerledirh erozyon tehlikesinde ölçek olarak kri
tik kavitasyon sayıs ı yerine kr·itik ortalama hız ta
nımı kullanılması uygundur. Kurpsuz olarak düzen
lenmiş, hassas olarak inşa edilmiş boşaltım ka
nallarında erozyon tehlikesinde ölçek olarak 30 ,......., 
35 m/ slik hızlar, buna karşılık biraz zarar görmüş 
ve iyi inşa edilmemiş kanallarda aynı değe ;· 25 ve 
30 m/ s alınmalıdır . Pl anda ve boyuna kesitte kurp
lu olarak teşkil edilmiş boşaltım kanallarında ise 
aynı değer daha küçük alınmalıdır. Anılan değer

lerden daha büyük ortalama hızların oluştuğu bo
şaltım kanalları ise kavitasyon tehlikesi ile karşı 

karşıya kalırlar(10). 

4. KAYiTASYON EROZYONUNUN ÖNLENMESI 

Kavitasyon erozyonunu önlemek ya da azalt
mak amacıyla yapılacak çalışmalar kuramsal olarak 

- derzlerin düzenlenmesinde dikkat edilecek 
hususlar 

- mukavemet! arttırıcı önlemler 

- düzensizilkierin sınırlandırılması 

- tabana yakın havaland ı rma 

- işletmeden elde edilecek deneyimler 

adı altında beş ana başlıkta toplanabil ir. 

4.1. Derz teşklll 

Enine derzler, kavitasyon başlatan bir etken 
olduğu gerçeğinden hareketle, havalandırma yarık

ları arasındaki taban parçası genleşme derzsiz dü
zenlenmel idir. Dolu savak yapısından boşaltım ka 
nalına geçişte genleşme derzi düzenlenmeli, do
n cıtı lı plaklar pasif ankrajl arla kayaya ankre edilme
lid ir. Arjantın'deki Alicura barajının dolu savağının 

boşaltım kanalında 1,20 m kalınlığındaki betonar
me plaklar 3 m uzunluğundaki pasif ankrajlarla ka
yaya ankre edilmiştir . Bu nedenle rötreden dolayı 

oluşacak kuwetlerin tüm yüzeye dağılacağı bekle
nirken, tabanda 6 ila 8 m'lik mesafelerle genişliği 
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1 ila 3 mm 'yi bulan rötre çatlaklarının oluştuğu 

tesbit edilmiştir . Ancak havalandırma sayesinde 
bu çatlaklar kavitasyona neden olmamışlardır (Şe

k·il 7). 

Arjantin 'deki Restituction barajının boşattım 

kanalında, Alioura barajı boşaltım kanalında oldt· 
ğu gibi genleşme derzlerl sadece havalandırma ya
rı ğı nın yer aldığı kes·imde düzenlenmiştir. Taban 
betonu çatlak genişliği , ~ 0.25 mm olacak şekilde 
donatıl andırılmıştır. Inşaat bittik·ten ve belli bir iş
letme sürecinden sonra yapılan ölçümler ortalama 
1 m. lik mesafede genişliği 0,15 mm'ye varan çat
lakların oluştuğunu göstermiştir. 70 om kalınlığ ın

daki taban betonu ise sistematik olarak 8 m uzun
luğundaki ankrajlarla ıkayaya ankre edilm i ştir (Şe

kil 8). Boşaltı m karıalı yan duvarlarının daha yük
sek sıcaklık farkiarına maruz kalacakları için enine 
derzsiz i nşaatları mümkün değildir . 10 Ha 12 m'lik 
mesafelerle genleşme derıleri düzenlemek ve ta
ban betonuna yak ı n olan kesimlerinin ise kuwet 
kuıı santrasyonundan dolayı donatıs ını artırmak ge
rekmektedir. 

4.2 . Mukavemeti arttırıcı önlemler 

Son derece muka~Jim bir boşattım kana lı cida
rı ve tabanı oluşturmak sureti ile örneğin tabanı 

çelik ile kaplam~k surer He kavitasyon güvenl <iği 

sağlanabilir . Ancak böyle bir çözüm çok pahalı 
olup boşaltım kanallarında uygulama bulmamak
tadır . Bu tür yaklaşım çerçevesinde örneğin epoxy 
veya çelik elyaflı beton gibi bazı kaplama cinsleri 
geliştirilmiştir . E~>oxy türü beton büyük ölçüde et
kili olup ancak devamlı değişen nemlilik ve sıcak

lık gibi şartla r nedeniyle ömrü tartışma götürmal 
tedir. Çelik e lyaflı beton ise, beton sathındaki çe
lik elyafların zamanla paslanmaya maruz kalıp, üst 
satıhtaki b ... ton strüktürünü gevşek bir duruma 
sokması neden•! ile tartışmalıdır. Ancak dış satha 
yakın donat·ısı olan beton, diğer beton türüne göre 
kavitasyon yönünden daha emniyetlidir. Şunuda 

unutmamak gerekirk: bu tür yaklaşımlar kavitasyon 
tahrılbatına köklü bir çözüm getirememektedir. Sri 
Lanka'nın en uzun nehri olan Mahaweli Ganga üze
rinde 1986 yılında Inşa edilen Randenigala Bara
jında B 25 betonu. boşaltım kanalmın ve dolu sa
vağın üst yüzeye yak.n kesimlerinde .ise B 35 be
tonu kullanılmıştır . Aynı şekilde boşaltım kanalının 

yan duvarlarıda tabandan 3.00 m yüksekliqine ka
dar B 35 betonu ile dökülmüştür. Dlp savağın yan 
duvarlarıda yi:-' tüm yükseklik olan 4 m bovuncıı 

B 35 betonu ile inşa edilmişlerdir . Ayrıca kavitas
yona karşı mukavametin sağlanabilmesi icin özP-1 
şartl arın yerine getirilmesi gerekmiştir. Beton ka
vitasyon nedeniylE' yüksek deercede mekanik te
sirlere maruz kaldığı için aş ınma mukavemetinin 
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KESiTLER 
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DOLU SAVAX 

-max. debi: 3000 ıa 3/an 
-DÜ§Ü yUkeek1ıtı: 141 m 

-q : 77 m3/an.m max 

HAVAL4Nu~~MA YARlKLARl 

-Sayuı 4 

-Meeare 63 m 

... 

BOŞALT.LX KANALI 

-Oenitlıkı 39 ıa 

-Uzunluk 336 m 

-V au 130 ıafan 

~. 
~· 

;:::;::;:;i:::: 

o.r ı. ı 

DEFL:;K'l'OR YU .:SEKLlKLERI 

Nrıl 17,5 cır 

Nr:2 25 1 0 cm 

Nr:3 17 1 5 om 

Nrı4 17,5 cm 

Şekil 7. Aileura Barajı (Arjantin) Boşaltım Kanalı 
Karakteristikleri ve HavaJandıncısı 
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LJETRY 8 

DOLU SJ.Vü: 

3 -max. debi: 9b ·m fsn 

-Düşü yükseklıği: 270 a 
3 

-q • 24 m fan.m 
max 

BOŞJ.L'l' nt KANALI 

-Genı Vhk: 4 aı 

-Uzunluk : 3810 aı 

V )/ 35 m/an 
max 

lf'ESIT 2-2 

HAVALANDlRMA YARıKLJ.RI 

-sa.yıa ı: '1 

-M es af e : 24 --v 64 ııı 

Şekil 8. Restıtuction Barajı (Arjantin) Boşaltım Kanalı Karakteristikleri ve Havalandırıcısı (9) 



çok büyük olması gerekiyordu. Bu husus sert bir 
agrega, aşınınaya karşi mukavlm olan Gnays kullan
mak sureti He sağlanmıştır. Ayrıca max•imum dane 
çapı 32 mm olan A elek eğr-isine yakın bir agrega 
söz konusu oluyordu. Çimento miktarı 320 kg/m3 
olarak belirlenmişti. Setonun su - çimento faktörü 
maximum 0,46 değeri ile sınırlanmıştır. Döküm 
esnasında vibrasyonun optimum sıkıştırmayı sağ

layacak değerin üs·tüne çı-kmamasına özen gösteril
miştir. Düzleşt>lrme Işlemine ·Ise üst sattıın parlak 
ıslak bir özellik göstermediği andan itibaren baş

lanm.ştır (Şekil 9). 

ll~ 00 
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4.3. Düzensizilkierin sınıriandıniması 

B&ton kalıbı çıkarıldıktan sonra derzleme pü

rüzlülük önlenmelidir. Sonradan yapılacak düzleş·tir

melerin pahalı bir çözüm olduğu ve betonda zayıf 

bölgeler-in oluşumuna neden olacağı hususu unutul

mamalıdır. Inşaat esnasında tüm tedbirlerin alınmış 

olmasına rağmen sonradan boşaltım kanalında olu

şabilecek bazı hasarlar llerlde kavitasyona neden 

olabilmeıktedoir. 

80JIUTI/o{ 
-'<<4A.HILI 

~--------- · _____ ııo 110 -·--·---

N#V~~RMD/AfNH 

/.319SRA-n9GI 1.00 
ı--:.;.ı..--~=-+. 

DOLU SJ. VJ.IC 

-.ax debi ı eıoo •3/an 

-Düşü yükaekliği :80 • , 
-q • 161 a · jan.a 

max 

BOŞJ.LT DI IWUL I 

-Genitlik : 50,10 • 

-Usunlult :230,HO • 

-V· •34 •/•n 
•as: 

-u . 
ı 

·-l 

HAVJ.LA'NDIRMA YJ.RJ.KLJ.RI - --
-sa,yıaı 2 

-llesate 35,40 • 

Şekli 9. Randellgala Barajı (Sri t.ıka) ~ttm Kanalı Karakterlstlt<lerl ve Havelandıncıaı(4) 
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Satıhtaki düzenslzHklerln sınırlandırılmas'ı l<avl
tasyonu önleyici etkenlerden biri olduğuna göre 
tüm boşaltım kana l ının dökümünde bu hususa ol
dukça büyük önem göstermek gerekmektedir. Ran
denlgala barajın<la <kalıplı beton tirnalatları : Örne
ğin yan duvarlarda 6 mm'lik kalıpsız beton döküm
leri; örneğin boşattım kanalı taban beton döküm
lerinde 4 mm'lik düzensizl•iklere müsaade edilmiş

tir (7). 

Restituotion Barajı boşaltım kanalında betonun 
pr.izini alması esnasındakıl bilinçsiz yaklaşım ne
deniyle, sıçratma ucunun üst yüzeyinde düzensiz
likler oluşmuştur. Satıh ! n düzeltilme işleminde Ise 
başarılı olunamamıştır. Bu iş lem esnasında oldukça 
yuvarlak özellik gösteren agrega betondan ayrılmış 
ve bu nedenle pürüzlü bir yüzey elde edilmiştir. 

1 ,.._ 2 cm kalınlığındaki epoxy harcı uygulaması 

ise olaya bir çözüm getir.ici nitelikte olmamıştır . 

Tüm üst satıh birkaç dakılkalık Işletme sürecindr 
parçalanma eğilimi göstermiştir. Ancak başarılı bir 
çözüm betonun BO cm 'lik bir kesiminin parçalanıp 

ve yeniden dökülmesi ile sağlanmıştır (9) . 

4.4. Havalandırıcılar 

Tabana yakın havalandırmayı sağlayan sistem
lerde, boşattım kanalı sathının çok düzgün olması 

gerekmediği gibi bu tür çözümler özel kaplama gi
bi pahalı bir çözümde olmamaktadır. Burada pren
sip; taban akımının hava su karışırnma dönüştürü

lerek kavitasyon fenomenine engel olunmasıdır . Bu 
tür karışımın, su ile mukayese edildiğinde , davra
nışının farklı olmasının nedenleri tam olarak bilin
memekle birlikte, büyük bir olasılıkla böyle bir ka
rışımın sıkışabilirliği daha fazla olduğu için, konu 
edilen • iğne batmal arının• hava kabarcı klarında 

sönümlenmiş olduğu hususudur. Yapılan model de
neyleri % 8 oranındaki bir hava konsantrasyonunun 
35 m/ s'lik hızlarda bile bir kavitasyon emniyetini 
sağladığını göstermiştir . Bu sonuca uygun olarak 
tabana yakın bir havalandırma tabandaki 0,20 m 
kalınlığındaki 'bir su jetinin minimum % B'lik hava 
konsantrasyonuna sah;p olacak biçimde gerçekleş

tirilmesi ile mümkün olmaktadır (11) . 

Sıçratma uçları, eşikler , yarıklar veyahutta 
bunların kombinasyonu şeklinde düzenlenen taban 
havalandıncıları, biraz önce bahsedilen düzgün bir 
satıh elde etme düşüncesine ters düşmekte, hatta 
her bir enine yapım büyük boyutlarda bir düzen
sizlik olarak karşımıza çıkmakta ve bu bölgelerde 
hıza bcığlı olarak küçük alçak basınç zonları oluş

maktadır (Şekil 10). Ancak bilinçli bir projelendir
me neticesinde bu ıkesim hava yönünden yeterince 
zengin olduğu için hava - su daha sıkışahil i r bir 
özellik gösterebilmekte ve kavitasyonun sönüm
lenmeslne neden olmaktadır. 
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o) sa,tırıcı lıpi 

--"'~{t5't- ,. ":.' ·, 
c) Yarı k tipi 
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~c-···· "'hDl vl. . 

b) Ou! f)' tıık tıp i 

~-· . 
d} SoplıJıcılı tt ı k tıpı 

e) Soptırıeth yarık tıpi 

Şekil 10. Havalandırıcı Tipleri 

Çalışma biçimleri ·ise Şekil 11'de görülmekte
dir. Eğim değişikliği olan bir yerde , bir taban hava
landırmasının (Aqhios Nikolaus Barajı, Yunanistan 
(Ölçek 1/15) çalışma biçimi fotoğraf üzerinde in· 
celendiğinde, saptırıcı bir su je~i meydana getire
rek akımı tabandan ayırmaktadır . Bir havalandırma 
bacası ile bu boşluk açık havaya bağlandığı için, 
boşluklarda alt basınç nedeniyle atmosferden bu 
boşluğa doğru bir hava akımı oluşmakta, boşluktaki 
bu hava bir yan<lan su ]eti ·ile alt nap yüzeyi bo
yunca oluşacak kayma gerilmelerl ile mansaba sü
rüklenmekte diğer yan<lan akımın türbülanslı özel
liğinden dolayı suyun içine karışmaktadır (10). 

Şekil 11. Aghios Nlkolaos (Yunanistan) Boşaltım 

Kanalı Havalandırıcısı ModeU (10) 



Bu havalandırmanın l·kl biçimde etkisi vardır. 

Kalkan su jetinin altında atmosfer basıncından da
hcı düşük bir basınç oluşmakta olup, buna bağlı 

olarak su jetl lle blrl•ikte sürüklenen havanın yerini 
yanda düzenlenen hava kanalı yardımı ile yenisi 
alabilmektedir. Su jetıl hava kabarcı.kları ile dolu 
olan su • hava karışımı şeklini almaktadır. 

Yukarıda tanıml·andığı biçimde çalışan bir su 
jetl havalandırmasının randımanı emilan havanın 

miktarına bağlıdır. Bu randıman 13 = OL/Ow eşitHği 
ile hesaplanmaktadır. Aıkımın geometr·isi düşünül

düğünde 13 değeri max•imum % 110 değerine ulaş
tığında yeterli olduğunu yapılan araştırmalar gös
termiştir (10) (11) . Burada OL : emilan havanın 

debisi Ow : su jetinin debisi anlamındadır. C ile 
ortalama hava konsantrasyonu •ifade edil·irse 

C = OL/(Ow + OL) = /3/(1 + /3) (3) 

eşltl·lğlnde C = 0,52 değeri hesaplanabiHr. 

Akımın su kabarcı•kları •ihUva eden bir hava 
akımına dönüştürülmesi istelllrse, bu durumda 13 
için bir üst limit yoktur. Ancak böyle bir gereks~
nim de yoktur. 13 değerinin % 25 ·lle % 100 ara
sında değerler alması yeterl·i olmakta ve buna bağ
lı olarakıta gerekli hava konsantrasyonu % 20 ile 
% 50 arasındaki değerlerı) almaktad·ır. Böyle bir 
konsantrasyonunun sağlanması 'ise tabanda sağla

nacak minimum % 8'l •iık bir konsaotrasyonla müm
kün olabilmektedir. 

Havalandıncı ile iletilmiş hava ·kabarcı•klarının 

bir kısmının ekım yönünde hareket edip tekrar sa
tıhtan d,şarı çıkacağı gerçeğini gözden uzak tu~ma-

mak gerekılr. Yani ortalama konsantrasyon C ve 
tabandaki konsantrasyon C akım boyunca azalacak
tır. Bu nedenle belli bir mesafe sonra yeni bir ha
valandırma düzenine Ihtiyaç duyulur. 

Havalandırıcıları·n boşaltım kanalındak· l akımın 

tabandan ayrılmasını ve akımın alt •kısmından hava 
glrmP.sinl sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir. 
Su jeti havalandırması mekanizmasındaki prens·ip 
bir su hava karışımının sağlanması ve gereldl Ilave 
havanın temini esasına dayandığına göre bu talep
ler, havalandırıcıyı şekillendirmede 3 ana hususa 
önem vermey.i gerektirmektedir. 

1) Tabana yakın hava konsantrasyonu büyük 
veya küçük debilerde kritik değer olan % 8 değe
rinin altına düşmemelıidlr. Bu değerden daha büyük 
bir havalandırmada hava · su ·karışımı daha büyük 
bir yer kaplayacağı, eşit boşaltım kanalı geniş

liklerinde daha büyük duvar yüksekl:'lderinl bera
berılnde getireceğinden istenmeyen bir husustur. 

2) Bu havalandırıcılar, boşaltım kanalında 
darbe dalgaları oluşar ... k akımın homojen(.Jğini bo-
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zacak biçfmde düzenleomemelidir. Ancak yapılan 

araştırmalar, böyle bir karışımda söz konusu dal
galarm suya göre daha zor oluştuğunu göstermek
tedir. 

3) Çözümün ucuz olması ve otokontrollu ba
sl·t havalandırmaların yapılması sağlanmalıdır. 

Alicura barajında havalandırma sisteminin pro
jelendirilmes·inde günümüzde geçerli olan prensip
l·ere bağlı kalmmıştır. Bu prensip bir yarığın he
men memba tarafındaki su tabakasının alt kesi
minde yeterıince hava illtıi ·va etmesi husudur. Bu 
alt li mit birim uzunlı.ıktak· i % 5- 8'l•lk hava konsan
trasyonunun % 0,4 ve % 0,5 değerine düşmesi 

şeklinde tanımlanabilir. Bu kabuller çerçevesinde 
şelclllerde verilen deflektör boyutları ve yarık me
safeler.) çıkmıştır (Şekil 7). 

ResHtuction Barajı boşaltım kanalı havalarıdır

ması •ile ·ilgiH oldukça fazla sayıda model deneyi 
yapılmıştır. Havalandırma yanklarının yerleri olay
da büyük etken olduğu •Için hızların küçük sıçrat

manın az ve hava alımının küçük olduğu memba 
taraflarında yankların birbirine olan mesafeleri kü
çük tutulmuş olup, man·saba doğru gi·ttlkçe bu me
safeler artırılmıştı·r. Konduvideo boşaltım kanalına 

geçiş ve topoğrafyaya bağl·ı olarak düzenlenmiş 

eğim değişim yerleri de bu yerleşıt>irmede etken 
oluşumlardır. Yankları-n ve deflektörlerıin şekllleni 

model deneyleri sonucunda bulunm0ıştur. Tüm ya
rıkların şekli rynı olup .ancak uygulandığı yerdeki 
boyuna eğLm değişmes·lnden dolayı boyutlarmda 
ufak tefek farklılıklar oluşmuştur (Şekli 8) 

Randenlgala boşaltım kanalının sun:ı havalan· 
dırma sistemi Için 1/70 ölçeği kullanılarak Froude 
benzeşlmlne göre model deneyleri yapılmış ancak 
ölçek efektinden dolay·ı sağlıklı sonuçlar ıılınama

mıştı. Uygulamadan ve üniversiteden uzman kiş·l· 

lerle temasa geçilerek projelendirme yoluna gldil· 
miştir. Deflektör ve eş i k kombinasyonu şeklinde 

düzenlenen havalandırma sisteminin boyutları ve
rilmiştir (Şek·il 9). Hızın 30 m/s'y.l geçtiği bölgeler
de ilk havalandırma &Istemi, -ikincisi ise ilkine 
35,410 m'liık mesafede yerleştirilmiştir . 

4.4. Işletmeden elde edilen deneyimler 

Aileura taşkın tesisinin :Işletmesinde birkaç 
haftalık zaman sürecinde 1000 m3/sn'liık debiler 
oluşmuştur. Havalandınma yarıklarının mansabında 

kavitasyon zararları tespit edilmemiştir. Ancak 1 
numaralı yarığın memba kısmında batonda dalga
lanmalar meydana gelmiş olup bu kesimlerde küçük 
kavltasyon zararları tesbit edilmiştir. Buradaki hız

lar 20 m/sn civarındadır. 1000 m3 /sn'lik debilerde 
ise boşaltım kanalı dolu akıyormuş ·lntibaını ver-
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miş olup, hava, su karışımının derinHği beloirlenen 
değerlerin çok üstünde oluştuğu tespit edilmiştir . 

Buradaki hızlar 20 m/sn civarındadır . 1000 mJ/sn' 
lik debilerde ise boşaltım kanalı dolu akıyormuş 

lntibaını vermiş olup, hava, su karışımının derinliği 

belirlenen değerlerin çok üstünde oluştuğu tespit 
edilmiştir. Bunun nedeni suyun üst kısmında hava 
kar-ışımından kaynaklanıyordu. Bu olay en üstteki 
deflektördeki ani bir basınç dağılımı değişmesi so
nucu yukarıdanda hava karışması i le mümkün olabi
lir. 1000 m3jsn'lik debilere kadar basınç dağılımı , 

basınç sapmaları, hava konsantrasyonu ve hava 
akımı ile ilgili ölçümler INCYTıH tarafından yürütül
müştür(6). Pitot borularının yardımıyla yapılan öl
çümlerde bacalardaki hava miktarının akım hızına 

bağımlı olduğu görülmektedir (Şekil 12). Debinin 
düşü yüksekliğinin artmasına bağlı olarak hava kon
santrasyonundada artış gözlenmiştir . Yalnız 4 nu
maralı havalandıncı burada bir istisna teşkil et
mektedir (Şekil 7). Bu durum üstündeki saptırıcı

lardan kaynaklanmaktadır. 2 numaralı yarığın hava 
konsantrasyonunun büyük olması •ise deflektör 
yüksekliğinin diğerlerine oranla daha fazla olma
sından kaynaklanmaktadır. Debiye bağlı olarak ha

valandırmadaki artış ise fazla olmamaktdır . Bu öl

çümlerin Foz de Areia'daki ölçümlerle uyum için

de olduğu görülmektedir (Şekil 12). Ayrıca genişlik 

boyunca basınç dağılımı Foz de Areia Barajı ile 

uyum iç indedir . 
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Şekil 12. Alicura ve Foz Do Areia HavalandırmaSistemlerinde «{3» nın Debiye Göre De{jişlmi(9) 

Restituction barajının işletmesinde sistematik 

olarak hızlar, havalandırma yarıkiarı ve sıçrama 

ucundak•i hava konsantrasyonları ile ilgili ölçümler 

yapılmış ve boşaltım kanalında en ufak bir zarar 

tesbit edilmemiştir. Su jeti, model deneyleri öl

çümlerine dayanara-k yapılan hidrolik hesaplardaki 

bulunan sonuçlardan daha uzağa sıçramıştır . Bunun 

nedenini sıçratma ucunda oluşan hızlarda aramak 

gerekir. Sıçrama uzunluğundan geriye giderek ya

pılan hesaplar, boya ıka~ıştırılan akımı filme almak 

suretiyle yapılan ölçümler sıçratma ucunda teorik 

olarak yapılan hesaplardan daha büyük hızlar mey

dana geldiğini göstermiştir (Şekil 13) . 

7'6 

Randenigala barajında 270 mJjs'lik taşkın de
bisine kadar ölçümler yapılmış olup ve boşattım 

kanalında bir tahribat gözlenmemiştir . 

!ll. SONUÇ 

Kavitasyon fenonmenl çok eski zamanlardan 
beri bilinen bir fenomendir. Günümüzde 250 m ve-

ya üstünde düşü yüksekliği değerler-ine sahip dolu 

savak boşaltım kanalları yapılmaktadır . Bu nedenle 

kavitasyona eskisinden daha fazla önem vermek 

gerekmektedir. 

- Kavitasyonun belirlenmesinde boşaltım ka

nalındaki hız önem kazanmaktadır. 
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Şekil 13. Ölçülen Hızların Farklı «n» Değerleri Için Hesapla Bulunan Hızlarla Mukayesesl(4) 

- Kavitasyonu önlemek için inşai tedbirlerin 
yanında taban havalandırmasının büyük önemi var
dır. Bu havalandıncılar boşaltım kanalında düzen
lenmiş küçük deflektör. eşik, yarık ve de bunların 

kombinasyonlarıdır. Havalandırıcıların çalışma bi
çimleri tam olarak araştırılmamış olmasına rağmen 
bu günkü bilgiler çerçevesinde (2). (3). (8). (11), 
(12) boyutlandırılmaları mümkün olmaktadır . 

- Kavitasyon önleyici tedbirler çerçevesınde 

beton kalitesi, düzgün bir beton sııthı , enine derı

lerin bilinçli projelendirilmes•i uygun bir boşaltım 

kanalı geometr·lsi ve havalandırıcı geometrisi büyük 
rol oynamaktadır. 

- Daha sonraki boşaitım yapılarında yarar 
sağlamak amacıyla, ·işletmede bulunan havalandır

ma sistemleri ön görülmüş boşaltım kanallarının 

ölçüm tesisleri ·ile donatılması, verilen örneklerde 

de görüldüğü g·ibi protatip üzel'inde belli bir süre 
için sürekli hava ve hız ölçümleri yapmakta yarar 
vardır. 

- Taban havalandırmalı bcşaltım kanallarında, 

sürtünme kayıpları havalandırılmamış bir akıma 

göre daha ·küçük olmaktadır. Açık kanallarda ge
çerli olan Manning Str·ickler eşitliğinin taban hava
landırmalı açık kanallarda geçerlil·iğ ·lnin yapılacak 

model deneyleri ile araştırılmasında yarar olacak
tır 

-Boşaltım kanalı boyutlandırması modeli aşa

ğıda ver·ilmektedir (Şek'! 14). Bu modelin ağırlık 

merkezini :taban havalandırıcılarının hidrolik olarak 
boyutlandırılması teşkil etmektedir. Bu boyutlandır
ma •i9in model deneylerine gereksinim vardır . im
kan dahil·lnde olmadığ ı zaman yine model deney
lerine dayanarak geliştirilmiş olan hesap esasları

na müracaat edilmel idir. 

77 



DSI TIEKNIK BÜLTENI 1989 SAYI 68 

78 

VERILER 

!HIDROLOJIK Vf TOPffiRAFIKI 

BOSAL TIM KANALl 
HIDROLiK HESABI 

SU YUZEYI HESABI, HlZ OEC~ERLERi 
FROUOE OEGERLERi 

KAYiTASYON TEHLiKESi 
TAHMiNi 

TABAN HAVALANOIRMASI KANALlYLA 

KAVITASYONUN ÖNLENMESi 

TABAN HAVALANOIRICILARININ 
ON PROJELENDiRMESi 

HAVALANDIRI Cl GEOMETRISi, HAVA U· : 'DIRHA Bt.:ALARI 

TABAN HAVALANOIRICILARININ 
HiDR'JLiK BOYUTLANOIRMASI 

ÇEŞITLI DEBILERDE HAVALANDI NHA MIKTARLA RI 
AVALANDIRI Cl VE HAVA SACASI BOYUTLARL 

BOŞALTIM KANALl ı 
HiDRCLiK HESASININ YENiLEN~Si 

HAVALANDIRICILARIN ETKi BOYU , cu DFRiNLiKLERi ı 
HlZLAR VE HAVA KONSANTRASYON H;.SABI __j 

ı -
BOSA L TIM KANA Ll 

HIDROLIK 

KATi PROJESI 

HESABI 

VE 

1-------------- __.____ __________ _. 

Şekil 14. Dolu Savak Boşahım Kanalı Projelendirme Modeli 
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DEPREMLERiN ÖLÇÜMÜ 

Çeviren Sema GÖKÇE (*) 

ÖZET 

Doğal afetierin erı önemlilerinden biri olan depremlerirı aletsel olarak izlenmesi 
çalışmalarının amacı; bölgelerin deprem yönünden tehlikesini belirlemektir. Bu 
makalede deprem kayıt cihaziarının çalışma prensipleri ve depremin yeryüzünde 
en büyük şiddetle hissedildiği yer oları episantr tayini anlatılmaktadır. 

Strong • motion v-1 hassas sismograflar 

Bir deprem süresince yer yuvarının davranışını 
bel irlemek amacı ile sismograflar yapılmıştır. 

Büyük bi r depremin etkin zonunda sarsıntı şid

detli olacağından, kayıtçının devre dışı kalmaması 

için sismograflar sismik dalgaların şiddetine karşı 

koyacak şekilde dizayn edilmektedir. M . Ö. 132'de 
ç ·n'li alim Chang Heng tarafından icat edilen ilk 
kayıt aleti fazla detaylı değildi. Deprem sarsıntısı

n.n kompl ike özellikler:ni değil sadece depremle 
ilişkil i temel hareketin yönünü veren bu alet sis
miskoptu . Şeki l - 1 'de şematik olarak görülen sis
mograf 20. yüzyılın hemen başında yapıldı. 

Şekil 1. Yer Hareketini Düşey ve Iki Yatay Yönde 
Kaydeden Sarkaç Sismoğraf Modelleri. 

(•) DSI X. Böl. Md . DIYARBAKlR 

Aletler zamanla çok gelişmesine rağmen öne
rilen temel prensip aynıdır. Yere irtibatlandırılmış 

bir sarkaç herhangi bir yer hareketi olduğunda ey
lems,zlik prensibine göre salınmaya başlar. Kütle
nin ucuna bir kalem tutarak bunu dönen bir tam
bura yr.zdırırsc:'k (günümüzde fotoğrafik veya man
yetik teyp kullar.ılm aktadır) yer hareketini kaydet
miş oluruz. Bu kayda sismogram denir. Esas itiba
riyle sarkaç sismograf düşey ve yatay yer sarsın

tısı kaydında kullanılabilir. Düşey hareket yaya 
asılı bir kütleyi aşağı - yukarı titreştirerek kayde
debilir. Yer yuvarının yandan gelen- hareketlerinin 
ölçümü 'çin kütle; bir kapının menteşeleri üzerin
deki salınımına benzer şekilde yatay sarkaça bağ

lanmıştır. 

Bir spiral yay veya ·kurşun bandın ucuna kütle 
bağlayara' ve elle titreştirerek basit bir sismograf 
yapılırsa; el çekildikten sonra da klitlenin salını-

ıın a devam ettiği görülür. Sarkacın bu serbest 
salınımı yer hareketi hakkında hiç bir bilgi verme
diğinden mekani·k veya elektrik! yollarla sönümlen
mesi gerekir. Sarkaç lle askı noktası arasında olu
şan bağıl hareket yer sarsıntısının bir ölçüsü ol
masına rağmen, sismogramda görülen yerin esas 
hareketi değildir. Yer yuvarının gerçek hareketi; 
sarkaçın fiziksel verilerinden faydalanarak hesap
ları-malıdır . 

Modern sismograflarda elekt~ik sinyali man· 
yetik teybe kaydadilmeden önce belirli oranda bü
yütülür. Su yolla, yer hareketi manyetik bir formda 
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muhafaza edilebilir ve Qiırektlğlnde, görülebilece: : 
veya deprem sesini veren duyulabilecek bazı alet
lere aktarılabili• 

Strong - motion sismografları yer yuvarının 

yer de!}lşt:~me, ivme, hızınn doğrudan okunabilece
ği kayıtların alındığı, güçlü sarsıntıların kaydedile
bileceği şekilde dizayn edilmişlerdir. En yaygın 

strong - motion s . smografları (ivme - ölçerlerı di
rek ivme kaydederler ve devamlı kayıt almayıp 

deprer.-de ilk da~ga varış ın ı tesbit edecek şekilde 

ayarlanırlar. Deprem bölgelerinden Japonya ve Ka
lifornia da bile aylarca hatta bazen yıllarca kayda 
değer güçlü yer se.rs ınt ı sı olmadığından ; yüzlerce 
aletin sürekli ·kaydının gereksizliği düşüncesiyle bu 
Dyarlama yapılmıştır. Ivme kayıtlarında , gravite alet
lerinden daha duyarlı olan strong - motion'larda ka
yıt bir kaç dakika veya yer sarsıntısının duyulamı
yacağı ana kadar sürer. 

Güçlü yer ivmesi akselogramda dalgalar halln
de görülür. Özellikle gözlemci ; deprem kaynağına 
yakıınsa P, S ve yüzey dalgalarını ayırt etmek çok 
zordur. Sismologlar bu ilg inç ve önemli akselogram
ları çözmek için uğraşmaktadırl ar . 

Bu bölümde; tahribatı yapan sarsıntıyı kaydet
tiğinden dolayı strong - motion'ların önemi vurgu
lanmaktadır. Bununla beraber dünyanın çeşitli yer
lerindeki 1000 den fazla istasyonda sismograflar en 
küçük sarsıntıları bile 'kaydederek adeta yerin ku
lakları gibi çalışmaktadırlar . 

Sismogramların değerlendirilmesi 

'Deprem Istasyonlarını gezenler bir slsmogram
da sadece karmaşık dalga serileri görürler. Sis
mologlar bu dalgalardan depremin ep·isantr ve 
magnitudünü belirler. Sism09ramların yorumunda 
tecrübe esas olmasına rağmen , üzerindeki çizgile
rin tanımlanamayacak kadar fazla olduğu da bir 
gerçektir. Deprem dalgaları; yerin Içinden gelerek 
yr.yılan P. S dalgaları ve yeryüzü boyunca yayılan 

yüzey dalgaları olmak üzere 3 tiptir. (Şekil - 2) 

Deprem kaynağından uzaktakl bir Istasyondan 
alınan kayıt yakından Incelendiğinde her tür dalga 
görüleobiJ.ir. Her dalga tipi sarkacı farklı etkileyece
ğlnden, slsmogram çizgilerinde bar·lz değişiklikler 

olacak; dalga öncekinden daha hızl·ı veya daha ya
vaş kaydalunacak ve frekans değişecektir . Sismog
ram okuyan kişi geçmiş deneyimlere dayanarak 
farklı fazların varı şlarını kabaca tanımlar. 

Şekil 3'te Berkeley - Kalifornia Üniversitesi 
gözlem evinden alınan bir kayıtta 1975 Kalifornia , 
Oroville depremin artçı şoku görülmektedir Tam
bur üzerinde iken splral şeklinde olan çizgiler, ka-

yıt b-Ir masa üzerine serildiğinde dümdüz görülür. 
Her çizginin sivri pikler-inin sıralandığı yerler geçiş 
zamanlarını verir. Sismolojide amaç; bir depremin 
fazlarının istasyona varışlarını sıhhatli okumak ol
duğundan her istasyonda uluslararası zaman sin
yalleri yayınlanan vericilerden Universal G.M.T. 
(Greenwich Mean Time) saat ayarını alan radyo
lar bulunur. Şekil 3'te zaman pikleri bir dakika ara
lıklıdır ve tanbur hareketı! zamanın ileriediği yönde 
yani soldan sağa doğrudur. 

PWQY I 

rtomprcssıons+ Und i s t u rb•d m odıum 

~n ı·r1ıt i· ı·ııalnıamu 
L-oi lototion s__j 
-----

Şekil 2. Deprem Dalgalarının Yüzeye Yakın Bölge
lerde Yayılımı. 

Wave : Dalga, Wave length : Dalga Genişliği, 

Compression : Sıkışma Dilatation : Genişleme, ln
disturbed medium : Bozulmamış ortam. 

Kayıtlarda ir'li ufaklı titreş i mlerde görülür. Sis
mograf çok hassas olduğundan yer yuvarının deği
şik yerlerinde oluşan fakat hissedilemeyen gürül
tüleride kaydeder. Mikrodalgalar denilen bu titre-



şimler bölgesel değişikliklerden doğmaktadır ki; 
bunlar trafik, rüzgar veya sahile çarpan dalgalar vb. 
dir. Şekil - 3'te P oku ile gösterilen yere bakıldı

ğında daha farklı bir dalganın bu noktaya ulaştı ğı 

görülür. Bu nokta, Orovllle depreminde P dalgası
nın varış anıdır . 21 .0 sn süren bu hareketten sonra 
sismogramda radyal değ işim Izlenir. S dalgasının 

varış anını veren S oku ile gösterilen noktada dal
ga ampl itudü aniden büyür. P ve S dalga varışları 

arasındaki zaman farkı Berkeley'de 21 .0 sn 'dir. 

=-= -.--

reuım 
Şekil 3. 1 Ağustos 1975 Oroville Depreminin 

Berkeley Istasyonunda Alınan Kaydı. 

Kayd ı n sağına doğrı • bak ıldığında, S hareketin
den 2 dakika ·süre ile daha b ir çok dalga dizileri
nin -yüzey dalgalarınırı- Berkeley'e ulaştığı görü
lür. Şek i l 3 te yer hareketi düşey doğrultuda oldu
ğundan sonradan yayılan yüzey dalgaları Şeki l 2'de 
gösteri ld i ği üzere Rayleigh t ipidir. 

Sismogram daha yakından incelend i ğ i nde P, S 
veya yüzey dalgalarının varışlarının tek tek tesbit 
edilemeyecek kadar karmaşık olduğu görülür. Bu 
karış·ıklı ·k deprem dalgasının geçt·iğ i formasyon bo
yunca olan değiş·ikliklerle ilgilidir. Ses dalgalarının 

büyük binalardan veya bir kanyonun kenarlarında 

yankı yapması gibi sismik dalgalarda yer yuvarının 
formasyon sınırlarından yankılanır ve ancak dik
katle Izlendiğinde ayırt ed ilebilecek bu ek fazlar 
kayıtlarda gürültüye neden olur. (ŞekH - 4) 

Her tıangl bir dalgan.n varışlarını dünyanın çe
şitli yerlerindeki istasyonlar ile karşılaştırılması 

gerektiğinden; Ull'lversal saat kullanılmalıdır . Gele
neksel olarak depremln oluş zamaııı yerel saate gö
re değil, G.M.T'ye göre okunur. Yaz aylarındak i 

ileri saat uygulaması gıöz önüne alınara•k yerel saat 
kolaylıkla G.M.T.'ye çevrileblllr. 

Slsmograf f iziki olarak şöyle özetlenebilir : 
Deprem sarsıntısı sa~kaı;ıta sapmalar yapar ve bu 
sapmalar slsmogramda i nişl i ı;ııkışlı dalga seriler·i 
olarak görülür. Belli bir dalganın sıfır pozisyonun
dan tepeye kadar olan yüksekliğine dalga amplitüdü 
ve bir dalga hareketini tamamlamak için geçen sü
reye (bir tepeden diğer tepeyel dalga periyodu 
denir. Dalga frekansı Hertz ile ölçülür ve bir sa-
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niyedeki devir sayısıdır . insanlar frekansı binlerce 
Hertz 'den yaklaşık 15 Hertz'e kadar olan sesleri 
işitebilir . Depremde hissedilen ana ŞO'kun frekansı 

20 Hertz 'den 1 Hertz 'e kadar veya daha düşük ola
bili r . 

Rock dıscont t nu i ty (or boundo ry) 

Şekil 4. a) Ver kabuğunun değişik formasyonla
rında yansıyan ve kırılan sismik P, S dalgalannın 
şematlk olarak yayılımı, 

b) Bir deprem esnasında formasyon sınırından 

yansıyan ve kırılan P da1gası. 

Sismogram kayıtlarında görülen dalga ampı.t

tüdleri yer sarsınt ı sının gerçek ampl itüdleri değil

dir. Sismograflar büyütmeH aletler olduğundan yer 
hareketini lsten·ilen miktarda büyütürler. (1000 ka
tı gibi) Büyütme faktörü hesaba katıldığında, mili
metrenin fonksiyonu olarak S dalgasının amplitüdü 
bulunur. 

Eplsantr Tayini 

Sismologlar deprem merkez·lni belirlemek için 
büyük çaba sarf etmektedirler. Depremin i nsanlar 
üzerindeki etkisi ve yaptığı tahribat gözöoone alı 

narak, oluş yeri ve dalga yayılımı kabaca tayin edi-
. bilir. Ep'santr belirlemeırl geriye de!}erli bir de-
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neme bırakır; çünkü dünyanın bir çok yerinde es
kiden vuku bulan depremler·in bilinmesi, nükleer 
santrallar ve barajlar gibi büyük yapıların tanım· 

lanmasında önem taşır. 

Günümüzde depremin nerede olduğu, P ve S 
dalgalarının sismograta varış zamanlarından fayda
lanarak bulunur. Bazı sismik bölgelerde çok küçük 
depremierin yerilli tayin etmek amacı ile Istasyon
lara çok hassas aletler ye r ·9 :rti r ilmiştir. Örneğin : 
büyük barajların çevresinde baraj emniyetilli etki· 
layebilecek depremleri kaydeden yüksek duyarlılıklı 

aletler düzenli işletilmekted ir. Bazen bir deprem 
şebekesillin her ·istasyonundaki sismornetreler, sin· 
yalierin sırası ile film veya manyetik banda kayde· 
dildiği merkez kayıt •istasyonuna telefon hatları ile 
bağlı olurlar. P ve S dalga varışlarından yapılan 

yer tayillinin kabaca olmasından ve hassas kristal 
saat:fl merkez gözlemevinde bulunması gerektiğin· 

den; bu uygulama yer tayininde çok farklıdır . 

Deprem hiposantr ve episarltr tayinlerinin de· 
tayları birbirinden farklı olmasına rağmen ; her iki· 
side bir sismik dalganın deprem ocağından yer 
üzerindeki belirli bir noktaya direk ettiği esasına 

dayanır. Slsmologlar deneme ile belirl·i mesafeler 
için P ve S dalgalarının ortalama varış sürelerini 
belirleyebilirler. :;- ı< 
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Tablo 1. Richter ölçeğlne göre yakın bir depremln 
Magnltud (ML) hesabı· 1 - P, S dalga varı,larının 
farkını kullanarak mesafe bulunması (S - P = 24 

Sn) 

2 - Slsmogramdan en büyük dalga yüksekliğinin 

ölçümü (23 mm) 

3 - Sağ ve Sol skalaları bir doğruyla birle,tlrlp 
orta sütundan ML okunması (ML = 5.0) 
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Tablo 1 de bu süreler mesafenin fonksiyonu 

olarak graNkler halinde görülmektedir. Kabul edi

len bu varış süreleri gerçekten vuku bulan bir 

depremi n varış süreleı i ~le mukayese edilerek uy

gun Ocak · Episantr mesafesi bu tablodan okuna

bilir. 

Varış zamanları yalnız bir istasyonda tesbit 

edilmişse, episantr ·koordinatları verilemeyip sa

dece gözlemevi - Episalltr uzaklığı bulunur. Varış 

zamanları üç istasyonda okunmuşsa, üçgenlema 

yöntemi ile episantr enlem ve boylamı, depremıin 

oluş zamanı hesaplanır . Bir çok istasyon okumala

rını kullanmak idealdlr. Ingiltere'deki Uluslararası 

Sismoloji Merkez:i dünyanın çeşitli yerlerindeki 60 

deprem Istasyonu okumaları kullanarak orta büyük· 

lükteki bir depremin Atlas Okyanusu altında Orta 

Atiantik sırtı üzerinde olduğunu göstermiştir . Arit· 

metik Işlemler çok hızlı komp[}terlerle yapılmıştır. 

1975 Oroville, Kalifornia depreminin episantr 

tayini Tablo 2'de gösterilmektedir. 

Istasyonlardan üç tanesi Berkeley (BKS), Ja. 

mestown (JAS) ve Minarel (MIN) olup Berkeley

deki deprem kaydı (Şekil 3) ·incelendiğinde S ve 

P dalga varışları arasındaki zaman farkının 21.0 

saniye olduğu görülmüştü . 

Benzer şekilde diğer iki istasyon içinde zaman 

farkları çıkarılır. Tablonun üst kısmında P, S dalga

lar.n.n varış zamanları liste halindedir. Eski dene

melerden sismograf ile eplsantr arasındaki mesa

fenin P ve S farkı lle uyumlu olduğu bilinir. Buna 

dayanarak mesafe sütununa eplsantr ile BKS, JAS, 

MIN istasyonları arasındaki uzaklıklar yazılır ki; 

bunlar 190 ·km, 188 ·km ve 105 km'dir. Daha sonra 

Kalifornla har-itasındaki mesafe skalasını kullana

rak her üç .istasyon merkez olmak üzere üç yay 

çizilir. (Şekil 5) Bu üç yayın kesişme noktası 

depremin dış merkezini (1Episantr) verir. Odak de· 

rinliği halen bilinemeyip daha fazla veriye ihtiyaç 

vardır. 

Yukarıda anlatılan basit yöntemler uygulandı

ğında bile saat hatasından, sismik dalganın yanlış 

tanınmasından veya 'hesap hatalarından dolayı epi

santr tam bulunamaz. Bu durumda slsmologlar bir· 

birlerini eleştirmeli ve aüzeltmelidirler. 
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BKS 

JAS 

MIN 

TABLO - 2 

Basit Yöntemle Eplsantr Tayini Orovllte, Ağustos -1975 

Bu depremde P ve S dalgalarının BKS, JAS, MIN istasyonlarrna varış zamanları şöyledir. 

Saat 

1'5 

15 

15 

p 

dk 

46 

46 

45 

sn 

04.4 

07 ,5 

54,2 

Saat 

15 

15 

15 

s 

dk 

46 

46 

46 

sn 

25,5 

28.0 

07 .1 

s - p farkından giderek tabo n n birinci sütunundaki skala yardımı ile bulunan tahmini epi
santr mesafeleri şöyledi r. 

BKS 

JAS 

MIN 

S-P (sn) 

21.0 

20.0 

12.9 

Mesafe (km) 

190 

188 

105 

Bu mesafeler kullanılarak Şekil 5'te görülen 
yaylar çizilir. Görüldüğü gibi yaylar tek bir noktada 
kesişmemektedir. Fakat yayların çakrş.trrılmasr ile 

bir yer bulunur ki; bu yer koordinatları 39.5 N, 
121 .5 W olan episantr'drr. 

r-~\1~1----;'ı~t----;'ı~··----~ııö 

Şekil 5. BKS (Berkeley), JAS (Jamestown) ve 
MIN (Mineral) Istasyon'larını gösteren Kallfornla 
haritası, Oroville Barajı yakınındaki yaylar yazıda 

anlatıldığı gibi çizilmiştir. Ince Çb:giler bazı büyük 
tayların yüzeydeki izleridir. 
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BElONDA GEÇiRGENLIK 

ÖZET 

Yazan : Troxell , Davis , Kelly(*) 

Çeviren : Ali UÖURLU ("*) 

Bu yazıda beton baraj, su deposu, sulama karıalları ve karıaletler ile suya ma· 
ruz betonlarda su kayıplarını belirlemek, belirli bir oranda tutmak ve gerekli örı· 

lemleri almak üzere betondaki geçirgenlik (permeabilite) olayı anlatılmaktadır. 

Betorıda, işlenilebilir bir karışım hazırlama zorunluluğu yüzünden çimento hid· 
ratasyorıu için gereğinden fazla su kullanılır. Beton, kalıpZara yerleştirildikterı sonra, 
çimento hamuru ile katı malzemeler derıgede olmadıklarından ötürü karışırndaki 
su bu dengeyi sağlamak üzere yukarıya (yiizeye) doğru hareket eder. Yukarı 
doğru hareket eden suyun bir kısmı yüzeye kadar ulaşır. Bu arada iri agregalar 
yavaş yavaş dengeli bir pozisyona ulaşırkerı harç oturur ve yukarı doğru hareket 
eden karışım suyunun fazlası iri agrega ve yatay donatı çubuklarının altından 

geçemedikleri için buralarda tutulurlar. Bu olay sonucunda karışırndaki su, çi· 
merıto hamuru içerisinde homojen olarak dağılmaz. Beton sertleştikterı sorıra bu· 
har/aşarı bu su betorıda boşluklu bir yapının meydana gelmesine rıederı olur. 
Ayrıca, betorıurı içersine karma ve yerleştirme işlemleri sırasırıda da bir miktar 
hava girerki, bu da b etorıurı boşluk miktarım arttırır. Bu durumdaki bir beton 
boşluklu yapısından ötürü suya karşı geçirgerıdir. Bu yazıda betondaki geçir· 
gerıliği etkileyen nedenler ve geçirgenliğin azaltılması için öneriler sunulmaktadır. 

BEYONUN GÖZENEKLILIÖI 

Agrega taneleri arasındaki bütün kısım katı 

malzeme ile doldurulamadığından dolayı beton gö
zenekli bir yapıya sahiptir. lşlenebilir bir karışım 
eiC:e edebilmek amacıyla Ibetona çimentonun hidra· 
tasyonu için gerekli olan su miktarından daha fazla 
su koymak zorunludur. Hidratasyon ilerledi·kçe çi· 
mento ve suyun mutlak hacmi tedrici olarak aza· 
lır . Bu durumda (hidratasyon sonunda) herhang•ibir 
su/ç·imento oranına sahip çimento tıamuru , taze 
çimento hamurunun başlarlgıçta doldurduğu hacmi 
tamamen dolduramaz; bu lledenle sertleşm i ş çi
mento hamurunda boşluklar oluşur . Buna ek olarak 
betonun karılması sırasında bir miktar hava da her 
zaman bu kütle içerisinde ka l ır . 

Beton içerisindeki su ve hava boşlukları bir
birleriyle bağian•tılı olduklarından dolayı beton suya 
•karşı geçirgendir. Bu olay, ·kapila~lıte lle suyun 
emilmesi ve basınç altında suyun geçiş·! ile kanıt

lanır. Su emme ve geçi~enik çimento hamurunda 
bağlanmamış taneci.klerin batona zarar vererek 
onun yaşam süresini azaitmesına neden olurken; 
kaliteli malzeme uygun miktarlarda kullanılırsa, be
ton iyice karıştırılıp sıkıştırılırsa ve yeterli kür edi
lirse bütün koşullarda suya karş ı yeterince geçi
rimsiz betonu elde etmek mümkün olacak·tır. 

•• Kimya Müh . DSI TA~K Dalresi Ba~kanlıOı 

Batonun porozitesi büyük ölçüde priz esnasın· 

da meydana gelir. Katı tanelerin (agregaların) 

oturması ·il e karış ırndaki su yüzeye doğru yüksele
rek beton içerisinde birçok kapller ·kanalcık oluş

masına neden olur. Karışıma giren suyun bir kısm ı 

agrega tanelerıi altında kalır ve bir kısmı da çimen-
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to partikülleri arasındakı l ince çatlakları doldurur. 
Çimentonun hidratasyonu ise su boşluklarının bo
yutunu azaltan ve betonun su geç i rimsizl i ğini art
tıran bir jel oluşturur . Fakat bu boşluklar hiçbir 
zaman için ortadan kaldırılamazlar. Su geçir·imsiz 
bir beton yapabilmek için yeterli bir kür işlemi de 
zorunludur. 

SETONDA GEÇIRGENLIGIN ÖNEMl 

Beton , su yapılarında diğer yapı çeşitlerinde 

olduğu kadar elveriş l i bir şekilde kullanılab ilir . Mü
hendisler, su yapılarında betonun geçi ~ims izliğ inin 

dayanımından daha önemli olduğu konusunda aynı 

görüş içerisıindedirler . Bu durum süzülme nedeniy
le herhangibir su kaybı kaygısından kaynaklanmayıp 

suya doymuş gözenekli betonun donma - çözülme 
sonucunda parça lanması ya da zamanla çozunen 
çimentodaki bileşenlerin betonu zayıflatmasını ön
lemek ·ihtiyacından doğmaktadır . Günümüzde birçok 
yapı, geçirgen betonun don tahııibatının yol a~tığı, 

zararlı etkirı-in ve kusurlu alanlardaki su sızıntısı

nın göze hoş görünmeyen kalsiyum karbonat biri
kintilerinin kanıtını taşır. 

Genel olarak diğer koşullar aynı olduğunda 

düşük geçirgenlikle, yüksek dayanımlı ve hava de
ğişikliklerine dayanımlı betonun elde edilmesi müm
kündC•r. 

Betonda geçirgenl·ik testleri aşağıdaki neden
lerden dolayı önemlidir; 

1 - Suya maruz bir yapının duvarları ndaki 

sızıntı oranını belirlemek, 

2 - Çimento ve agregadaki değişikliklerin et
kilerin i belirlemek veya betonun karıştırılması, 

yerleştirilmesi ve kür edilmesindekı l çeşitli durum
ların etki lerini belirlemek, 

3 - Süzülen suların korozif işlevinden etkile
nen betonun görece olarak dayanıklılığını ve ya· 
şam süresini tahmin etmek, 

4 - Su emme , kapilarite , donma ve erimeye 
karşı direnç, büzülme ve genleşme gibi olaylarla 
direk olarak ilgili olan betonun iç gözenek yapısı 

konusundaki temel bilgileri elde edebilmek, 

5 - Suya dirençli malzemelerin etkHerini kar
şılaştırmak . 

SETONDA GEÇIRIMSIZLIGI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Şekil 1 'den de görüldüğü gibi beton un geçir
genliğ'lni etkileyen faktörler, üç gruba ayrılırlar : 
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1 - Beton içerisine giren maddelerin etkisi 

2 - Beton hazırlama yöntemlerinin etkisi 

3 - Betona daha sonra uygulanan işlemlerin 

etkis·i. 

Genel olarak diğer ·koşulların aynı oluşu duru
munda ve normal beton için, betonun basınçdayanı
mmı iyileştirmeye yönelik herhangibir faktör su 
geçir i msizliği konusunda da faydalı bir etki mey
dana getirecekıtıi r . Bu nedenledir ki betonu oluştu

ran b: leşenlerin kalitesi arttıkça betonun geçirgen
liği de azalacaktır . 

SU VE ÇIMENTONUN ETKISi 

Su / Çimento oranı ve betonun yoğunluğu birbir
leriyle ilgili parametreler olup, etkileri birlikte In
celenmelidir. Plastik karışım l a r için geçirgenlik Şe
koi! 2'de görüldüğü gibi su/çimento oranı ile birlikte 
artar. Bir t orba çimento için al t ı galon sudan fazla 
olmayacak şekilde oluşturulan bir su/çimenıto ora
n•ının ince kesitl erde kullanılması öneııilir ve bir 
torba çimento için en f~zla yedi galonluk suya 
karşılık gelen bir oran 'ise büyük yapılar için uy
gundur. Kuru karışımlar çok iyıi bir şek il de yerleş

mediğinden dolayı düşük bir geçirgenlik ve yQk
sek bir mukavemet için gerekli olan su miktarın

dan daha fazla su kullanılır. Elle ş-işlenmiş bir be
tondaki su miktarı yaklaşık 2-3 inçlik bir slamp 
oluşturacak seviyenin altına düştüğünde betonda 
geçirgenlik artar. Çimento/boşluk oranı arttığında 

geçirgenlik azalır, bu ilişki geçirgenlik ile su/çi
mento oranı arasındaki ilişkiden daha belirgindir. 

Çimento inceliği arı~ıkça betonun geçirimsiz
liği, mukavemet! ve dayanımı da gelişerek artar. 

BElONDA GEÇIRGENLIK DENEYLERI 

Basınç altında betonun geçirgenl'iğini belıirle

medıı içe akış , ya da dışa akış yöntemi kullanıla

bil-ir. Her iki durumda da silindir şeklindekı l bir 

test numunesi uygun bir metal kap Içerisinde yan 

yüzlerden kapatılır. Böylece basınç altındaki su 

sadece üst yüzeye uygulanabilir. Alt yüzey ekserl

yetle hava nemi·ndekl değişlkt.iıklere karşı korunur. 

Dikey bir su borusu ve su ölçer, kabın üst kısmına 

bağlanır ve su kolonunda sabit bir basınoı sürdü

rebilmek için basınçlı hava kullanılır. Setonun Içi

ne giren su miktarı dereceli su kabından okunur. 

IOışa akış yöntemi iç'in ise düzenek dışarı akan 

mik.tarı serbest yüzeyden toplayacak ve buharlaş

ma kayıplarını önleyecek şekilde düzenlenir. Her

hangibir deneyin başlangıcındaki dışa akış, Içe akış

tan su emme neden-iyle daha az olacaktır, fakat 

sonuçta dışa akış da aynı miktara ulaşacaktır. 
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Basınç düşüp , suyun deney numunesindeki akı

şı geoikti'kçe hava basıncı altında!<i su, beton nu
munesi içinde serbest bırakılan bir miktar havayı 

emeceğinden dolayı havanın beton ·içeris·inde ser
best bırakılmiısını önlemek amacıyla su kolonunu 
mümkün olduğunca s ık sık değiştirmek için bazı 

önlemler alınmalıdır . 

Deneyler geç:rimliliğ in, viskoz akış içi n D'Arcy 
yasası lle bel'irlenebileceğini göstermekted ir. 

a H 

A L 

Q : Geçen su mikotarı (ft3jsn) 

A : Su basıncın·ın uygulandığ ı deney numunesi ke
si-t alanı (ft2) 

H 

L 

K 

Sıvı basıncının süzülme uzunluğuna oranı 

Beton için geçirgenlik katsayı sı. 

AGREGALARIN ETKISI 

Verilen herhangibir su/çimento oranı Için ag
reganın max. tane çapı büyüdükçe, büyük su boş

lukları görece olarak daha iri agrega tanelerinin 
cılt kısmında meydana geleceğinden dolayı betonda 
geçirgenli k artacaktır. (Şek·ll - 2) Geçirimsizlik açı

sından agregaların sağlam ve düşük bir porozit~ye 
sahip olması Istenir. Yine , geçirimsiz bir beton için 
agrega sınıfı mukavemet açısından önemli olduğun-
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Sekll 2. Su/Çimento oranının geçirgenliğe etidsi 
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dan daha çok su geçirimsizliği açısından değerlen

dirıilmelidir . Betonda geçirimsizliği sağlamak üzere 
agregada yeterli miktarda çok Ince malzeme olma
lıdır . Fakat bu miktar karışıma giren kuma oranla 
fazla olmamalıdır. 
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Ş~il 3. Kür periyodunun geçirgenliğe etkisi 

BETON KÜRÜNÜN ETKISI 

Çimentonun sürekli hidratasyonu, betonun boş
luk boyutunu azaltan ve geçirgenliği düşüren jel 
oluşumuna neden olduğu daha önce belirtilmişti. 

Şekil - 3 betonun kür süresindeki artışla geçirim
sizlikteki artışı göstermektedir. Kür işlemi ile be
tonun geçirimslzliğ·i arasında görülen değişiklik be
tonun mukav~meti ile kür olayı arasındaki ilişkiden 

daha belirglndir. 

BETON KATKiLARI VE BETON KAPLAMASININ 

ETKILERI 

Betonda geçirimsizMğl sağlamak üzere birçok 
beton katkı malzemasl kullanılmaktadır . Puzzolan 
içeren zayıf kütle betonlarının deney sonuçları bi
ze, ince öğü-tülı:nüş bu malzemelerin kullanılmasıyla 
betonda geçirgenliğin azaldığını göstermiştir . Puz
zolanların dışında baz· ı diğer malzemeler de beton 
karışımlarında kullanılmakla birlikte (özellikle za
yıf karışımlarda) çoğunun geçirimsizlik açısından 
hiçbir yararlı etkisi yoktur. Genel olarak, puzzolan
lar dışında extra çimento kullanımı suya karşı di
ğer geçirimsiz kat!kı ve materyalierin kullanılma

sından daha etkilidir ve bu durumda eşdeğer bir 
etki için gerekli maliyet genellikle daha az ola
caktır. 



Içerisine hava sürüklenmiş batonun geçirgenlik 
deneylerıi, su/çimento oranı değl~edikçe beton 
içerisine değişik yqzdelerde katı lmış havanın be
tonun geçlrimslzJ.iğini önemli ölçüde etkilemediğini 
göstermiştir. 

Değişik yüzey işlemlerıi su basıncına maruz 
kalan yüzeylere uygulandığında gözenekli betondaki 
sızıntı azalabil'ir. Öneml·i olanlarını aşağıdak·i sı 
nıflara ayırırsak; 

1 - Sıcak asfalt ile batona yapıştırılan mam
bran ürünleri, 

2 - Asfalt emülsiyonları, 

3 - Yeterli ölçüde kür edilmiş çimento sıva-
1arı, 

4 - Uçucu çözücülerde swılaştırılmış parafin, 
silisyum bileşl•klerıi ve bem:erleri, 

5 - Alkid ve reçine bazlı (aktif olmayan) 
inört dolgu maddeleri gibi. 

Bu yüzey işlemlerinden ilk lk·isi siyah renkle
rine karşı çıkılmadıkça en yaygın olarak •kullanılan
lardandır. Eğer iyi bir görüntü söz konusu ise di
ğer işlemler daha çok kullanılır. 

BETONUN HOMOJENLIOI 

Geçirgenlik deneyleri çok hassastır. Basınç da
yıınımı konusunda hiçbir öneml·i etkıisi olmayan 
betondaki homojen olmayan koşullar veya önemsiz 
kusurlar bile bir dereceye kadar deney numunesin
deki geçlrgenl•iğl etkilerler. 

Beton yapılardaki sızıntıların büyük çoğunluğu 
ya (1) yapıdaki çatlak gibi ·kusurlardan ya da (2) 

agrega veya Qlmento pastasının gözenekl·iliğinden 

öte Içindeki malzemelerin ayrışması ve delik açılı

mının neden olduOu batonun boşluklu kısımların
dan Ileri gelir. Geçirgenliği önlemek Için betonu 
yeriettlnne eanasındaki boşluk oluşumunu önleye
cek şekilde ıkarışımlar hazırlanmal·ıdır . Betonun ge
qlrgenll!}lnl azaitmedaki vlbrasyonlu sıkıştırmanın 

etkisi Şekil - 4'te görülmekıtedlr. 

BETONUN SU EMMESI 

Su emme, betonun gözenekler.ine ve kapller ka
nalcı-klarına suyu çektıl!)l flzl·ksel bir ·Jşlemdlr. Su 
emme deneyinin ilk yönteminde beton 24 saat su 
Içerisine bırakılır, doygun kuru yüzey haline getiri
lerek tartılır. Datıa sonra etiivde -)surutularak kuru 
ağırlığı bulunur. Doygun kuru yüzey ile kuru ağır

lı!jı arasındaki farık, batonun su emmesl olup ge-
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neııtkle kuru ağırırk yüzdesi oıara'k ltade edilir. 
Ikinci bir yöntemde Ise; beton önce etüvde kuru
tularak kuru ağırlığı tespit ed'ilir. Bu beton 5 saat 
süreyle suda kaynatılır, bu sürenin sonunda ise 
suda soğutularak doygun kuru yüzey durumuna ge
tirilerek tartılır. Su emme yüzdesi ilk yöntemdeki 
g iıbi hesap edilir. Doymuş bir deney numunesinin 
·kuruma sırasındaki ağır~ık kaybı kurutmadan son
raki su emme yüzdesinden yaklaşık olarak % 5 ile 
% 10 arası daha fazla olduğundan bu iki yöntemin 
sonuçları uyuşmayacaktır. 
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Çimento m iktarı, katı hac im 

Şekil 4. Elle yerıe,tlrllen ve vlbre edrlen beton1H1 
geçirgenliği. (Çökme 2 - 4 lnç) 

Her Iki yöntemde de kurutma iŞlemi sadece 
mekanik olarak askıda kalan suyu çekmekle kal
may•p çimento jelinde daha kuvvetli olarak tutulan 
kolloidal suyun da bir kısmını çekecektir. Bu ne
denle su emmenin belirlediği porozite veya kapi
larita betonun alışılage•miş sıcaklık ve nem ortamı 
Için olandan daha fazladır . Su emme batonun hava 
koşullarıma karşı direnci ile Hgili olarak da değer
lendir.ilmelidir, eğer batonun gözeneklerine su gir
mezse zararlı suların ya da donma - çözülme ola
yının neden oldu!ju parçalanma ya hiç olmaya
caktır ya da çok az olacaktır. Bununla birlikte ya
pılan deneyler, betonun sağlamlığı ile su emmes·i 
arasında güvenilir bir ılişki olmamasına ra!jmen 
bazı bulgular betonun su emmesi ile sağlamlı!jı 

arasında bir Ilişkinin varoldu!junu ortaya koymuş-

tur. 
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TiTREŞiMLi SiLiNDiRLERLE SiLTLi 
BiR BARAJ ÇEKiRDEGiNiN SlKlŞTlAlLMASI 

Doç. Dr. Sönmez YILDIRIM( *) 

'ÖZET 

Bu bildiri killi silt baraj çekirdeğinin sıkıştırı/ması ı.çm en iyi çözümü elde 
etmek al/lac ıyla inşa edilen hir deı1eme dolgu test sonuçlarım göstermektedir. 
Sonuçlar la boratuvarda s tandart proctor optimumu -3 ile + 1 aras111da tutul· 
muş baraj çekirdeği su kapsamınıneıı iyi çözüm olduğunu ve keçi ayağı silind ir· 
ler/e düz silindirlerin birlikte kullamlabi/eceğiııi göstermektedir. 

1- GiRIŞ 

Marib Barajı Kuzey Yemen Cumhuriyetinde 
Saba Malikesin in ülkesi diye bilinen yörede yapılan 
toprak dolgu bir barajdır. 

Toplam 3 milyon m3 olan dolgunun 1 milyon 
m3 ü geçirimsiz çekirdeği oluşturmaktadır . Yöre
nin hidrolojik koşulları ve ekonomik gerekçelerle 
batarda ve su çevirme tüneli yap ı lmadığından dol
gunun sel mevsimleri arasında hızla yapılması söz 
kcnusudur. istenilen sıkışma ve homojenliği sı· 

kıştırma aygıtının en az geçişiyle en çok tabaka 
kalınlığında sağlamak bu projede daha da önem ak
zanmıştır. Bu amaçla yapılmış bir deneme dolgu
sundan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmekte

dir. 

2 - ÇEKIRDEK ZEMIN 

Baraj yerinden 4 - 5 km mansapta eski Marib 
Barajından yapılan sulamanın zamanla oluşturduğu 

killi silt çökelmeler çekirdek için uygun malzeme 
depolarıdır . Zeminin doğal su kapsamı % 3 - 4 ol
duğunda nuygun hale tavalar yapılarak getirilmiş

tir. Birleş-ik sınıflandırmaya göre CL diye tanımla

nabilecek zeminle ilgil'i bazı teknik özellikler tablo 
1 de verilmiştir. 

• Doğuş Inşaat ve Tic . A.Ş . 

3 - ÇEKiRDEK SIKIŞMASINDA KONTROL KRITERI 

Bilindiği gibi bir baraj projelendirilirken olası 

m.:ılzeme depolarından alınan örneklerin elverişlilik· 

leri ekonomik ve teknik yönden irdelenerek en uy· 
gunu seçilmekte, seçilen zemin üzerinde yapılan 

ayrıntılı deneylerden elde edilen veriler stabilite 
ve deformasyon analizlerine esas olmaktadır. Ya
pım sırasında bu özelikierin elde edilip edilmediği 
yerinde alınan örneklerde ara ara doğrulanabilirse 

de asıl denetim ~stenilen su kapsamında yeterli 
yoğunluğun elde edilmesinde yoğun/aşmaktadır. Di
ğer deyimle çekirdek malzemesi labaratuvarda sap
tanana göre belirli bir yüzdede kuru birim hacım 
rğ ırlık elde edilineeye kadar sıkıştırılırsa elde edi
len zemin kitlesin'in deformasyon ve direnç yönün
den beklenen değerleri sağlıyacağı varsayılmakta

dır . 

Zemir.lerin labaratuvarda sıkıştırılmasında baş

lıca iki standart kullanılmaktadır . 

a) Standart Proctor (ASTM D - 698 - 70) ve
ya standart AASHTO fT 99 - 57) 

b) Değiştirilmiş Prootor (ASTM D - 1557 - 70) 
veya Değişti ri Imiş AASHTO (5 - 180- 57) 

Bunlardan ilkinde 6050 kgmjmJ ik,incisinde 
27475 kgmfm3 sıkıştırma enerjisi uygulanmaktadır. 
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ıBarajlarda çekirdek dolgu denetıiminde yukarı

dakllerden birincls•i kriter kabul edilmekte, arazide 
labaratuvarda bu yöntemle elde edilen değerin be
lirli bir yüzdslni (Marib Barajı için min % 95) el
de etmek amaçlanmaktadır. 

Birim hacım ağırlıkla ilgili bu kriter yanında 

diğer denetim sıkışt·ırma sırasında zeminin su kap
samının labııratuvar optimumuna göre belirli bir 
değerde olmasıdır. (Marib Barajı için :ı: 2 sınırı 

istenilmiştir) Böylelikle; 

a) Sıkıştırma sonunda çok fazla boşluk suyu 
basıncının doğması. 

b) Sıkıştırma sırasında kesme düzlemleri ya
ratarak ileride sızıntı için süreksizilkierin ortaya 
çıkması. 

c) Barajda suyun birikmesiyle zemının day
ması sonucu ek konsolidasyon oturmalarının mey
dana gelmesi sınırlanmak istenmektedir. 

Genel kural olarak her zeminin verilen bir sı

kıştırma enerjisi için karakteristik bi r su kapsamı
birim hacım ağırlık eğrisi olduğu söylenebilirse de 
bazı zeminlerde başlangıç su kapsamının bu eğri

nin değişmesinde etken olduğu bilinmektedir, Wal
ker (1960) 

Arazide uygulanan sıkıştırma enerjis·inin laba
ratuvardakine göre farklı olduğu düşünülürse (ge
neilikle Standart deneyiere göre fazla değ iştiriimiş 

deneyiere göre az) max kuru birim hacım ağırlık 

değerine labaratuvar optimumundan farklı bir su 
kapsamında ulaşılması beklenir. Günümüzde arazide 
kullanılan ağır sıkıştıncıların daneleri parçalama 
etk·isi arazi - labaratuvar optimumlarının farklı olu
şu için bir başka etken sayılabilir. 

4- DENEME DOLGUSU; 

Marib Barajında geçirimsiz çekirdek için kul 
lanılması düşünülen killi siltin sıkıştırma aygıtları

nın etkisinde davranışının saptanması için 7 taba
kadan oluşan 1.60 m yükseklikte ve 30 m boyda bir 
deneme dolgusu yapılmıştır. Dolguda su kapsamı, 

su Içeriği tabaka kalınlığı ve geçiş sayısı değişken 

olmuştur. 

Sıkıştırma Için Ikiside titreşimii birisi düz, di
ğeri keçi ayağı ik•l silindir kullanılmıştır . Bunlarla 
ligili özelikler Tablo 2 de, dolgudaki düzenleme 
Şekil 1 de gösterilmiştir . 

Denemede kullanılan zemin yığını tavalardan 
önce bir bütün olarak hazırlanmış daha sonra Ikiye 
ayrılarak bir yığının labaratuvar optimumu C'lvarı 

yada yaş tarafta, diğerinin optimumundan kuru ta
rafta olması için Işlem yapılmıştır. 
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Bir tabaka istenilen geçiş sayısı ile sıkıştırılın
ca kum yöntemi ile iki yerde arazi yaş birim hacım 
cığırlığı saptanmış daha sonra su kapsamı (su içe
riği) bulunarak labaratuvar max kuru birim hacım 

ağırlı ğa göre sıkışma yüzdeleri hesaplanmıştır. Şe

kil 1 de gösterilen su kapsamları ve şekil 2 deki 
s ıkı şma yüzdeleri bu iki deney sonucunun ortala
ması olarak alınmıştır . 

Tabakalar arasında iyi bir kaynama sağlayabil

mek amacı ile bir tabakanın sıkıştı rıl ması keçi aya
ğı ile başlanıp yine aynı siJ.indirle bitirilmiştir. Yeni 
bir tabakanın malzemesi serilmeden önce alt ta
bakanın üzeri serbest su bırakmayacak kadar su
lanmış, keçi ayaklı silindirle titreşimsiz olarak bir 
geçiş yapılmıştır. 

Şekil 2 de deney sonuçları her tabaka kalınlığı 

için ayrı eğriler halinde özetlenmektedir. Bu şekil

lerde ordinat sıkışma yüzdesi, apsis zeminin su 
kapsamının labaratuvar optimumundan farklı olarak 
seçilmiştir. Yine aynı şekil üzerinde labarat..ıvar 

Proctor eğrisi de işaretlenmiştir . 

Deney sonuçlarının irdelenmesinden aşağıdaki 

yargıya varılabilir. 

1 - 15, 20, 30 cm tabaka kalınlıkları Için sı

rasıyla 4, 6 ve 7 geçiş labaratuvar sıkışmasına ya
kın sıkışma yüzdeleri elde etmek için yeterlidir. Sı
nırlı tutulan 40 cm lik tek tabaka deneyinde 8 ge
çişten sonraki 2 geçişin etkisi çok az olmuştur . 

2 - Deneyden sonra dolgunun 3 yerinde eni
ne doğrultuda açılan gözlem kuyularında yapılan 

inceleme, 15, 20 ve 30 cm lik tabakaların birbirine 
çok iyi kaynarlığını ve üniform bir zemin kitlesi 
elde edildiğini göstermiştir. 40 cm tabaka altında 

ise üste göre daha az sıkışmış bir kesim görül
müştür. Bu nedenle sıkıştırıma için maksimum ta
baka kalınlığı 30 cm olarak kabul edilmiştir. 

3 - Dolguda kullallılan zemin ve su kapsamı 
bir yığında laboratuvar optimurrıu, diğer yığında 

% 3 kadar kuru tarafta tutulmuştur. Önerilen en 
az geçiş sayıları için zeminin % 3.0 kadar kuru 
tarafta olması Istenilen % 95 sıkışmayı güvenle 
sağlayacak görünmektedir. Arazl~e daha değişik su 
kapsamında zemin kullanarak birim hacım ağırlık

su kapsamı eğrisi tamamlanmadığı halde çahşılan 

bölgedeki noktaların konumu arazi eğrisinin laba
ratuvar eğrisinden daha dik olmadığını göstermek
tedir. Bu nedenle de arazi su kapsamı sınırlarını 

dar tutmak gerekslzdlr. 

Zeminierin istenilen bir sıkılıkta sıkı~tmlması 

belirlenen optimumlarından kuru yada yaş tarafta 
ulaşmak olasıdır. Bir baraj yapımında bu ~ki seçe
nekten hanglsio!n seçilmesi gerektiği konusunda 
tartışmalar vardır. 



Yapını sırasında stabilite göz onune alınırsa 

kuru tarafta sıkışt ı rma da'ha güvenli ve ekonomik 
çözüm olarak görünmektedir. Zeminin drenajsız 

kayma direnci ku ru tarafta daha büyük olurken 
boşluk suyu basıncı da yaş tarafa göre daha azdır. 

Çekirdeğin ince, dolayısıyle yapını sırasında dre
naj yolunun kısaıığı nedeni ıile konsolidasyonun 
başlayabileceği bir ortamda doğacak boşluk ba
sınçları önemli olmayabilir ancak diğer durumlarda 
yaş tarafta sıkıştırmanın önemli boşluk basınçları 

doğurması olasıd ır. 

·Kuru tarafta sıkıştırmanın yukarıda belirtilen 
avantajına .karşılı k aşağıda belirtilen •iki dezavantajı 
ol"bilir. 

a) Çekirdek zemini gevrek bir malzeme g·ibi 
davranabilir dolayısiyle istenmeyen çatl aklar olu
şabilir. 

b) Suyun tutulmasıyla doygun hale gelecek 
zeminde ek oturmalar söz konusudur. 

Bu iki konunun araştırılması için labaratuvar
da bir seri deney yapılmış1ır . 

Bunlardan birincisinde zemin, saptanan labara
tuvar optimumunda ve ondan kuru tarafta sıkıştı

rılmış örnekler hem serbest basınç deneyinde, 
hemde konsolidasyondan sonra drenajsız deneyler
de kırılmıştır . Bu deneylerle ilgili sonuçlar şekil 3 
te gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi serbest basınç deneyinde gö-
rülen gevrek davranış konsolidasyondan sonra 
drenajsız deneylerde farkedilmemektedir. 

lkinoi seri bir deneyde (.Earth Manual Des. E-
13) zemin Standart Proctor enerjisiyle sıkıştırılmış 

ve numuneler üzerine baraj çekirdeğinde beklenen 
arıtalama düşey gerilme etki et.tırilerek oturmala
rın durması beklenmiştl r. Daha sonra numunenin 
altından su dolaştırılmış, sürekli sızıntı haline ula
şıncaya kadar zeminin doymasıyla olan ek oturma
lar ölçülmüştür . Bu deneylerle ilgili sonuçlar şekH 
4 te görülmektedir. 

5- SONUÇ; 

Ince daneli zeminierin sıkıştırılmasında ş im
diye dek önerilen aygıt türü (Keçi ayaklı sıkıştırı

cılar, Lastik tekerlekli sıkıştırıcı lar), tabaka kalın

lığı (genellikle 15 cm). geçiş sayıları (4- 6) hak· 
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kında değişmez kuralları kabul etmek yerine ma
liyeti falza olmaya nbir deneme dolgusu ve laba
ratuvar araştırması sonunda çok daha ekonomik 
çözümler getirilebilir. Örneğin Marib Barajı için 
3G cm lik tabakalar 7geçişle sıkıştı rı labilmiştir . 

Sıkıştırma işinde titreşinıli keçi ayağı yan ında ge
nelde granüler zeminler için bilinen düz titreşinıli 

silindirde kullanılabilmiştir . 

Sıkıştırma sırasında zeminin su kapsamı laba
ratuvar standart optimumuna göre --3 ile + 1 sı

nırları arasında kalması hal·inde istenilen sıkışma 

yüzdesinin elde edileb i leceği gösterilmişti r. Nite
kim inşaatın denetimiyle ilgili istatistik veriler alı

nan toplam 1515 deneyden yalnız 27 sinde (% 1.78) 
sıkı ş manın % 95 altına düştüğünü göstermektedir, 
Şek il 5. istenilen sıkışmayı göstermeyen bu 27 de
neyden 17 sinde su kapsamı optimumunun % 1 
fazlasından daha yaş tarafta olup söz konusu böl
geler tırmıklanıp havaland ırıl dıktan sonra yeniden 
sıkıştırıl arak gerekli değerler sağlanmıştır. Geri 
kalan 10 durumda silindirlerin fazladan 2 geçişiyle 
istenilen sıkılığa ulaşılm ıştır. 

Baraj yapımı sırasında 3 kesitte çek· irdeğe yer
leştiri len toplam 24 adet elektriksel boşluk basıncı 
ölçüm aygıt l a rının tümü B < 0.15 değerini gös
terıne~ ı yapını sırasında doğması olası aşırı boş

luk suyu basıncının da sınırlı kaldığını kanıtlamak

tadır . 

LL PL RL W o No 200 

28 19 12 18.2 1.76 85 

TABLO 1 Deneme dolgusu zemin özellikleri : 

Keçi Ayağı Düz 

Ağırlık 11100 Kg 10880 Kg 

Çap 1525 mm 1500mm 

Keçi Ay. Yük. 100 mm 

Keçi Ay. Say.ısı 150 

Frekans 29 Hz 30 Hz 

Santrifüj Kuwet 225 KN 237 KN 

TABLO 2 : Titreşimii silindirlerin öze111klerl. 
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Şekil 1. Deney dolgusuncia su kapsamları ve geçiş 
sayıları. 
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Şekil 2. Sıkışma Yüzdesinin Geçiş Sayısı ve su 

Kopması ile Değişimi 
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Şekli 3. Serbest Basınç ve üç eksenli basınç 
deneyleri 
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Şekn 4. Doygunlukla olen oturmanın W·W • lle 
değişimi 

YARARLANILAN KAYNAK 
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Srkr•ma 
Yüzdesi Deney Sayısı Toplamda Yüzde 

90 9 0.6 0.6 

91 2 0.1 0.7 

92 4 0.2 0.9 

93 3 02 1.1 

94 9 0.6 1.7 

95 163 10.8 12.5 

96 185 12.2 24.7 

97 183 12.1 36.8 

98 213 14.1 50.9 

99 207 13.7 64.6 

100 186 12.3 76.9· 

101 162 10.7 87.6 

102 124 8.2 95.8 

103 40 2.6 98.4 

104 14 0.9 99.3 

105 10 0.7 100.0 

106 

Toplam 1515 

100 

~---·- · 90 

80 1 
70 1 
60 1 
50 ;· 40 

30 1 
20 1 
10 / 
o 

~~o 92 94 9 .. 98 100 102 104 106 

Şekil 5. Bare) dolgusuncia elde edilen sıkı•ma 
yüzdelerlııdn daOılımı. 

Walker, Fred C., (1960) The use of resldual Solls •In earth and rockWI dams. Proc. 151 Pan. Am. 
Conf · on SMFE MEXICO. 
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