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Gökçekaya Dolusavaği Mansab1nda Yer Almasi 
Mümkün Olan Oyuimalann Modeli 

Üzerinde incelenmesi 

Y. Müh. Dr. 

Fuat ŞENTÜRK 

1 - G iRiŞ 

Gökçekaya barajı, Sarıyar barajının mansabında inşa edilecek olan ikinci enerji 

kademesidir. Özelliği, memleketimizde bu tipteki ilk su yapısı olmasındadır. 
Filvaki Gökçekaya bendi (ı58) m. irtifaında kemer şekilli bir duvardır . Senede 

(562 X ı 06 ) kilovat saat enerji üretecek olan santral hemen mansapta düşü

nülmüştür. (b. Şekil : 1). Dolayısiyle dolu savak baraj üzerinde konulmamış 

fakat daha ilerde bir boyun noktasına yerleştirilerek feyezan sularının buradan 

nehre savulması prensip olarak kabul edilmiştir . 

Bu şartlar altında tesisin genel görünüşü Şekil ı de verilmiş bulunmaktadır. 

Kesin projelerin hazırlanabilmesi için bir takım hidrolik meselelerinin çözül

mesi zorunluğu ile karşılaşılmaktadır. Bunlar sırasiyle: 

ı - Dolu savağa giriş ağzının en az yük kaybına sebebiyet verecek şe

kilde tanzimi, 

2 Dolu savağın azami debiyi geçirmesi halinde çalışışının tashihi, 

3 Dolu savak orta ayaklarının mansapta teşekkül edecek olan X dal
galarını en müsait şekilde kontrol edebilecek şekilde profillendiril
mesi. Dolu savak üzerinde yer alacak olan su napının durumunun tet
kiki, bu napta teşekkülü mümkün yırtılmaların önlenmesi. Dolu 

savak işletme eğrilerinin çıkartılması . Dolu savak sırtı üzerinde yer 

alacak olan basınçların ölçülmesi. Basınç birikmesi olduğu takdirde 

bu birikmeyi dağıtacak tedbirin alınması. 

4 - Dolu savak mansap kanalındaki akımın üniform hale sokulması. Sıç

ratma ucunun incelenmesi. 
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5 - Verilen çeşitli feyezan hidrografları kullanılarak dolu savak msn

sabında Sakarya vadisinin oyulmalarının incelenmesi; mansap de

bilerine tabi olarak enerji santralı önünde su ketlarının tespitidir. 

Bunlardan bilhassa sonuncusu öze lliği dolayısiyle önem kazanmaktadır. 

Filvaki Sakarya nehri gibi bir akarsu vadisine enjekte edilecek olan 5300 m3
/ sn. 

lik bir feyezan debisinin bu vadide sebebiyet vereceği oyulmaları incelemek 
fevkalade müşkül bir konudur. Dolayısiyle problem ciddiyetle ele alınmış ve 

etüd edilmiştir . 

2 - Model deneyleri yardımiyle çözülecek problem : 

Projede, enerji üretimini arttırabilmek için santral mansabından başlamak 

üzere nehrin bir tanzimi de yer almış bulunmaktadır. Böylelikle mansap su 
seviyesini minimum ketlarda tutmak mümkün olabilmektedir. Islah mıntıkası 

dolu savak mansabı bölgesini de içine almıştır. Dolayısiyle feyezan esnasındaki 
oyulmalar yeni açılan kanalı tehdit veya tamamen tahrip edebilecektir. 

Model bu konuya cevap vermeli ve kanalı koruyacak tedbirler hakkında 
mühendise bilgi vermelidir. 

Feyezan aynı zamanda vadi tabanı tamamen oynatmakta malzemeyi özel 
bölgelere yığarak suyun gayrı mütecanis bir şekilde kabarmasına yol açmak
tadır. Bu kabarmanın memba istikametindeki tesiri doğrudan doğruya enerji 

istihsalinde görülecektir; zira düşü yüksekliği o mertebe azalm ış olacaktır. Bu 
azalmanın bilinmesi lüzumludur. Ayrıca türbinierin çalışmalarında mansap se
viyesinin rolü vardır. Gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bu seviyenin hakiki 
değişiminin bilinmesi gerekmektedir. 

Model yukarda açıklanan hususlara cevap verdikten başka ayrıca bir evvelki 
bölümde izah edilmiş bulunan konuları da aydınlatacaktır. 

3 - Doneler: 

Konuyu incelemek için elde edilmesine lüzum hissedilen bir çok done 

vardır. Bunlardan bir kısmını temin etmek mümkün olmuşsa da bir kısmı daha 

kaba metodlar yardımiyle bulunabilmiştir. Konu özelliği dolayısiyle ayrıntıları 

ile incelenecektir. 

Modelin inşası ve işletilebilmesi için genel olarak iki grup bilgiye ihtiyaç 

vardır: 1 - Dolu savak ile ilgili bilgiler. 2 - Sakarya nehri ile ilgili bilgi

ler. ikinci grup bilgilerin yerinde toplanması mecburiyeti hasıl olmuş ve akar

suyun karakteristikleri özel ölçümlerle belirlenmiştir. Birinci grup bilgiler sa

vunulacak feyezanlar ile ilgili olan bilgilerdir. Bunlar projeyi hazırlayan mü

hendislerce tespit edilmiş bulunmaktadır. 
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3.1 - Dolu savağın geçireceği feyezanlar : 

işletmenin azami randımanlı olabilmesi ıçın türbinierin 350 m3 /sn. lik bir 

debiyi 388 kotunda geçirmesi gerekmektedir. Dolusavak kapaklarını öyle ayar

lamak lazımdır ki bu şartlar daima tahakkuk edebilsin ve taşkın debisi dolu sa

vak vasıtasiyle savulabilsin. 

Gökçekaya mevkiinde Sakarya nehri feyezanları frekanslarına tabi olarak 

sınıflandırılmıştır . (Şekil: 2). Bunlardan en büyüğünün azami değeri 6440 m3 /sn. 

dir. Bu değer gölde yeralan birikme dolayısiyle 5300 m3 /sn. ye kadar düşer. 

Şekil 2 de görülen hidrograflar giriş feyezanlarını temsil etmektedir. Dolu sa

vaktan çıkış da lgaları göldeki birikme gözönüne alınarak yeni baştan hesap
lanacaktır. 

Modelde bütün gölü temsil etmek lüzumsuz bir külfettir . Modele verilecek 

feyezan dalgası bu bakımdan bir revizyona tabi tutulmalıdır, zira gölün biriktir

me hacmi gözönüne alınmamaktadır. Fakat bu keyfiyet bir bakıma da öneminden 
kaybetmektedir. Filvaki gölü sabit 388 kotunda tutma mecburiyeti biriktirme 

özelliğini sıfıra indirir. Konu, ancak maksimumların maksimumu bahis konusu 

olduğu zaman yeniden önem kazanmaktadır . Fakat emniyet tarafında kalındığı 

için giriş feyezan dalgası yalnızca tepe değeri 5300 m3 /sn. ye indirilmek su

retiyle olduğu gibi kullanılmış yani modele bu dalga ithal edilmiştir. 

3.2 - Gökçekaya mevkiinde Sakarya nehrinin hidrolik özellikleri : 

ırmağı baraj civarında temsil edebilmek için : 

1 - Verilen debilere ait su hatl arına ve pürüzlülük katsayısının değişimi ne 

2 - Taban malzemesinin karakteristi klerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Sakarya nehri bu iki bakımdan d ikkatle incelenmiş bulunmaktadır. 

3.21 - Nehirde su hatlarının te~ekkülü : 

Bu incelemenin ana fikri değişik hidrolik şartlar altında kuvvet santralının 
hemen mansabındaki su ketlarını tespit etmek olduğuna göre modeli bir anah

tar kesitine kadar uzatmak mecburiyeti vardır . Bu kesit tabiatta aranmış ve ba
raj ekseninin 4,5 km. mansabında böyle bir mevki bulunmuştur. Bu kesit sağ 

sahilde çıplak kayalardan sol sahilde ise ılgın ve ağaçlar ile tabii şekilde tahkim 
edilmiş sert zeminden teşekkül etmektedir. Taban meyli ırmağın ana meyline 
nazaran daha fazladır. Taban iri kayalar ve çakıl ile kaplı bulunmaktad ır . Ya
pılan ölçmeler sonucunda bu kesit için Manning pürüzlülük katsayısının 

n ~ 0,050 
olduğu görülmüştür. Bu tip enine kesitler için yukarıki değer normal görülme
lidir. Halbuki anahtar kesiti ile baraj arasındaki nehir kesiminde bu değer 

n = 0,035 

olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Demek ki anahtar kesitinde yersel bir ka

barma yeralacaktır. 
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Modele pürüzlülük bu esaslar dahilinde tatbik edilmiş ve yerinde ölçülen 

bir su hattı vasıtasiyle de tahkik edilmiştir . 

Debiye tabi olarak pürüzlülüğün değişimi ayrıca incelenememiştir. Buna 

model etüdüne ayrılan zaman kifayet etmemektedir. Zaten modelin konusu da 

bu mertebe bir hassasiyete müsait değildir . 

Üzerinde "durulması gereken husus dolu savağın mansabındaki yersel oyul

ma ve yığıntiların memba kesimine tesiridir. Bu tesir «n» katsayısının değişimin

dan doğabilecek tesirlerden bir kaç mertebe üstün görülmektedir. O halde oyul

ma ve yığılma konusu üzerinde dikkatle durulmak mecburiyeti doğmaktadır. 

3.22 - Nehirde taban hareketleri : 

Sakarya nehri baraj civarında oldukça hızlı bir akıma sahiptir. Bu hal, sonuç 

olarak, tabanda nisbeten iri malzemelerin barınabilmesini sağlamıştır. ince kum

lar ve siltler ya sürüklenmiş yahut banketierde depolanmıştır. Vadinin nisbeten 

genişlediği kesimlerde bodur meşeler ve kuvvetli kökler vardır. Kum ve çakılın 

üstünü ince bir silt tabakası örtmektedir. Taşkın evvela bu silti taşımakta son

rıı da geri kalan malzemeyi yerinden oynatmaktadır. Dolu savağın mansabında 

da böyle bir genişlik mevcuttur ve yukarda anlatılanlar aynen buraya da tatbik 
edilebilir. 

Tabanın değişik üç noktasından alınan nümuneler elek analizine tabi tutul

muş ve neticeler Şekil 3 te özetlenmiştir. Eğrilerin ait oldukları kesitler aşağıda 
tarif edilmiştir : 

E~ri ı : Sakaryanın dolu savak hizasına düşen kesitinden ı km. mansapta 

Eğri 2 : Sakaryanın dolu savak hizasına düşen kesitinden 0 ,5 km. mansapta 

Eğri 3 : Sakaryanın dolu savak hizasına düşen kesiti hizasında . 

Bu eğrilerin analizi sonucunda en ince malzemeyi temsil eden ı numaralı 

granülometrik eğri için 

D, 0 = 3,4 Sm. 

bulunmuştur. Nümunelerin tabandan alındığı düşünülecek olursa şev malzeme

lerinin de bu gruba ithaliyle granülometri eğrilerinin ineeye doğru kaçacağı an
laşılmıştır . Dolayısiyle model malzemesi seçimine esas olarak (l) numaralı gra

nülometri eğrisi alınmıştır . Daha büyük malzemenin tesiri modele ayrıca ve özel 

olarak ithal edilecek katı malzeme ile gösterilmeğe çalışılacaktır. 

Dolu savak bir yan vadinin ortasında nihayetlenmektedir. Feyezan es
nasında buradan kopacak kaya parçaları yuvarlanarak ana vadiye inecektir. 
Jeoloji bakımından bahis konusu yan vadi tahallül etmemiş fakat pek de kuv
vetli olmıyan metamorfik şist (epidot, klorid) ile kaplıdır. Feyezanla bunların 

8::::::: lO sm. çapındaki parçalar halinde koparak aşağıya kayacakları düşünüle

bilir. Vadinin nebat! örtüsü başlangıçta temiztenecek fakat bundan sonra bu 
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membadan pek fazla rüsup gelmeyecektir. Ancak kayalarda zamanla yer ala

cak tahallüller yeni rüsup doğuracak nitelikte olabilir. Hali hazırda vadide ne

bati toprağın kalınlığı 20 sm. yi geçmemektedir. 
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Sakarya vadisi kalın bir alüviyon tabakası ile kaplıdır. Bu tabakanın ka

lınl ığı baraj ekseninde 47 metreyi bulur. Bu niteliğin bütün vadi boyunca de
vam etmediğini doğrulayacak hiç bir belirti olmadığına göre dolu savak man

sabına tesadüf eden kesitlerde de bu mertebede alüviyon bulunabilir, hatta Sa
karya vadisinin bu kesimde genişlediği düşünülecek olursa daha büyük değer

lere de erişilmesi kabildir. Yamaç kayalarının vadi tabanında alüviyonlara 45° 

lik açılar yaparak girdiği eldeki jeolojik kesitlerden maiOmdur. Bununla bera
ber alüviyonlar ile kayaların müşterek temas satıhlarında önemli bir tahallül 
ve yumuşama yer almıştır. Yamaç molozları ise yan vadilerde derinlere kadar 
inmektedir. 

Vadinin daraldığı kesimlerde kayalık yamaçla r birbirine iyice yaklaşmakta

dır. Buralarda taban malzemesinin otomatik bir ayrışıma tabi tutulduğu düşünü
lebilir. Sakarya bu kesimde doğu batı istikametinde akmaktadır. Kuzeye açık 

yamaçlar ormanlık güneye bakanlar ise çıplaktır. Buna mukabil kuzey yamaç
l arında büyük miktarda yamaç molozu ve gevşek zemin yer almıştır . Bunlardan 
vadiye inenlerin sular tarafından sürükleneceği açıktır. Alt tabakalardaki sağ

lam zeminin 45° lik bir açı yaparak alüvyonların altına daldığı müşahade edil
miştir. 
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Genel olarak, hacim bakımından, yamaçlardan vadiye inen gevşek ze

minin vadideki alüviyon hacmine nazaran kabili ihmal bir hacimde olduğu 

kabul edilebilir. 

4 - Modelin hazırlanması : 

incelenmesi gerekli problemin özellikleri dolayısiyle modelde çeşitli ted
birlerin alınması zorunluğunda kalınmıştır. Konuyu yakından izleyebilmek için 

bunlardan sırasiyle bahsedilecektir. 

1) Savağın sıçratma ucu ile yan vadinin Sakarya'nın ana vadisine kavuş

tuğu nokta arasında kalan bölge. 

Suranın özelliği su napının sıçratma ucunu terkettikten sonra bu vadiye 
düşmesi ve tabanı büyük bir hızla yalamasıdır. Dolayısiyle gerek napın ağırlık 

noktasının araziye temas mıntıkasında gerekse akımın istinad yüzeylerinde bü

yük tahribat beklenmelidir. 

Yukarda da söylenildiği gibi vadi kayalıktır ve nebati toprak azdır. Mev
cut oyulabilir malzeme küçük taşkınlar yardımiyle ana vadiye taşınmış olacak
tır. O halde ana feyezan esnasında buradan büyük bir rüsubat beklenemez. 
Yukarda söylediğimiz olay vaki olmasa yani gelecek ilk feyezanın pik noktası 

5300 m3 1 sn. de olsa bile gine de Sakarya vadisindeki rüsup hacmi yanında 

vadiden gelecek döküntü ihmal edilebilecektir. Buna mukabil yan dere iri mal
zemenin membaı olarak kabul edilebilir. Buradan tahallül eden kayaların kop
ması neticesinde çapı 1 O sm. üzerinde bulunacak parçalar Sakarya'ya inecektir. 

Hidrolik bakımından taşkın napının büyük ölçüde hava ile karışacağı söy
lenebilir. 

Bu şartlar karşısında modelin bu bölgesinden tam bir benzeşim beklemek 
mümkün değildir. Bilhassa hava karışması olayı benzeşime sığmamaktadır. Ha
kikate mümkün mertebe yaklaşabilmek için modelde yan vadi kuvvetle pü
rüzlendirilmiştir. Bilhassa büyük debilerde suya hava karışması olayı tatmin 
edici olmaktadır. 

Vadiden taşkın anında gelecek katı malzeme modelde ihmal edilmiş gös
terilmemiştir. Yapılan hatanın da yukarda söylenilenler muvacehesinde ihmal 
edilebileceği açıktır. 

2) Kontrol kesiti ile hidroelektrik santralı arasında kalan bölge. 

Bu bölge modelin anasını teşkil etmektedir. Hidrolik olayın, oyulmaların 

yer alacağı bölüm burasıdır. Yerinde yapılan ineelemere uygun olarak model
de de bir takım tedbirler alınmıştır. Tabiatta şevler genel olarak nebatlar ile 
kaplıdır ve bunların akıma direnmesi daha yüksek mertebedendir. Dolayısiyle 

modelde şevler öze l olarak tertiplenmiştir. Hareketli malzeme olarak seçilmiş 

bulunan l mm. çapındaki tüfler hacim olarak 1/l O nisbetinde saf bentonit ile 
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karı~tırılmı~tır. Böylelikle elde edilen kohezyonlu malzeme ufukla 45° yapacak 

~ekilde ~evlere yerle~tirilmi~ üzerlerine topografyasına göre kohezyonsuz mal
zeme konulmu~tur. Elde edilen sonuç tabiata uygundur. Oyulmalar dik ~evler
den kopmalar suretiyle vaki olmu~ ve ~ev kayaları tabiata benzer bir görünü~ 
içinde kalmı~tır. (Şekil 4). Yan vadinin ana vadiye açıldığı bölgede temel kayası 
tespit edilerek yerine konulmu~tur. Bu kayanın üzerine gelen oyulabilir malzeme 
ayrıca topografyasına uygun olarak yerle~tirilmiştir. Modelde oyulabilir bölge 
takriben 2 km. kadardır. Bunun haricinde kalan kısmı sabit tabanlı olarak inşa 
edilmi~tir . Yan vadinin ana vadiyle açıldığı kesişme noktasının membaında ta-

Şekil: 4 
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banda rüsup oturmaları yer aldığından bu kısım ancak boğaza kadar hareketli 

düşünülmüştür. Bu kesim 500 m. kadardır. Kesişme noktasının mansabınde 
oyulma ve hareket vardır. Dolayısiyle bu bölge 1,5 km. lik bir kısma tekabül 

edecek şekilde tertiplenmiştir. 

Kesişme noktasında büyük oyulmalar yer almaktadır. Burada tabiatta m<>
del arasında kısmi de olsa bir benzeşim düşünülemez. O halde modeli öyle 
tertiplemelidir ki oyulmalar nihayetsiz olmasın . Derine indikçe zeminin de sı

kışacağı düşünülerek 30 m. derinlikten sonra D = 1.50 ~ 2.00 Sm. olan çaklı
lar yerleştirilmiştir. Böylelikle oyulma alanını sınırlı tutmak mümkün olabilmiştir. 

Model bu haliyle deneyiere hazır hale getirilmiştir. 

5 - Hareketli taban malzemesinin seçilmesi : 

içinde bulunulan konu normal nehir modellerinden farklı özellikler gös
terir. Burada taban şekilleri benzeşiminden bahsedilemez. Direncin logarifmik 
veya monom formüller yardımiyle ifade edilebileceğini kabul etmek ise fazla 

iyimserlik gibi görülmektedir. Ortada yalnızca hareket başlangıcı prensibi kal
maktadır. Gökçekaya barajının hareketli malzemesi de bu prensipe uygun ola

rak seçilmiştir. Fakat incelenmekte olan konu öylesine karışıktır ki sonuçlar üze
rine harektli malzemenin etkisini görebilmek için 4 ayrı cins malzeme üzerinde 
çalışılmış ve bu yoldan varılan neticeler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Benzeşim de taban direnci gözönüne alınmıyacağına göre granülometri 
D~o çapıyla ifade edilecektir. iri danelerin etkisini gösterebilmek için D90 seçil
miştir. Gökçekaya mevkiinde taban karakteristikleri şudur: 

D~o = 3,4 Sm. 
Deo = 12 sm. 

Modelde bu iki değer esas alınmıştır. Fakat özel bir distorsyona gid ilmiş D90 

için özgül ağırlığı tabiata yakın siyah renkli bir malzeme seçilmiştir. Böylelikle 
büyük çaplı malzemenin hareketini rahatlıkla ve küçük çaplı malzemeden müs-

takil olarak tetkik etmek mümkün olabilmiştir. iki farklı özgül ağırlıklı malze
menin seçilmesi dolayısiyle zaman ölçeklerinde yer alacak kaymalar gözönüne 
alınmıyacaktır. 

Tabiatta ve modelde daima SR > 68 eşitsizliği caridir. O halde 

SF• = Ct0 

yazılabilir. Buradan da bilindiği gibi 

K. K, = K Cil' Ko 

çıkar. Model burulmasızdır, dolayısiyle Kı = 1 olur. Ayrıca başka sebepler 
dolayısiyle K. = 100 seçilmiştir. O halde yu karıki denklem : 

şeklinde yazılabilir. 

K , Ko = 100 
Cil 

Hareketli taban malzemesi olarak kullanılmasına karar verilen tüflerin su 
altındaki özgül ağırlıkları Cil't = 0,51 dir, tabiat malzemesi özgül ağırlığı ise 
,{!) = 1,70 t/ m3 dür, o halde 
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bulunur; buradan da : 

K Cil' = _!_2Q_ = 3.34 
0.51 

Ko= J..QQ_ = 30 
3.34 

elde edilmiş olur. Demek ki modelde kullanılacak malzemenin çapı 

J.4 
DM= ~ 1 mm. 

30 

olacaktır. 

D80 ı ifade için seçilen siyah malzemenin su altındaki özgül ağırlığı 

tiJ'. = 1.22 

dir. Demek ki 

Buradan da : 

1.70 = --~ 1.40 

Ko= 

DM= 

1.22 

,.....,72 100 

1.40 

120 
-- ~ 11 65 mm. 

72 -

Bu çap tam olarak temin edilemediğinden DM = 1 .00 mm. kullanılmıştır Bu da 
Dıobıot = 7 sm. = De5 

ye tekabül eder. 

1 mm. çapındaki beyaz ve siyah malzeme ağırlık bakımından % 25 ora

nında karıştırılarak D85 tutulmuştur. 

Suyun etkisi altında beyaz ve siyah malzemelerin hareketi gözle ve fotoğ
rafla rahatlıkla takip edilebilmektedir. Böylelikle tabanın gerekli değişimi hak
kında bir fikir edinmek mümkün olabilmiştir. 

Yukarda gerek granülometri gerekse özgül ağırlık bakımından tarif edi
len malzemenin yanında aşağıdaki tabloda karakteristikleri özetlenmiş olan 

malzemeler de kullanılmıştır. 

TABLO 

Gökçekaya barajı modelinde kullanılan çeıitli malzeme 

Malzemenin cinsi tiJ' (t/ m' ) D (m/m) Düıünceler 

Ince kum 1.70 2.40 0 50 

Ince çakıl 1.70 6.50 050 

Iri çakıl 1.70 14.00 050 

Ince tüf 0 .51 1.00 On i form çok yakın 

Bunlardan her biri ile ayrı, ayrı yapılan deneyierin sonuçları birbirleri ile 
mukayese edilerek hareketli malzemenin tesiri bulunmuştur. 
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7 - Deney sonuçları : 

Deneyler pik noktaları 5300 m3 /sn. ve 1500 m3 1 sn. de bulunan iki hidrog

raf için tekrar edilmiştir. Deney süresince ve her debiye tekabül etmek şartiyle 

tabanın durumu tespit edilmiş ve santral önündeki su yüzü kotları ölçülmüştür. 
Elde edilen sonuçlar olay hakkında yeteri kadar f ikir verebilecek niteliktedir. 

Şekil: 5 

Şekil 5 te Q = 200 m8 /sn. lik bir feyezan halinde tabanın durumu görül

mektedir. Hakikat halde feyezanın debisi 550 ma/ sn. dir. Bunun 350 m3 /sn. lik 

bir kısmı türbinlerden geçirildiği için dolu savaktan ancak 200 m8 1 sn. savulabil

mektedir. Şekilde ince ve kalın rüsubun yayılışı da seçilebilmektedir. Kalın rüsup 

siyah renkli olduğundan beyaz tüfler üzerinde açık olarak görülmekte ve ayrıca 

şevlerden kopan büyük rüsup kitleleri de belli olmaktadır. 

Bu debide rüsup Sakarya'nın ana yatağına ulaşabilmiş değildir. Dağılım 

daha ziyade memba mansap yönündedir. Şevlerde genel bir kayma vardır. Taş-

kın debisi artırılarak Q = 650 m8 /sn ye ulaşmıştır. Hakiki debi ise 1000 ma/sn 

dir. Bu halde rüsup konisi büyümüş ve bir ucundan da ana kanala girmiştir. 

Koninin mansap istikametine doğru uzanması artmıştır . Bu debide Sakarya va

disinde ters cereyanlar teşekkül eder ve bunlar bir kısım malzemeyi de memba 

istikametinde taşır. Dolayısiyle ana kanalın memba kesiminde oturmalar ve 

rüsup birikintileri teşekkül etn:ıeğe başlamıştır. 
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Şekil: 6 

Yan vadi nihaye t indeki oyulma bu anda 15 metreye ulaşmış ve bu derin
likteki kaya bloklarını yerinden oynatmıştır. Şekil 7 de yan vadi debisinin 
2650 m3/sn. ye ulaşması hali tespit edilmiştir. Taşkının toplam debisi 3000 

m 3/sn. dir. 

Genel olarak su huzmesi memba - mansap istikametine yönelmiş durum
dadır. Kum bankı ana kanalı kısmen kapatmış durumdadır. Şevlerden genel 
bir hareket başlamıştır. Kalın malzeme ince malzeme üzerinde mansaba doğru 
yuvarlanmaktadır. ince malzeme ise gerek tanzim edilmiş yatak içinde gerekse 
tabii yatakta hareket halinde bulunmaktadır. Yan vadiden ana vadiye enjekte 
edilen su huzmesi tamamen hava ile karışmış durumdadır. 

Şekil 8 de taşkının tekemmül etmiş hali görülmektedir. Taban harekette 
dir. Gerek ince gerek kalın malzeme jetin ağırlık noktasında kaynamaktadır. 

Hareketin genel istikameti şekil üzerinde oklar yardımiyle işaretlenmiştir. 

Buradan anlaşılacağına göre rüsup hareketi üç ana gruba ayrılabilir : 

1 - Memba mansap yönündeki kitle hareketi 

Bu hareket ana kanalı tamamen tıkamaktadır. Rüsubun kalınlığı 15 m. 
mertebesindedir. Sağ sahilde yeni bir şönalin açılması mümkün görülmektedir. 
Katı malzeme bankı tabii mecra boyunca uzamakta ve tabii yatağa girerek 
burada sürüklenmektedir. 

Sağ sahilde şevler tamamen temizlenmiş durumdadır. Yer, yer şev kay
maları vardır. 
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Sol sahil stabilitesini kaybetmiştir. Büyük oyulmalar ve bunu takiben kay

malar mevcuttur. Yukarda söylenilenler her iki vadinin kesiştikleri kesitin man

sabında caridir. Bu kesitin membaında taban hareketinin karakteri tamamen 

farklıdır. Burada yersel oturmalar görülmektedir. 

Şekil : 7 

2 - Sol sahil dolma bölgesi 

Sol sahilde gayet kuvvetli bir dönüş akımı mevcuttur. Bu akım şevin bir 

kısmını yalıyarak çöküntülere sebebiyet vermektedir. Buralardan sürüklenen 
malzeme ise daha yukarda okiarın döndüğü mıntıkada oturmaktadır. Bütün 

sahilde 1.00 m. ye yakın dolma yer almıştır . 

3 - Sağ sahil dolma bölgesi 

Sağ sahil ters cereyanların yer aldığı bölgede de takriben 5.00 metrelik 
oturmalar görülmüştür. Bu bölgeden gelen rüsup ana kanal boyunca memba 
tarafa çıkarak islah edilmiş kanalda çökmektedir. 

Şekil 9 da feyezanın alçalma devresinde tabanın genel görünüşü yer al

mıştır. Bu fotoğrafın fetkikinden özellikle ince ve kalın malzemenin tabandaki 

konumları açıklıkla bellidir. islah edilmiş nehir yatağının durumu sağ sahilde 
yeniden açılma istidadını gösteren şönal şeklide görülmektedir. Şekil 8 deki sağ 
sahil delmaları burada nehir tarafından yarılarak bir geçit açılmıştır. 

Her halde Q = 5300 m 3 / sn. lik bir debinin geçmesi tabanda gayrı mütecanis 

oyulma ve delmalara sebebiyet vermektedir. Bunların evvelden tesbit edilecek 
olan bir konuma uymaları gayet enteresan bir problem olarak kalmaktadır. ve 
modeli üzerinde çözülmesine çalışılacaktır. 
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Yukarda tarif edilen gayet karışık hidrolik olayın benzeşim kurallarını ne 

derece yakından takip edebileceği sual konusudur. Modelde seçilen hareketli 

malzemenin neticelere tesiri de ayrıca önemlidir. Bu bakımdan deneyler deği

şik taban malzemeleri kullanılarak tekrar edilmiştir. Her malzeme için belirli 
debilerin santral önünde doğurduğu kabarmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TA BLO 

Taşkınların Gökçekaya Santralı mansabında doğurduğu kabarmalar 
Debiler 

Malzeme cinsi 550 650 850 1000 1500 3000 4000 5300 

--------------
Ince kum - 276.0 277 278.0 279.3 - 284.8 286.6 

Ince çakıl - 276.1 277.1 277.8 279.5 - 284.9 287.4 

Iri çakıl - 274.1 277.2 278.0 279 4 - 284.8 286.8 

Tüf (0~0 = 1 mm) 276.2 - - 277.6 - 282.9 - 287.7 

Tablonun telkikinden anlaşılacağı üzre su kotlarına malzemenin tesiri bü
yük değildir. Şekil 1 O da konu daha açıkça belirtilmiş bulumaktadır. 

Q = 5300 m5 /sn de aradaki en büyük fark takriben 1.00 m. dir. Bu netice 

gayet enterasandır ve modelin takribiyeti hakkında kesin bir fikir vermekte
dir. Gökçekaya projesinde suyun yükselmesine müsaade edilen azami kot 
287.90 dır. Buna göre arada 20 sm. den fazla bir emniyet payı kalmaktadır ki 
böyle bir taşkın debisinin 1000 sene frekans lı olduğu düşünülecek olursa pro
jede tadijat yapmıya lüzum. yoktur. 

Yukardaki tabloda feyezanın alçalma devresindeki santral mansabı ketları 

gösterilmemiştir. Normal işletmeye geçilebilmesi için bu kotların bilinmesinde 
fayda olduğundan deneyierin bu kısmı da yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki tab

loda toplanmıştır. 

TABLO 

Bir Taşkın Periodunda Santral Mansabında Rasat Edilen Kotlar 

Malzemenin cinsi 350 550 1000 3000 5300 4400 1520 780 510 350 

276.2 277.6 282.9 287.7 287.7 283.10 279.4 277.8 Tüf (mansap oyulamaz) 

Tüf (mansap oyulabilir) 274.8 275.50 277.2 281.4 284.3 283.2 278.6 276.70 276.0 275.0 

Buradan elde edilen gayet enieresan sonuçları şöylece sıralayabiliriz : 

- Tabii yatağın oyulmaya müsait olmaması hali : 

Bu takdirde yan vadinin Sakarya vadisine açıldığı düzlük bir nevi birik
tirme havuzu rolü oynamaktadır. Su kofları yüksektir. Taşkının sönme devresin
de kolların bir süre sabit kalması değişken rejimin karakte ristikle rinden biri 
olarak not edilmelidir. Bundan sonra seviyeler düşmeye başlar. Yalnız dönüş 
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devresine ait olanlar yükseliş devresine ait olanlardan daima fazladır. Rüsup 
birikmeleri ketlarda 1.60 metreye varan bir fark doğurmaktadır. Bu fark 550 
m3 /sn. lik bir taşkın debisi içindir. Farkın kalıcı olması üretilecek enerjiye etki

diğ i nden gayet önemlidir. 

Mansap tabii yatağ ı nın oyulmaya yeterli olmaması hal inde varılan en 
önemli sonuç tanzim edilen Sakarya mecrasının muhafaza edilebilmesi keyfiye
tidir. Bu halde sağ sahilde hiç bir oyulma yer almaz. Değişik hareketli malzeme 

aynı etkenlik dereces ine · sahiptir. Şekil ll de bu özel hale ait eğri görülmek

tedir. 

2 - Tabii yatağın oyulmaya müsait olması hali : 

Mode lde kohezyonlu zemin tabii zeminin 5.00 m. altında kabul edilmiş

tir. Eldeki sondajlardan varılan sonuç da budur. Bu seviyenin üstü oyulabilir 
beyaz re nkli tüfler ile kaplanmış ve deneyler ondan sonra yapılmıştır. Varı

~~n sonuçlar dikkat çekicidir. 

su ııon.Atll 

Q = 1000 m 3 /sn. ye kadar yatakta bir oyulma yer almış fakat sağlam 
zeminde bu oyulma durmuştur. Dolayısiyle su seviyeleri arasındaki fark ancak 

40 sm. dir. (Şekil lO ve ll). Bundan sonra sağlam zeminde de oyulmalar yer 
almaktadır. Bunun neticesinde de su ketlarında bir düşme görülmüştür . Ayrıca 

oyulmanın şiddeti dolayısiyle biriktirme olayı hemen hemen kaybolmuş gibi
dir. Dönüş eğrisi gid iş eğrisine 3000 m8 /sn. ye kadar intibak eder. Seviye dü
şünce de kanal çekme kapasitesi azalacağından birikme olayı kendini göster
mektedir. Buna rağmen kalıcı birikme yatağın oyulmıya müsait olmaması ha
linde 3 metre mertebesinde iken yatak oyulmıya başladıktan sonra 30 sm. 
mertebesine inmekte yani lO misli azalmaktadır. 
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Mansap oyulmasının en önemli sonucu yukarda söylenilenlerden &yrı ola

rak mühendisin hatırına gelen bir problemi çözecek cinstendir. 

Bu problem şudur : 

Türbinierin randımanını artırmak için santraldan başlıyarak üç km. kadar 

uzayan bir kanal açılacaktır. Bu kanal feyezan esnasında stabilitesini kaybetme

melidir. Filvaki aksi halde yeni , bir takım güçlüklerin çözülmesine lüzum ha
sıl olacaktır. Bunlar sırasiyle : 

400 1000 200C' '1000 5000 M:!I-Sn DEBILER 

- Kanal dolduğu takdirde yeniden açılma yoluna gidilince buna ayrılacaK 

emek nedir? 

Kanal yeniden açılmıyacak ise yatak islahına lüzum var mıdır? 

Kanal yeniden açılm ıyacak ise santral önünde kabarma yani düşü kaybı 
olacak mıdır? 

- Feyezan esnas ında ve feyezan tarafından açılacak bir stabl kanal dü

şünülebilir mi? 
dir. 

En enteresan çözüm taşkının kendi kendisine bozulmıyan bir yatak hazırla

masıdır. 

Yapılan incelemeler sonucunda su seviyesinin yüksek kalması halinde pro
jede düşünülmüş olan ve sol sahile yakın olarak götürülen feyezan kanalının 

dolmadığı görülmüştür. Dolmalar sağ sahil boyunca yer almaktadır. 
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Su seviyesının düşük olması halinde ise sol sahil dolayısiyle islah edilen 
feyezan kanalı 15.00 m. kalınlığında bir rüsup kitlesi ile örtülmektedir. Buna 

mukabil sağ sahilde büyük oyulmalar yer aldığından taşkın kanalı bu sahile 

yönelmektedir. Bu yeni mecra bütün taşkın süresince açık kalmış taşkından 
sonra da durumu muhafaza etmiştir. · 

Görülüyor ki mansap kanalı seviyesini daha evvelden 5.00 m. kadar in
dirmek taşkın problemini çözmekte, oyulmaları ve dolayısiyle delmaları oto
matik olarak islah etmektedir. 

8 - Sonuç: 

Gökçekaya dolu savağının taşkınları geçirirken değuracağı problemler mo
deli üzerinde tetkik edilmiş ve şu sonuçlar alınmıştır. 

1 - Islah projesi bu gün düşünüldüğü gibi tatbik edilecek olursa su 
seviyeleri 30 sm fark ile projede derpiş edilen ketları tutmaktadır. 

2 - Yan vadi ile Sakarya vadilerinin kesiştikleri noktadan sonra islah 
daha 1,5 km. ve taban ketları derinleştirilerek gerçekleştirilecek olursa santral
daki yüksek su seviyesi ketlarını en aşağı 2,5 m. indirmek mümkün olabilecek
tir. 

3 - Oyulma bölgesinde yatağı taşkın vasıtasiyle otomatik olarak stabilize 
etmek mümkündür. 

·• 
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Boşluk Basınçlanmn Ölçümünde Kullamlan 
Piyezometre Tesisatı ve bu Tesisata ait 

Manifolt Sistemde Küçük bir Gelişme 

Bekir KARACAOGLU 

lnş. Müh. 

Barajlar Üzerinde Araıtınn• 

Baş Müh. 

Summary: 

There are many systems to observe the pore pressure, and one of them 
is the piezometer installation. First of all we wish to teli same things about 
the special characteristics of this system then we'll explain the application of 
the piezometer installation and the smail developement on this system, in 
our country. 

As you know a piezometer installation is divided principally into 3 sections. 
These are: 

1. - Piezometer tip 

2.- Piezometer tubing 

3.- Installation of terminal well 

1. - Piezometer tip : 

A piezometer tip is a sylindrical divice which is molded from a plastic 
materi al (OD = ı ı/ 2" and h = ı 3/ ı6") lt has two ı2" lengths of plastic tubing 
and there are two porous disks in the open ends of the piezometer tip. 

We use the piezometer tip in order to observe pore pressure and therefore 
we put it into the enbankment. 

2.- Piezometer tu b ing : 

This is a special tube which is made from plastic material as polyethylene, 
P.V.C. and it's OD is 5/16". The piezometer tubing is connected to the OD 5/16" 
tubing of piezometer tip and it transports the pore pressure to the gege with a 
liquid whiclı is in it. 
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3.- Installation of terminal well : 

Equipment to be instelled in the terminal well includes the manifold system, 

Water pump, air trap, piezometer sperate gege, master gege, water supply, 

needle walves and auxiliary f itings. As you know there are two separats geges 

for each piezometer tip in a terminal well. 

The observation of the pore pressure on the earth f ill dam in our country 
begun with the constructions of Seyhan Dam in ı954 and Demirköprü Dam 

in ı956 the installation of piezometer system on these dams were installed by 

foreign constructors at the same- time with the constructions of these dams. 

After that, Research Department of DSj has begun to work on this subject 

and first installed the piezometer system on Apa Dam in ı96ı . 

This subject has given some difficulty at the beggining. Because, there 
were some instruments lacking in our country which belong to the manifold sys

tem of the piezometer installation. 

After many tests on these instruments we have produced them in our 

country, and these instruments were installed by Research Department of DSi. 

on Çubuk ll, Selevir, Almus, Bor- Akkaya, Kurtboğazı, Bayındır and Sarmısaklı 
Dam s. 

In addition to these productions the manifold system of the piezometer 

installation was developed. This new system includes only two separate geges 

for all the piezometer tips. Therefore, this system is cheaper than the normal 

system about ı 0000 TL. for each dam. 

The difference between the two system is shown on figure ı, 2, 3 and 
phote. 6.7.8. 

G i r i J : 

Boşluk basıncının ölçülmesinde kullanılan sistemlerden biri de piyezomet
re sistemidir. Burada, bu sistemin belli başlı karakteristiklerine şöyle bir temas 
ettikten sonra, memleketimizdeki tatbiatına ve sistem üzerinde geliştirilen kü
çük bir noktaya kısaca temas edilecektir. 

ı .- Piye:z:ometre tesisatının karakteristikleri : 

Piyezometre tesisatı başlıca üç grubu kapsıyan kapalı bir sistemdir. Bunlar, 
piyezometre ucu, piyezometre boruları ve manifold sistemden ibarettir. 

ı . ı . - Piyezometre ucu : 

Boşluk basınçlarının ölçüleceği noktaya yerleştirilen bu uçlar, tabanlarında 

birer gözenekli taşı haiz olup plastikten yapılm ış silindirik bir kapsüldvr. Bu-
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nun, gövde boşluğu ile irtibatlı 2 adet 30 cm. boyunda ve 5/ 16" dış çaplı plas

tik kolu vardır. (Bak. foto- 1) 

Folt> : 1 - Piyezometre ucunun yerlettirilmesi 

1.2.- Piyezometre Boruları : 

Bunlar, 5/ 16" dış ve 3/ 16" iç çapında özel plastik borulardır . Bu borular, 

piyezometre uçları yardımı ile, sistemdeki suya tesir eden boşluk basıncının 

manometrelere iletimini sağlar. Her piyezometre ucu için bir çift boruya ihti
yaç vardır. (Bak. Foto- 2). 

Foto : 2 - Piyezometra boruları ve ana hendekiere serilmesi 
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1.3. - Manifold Sistem: 

Bu sistem, piyezometre uçlarının ilettiği boşluk basınçlarını ölçen bir ta
kım manometre ve vanalar sistemi olup, barajın mansap eteğinde inşa edilen 

Nihai kuyu içersine monte edilir. Basınçların okunmasında lüzumlu işlemlerin 
yerine getirilmesi için manifold sistem ayrıca hava kapanı, emme basma tu

lumba ve ana manometre gibi cihaziarı içine almaktadır. Bütün bunlara nihai 
kuyu tesisatı veya manifold sistem denilir. (Bak Foto - 3, 4, 5, 6 -) 

2.- Piyezometre tesisatının memleketimizdeki tatbikatı : 

Boşluk basınçlarının prototipierde ölçülmesi üzerindeki. çalışmalar, mem
leketimizde ilk defa 1954 de Seyhan Barajında ve 1956 da Demirköprü barajında 
başlamıştır. Adı geçen barajlara, piyezometre tesisatı barajı inşa eden yabancı 
firmalar tarafından yerleştirilmiş ve bunlara ait bütün malzeme, memleketimiz 

haricinden temin edilmiştir. 1960 senesinde DSj Araştırma Dairesi Başkanlığı bu 

çalışmalarla ilgilenmiş ve ilk defa, Demirköprü Barajı piyezometre tesisatından 
arta kalan malzeme ile Apa Barajına piyezometre sistemini tatbik etmiştir. He

nüz 19p0 senesinde, memleketimizde Nihai kuyu tesisatına ait cihazlar mev
cut olmadığından, bu tesisat ancak baraj inşaatının tamamlanmasından 2 yıl son

ra yerine konablimiştir. Bilahare uzun çalışma ve denemler (*) neticesinde, piye

zometre tesisatına ait manometreler hariç bütün malzemenin Türkiye'de imali 

temin edilmiştir. Bu arada, ilkel maddesi polyethylene cinsinden plastik bir 

malzeme olan piyezometre boru ve uçlarının yapılması büyük zorluklar göster
miştir. Bu problemler halledilmek suretiyle elde edilen malzeme ve cihaziarın 
tatminkar olduğu gf, ülmüştür. 

Foto : 3 - Manifold sistem. Iğne Vahler ----------------------------
(*) Plastik malzerneye ait tecrübeler, Araıtırma Dairesi Baıkanlığı Malzeme ve Kimya L8boratuarhırın· 

da yapılmııtır. 
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Bu malzeme ve cihazlar 1961 senesinden sonra inşa edilen bir kısım top

rak barajiara yerleştirilmeğe başlanmıştır. Bunlar arasında, Çubuk ll. Selevir, Al

mus, Bor- Akkaya, Bayındır, Kurtbağazı v.e Sarmısaklı Barajları sayılabilir. 

Yukarıda, piyezometre sistemi için lüzumlu manometrelerin hariçten ithal· 

edildiğinden bahsedilmişti. Başlangıçta manometrelerin ithali, döviz temini ve

ya malzemenin zamanında elde bulundurulması gibi ·problemleri ortaya çıkar

mıştır. Sonradan, kısım 3.2. - de bahsedildiği üzere, manifold sistemde yapılan 

küçük bir tadilatla manometre adedi minimuma indirilmiş ve mevcut manomet

relerle yapılacak olan bir çok toprak barajın piyezometre tesisatının tamamla

nabilmesi imkan dahine girmiştir. 

Foto : 4 - Manifold sistem. Manometı-eler 

3.- f'iyezometre Tesisatı Manifold Sisteminin Geli~tirilmesi: 

Piyezometre manifold sistemindeki gelişme 2 mühim zorlamanın sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, yukarıda bahsedildiği gibi manometre
lerin ithali ve zamanında temin edilmemesi, diğeri de inşa halindeki toprıık 

barajlarda boşluk basınçlarının ölçülebilmesi problemidir. Bu problemierin et
kilerini daha iyi belirtebiirnek için, normal manifold sistemle geliştirilmjş sis

temi ve çalışma tarzlarını ayrı ayrı anlatmakta fayda görülmüştür. 

3.1. - Normal Manifold sistem : 

Bu sistem, giriş ve çıkış manometrelerini, ana manometreyi, muhtelif vana
ları, hava kapanın ı, emme- basma tulumbayı ve su deposunun 1/4" lik pirinç 
borularla irtibatlandırılan kapalı bir devreden ibarettir. (Bak Şekil - l) 
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MENBil 

1'10va basalımını obsreren boru 

l 
Cıkıt manomtırllı G7 ll 

1 

Şel<il: 1 .• Pıôatlk boru (!5 /ıd") 

Bara1 doıgusu muayyen bir kota ~eldikten sonra inşa edilen Nihai kuyu içer
sine monte edilen bu tesisatla, Nihai kuyu ~~;oru aırında kalan baraj kısımlarına 

ait boşluk basınçları ölçülmemektedir. Bu, Toprak baraj inşaatı bakımından önem
li bir konunun bilinmemesi demektir. işte manifold sistemde icap eden tadilatı 
yapmaya zorlayıcı sebeplerden biri budur. 

Şimdi normal manifold sistemin çalışma prensiplerini sıra ile gözden ge
çirelim. 

3.1 .1.- Normal Manifold sistemle boıluk basınçlarının okunması : 

Bilindiği gibi, piyezometre tesisatı yardımı ile boşluk basınçlarının tesbiti; 
suyun, basınçları aynen ilettiği kabulü ile, piyezometre uçlarına tesir eden boş

luk basınçlarının, nihai kuyudaki manometrelerde okunmasından ibarettir. Bu

radan, hemen görülüyorki sistemin temamen su ile dolu olması ve içerisinde 

hiç bir suretle havanın bulunmaması lazımdır. Bu maksatla boşluk basınçlarının 

okunmasından önce sistemdeki havanın boşaltılması gerekmektedir. Bu üç 

kadernede yapılır. 
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3.1.2. - Su deposu ve Hava kapanının su ile doldurulması : 

Önce su deposu, temiz ve mümkün mertebe kireci az su ile doldurulur(*) 

Sonra, hava boşaltma vanası, besleme vanası açılarak hava . kapanının su ile 
dolması sağlanır. (Bak. Şekil - 1) Bu esnada seviye borusunda, hava kapanın

daki su seviyesini takip etmek mümkündür Borudaki su seviyesi, hava kapanının 
tepesinden itibaren 15 cm. aşağıda olmaııdır. 

Foto : S - Manifold sistem. Ana Man. 

3 .1.3. - Manifold sistemin havasının bo~altılması : 

işleme başlamadan önce, sistemdeki bütün vanalar dikkatle kapatılır. Son
ra sıra ile : 

a) Manifold yıkama vanası, 

b) Yıkama çıkış vanası, 

c) Basınç kontrol vanası, 
d) Manifold giriş vanası, 

(*) Mümkünse damıtık su kullanılmalıdır. 
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e) Emniyet vanası açılır ve emme basma tulumba yavaş yavaş çalıştırı

lır Bu işleme, sistemde hava kalmadığına kanaat getirinceye kadar devam edilir. 
Hava kabarcıklarının geçişini, manifold sistem borularını hava kapanına bağlı

yan şeffaf borudan görmek mümkündür. 

Bu arada, ana manometre göstergesinin 6- 7 yi aşmamasına ve hava boşalt
ma vanasının zaman zaman açılıp kapatılmasına dikkat etmelidir. Sistemin dir
sek ve vanalarının teşkil ettiği yuvacıklarda saklanmış olması muhtemel hava 
habbeciklerinin de dışarı atıiabilmesi için, manifold sistemde Su akımı yönü
nü değiştirmek icap eder. Bu maksatla önce gene bütün vanalar dikkatle kapa
tılarak sıra ile : 

a) Manifold yıkama ~anası, 

b) Yıkama giriş vanası 

c) Basınç kontrol vanası, 

d) Manifold çıkış vanası, 

e) Emniyet vanası açılır ve emme basma tulumba çalıştırılır. Yukarıda bah
sedilen şeffaf borudan hava kabarcıklarının geçiş tamamlanıncaya kadar siste
me su verilmesine devam edilir. Manifold sistemdeki, Hava tamamen temizlen
dikten sonra tulumba durdurulur ve bütün vanalar kapatılarak, piyezornetre 
borularındaki havanın boşaltılmasına hazır vaziyete getirilir. 

Foto : 6 - GeliJiirilmiı manifold sistem 

3 .ı .4.- Piyezometre borularındaki havanın boşaltılması : 

Manifold sistemin havasının boşaltılmasırda-ı sonra sistemin bütün vanala
rı kapalı vaziyett ; dir. Piyezometre borularındaki havanın çıkartılması için sıra 

ile aşağ : daki gibi hareket edilir : 
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a) Piyezometre ucuna ait çıkış vanası, (iğne uçlu valf) 

b) Yıkama çıkış vanası, 

c) Basınç kontrol vanası, 

d) Manifold giriş vanası, 

e) Pipezometre ucuna ait giriş vanası (iğne uçlu valf) açılır ve sisteme tu

lumba ile yavaş yavaş su basılır. Bu esnada, ana manometrede 6- 7 Kg/ cm2 

okunmalı ve hava kapanındaki su seviyesinin düşük olmamasına dikkat etme

lidir. Hava kapanına giren şeffaf borudan, hava kabarcıklarının geçiş tamam

lanınca, sistemdeki su akımının yönünü değiştirmek ve böylece havanın tamamen 

borulardan atılmasını sağlamak lazımdır. Bunun için önce bütün vanalar kapa

tılır, sonra sıra ile : 

a) Piyezometre ucuna ait giriş vanası, {iğne uçlu valf) 

b) Yıkama giriş vanası, 

c) Basınç kontrol vanası, 

d) Manifold çıkış vanası, 

e) Piyezometre ucuna ait çıkış vanası (iğne uçlu valf) açılır ve sisteme 

yavaş yavaş su pompalanır. 

Yukardada bahsedildiği gibi bu işlemler sırasında, hava boşaltma vanası 

zaman zaman açılıp kapatılmak ve hava kapanındaki su seviyesi kontrol edil
melidir. 

Piyezometre sisteminde hava kalmadığına kanaat getirilince, bütün vana

lar kapatılır ve piyezometre uçlarına ait manometrelerdeki basınçların okunma
sına geçilir. 

3.1.5.- Okumaların Yapılması: 

Piyezometre sisteminin havasının boşaltılması işlemi tamamlandıktan son
ra, manometre ibreleri sabit bir değer gösterilineeye kadar beklenir ve mano

metre camiarına kurşun kalemle dekunulmak suretiyle manometre ibielerinin 

aletinin yenilmesine çalışır. Eğer ibre hareketsiz kalıyorsa okumalar yapılır. 

Yukarıda, her piyezometre ucu için manifold sistemde 2 adet manometre
nin bulunduğundan bahsedilmişti : Okumalar sırasında her iki manometrenin 

gösterdiği değerin ortalaması, piyezometre uç sabiteleri de dikkate alınarak, 

piyezometre ucunun yerleştirilmiş olduğu noktadaki boşluk basıncını verir. 

Bunlar şekil 2 de gösterilen piyezometre ölçüm cetveline kaydedilirler. 

Okumalar. sırasında, manometrelerin gösterdiği değerler arasındaki far
kın mevcudiyati halinde ya sistemde arıza vardır veya piyezometre boruları n

daki hava tamamen _boşaltılmamıştır. demektir. Önce, piyezometre borularında 
hava olup olmadığı araştırılır; şayet hava olmad ığı görülür, buna rağm~n ma
nometre okumaları arasındaki fark devam ederse, okumaların ana manometre 
ile yapılması icap eder. 
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ŞEKiL : 2 
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3.1.6.- Ana manometre ile okumalann yapalmasa : 

Ana manometre ile okumaların yapılmasında sıra ile aşağıdaki işlemler 

takip edilir : 

a) Manifold sistemde her hangi bir arıza varsa bu arıza kesin olarak gi

derilir ve bütün vanalar kapatılır. Sonra, 

b) Giriş ve çıkış manometrelerinin gösterdiği değer, ölçüm cetvelindeki 

yerine yazılır . 

c) Ana manometre, gırış manometresinin gösterdiği basıncın -ı- O, 15 

Kg/ cm= yakınlıkla ayarlan ır ve bu değer ölçüm cetvelindeki yerine kaydedilir. 

d) Yıkama giriş ve çıkış vanaları ile basınç kontrol, manifold yıkama, ma

nifold çıkış vanası kapalı ve manifold giriş vanası ile emniyet vanası açık olduğu 

halde, piyezometre ucuna ait g i riş ve çıkış vanaları (iğne uçlu valf) ayrı ayrı, 

ani olarak açılıp kapatılır. Umumiyetle ana manometrede üç manometrelerinin 

gösterdiğinden farklı değerler okunur. Bu yeni değerlerin ortalaması piyezo

metre uçlarının ana manometreye göre alınan uç sabitleri ile toplanarak basınç

lar elde edilir. Böylece ölçülen boşluk basınçları, 3.1.5. - de tesbit edilen ba

sınçlarla karşılaştırmak suretiyle giriş ve çıkış manometreleri kontrol edilmiş 

olur. 

Foto : 7 - GeliıtirilmiJ sistemde manometre devresi 

Kontrol ö lçümlerinin norma l olarak senede bir defa yapılmasında f ay

da vard ı r. 
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3.2. - Geli~irilmi§ Manifold sistem : 

Bu sistem, bir çift manometreyi, muhtelif vanaları, hava kapanını, emme 
basma tulumba ve su deposunu kapsıyan kapalı bir devredir. {Bak Şekil 3) 

Bu devre 3 ana gurup halindedir (Bak. Foto - 7, 8) 

a) Piyezometre sistemine suyu veren ve bunun yönünü değiştiren küçük 

devre. Burada bir çift manometre ve emme basma tulumba devreye bağlıdır. 

b) iğne valflar devresi. Bu devre piyezometre uçlartndan gelen plastik 
boruların irtibatlandırıldığı iğne uçlu valfler devresidir. 

MENBA DUVARI 

Howo llaponı 

Boaıtru ıronooı 

F 

= : 

Şekil: ı 

c) Su deposu ve hava kapanını içerisine alan devre gibi. Bu 3 grup hıı
lindeki devreler müstakil panolar üzerine monte edilebilmektedir. Bu suretle Ni
hai kuyu inşaasını beklemeden baraj inşaatı sahasında manifold sistemi teşkil 
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etmek · ve dolayısiyle istenilen zamanda boşluk basınçlarını ölçmek mümkün 
olmaktadır. Ayrıca, yukarıda bahsedilen sistem o surette tertiplenirki, Nihai kuyu 
inşa edildikten sonra, onun içersine daimi teçhizat olarak monte edilebilir. Şekil 
4 de görülen sistem, lO adet piyezometre ucuna bağlanabilecek kapasitededir. 
iğne uçlu vana devresini uzatmak veya adedini çağaltmak suretiyle istenildiği 
kadar piyezometre ucu devreye sokulabilir. 

ş.ldl: 4 

Şekilden hemen görüldü~ü gibi manifold sistemle sadece bir çift mano
metre vardır. Bu manometreler yardımı ile sisteme bağlı bütün piyezometre 
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uçlarındaki boşluk basınçlarını okumak kabil olmakta ve aynı zamanda ana ma
nometrelerin temin ettiği faydalar birlikte sağlanmaktadır. 

Foto : 8 - Su deposu ve hava kapanı 

3.2.1.- Celi~tirilmi~ manifold sistemle bo~luk basınçlannın okunması ve 
bunun için yapılan i~lemler : 

Normal sistemde olduğu gibi, burada da okumalar yapılmadan önce piye

zometre sistemindeki havanın boşaltılması icap eder. Bu maksatla su deposu, 

tuz ve kireci mümkün olduğu kadar az olan su ile doldurulur. Sonra hava bo

şaltma ve besleme vanaları açılarak, hava kapanı da tepeden itibaren 15 cm. ye 
kadar doldurulur. Bu seviye borusundan takip edilir. 

3.2.2. - Manifold sistemdeki havanın boşaltılması : 

Manifold sistem in havas ının boşaltılması için aşağıdaki gibi hareket edilir. 

Önce bütün vanalar kapatılır . Sonra sıra ile; 
a) Manifold yıkama vanası , 

b) Manifold giriş vanası, 

c) Yıkama çıkış vanası, 

d) Basınç kontrol vanası, 
e) B, Bı vanaları, 

f) Gı, Ç1 vanaları (iğne uçlu) açılarak, tulumba yavaş yavaş çalıştırılır. 
Hava boşalımını gösteren şeffaf borudan hava kabarcıkları kesilineeye kadar 
sisteme su pompalanır. Bilahare, işlem sırasında açık bulundurulan vanalardan 
B, Bı, Cı, Çı vanaları kapatılarak F, Fı ve G2 , Ç2 vanaları açılarak tulumba ça
lıştırılır ve işleme, hava boşalımını gösteren borudan, hava kabarcıklarının ge
çişi kesilineeye kadar devam edilir. Sonra manifold sistemdeki akım yönü de
ğiştirilir. Bunun için önce bütün vanalar kapatılarak sıra ile : 
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a) Manifold yıkama vanası, 
b) Manifold çıkış vanası, 

c) Yıkama giriş vanası, 

d) Basınç kontrol vanası, 

e) B, B1 vanaları 

f) G1 , Ç1 vanaları açılarak tulumba çalıştırılır. Bilahare B, B1 , G1 , ~ va
naları kapatılır ve F, F1 vanaları ile G2 , Ç2 vanaları açılarak yukarıda izah edil
diği gibi işleme devam edilir. 

3.2.3.- Piyezometre borularındaki havanın boıaltılması: 

Bütün vanalar kapalı olduğu halde sıra ile; 

a) Piyezometre ucuna ait giriş vanası (iğne uçlu valf) 
b) Manifold giriş vanası, 

c) Yıkama çıkış vanası, 

d) Basınç kontrol vanası, 
e) Piyezometre ucuna ait giriş vanası (iğne uçlu valf) 
f) B, B1 vanaları, 

g) G1 , Ç1 vanaları açılarak, tulumba yavaş yavaş çalıştırılır. iknci halde 
bütün vanalar kapatılıp, sıra ile; 

a) Piyezometre ucuna ait giriş vanası (iğne uçlu valf) 

b) Yıkama giriş vanası, 

c) Manifold çıkış vanası, 

d) Basınç kontrol vanası, 

e) Piyezometre ucuna ait çıkış vanası (iğne uçlu valf) 

f) B, B1 vanaları, 

g) Gı, Ç1 vanaları açılarak sistemdeki suyun akım yönü değiştirilir. 

Böylece bütün sistem içersindeki hava titizlikle boşaltılır. 

Yukarıdaki işlemler sırasında pompanın yavaş çalışmasını, hava boşaltma 

vanasının zaman zaman açılıp kapanmasını ve hava kapanındaki su seviyesi
nin fazla düşmemesi temin edilmelidir. 

3.2.4.- Okumaların yapılması : 

Sistemin havadan tamamen temizlendiğine hükmettikten sonra bütün va
nalar dikkatle kapatılarak okumaların yapılmasına geçilir. Bunun için, F ve F1 

vanaları açılarak manometrelerin camiarına kalemle hafifçe dokunulur. Bila
hare en önce havası boşaltılmış olan uçtan başlamak üzere, piyezometre ucuna 
ait giriş (Dönüş) vanası çabucak açılıp kapatılır ve giriş manometresinin göster-
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di~i basınç değeri tesbit edilir. Aynı işlem çıkış (Gidiş) vanası için de tekrarla
narak çıkış manometresindeki de~er okunur. Bu iki değerin ortalaması, uç sa

bitesinin toplamı ile ait olduğu piyezometre ucuna tesir eden boşluk basıncını 

verir. 

Görüldüğü gibi bu sistemde, boşluk basınçlarının okunması, normal sis
temdeki, ana manometre ile yapılan okumalar gibidir ve bütün piyezometre 
uçlarına ait boşluk basınçları bir çift manometre vasıtası ile okunmaktadır. 

3.3.- Geliıtirilmit Manifold sistemde Meydana gelebilecek Arızalar ve 
Bunların Anlatılması : 

Normal ve geliştirilmiş sistemlerde zamanla birtakım arızalar meydana 

gelebilir. Bunlar aynı tip arızalardır. Bu muhtemel arızaları kısaca sıralayalım : 

a) Manifold sistemde herhangi bir kaçağın meydana gelmesi : 

Manifold sistem su ile doldurulduktan sonra sıra ile, manifold yıkama, 

manifold giriş manifold çıkış Ç1 , Ç2 , G1 , G2 , F, F1 ve basınç kontrol vanaları açı

larak, sisteme 6- 7 Kg/ cm2 lik bir basınç tatbik edilir ve basınç kontrol vanası 
kapatılır. Eğer manometre göstergesi sabit kalıyorsa devrede herhangi bir kaçak 
yok demektir. Aksi halde manifold sistem arızalıdır ve hemen bu arızanın gide

rilmesi lazımdır. Arızalanma yerinin bulunmasında, manifold sistem içerisinde 
daha küçük devreler teşkil etmek faydalıdır. 

b) Piyezometre uçlarına ait boruların arızalanması halinde, boruların ba~
lı bulunduğu giriş ve çıkış manometreleri farklı değerler gösterir, muhtemel 

arıza Nihai kuyu içerisinde ise giderilir. Şayet arıza, boruların bent içindeki 
kısımlarında olmuş ise, bu uç devreden çıkartılır. 

c) Manometrelerin arızalanması : 

Manometrelerin ya biri veya aynı zamanda ikisi birden arızalanabilir. Ön
ce birinin arızalandığı hali dikkate alalım . Bu takdirde manometreler bir piye
zometre ucuna ait boşluk basınçlarını farklı olarak gösterecektir. Bilindiği gibi, 
bent içerisinde piyezometre uçlarının yerleştirildiği noktaların kentları farklı

dır. Bu sebepten, manometreler ikinci bir uca bağlandığı halde dahi okumalar 
arasında fark varsa, manometrelerden birinde arıza var demektir. Bu okumalar 
önceki okumalarla karşılaştırıldığı takdirde, hangi manometrelerin arızalanmış 

olduğunu bulmak mümkündür. Böyle bir durumda arızalanmış olan manomet
renin ayarlanması veya değiştirilmesi icap eder. 

Bütün bunlara rağmen, manifold sistemi 6 ayda bir defa, manifold boşaltma 
vanası açılarak suyu tamamiyle boşaltılmlı ve içerisi temiz su ile yıkmalıdır. 

(*) Demirköprü Barajında 54, Çubuk ll Baralında 41 . Selevir Barajında 45 Bor· Akkaya Barajında 

76 adet piyezomeıre ucu vardır. 
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Bu işlem sırasında piyezometre borularının bağlı olduğu iğne uçlu valflerin 
iyice kapalı olmasına dikkat etmelidir. 

Manifold boşaltma vanası açılıp manifold sistemdeki su boşaldığı zaman, 
manometreler atmosfer basıncına maruz kalmış olur ki bu anda, manomet
re göstergeleril"!in sıfırı göstermesi lazımdır. Şayet göstermiyorsa manometre arı
zalıdır. Bu takdirde ya ayar vidası yardımiyle manometre ayarlanır veya ta
mamen değiştirilir. 

3.4.- Geliıtirilmiı manifold sistem yardımı ile sağlanan tasarruf : 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, normal sistemde baraj gövdesine yerleş

tirilen her piyezometre ucu için 2 adet manometreye ihtiyaç vardır. Boşluk ba

sınçları piyezometre tesisatıyla ölçülen barajlarda, minimum 30 adet piyezo
metre ucu ve 60 adet manometre lazımdır. (*) Ayrıca, adı geçen manometrelerin 
gerektiği zamanlarda kontrolunu sağlıyacak 1 ana manometre lazımdır. 

Buna göre 30 adet minimum uç yerleştirilmiş bir barajın piyezometre te

sisatında : 

28 X 200 = 5600.- TL. (Uç manometre leri) 

1 X 900 = 900.- TL. (Ana manometre) 

28 X 15 = 420.- TL. (Manometre yardımcı parçası) 

= 300.- TL. (i la ve tes i sat) 

= 450.- TL. (işçilik) 

7670.- TL. lık bir tasarruf sağlanmıı olur. 

Ekseri haallerde geliştirilmiş manifold sistem için daha küçük ebatta bir ni
hai kuyu inşa edilir. Buradan sağlanacak tasarruf ise takriben 2000 TL. dır. Böy

lece toplam tasarruf, 

7670 + 2000 = 9670 ,..._, 10000.- TL. dır. 

4.- Netice: 

Buraya kadar yapılan izahlardan görüleceği gibi piyezometre tesisatına 

ait manifold sistemde elde edilen gelişme ile aşağıdaki faydalar sağlanmıştır. 

a) in§a halindeki barajlarda lüzum görüldüğü anda bo§luk basınçlarının 

ölçülmesi, 

b) Ayrıca kontrol okumalarına lüzum kalmadan, normal okumaların ken

di aralarında kontrol imkanı sağlaması, 

c) En az teçhizat konulan bir barajın piyezometre tesisatında takriben 

10000 TL. tasarruf sağlanması, 

d) Yedek malzeme bakımından daha az masraflı olması gibi. 

Böylece, geli§tirilmiş manifold sistemin piyezometre tesisatında kullanıl

masındaki avantajlar belirtilmiş olmaktadır. 
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Simetrik Yükler Altinda Sabit Kahnhkh 
Daire Kemerler (*) 

Yazan: 

Tevfik SUNGUR (**) 

ÖZET : 

Tünel, yeraltı santralları ve kemer baraj gibi mühendislik problemleri için

de çok sık rastlanan sabit kalınlıklı daire kemerierin simetrik yüklere göre ana

lizi yapılarak bazı karakteristik çözümler sunulmuştur. Bunun için özel sem

boller kullanılmış ve projeciye pratik sonuçlar verilmeye çalışılmıştır. 

SUMMARY: 

The analysis of constant thickness circular arehes encountered very often in 

engineering problems, such as tunnels, underground power plants, arch dams is 

made for symmetrical loads and some typical solutions are presented. The scope 

of this work is to give practical results to the designer by using special symbols. 

(*) Constant thicknees circular arehes subjected 1o symmetrical loads. 

(**) Y. Müh, DSI Barajlar ve H.E.S. Dairesi ANKARA 
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• 1- GENEL DENKLEMLER: 

(Not: Formüllerde .9eçen ve lra~J!{ğl he/irl!lm{!/e" 6ü,ytJ!t ha!'l 6emllollel" 

yazının 60nunrfa NOr.ASYON TABLOSU nda stJsfert/mtşfir) 

o 

Ş. S 

\ 

Mesnet tiletleri (ş.A v11 B): 

M0 .. M0 +ms,0+n 

H0 c~+m 

\{ı"' Vao 

Burada: 

-----(1) 

M0 • ~ • Mesnelle,. anlca41re olmalt 

halindelci mesnet 1/kt/e,.idt~ 

"ao , izosfah"k sistemdeki dü;eg mesn« 

illrisldir. 

m , n • .Yard~mcı değerlerdir. 

!/to. ~1 • 533 ve E (Oafn lremer>e at! /ca,.alrkrislddery: 

.!/to .. r-X 

J11 • 1'
5{ct•E)Y-z) ------------ (3) 

JJ.l .. 2 rA 

t "' dZ 
12 ,.z 

,, 'Kurt {JErER Die Stafik tm Sfahlbefonhau ll. Aufla.ge. Bel'lin 19~' /<ifabmdarı fa!frlala_ 
m!m1$ft,. 



-------------(., 

TABLO. 1 

~ıo , Ôso Oegerlef'l 

'riJkllm~ ~lO 
ğı 

Sao f ~ntlamıl ..:: ono 

Na ~ ll!mDclllr 
~ )C 

1 L (T -.li) 
3 

~f>4 N-T ~,., A, 8 , C. E 

2 L (S+ M) pr3 M-S pr2 A. B.G 
2 

3 ; P:o-~i+wJ ~r• .z [.M(~-!)-w] }'r' A,S,E,GJ 
8 + 3 

4 
-fffiL[u+§+f{-/J+<M)(v•:-i.l 

'/Jr4 ~ (u+.R+L) .,,., A.B.C.D. 

+(t-EJ C-1 -l-.Jİ)] s 3 9 F.G,H. K 

5 L-2LtJ-V- E (v+...E....) 
3 iJ ]Jr"' 2U ]'r' A,S.C.F,J(O 

6 GY- CL- E (v•f) ,l 2GV ,,.8 A,B.C:F.G,O 
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3 iKi MAFSALLI KEMERE AiT MESNET ITKiLERi -
- Ma Ha. Ha--aN ----- - - ----- -----(1) 

Ma• O 

2EJ~a ·- Ma 
a; 

( Mesn~fteki dönm~ aç111)---- ('T) 

aN. Y,D+-i; 
a.H 

a.~-1( 
CYarr/1mCJ ~ 

k- Jıı_ 
~lO 

4 _TAM DAiRE KEMERE AiT ÜZENGi iTKiLERi («.• :> 
(N~ : Yatay ve düşey çapa gere simetrik yülclno Icin) 

2 
J..la - 0 

EJ.4/- Ha · ~~~ 

----------------- (~ 

( Yatay çapta değişme)------ (tO) 

Burada: .w;, , Ma Değerler-I ..c.,2 ~ ankasfre Icemet-e aif mesnet 

d/c; leri olup kCiralcfertsltk değerler de ..c.0 - ~ içindir. 



S - a. = _rr_ YARIM DAiRE KEMERE AiT NUMERiK DEGERLER 
2 

d/ r 

1/2 

1/3 

1/6 

o 

d/r 

ı (pr) 

1/3 +0.534 

1/2 +0.505 

1/6 +0.553 

o +0.560 

d/r 
ı (pr2) 

1/2 +0.071 

1/3 +0.090 

1/6 +0.102 

o +0.107 

TABLO: 2 
Karakteristik Değerler 

e Yıo (r) 6ıı (rS) 

1.02083 0.33026 

1.00926 0.31209 

0.63663 

1.00231 0.30117 

1.00000 0.29754 

TABLO: 3 

Ankastre kemere ait Ha değerleri 

Yükleme No. 

2 (p) 3 (pr) 4 (pr) 

+0.414 +0.385 - 0.385 

+0.438 +0.348 -o.380 

+ 0.454 + 0.361 -o.377 

+0.459 +0.365 -o.376 

TABLO 4 

Ankastre Kemere ait Ma değerleri 

Yükleme No. 

2 (Pr) 3:Pr2) 4(Pr2) 

+0.082 +0.082 -o.066 

+0.097 + .0068 -o.063 

+0.107 +0.076 -o.061 

+0.110 +0.078 -o.060 

6 33 (r) 

3.14159 

S (pr) 6 (pr) 

-o.589 -0.08-4 

-o.574 -o.040 

-0.564 - 0.010 

-0.560 o 

5 (Pr2) 6 (Pr2) 

-0.125 -o.053 

-0.115 -0.025 

-o.109 -o.006 

- 0.107 o 
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T ABLO 5 

iki mafsallı kemer için a., a değerleri 

d/r aH (r) a: 0 (r) 

1/2 0.802 1.546 

1/3 0.793 1.618 

1/6 0.787 1.664 

o 0.785 1.680 

TABLO : 6 

M. (Üzengi momenti) değerleri 

Yükleme No. 
d/ r 

1o (pr2) 2° (Pr) 3o (pr2) 4o (pr2) 5o (pr2) 60 (pr2) 

1/2,1/3,1/6,0 --<>.250 -0.182 - 0.154 +0.179 +0.250 o 

TABLO: 7 

EJuL (Yatay çapta değipne) değerleri 

Yükleme No. 
d/r 

ı 0 pr• 2° PrB 30 pr' 40 Pr• 50 pr' 6° pr4 

1/2 - 0.12759 --<>.19444 -<>.027n 

1/3 -0.11868 --<>.16975 - 0.01235 

+0.16667 +0.13662 

1/6 --<>.11351 --{).17901 -0.00308 

o --{).11179 --<>.16667 o 

Ha2 (üzerinde yatay itki) = O (simetriden) 
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6_ TAM DAIRE I<EMERE AIT NUMERiK OE~RLER 

Deöistk Jliiklemı durumlaroL 

o 
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NATOSYON TABLOSU 

FORMÜLLERDE KULLANILAN SEMBOllER 

A a. (Radyan cinsinden) 

B Sin ao 

c Sin 2ao 

... D Sin 4 a 0 
~ 
o 
.o E Sin2 as 
E 
Gl F Sin3 ao ın 

c-

"' G Cos ae ı-

H Cos2 ao 

ı Cos2 ao 

K Cos3 ao 

L B/ A 

M AB 

N AE 

o AG 

p AH 

... R AK ~ 

] s 1 - G 
E 
Gl 
ın T A/2 - ct. 
"' c 
cı: u 8

/ e C - P / • - A/ 2 

V B-0 

w V/ A 

X G(4 / 9 1 + E/ 4-1/3)-1 / 0 

y A + C/2 

z 2 E/ A 
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