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ÜNIFORM AKlMIN TEŞEKKÜLÜNE DAIR 

On The Formation Of Uniform 

Flow In Movable Beds 

Y. Müh. 

Fuat Şentürk 

ÖZET 

Hareketli tabanlı akarsularda taban hareketinin ve buna bağlı olarak 
direncin oluşumu son senelerde etüd konusu edilmeğe başlanılmışbr. Ge
rek tabanın gerekse harekette bulunan sıvının ataleti üniform akımın te
şekkülünden önce önemli salınımların vücut bulmasına sebep olur. Bun
lar bilinen bütün büyüklükleri alakadar eder. Bu yazıda debi sabit tutul
muş taban direncinin oluşumu buna bağlı olarak incelenmiştir. Ayrıca 

debi de değişecek olursa hareket daha da karışacakbr. DSİ Araşbrma 
Merkezi Laboratuarlarında yapılan deneyierin sonuçları kabul edilen 
yaklaşımı doğrulayıcı yöndedir. 

SUMMARY 

The formation of resistance as a function of bed movements in rivers 
with movable beds, has become lately, a subject to study. 

The inertia of both the bed and the moving fluid causes important 
bed configurotions before the establishment of Uniform Flow. In this 
paper, the formation of bed resistance with a fixed discharge, has been 

investigated as a function of the above fhenomene. Additionally, if the 
discharge is varied, the fhenomene will be more complicated. The results 
of the experiments made in the laboratories of DSI Research Department 

proves correct the accepted appr oach. 
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1 - Giriş 

Hareketli tabanlı bir kanalda üniform akımı elde etmek fevkalade 
güçtür. Genel olarak yapılan ölçümler değişken rejimin herhangi bir nok
tasına tesadüf eder. Bu noktayı belirlemek dahi gayet zahmetli çalışma
lann neticesini almayı zorunlu kılar. 

Debiyi değiştirirsek, taban, ataleti dolayısiyle bu yeni rejime uymak
ta güçlük çeker, karakteristikleri yavaş yavaş değişir. (j) ve (h) gibi 
hidrolik büyüklükler ise tabanın yeni durumuna uyabilmek için arasız 
değişirler ve bu hal kendini su seviyesindeki bir salınınıla belli eder. Akın 
adeta yaşar ve teneffüs eder. Bu süre uzundur. Laboratuar kanallarında 
bir hafta kadar beklemek zorunluğu vardır. Bu süre içinde debi de değişirse 
olay sonsuz olarak devam eder. Yukarda kısaca anlatılan transformasyo
nun ayrıntılan ile incelenmesi taban direncinin hidrolik karakteristiklere 
bağlı olarak belirlenebilmesi için şarttır. Aksi halde birbirinin sebep ve ne
ticesi olmıyan olaylar arasında bir bağıntı kurmaya çalışmak gibi bir du
rumda kalınacaktır. 

2 - Olayın aynntılanyla incelenmesi 

Hareketli tabantı dikdörtgen bir kana;lı gözönüne alalım. Taban düz 
ve bu taban üzerinde Q gibi sabit bir debi yer aL'lllş olsun. Q debisi baş
langıçta düz bir taban üzerinde akacağından su derinlikleri nisbeten kü
çüktür. Fakat daha sonra taban dalgacıklar ile kaplanacak ve su derin
likleri artacaktır. Halbuki akımın bu yeni haletine başka bir taban pü
rüzlülüğü tekabül edeceğinden hem taban hem de hidrolik karakteristik
ler nihai bir dengeye varıncaya kadar aralıksız değişecektir. 

Akımın yarı logaritmik kanuna uyduğunu kabul edelim. Bu taktirde : 

u -U = 6,25 + 5,75 log 
• 

yazılabilecektir. Burada : U = Ortalama hız 

u. Sürtünme hızı 

R Hidrolik yançap 

K. = Kum pürüzlülüğü 

nü ifade etmektedir. Bilindiği gibi 

u SF 
--u:-= yj 

R 
k • 

yazılabilir. (SF. ) , Froude sayısını (j) hidrolik meyli göstermektedir. O 
halde yuk·anki denklem 
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yj V 

R RU 
6,25 + 5, 75 log ~ = 6,25 + 5, 75 log -v- - 5, 75 log 

k.U 

şeklini alır. 

Ordinat ekseninde sF r 1 Vf, abs is ekseninde ise k . V u. dane Reynolds 

sayısı gösterilmiş olan bir karteziyen düzlemi gözönüne alalım. RU. 
V 

irca edilmiş Reynolds sayısının sabit değerleri için yukanki denklem bir 

doğruyu gösterir. R u. nün değişken değerleri için bu doğrular birbirine 
V 

paralel olarak hareket edecektir. Dolayısiyle akımın herhangi bir haleti 
yukarda tarif edilen düzlemde bir nokta ile belirlenebilir (Şekil : 1). Bu 
noktalann konumlarını incelemek suretiyle akımın değişimlerini izlemek 
mümkündür. 

Olay iki ayn bölümde incelenecektir; aynca her bölüm de 4 faza ay
nlmıştır. Aşağıda fazların ayrıntılı açıklamalan yapılacaktır. 

Şelill : 1 

2.1 - Bölüm I: (k) taban pürüzlülüğünün artması hali 

Faz : 1 - Taban pürüzlülüğüDün artmaya başlaması hali 

k,u. 
-~~-

Kanal debisi sabit bir Q değerini haiz olsun. Başlangıçta taban düz 
bulunsun. Hidrolik tesirler altında taban yavaş, yavaş taban şekilleri ile 
kaplanacaktır. Tabanın, taban şekilleri ile kaplanmaya başladığı kısa sü-
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re zarfında akımın ataleti seviyelerde bir artmanın yer almasını önler. De
mek ki k. artacak fakat R yani hidrolik yarıçap değişmiyecektir. Bunun-

la beraber R/'k. ve denklem dolayısiyle SF r 1\/j, k.'in artırnma paralel 

olara!k azalır. k.'in artma hızı cüz'i olduğundan ~. ve SF. /yj nin 

azalma hızlan da cüz'idir. Bunlar tablo ı de -+- O ile işaretlenmiş bulun
maktadır. 

R, hidrolik yançapı sabit kaldığından akırrun hızı sabittir dolayısiyle 

SF = Q = St0 olur. Burada (a) ile ıslak kesitin alanı gösterilmiştir. 
r A_ygR 

Sp. /yj oranının azalması ancak (j) nin artması ile mümkün olabilecek
tir. Meylin artışı da birinci fazda gayet cüz'i olduğundan tabloda + O ile 
işaretlidir. R sabit j artmakta olunca k.'in de arttığı gözönüne alınacak 

olursa gerek Ru. , u. ve gerekse k. u. artar. Artma hızları gayet 
V V 

azdır. 

R sabit kaldığı halde J'nin değişken olması izah edilemez. Hakikat hal
de j ve R müştereken artar. Olayın incelenebilmesi için j deki artmanın 

R'e tekaddüm ettiği kabul edilmiştir. Böylece seviyeler bir eksen etrafın
da dönüyormuş gibi hareket edecektir. Doğru bir tesir için (R) ve (j) nin 
aynı zamanda harekete geçtiğini kabul etmek gereklidir. 

Fiziksel bakımdan olayın bu şekilde gelişmesi gayet kolaylıkla anla
şılabilir. Filvaki artan dirençleri yenmek için potansiyel enerji artmakta 
dolayısiyle su seviyeleri yükselmektedir. 

Hareketin başladığı an şekilde (ı) noktası ile gösterilmiştir. Faz ı'in 

nihayetinde 2 noktasına gelinmiş olacaktır. Filvaki k . u. artmıştır, RU • 
V V 

ise U'ın artışına tabi olarak artar, fakat bu artış çok küçük olduğundan 

şekilde gösterilmemiş RU. sabitmiş gibi düşünülmüştür. Dolayısiyle 2 
V 

noktası ile ı noktası aynı temsilci doğru üzerinde bulunur. 

Hareketin bu tarif edilen fazı başlangıç fazıdır. ı - 2 arası fevkalade 
küçüktür. 

Faz : 2 - Taban pürüzlülüğü artırrunın ortalama hıza erişmesi hali 

Bu fazda da gerek k. gerekse j, u. , k . U , RU • artmaktadır. Fazla 
V V 

olarak hidrolik yarıçap bir faz farkı ile artmaya başlamıştır. Burada dik
kate değer taraf muhtelif elemanların hız farklarıdır (bk. Tablo : ı). 
Filvaki R, yarıçapının hızı +O dır, yani bu eleman yeni artmıya başlamış-
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tır, hızı azdır. Buna mukabil k.'in hızı artmış ve ortalama hıza erişmiştir. 
Dolayısiyle R/ k.'in durumunun incelenmesi gereklidir. Filva!ki R artar k. 
de artar fakat k.'iri artma hızı R'in artma hızından büyük olduğundan 

R/ k. azalır ve azalma hızı da -O dan başlayıp -m olan ortalama hıza 
erişmiş olur. R'in artması dolayısiyle SF cüz'i bir hızla azalmıya başla-

r S 
mıştır. Rk. , - m ortalama hızıyla azaldığına göre F, de aynı hızla 

Vj 
azalacaktır. O halde j'nin + m hızı ile artması zorunluğu vardır. Demek 
ki suyun memba başındaki kabannası mansap nihayetindeki kabarınasm
dan daha sür'atlidir. (j) nin hızı + m olduğuna göre U • 'ın artma hızı 

ı d ı . k . u* +m o acak o ayısıyle de-- sayısının hızı + max ve 
V 

RU. k' . + , -- ııse me 
V 

erişecektir. 

Görülüyor ki 2 noktası ile faz 2 yi temsil eden 3 noktasının arası hız 
farkından dolayı açılacaktır. 

Faz : 3 - Taban pürüzlülüğü artımının azami hıza erişmesi hali 

Hareketi etkileyen değişik parametrelerin hareket istikametleri faz 
2 deki gibidir. Bu fazı belirll:yen özelliği değişik elemanLarın kişisel hızla
rında aramalıdır. 

1 - Hidrolik yarıçapın hızı artarak ortalama hıza erişmiştir. 

2 - k. artmaya devam etmiş ve azami hızına erişmiştir. Bu fazla da 
k.'in artışı R'in artışından daha hızlıdır. 

3 - Rölatif pürüzlülüğü ifade eden orantının paydasının artışı payı
nın artışından büyük olduğu için orantı sabit - m hızı ile azalmıya devam 
eder. Dolayısiyle SF /Vj de aynı hızla azalır. Halbuki SF ortalama hızla 

r r 

azalmaktadır demek ki hidrolik meyilin artma hızı azalacak ve sıfıra yak-

ı U 
k . u. 

laşacaktır. Bu şartlar a tında • artar ve - - sayısının artımı ise max. 
V 

değerini almıştır. RU. sayısı da artmaktadır fakat artış hızı bir evvel-
v 

kinden azdır. Temsilci nokta şekilde 4 rakkarnı ile gösterilmiştir. 

Faz : 4 - Taban pürüzlülüğü artımının durması hali 

Bu faz önemli bir değişimi ifade eder . Filvaki hidrolik yan çapın ar
tımı durmak üzeredir pürüzlülüğün artımı ise durmuştur. Dolayısiyle rö
latif pürüzlülük gayet az artar taban direnci de bu artımı aynı hızla ta
kip eder. R 'in cüz'i artımı Froude sayısının tedrici bir eksilmesi neticesini 
doğuracaktır. Bu durumda meyil artması bir meyil azalmasına dönüşür. 

R tedricen arttığına meyil ortalama bir hızla eksildiğine göre u. 'da or
talama bir hızla azalacaktır. Dolayısiyle Reynolds sayılannın azalması 
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da aynı ortalama hızı haiz olur. Faz 3 te Reynolds sayılan max. hızlar ile 
artmışlardır. Faz 4 de her ikisi de ortalama hızlarla küçülmektedir. De
mek ki direnci çizen eğridE' bir geri dönüş vardır. Temsilci eğrinin bu ye
ni durumu 3 - 4 parçasının altındadır. Filvaki Reynolds sayılarının her iki 
fazdaki durumu incelenecek olursa 4 fazında hızların çok düşük olması 
sonucunda 4 - 5 parçasının, 3 - 4 parçası altında kalacağı açıkxa görüle
cektir. Tablo tetkik edilecek olursa Reynolds sayılarının eksilme hızlan
nın arttığı görülür. Dolayısiyle eğrinin de eğimi gittikçe artar . . Bu eğim 
faz 3 teki değerini alınca eğri geri dönerek azalmıya başlıyacaktır. Eğri

nin dönüş kolu 4 noktasından geçer. Bu noktanın üzerinde kalması akı
mın yeni bir enerji kazandığına, altında kalması ise kaybettiğine işarettir. 
Böyle bir durum bahis konusu olmadığına göre eğrinin 4 noktasından 
geçmesi gereklidir. Yapılan deneyierin sonucunda da durumun böyle oldu
ğu anlaşılmıştır. (Bk. Şekil : 2). 

Şekil : 2 

Bu fazı temsil eden nokta şekilde 5 rakkarnı ile gösterilmiştir. 

2.2 - Bölüm n : (k) taban pürüzlülüğünün eksilmesi hali 

Faz : 5 - Taban pürüzlülüğünün eksilmeye başlaması hali 

27 

26 

25 

24 

2:) 

22 

20 

18 

17 

16 

ı s 

14 

13 

Bölüm I de tabanın düz olması sebebiyle akımın gerekli olduğundan 

daha büyük bir hızla yer alması sonucunda taban pürüzlülüğünün artması 
olayı etüd edilmiş idi. Akım yeni durumu ile taban pürüzlülüğü birbirini 
tamamlayıcı özelliği haiz değildirler. Filvaki pürüzlülük bu sefer azalma 
istidadı gösterecektir. Olay fiziksel bakımdan anlaşılabilmektedir. Filvaki 
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sıvının ataleti dolayısiyle birinci bölümde pürüzlülük gerekli olduğundan 

daha ileri gitmiştir. Bölüm II de akun pürüzlülüğü tashih edecektir. Faz 

5 yeni bölüme bir giriş teşkil etmektedir. Pürüzlülük azalmıya başlamış

tır. Fakat faz 1 de olduğu gibi henüz hidrolik yarıçap sabittir. Bu fazda 

hızlar gayet cüz'i olduğundan özel bir temsilci nokta d~ünülmemiştir. 

Artmalar ve azalmalar faz 1 dekinin tamamen tersidir. 

Faz : 6, 7, 8 - Taban pürüzlülüğünün eksilmesi neticesinde akımın 
değişik durumları 

Bu fazlar, faz 2, 3, 4'ün simetriğidir. Noktalar 6, 7, 8 ile gösterilmiş
tir. Görülüyor ki direncin değişimi devre sonunda tam bir kulak çizmiş 
bulunmaktadır. Hareket böylelikle bitmiş değildi. Nihai bir denge duru
muna doğru devam edip gider. Denge sonsuzdadır. Buradan da üniform 
akımın ne derece m~kül şartlar altında elde edilebileceğini görmek müm
kün olabilmektedir. Akımın ·nihai durumu almazdan evvel kaç adet kulak 
çizeceği evvelden kestirilemez. Bunun için tranzisyon rejiminin teorik bir 
etüdünü yapmak gereklidir ki bu, fevkalade müşkül ve bu gün için çözül
mesi imkansız bir problemdir. 

2.3 - Değişim periodlannın incelenmesi : 

Yukarda bahis konusu edilen fazlar ile gelişim hızlarını bir eksen 

sistemi üzerinde gösterecek olursak değişim periodlarını ayrıntıları ile 

incelemek mümkün olur (Şekil : 3,4) . 

. / -· ,......, . 
_,...;· .!<. .....-· ~t ... r. 
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-m - o•O 
ŞEKIL - 4 

·~ •maa e.ı.1 im hrzlar ı 

Hidrolik yançapın period u 8 fazı kaplamaktadır (Şekil : 3). k, in 
periodu da 8 fazı kaplar ve 9 uncu faza kayar. Her iki değişim arasında 
1 periodluk bir kayma vardır. 

__B:_ ile S,, nin değişimi idantik, 8 fazlı ve simetriktir. SF U • in pe-, 
k, y j r 

riodlarını da şekillerden takip etmek mümkün olabilmektedir. Yalnız (j) 
nin değişimi 9 faza sığmaz ve 12 faz üzerine yayılır. Bu durum tesirini j 

~ ile ilgili diğer sayılarda da hissettirecektir. 

RU. 
Şekil 4 de u. ve - -

k. u. 
-- sayılarının değişimleri yer almıştır. 

v V 

Burada tam bir periodun 12 fazı kapsayacağı görülmektedir ki (j) mey-
linin perioduna tekabül eder. ' 

Elemanter periodlar 4,5 fazı kaplamaktadır. Bu bir kulağın yarısına 

tekabül eder. 

Yukarda verilen bilgiler muvacehesinde direnç ölçümlerinin t emsilci 
eğrinin hangi noktasında yapılması lazım geldiği fevkalade önemli bir 
konu olmaktadır. Filvaki faziann herhangi birisinde yapılacak seviye ve
ya hız ölçmeleri ancak tranzisyon rejiminin bir noktasını belirleyebilir. 
Elde edilecek sonuçları da üniform akımı belirlemek için kullanmak ha
his konusu olamaz. Üniform akımın liboratuar kanallarında dahi yukar
daki şartlar dahilinde elde edilip edilemiyeceği ise ayrıca münakaşa edil
melidir. Teorik olarak böyle bir sonuca vasıl olunması lazım geldiği açık
tır. Fakat pratikte netice almanın fevkalade müşkül olduğunu kabul et-
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melidir. Bu işe aynlacak zaman o kadar uzundur ki araştırma yapanların 
dahi böyle bir zaman yatırunına girmeleri her zaman mümkün olamaz. 
Ayrıca nihai noktayı elde edebilmek mümkün olmıyabilir. Çünkü üniform 
rejime erişildiği anda taban akımı ile hidrolik akımı stabilize etmek müm
kün olamamaktadır. 

Bu şartlar altında tavsiye edilecek çalışma tarzı şu olabilir. Yukarda 
söylenildiğine göre tam period 12 fazlıdır. Şekil 2 den de görüldüğü gibi 
12 inci faz ve 4 üncü fazın temsilci noktalan olayı ifade eden ana eğrinin 
üzerinde bulunmaktadır. Dolayısiyle birinci takribiyette 4 ikinci takribi
yette ise daima 8 inci noktalann alınması ve hesapların bu noktalara isti
nad ettirilmesi gereklidir. Böylelikle hem ana eğri üzerindeki noktalar 
alınmış olur hem de sabit bir faz farkını gözetmek imkan dahiline girer. 
Elde edilecek neticeterin gine de tashibe muhtaç bulunacağını gözden ka
çırmamak lazımdır. 

3 - Misal 

Konu Esenboğa Araştırma Sitesi Laboratuarlannda incelenmiştir. 

Kullanılan kanalın karakteristikleri aşağıya çıkanlmıştır : 

Kanal boyu : 57 m. 

Kanal eni : 0.90 m. 

Kanal kesiti şekli : Dikdörtgen 

Kanal cidan cinsi : Beton 

Tabanda kullanılan malzeme : Silis kumu (Sultan Çiftliği) D = 0.76 

Deneyler özel bir teknik kullanılara:k yapılmıştır. Bunun için kanal 
nihayetine konulmuş olan bir klapeden faydalanılmaktadır. Kanal tedricen 
su ile doldurulmuştur. Su derinliği, üniform rejimde kanal içinde bulun
ması gereken su derinliğinden 5 - 7 sm daha fazla tutulmaktadır. Bundan 
sonra kanala sabit bir Q debisi verilmektedir. Akım teessüs ettikten sonra 
mansap klapesi yavaş yavaş açılır. Bu sırada tabanda cüz'i bir hareket 
vardır. Kanal üzerine yerleştirilmiş bulunan limnimetreler ile su hattı 
kontrol edilir. Bu ameliye su hattı taban hattına paralel oluncaya kadar 
devam eder. Bu anda kapak tesbit edilir. Elde edilen su hattı elde edil
mesi gerekli su hattından daha alçaktadır. Tabanda ise taban şekilleri 
yeni teşekkül etmeğe başlamıştır. Dolayısiyle su hattı tedricen yükse
lecektir. Bu durumda ilerde kapak civarında bir al çalma . hattı teşekkül 
edecektir. Dolayısiyle deneyler kanalın ortasında özel itina ile seçilmiş 
bulunan bir kesimde yapılmıştır. Bu kesimin boyu 10.00 m. dir. Memba
dan 21.65 mansaptan ise 25.21 metre mesafede bulunmaktadır (Şekil 5). 
Hareketsiz taban halinde yapılan deneylerden en gayrı müsait hallerde 
bu kesimde üniforma yakın bir akımın teşekkül ettiği anlaşılmıştır. 
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TABLO: 1 

Hızlar 
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Noktalar 

Ru. 
R k, R/ k, SF, j u. k,U• RU• 

V , , j V V 

- ----------------
/ o +O -0 o +O - 0 +O +O +O 2 

------ - - ----------
/-( +O +m - m o +m - m +m +max +m 3 

------------------
/-( +m +max -m - m +O - m +m +ma.ı3 +max 4 

------------------
~ + O o +O -0 -m +O - m -m - m 5 

------------------
~ o - 0 +O o -0 -tO -0 - 0 -o 
------------------

~ - 0 -m +m +O -m +m -m -max -m 6 

------------------

"x -m -ma..x +m +m - 0 +m -m +max' -max 7 

------------------
/ -( - o - 0 - 0 +O +m - 0 +m +m +m 8 
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Malzeme membadaki 21.65 m. lik kısımdan taşınarak mansapta de
polanmaktadır. Bu taşıma ve depolama keyfiyeti hidrolik karakteristik
lere göre olduğundan deney kesitinde gerekli stabilite sağlanabilmiştir. 

Tablo 2 de elde edilen neticeler verilmiştir : 

TABLO 2 

Deney sonuçlan Limnimetre okumalan 

Limnimetreler : ı, 2, 3, 4 (Şekil : 5) 

ı !2 3 4 
Okuma Su 

fasılalan Saat sıcaklıklan 

34,42 34,42 34,42 34,42 10.00 12.00 c 
.34,73 34,64 34,52 34,54 10.30 :. 
35,05 35,10 34,82 34,76 11.00 , 
35,32 35,49 35,46 35,18 11.30 :t 

35,82 36,05 35,65 35,31 12.00 > 
36,05 36,05 3b,96 35,72 13.00 11.5 c 
36,05 36,05 36,12 35,93 13.30 ·> 
35,94 35,77 35,67 35,40 14.00 -» 
35,86 36,10 35,86 .35,46 15.10 ı. 

35,68 36,09 35,85 35,31 16.10 ı. 

Deney sonuçlan Şekil 2 de gösterilmiştir. Buradan Şekil 2 ile Şekil ı 
arasındaki yakın benzerlik açıkça müşahede olunmaktadır. Bu, teori ile 
tatbikatın yakın alakasını ortaya koymaktadır. 

Teorik 4 numaralı noktanın tatbikattaki durumu da yukarda söyle
nildiği gibidir, yani 4 noktası üçüzlü bir nokta olmaktadır. Saat ıo da 
başlıyan deney saat ı6.ıo da kesildiği zaman ancak bir kulak sarih ola
rak belirmiştir. 
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Başka deneylerde iki veya üç kulağın belirtilmesi mümkün olabil
miştir. Kulaklann büyüklükleri mütecanis gözükınemiştir. Bu olayın ke
sinlikle izahı ise mümkün olamamaktadır. Konunun daha fazla araştını
ması ve incelenmesi gereklidir. 

4 - Sonuç 

Hareketli tabanlı akımlarda üniform akımının teşekkül etmesi için 
geçen zaman içindeki değişken hareket yan teorik bir yoldan incelenmiş 
bulunmaktadır. Böylece bilhassa direnç ölçümleri konusunda alınması 

gerekli tedbirler burada açıkça belirmiştir. Konunun ne derece çetrefil 
olduğu anlaşılmaktadır. Kalitatif sonuçların yanı sıra kantitatif sonuçla
ra da gidebilmek için problemin daha dikkatle ve daha büyük sayıdaki 

deneyiere dayanılarak incelenmesi gerekmektedir. 
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V AHŞİ DERELERDE DEBI ÖLÇÜMÜ 

ÖZET 

Y. Müh. Dr. 
Sıtın BUBSALI 

DSİ Araştırma Dalresi 

Akarsularda debi ölçümü için kullanılan metodlar, debinin mikta
rına ve akarsuyun meyline göre değişmektedir. Yaklaşık sonuçlar veren 
yüzgeç metodundan savak veya muline ile yapılan oldukça hassas debi 
ölçümlerine kadar çeşitli usuller mevcut olmakla beraber, sert meyilli 
akarsularda debi ölçümü ayn bir problem olarak karşımıza çıkmakta
dır. 

Gerçekten, dağ akarsularında akımın yüks~k kinetik enerjisi, ta
banın iri taşlarla kaplı oluşu , a.şın derecede çalkantılar, alışılmış usullerle 
debi ölçümüne imkan vermemektedir. 

Buna karşılık , çalkantılı bir akım içine bırakılan bir tuz çözeltisi, 
muayyen bir mesafe katettikten sonra, en kesitin her noktasında ayni 
konsantrasyonu verec~k surette ' homogen bir karışım meydana getire
bilmekte ve bu konsantrasyon ölçülmek suretiyle akarsuyun debisini he
saplamak mümkün olmaktadır. Sert meyilli akarsulann bu özelliğinden 
faydalanarak, yatağı içindeki birçok kaynaklada beslenen Hocantı su
yunda kimyasal metod ve elektrik iletkenliği metodlan ile debi ölçümleri 
yapılmıştır. Bulunan sonuçlar yardımı ile debinin mesafeye göre değişi
mini veren Q (x) eğrisi .çizilmiştir. 

SYNOPSİS 

Discharge measurement methods in natural streams are different 
depending on the rate and slope of the flow. Although various methods 
exist for flow measurement, such as «float method» giving very appro
ximate results, or csharp crested weir» and ccurrent meter» measure
ments which are more accurate, discharge measurement of a mountain 
river encounters serious difficulties. 

13 



In fact a mountain river flowing in a channel blocked with stones, 
does not permit the use of any one of these methods because of its high 
kinetic energy and turbulence. 

However, if an indicator solution is introduced into a highly turbu
lent flow, after a finite distance of mixing, concentrations have the same 
value in every point of the cross - section; if one measures this concen
tration, dis charge calculation of the river can be accomplished starting 
from this value. 

Utilizing this property of mountain rivers, discharge measurements 
of Hocantı River, which is alimented by several springs along it's chan
nel, has been made with the chemical method and electrical conductivity 
method. The functıional trend of Q (x) has been found, and the optimum 
placement of the intake of a hydro- power station has been determined 
as a point to which corresponds the greatest value of the Q and H pro
duct, H being the head. 

1 - Giriş: 

Mut hidroelektrik tesisi su alma yapısının üzerinde inşa edileceği 
akarsu (Hocantı Suyu), Şekil 1 de görülen kaynaktan beslenmektedir. 
Bu ana kaynaktan mansaha doğru 100 - 150 m. lik bir kısımda ikinci de
rece önemli diğer kaynakların mevcudiyeti müşahade edilmekte ve debi 
bu kısımda menbadan mansaha doğru artmaktadır. 

Diğer taraftan kayalık bir yatak içinde akan akarsuyun meyli, yak
laşık olarak, j = 0.10 civarındadır (Bak. Şekil 1). 

Hidroelektrik tesisten elde olunacak enerji genel olarak 

N = '7CUQH 
şeklinde ifade olunabilir. Burada : 

N = Takat (Kg. m/ Sn.) 
Q = Debi (m3/ Sn) 
H = Şüt (m) 
cu = Suyun özgül ağırlığı (Kg/ m3 ) 

rı = Randıman katsayısı'ın göstermektedir. 

Yukanda açıklandığı gibi, kaynaktan mansaha doğru uzaklaştıkça 
debi artmakta, buna mukabil şüt azalmaktadır. 

Takatın, yani QH çarpımının max. olması için kaynaktan itibaren 
hangi uzaklıkta su alınmalıdır? Diğer bir deyimle su alma yapısı hangi 
kotta inşa edilmelidir ki maksimum güç elde edilebilsin? 

Problemi çözmek için H ve Q nün mesafeye bağlı olarak ifade edil~ 
meleri lazımdır. 
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H = H (x) eğrisi, arazide nivelman yapmak suretiyle hassas ola
rak tayin edilebilir. Q = Q (x) fonksiyonunun tayini için ise, ana kaynak
tan itibaren muhtelif x mesafelerinde debi ölçümleri yapılması icabet
mektedir. 

Fevkalade sert meyilli bir akarsuda, alışılmış klasik usullerle debi 
ölçümü imkansız olduğundan bu tip akarsularda son senelerde tatbik 
edilmekte olan kimyasal metod ve elektrik iletkenliği metodlan ile öl
çümler yapılmış ve Q (x) eğrisi böylece belirlenmiştir. 

H (x) ve Q (x) bilindiğine göre bunların çarpımını veren eğriyi ye
ter bir yaklaşımla grafik olarak çizmek mümkündür. Çarpım eğrisinin 
max. noktasına tekabül eden yer, azami enerji temini bakırnından en uygun 
su alma yeri olacaktır. 

2. - Debi ölçümlerinde kuUa.nılan metodlar haklunda genel bilgi : 

Akarsularda yapılan debi ölçümlerinde kullanılan metodlar, debi
nin miktarına ve akarsuyun meyline göre değişik olmakla beraber en 
çdk kullanılan metod muline ölçümleridir. Küçük debili akarsularda sa
vakla da ölçüm yapılabilmektedir. 

Tabanı iri taşlarla kaplı, debisi 1 m3 den büyük ve sert meyilli 
akarsularda, muline ve savakla debi ölçülmesi hemen, hemen imkansız 
olduğundan bu şartlara daha uygun metodlar aranmıştır. 

2.1. - Kimyasal metod : 

Vahşi dereler ve dağ akarsulannda sel karakterindeki akımlar, ekseri 
hallerde suyun hava ile kanşmasına sebep olacak derecede çalkantılıdır. 
Bu özellik, a;karsuya eriyik halinde atıiabilen herhangi bir maddenin, 
muayyen bir mesafe kartettikten sonra vardığı bir enkesitte, her noktada 
aynı konsantrasyonu verecek surette mükemmel bir kanşım meydana ge
tirmesini mümkün kılmaktadır. 

1863 senesinde Fransız İlimler Akademesine verdiği bir notda bu 
hususa işaret eden Th. Schloesing, ilk defa kimyasal bir metod kuHana
rak debi ölçme fikrini ortaya a~tır. «Debi ölçümü için yeni bir me
tod» adını taşıyan bu notu ile Schloesing, Na ve Ca klorür kullanılması

nı tavsiye etmekte idi. O zamandan bu yana İngiltere, Hollanda, İsviçre, 
Almanya, Amerika, İtalya, ve Fransada, bazı araştıncılar tarafından 
kimyasal metodla ölçümler yapılmış ve metodun geliştirilmesine çalışıl

mıştır. 

Kimyasal metodun ana prensibi, muayyen bir noktada akarsu içine 
atılan, konsantrasyonu belli bir eriyiğin, tam kanşımın hasıl olduğu nok
tadan sonraki bir enkesitten alınan nüm11ne içinde ne miktarda bulun
duğunu tesbit etmek suretiyle debiye geçmekten ibarettir. Debi büyük ol
duğu nisbette, alınan nümunelerin konsantrasyonu düşük olacaktır. 
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2.2 - E lektrik iletkenliği metodu 

Şayet suyun içine atılan tuz, elektrik iletkenliği meydana getiren bir 
tuz ise, nümune alınan kesitte konsantrasyon debiye bağlı olarak azalmış 
olacağından, iletkenlik de konsantrasyona tabi olarak azalacaktır. Şu 
halde, elektrik iletkenliği bizce belli olan bir eriyiği kullanmak suretiyle 
kimyasal metoddakine benzer şekilde debi ölçmek mümkün olacaktır. 
Kimyasal metodda, nümune kesitinden alınan suyun içindeki tuz konsan
trasyonunu tesbit etmeye, bu usulde elektrik ilet:kenliğini ölçmek tekabül 
etmektedir. Elektrik iletkenliğinden konsantrasyona ve -oradan da debiye 
geçmek mümkündür. 

2.3 - Yapılan ölçümlerde kullanıJan metodlar 

Mut hidroelektrik tesisi için yapılan debi ölçümlerinde yukanda ge
nel prensipleri verilen kimyasal metodun farklı iki şekli ile elektrik ilet
kenliği metodlan kullanılmış, ayrıca toplam debinin ölçümü için küçük 
ahşap köprünün bulunduğu kesitte muline ölçümünden faydalanılmıştır. 

Raporun müteakip kısımlarında evvela kimyasal metod ve elektrik ilet
kenliği metodlan izah edilecek, bilahare gerek bu metodlar, gerekse mu
line ile yapılan ölçüroler in neticeleri verilecektir. Bu neticelere istinaden 
çizilen QH çarpım eğrisinden su alma yerinin absisi bulunacaktır. 

3. - Kimyasal Metodun İzahı 

3.1. - Sabit Debi Metodu 

Debisi ölçülmek istenen akarsu ya, uygun bir enkesitten ( enjeksiyon 
kesiti), konsantrasyonu bilinen bir tuz eriyiği sabit bir debi ile enjekte 
edilir (Şekil 2) . Tam karışımın meydana geldiği mesafenin sonundaki 

Enjeksiyon 
kesiti 

ı 

I=Tom korı,ım boyu 
Nunuıe 
kesiti 

ı . 
--~'L--------------------tı~·--~~ 

o; 1 c0 ------- 1 (Q +q); C2 -. ı ı 1 
q; c, 

--~1 --------~~~ ~--~ 
ı 1 
1 Şekil : 2 - Klınyasal metod - tarif ve notasyonlar 1 

~"'ig. 2 - La. m etbode chimique - Schema de prindpe et notations. 
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diğer bir enkesitten (nümune enkesiti), alınan nümunenin analizi yapıla
rak konsantrasyonu tesbit edilir. Akarsuyun debisi Q,, enjekte edilen 
eriyiğin konsantrasyonu C, sabit debi q, akarsuda tabii olarak mevcut 
olan tuz konsantrasyonu Co, nümune kesitindeki konsantrasyon Cı ile 
gösterildiği taktirde, deney esnasında enjeksiyon ve nümune kesitlerin
den geçen tuz debisinin eşitliği yazılırsa : 

Q,Co + q Cı = (Q1 + q) C, 

Buradan debi ifadesi : 

Cı - c~ 
Q, = q 

C2 - Ca 
bulunur. Şayet kullandığımız tuz, ölçüm yapılan akarsuda tabü olarak 
mevcut değilse Co = O dır. 

Diğer taraftan C,, Cı den umumiyetle çok büyük olduğundan C, ya-
nında Cı ihmal edilebilir. Bu taktirde : 

Q Cı 
l = q c2 

olur. Bu usule «Sabit Debi Metodu» adı verilmektedir. Bu metodla bulu
nan konsantrasyon - zaman eğrisinin permanan şartlara tekabül eden bir 
C2 sahanlığı mevcuttur. Alınan nümunelerle C~ değerinin tesbit edilebil
mesi lazımdır (Şekil 3). 

c 

;) 

ı: 
o 
>o .. ., 
c ... 

Permanon şartlar-I 
ı· ı .. 

c c2 c 
Cil 
c 
o 
,.; 

N 
::J 
t-

t 

Zaman 
~ekil : 3 - Sabit debi metodunda. konı.antr:ı.syonun 7.amaruı. t i\bi 

ola ra k değişimi 

F ig. 3 - Varia.tion de la. concentration en fonction du 
t.emps - ınethode a debit con~tant. 

3.2. - İntegrasyon metodu (Toplam ölçme ) 

Bu usule «Devamlı nümune alma metodu» da denilmektedir. Sabit 
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debi metodundan farkı, sabit debi yerine yoğun eriyiğin ani olarak suya 
bırakılmasıdır. Bu taktirde enjeksiyon kesitinden bırakılan eriyiğin ta
mamının, nümune kesitinden geçişi kat'i olarak tesbit edilmelidir; ancak 
bu suretle · bırakılan tuz ile nümune kesitinden geçen toplam tuz mikta
rının eşitliğini yazmak mümkün olacaktır. 

Bu da nümune kesitinde, O veya Co konsantrasyonundan başla

yarak k<msantrasyon - zaman eğrisinin tamamım çizebilmek üzere de
vamlı nümune alınmasını zaruri kılmaktadır (Şekil4) . 

Toplam nümune alma zamanı t , ortalama konsantrasyon C2 , suya ani 
olarak dökülen eriyik hacmi V ile gösterilmek ve 3.1 deki notasyonlar 
kullanılmak suretiyle her iki kesitte tuz miktannın eşitliği aşağıdaki 

denklemle - tatbikat için yeter bir hassasiyetle - ifade olunabilir : 

Qı t Co + V Cı = Q t Cı 

Q =~ ( Cı ) 
T Cı- Co 

VC1 = G kullanılan tuz ağırlığıdır. Ölçüm neticelerinden C2 bulun
duğuna göre, debi yukardaki formülle kolayca hesaplanır. 

c 

Zoman 

Şekil : 4 Integrasyon (Toplam Ölçme ) metodunda konsantrasyonun zamanla değişimi 

Fig. 4 - · Variation de l::ı. concentration en fonction dn t""ını)s - !ılethode p::ı.r 

integration (pr elevement continu ) . 

4. - Elektrik iletkenliği metodunun izahı : 

Akarsuyu iletken hale getirmek için içerisine konsantrasyonu bili
nen bir tuz eriyiği dökülür . Bu eriyik nümune alma kesitine gelinceye 
kadar, nümune kesitinin her noktasında ayın konsantrasyonu verecek 
şekilde karışmış olacağından, bu kesitin herhangi bir yerinden tulumba 
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ile tuzlu su çekilerek içinde iletkenliği ölçecek aletin elektrotlannın bu
lunduğu bir ahşap kanalcıktan geçirilir. netkenlik, elektrotların aralığl 
ve suya batına nisbetleri ile orantılıdır. Aralarındaki mesafeyi daima sa
bit tutabilmek için elektrotlan doğrudan doğruya akarsuya batırmak ye
rine, içinde nisbeten sakin bir akım cereyan eden ahşap kanalcığa batır
mak icabetmektedir; batına miktarının iletkenliğe tesir etmemesi için elekt
rotlara, su yüzü hizasında, iletken olmayan bir gömlek geçirilir. 

Ahşap kanalcıktan faydalanmaktaki diğer bir zorunluk ta iletken
likle konsantrasyon arasındaki bağıntıyı tesbit etmek için, ölçümler es
nasındaki elektrot aralığını bozmadan bir kalibrasyon yapmak mecburi
yetidir. Kalibrasyon için konsantrasyonu belli olan eriyikler ahşap kanal
cığa daldurularak iletkenlikleri ölçülür ve elde olunan değerlerle çizilen 
ayar eğrisinden, akarsuda yapılan ölçümler esnasında okunan iletkenlik
terin hangi konsantrasyonlara tekabül ettiği bulwıur. 

Foto : ı - KWS/ T - 5 Cihazı 

Photo ı - L'appareil KWS/ T - 5 

Mut'da yapılan ölçümlerde iletkenliği ölçmek ıçın kullanılan 
KWS/ T- 5 cihazı direnç ve indüktiviteyi ölçen bir Wheatstone köprüsü 
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olup ayrıca bir amplifikatör ve bir generatörü ihtiva eder. Generatör 5000 
herz/ 6,6 voltlu'k ceryanı köprüye verir. Köprüdeki değişimler amplifi
katörden geçerek göstergeye gelir. Cihazın hassasiyet derecesi, okunınası 
istenilen konsantrasyona tekabül eden iletkenliğe göre seçilebilmektedir. 
(Bak- Şekil 5,6 ve Foto 1). 

1 firrfWMUftt OlrftO .... " 
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Şekil : 5 - netkenlik metodu ile ölçüm. Şeına.tik şekil 

Fig. 5 - Lamesure du debit par la methode de conductibilite. 

lletkenlik metodu ile yapılan ölçümlerde kimyasal metodlarda anla
tılan «Toplam ölçme» şekli kullanılmıştır. Konsantrasyona bağlı olarak 
zamanla değişen iletkenlik değerleri yukarıda sözü geçen cihaz vasıtası 
ile okunur ve ayar eğrisinden mütekabil konsantrasyonlar bulunarak 

Konsantrasyon - Zaman eğrisi çizilebilir. Bu eğrinin alanı ( ~!: x saniye ) 

cinsinden tuz miktarını verir. Şu halde, bu alan akarsuyun debisi .ile 
çarpılırsa bulunacak değer akarsuya eriyik halinde bırakılan tuz mikta
mu ağırlık olarak verecektir. 3.2. deki gibi enjeksiyon ve nümune kesit
leri arasında tuz miktarının eşitliği yazılarak : 

G = Q f C dt 

bulunur. Burada : 
VC1 = G kullanılan tuz ağırlığı 

C konsantrasyon 
Q debi'yi göstermektedir. 
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j Cdt integrali KWS/ T - 5 cihazının okumaları ile, G ise kullanı-
o 

lan tuz ağırlığı olarak belli olduğundan Q debisinin hesabı mümkün ol
maktadır. 

I<WS·T/~ 

ıcws·-T,~ 

-- &000Haii2.6V 
IIGpV .,.._ 

Şekil ; 6 RWS - T/ 5 Cihazı 

Fig. 6 Scbema.d l'appareil KWS - T/ 5 

5. - Kimyasal metodla yapılan deney sonuçlan : 

i j}))}}})})j jl 

Kimyasal metodla yapılan ölçümlerde adi tuz ve sodyum bikromat 

ayrı, ayrı kullanılarak iki seri ölçüm yapılmış ve «Sabit Debi Metodu» n

dan faydalanılmıştır. 

Eriyikleri sabit debi ıle akarsuya vermek için NEYRPİC imalAtı olan 

cihaz kullanılmıştır (Şekil 7 ve Foto 2,3). Sabit seviyeli kap esasına göre 

projetendirilmiş olan bu cihaz, kalibre edilmiş orifisler yardımı ile akar
suya 25 ila 600 cm8/ sn arasındaki debileri sabit olarak verebilmektedir. 

5.1. - Adi tuz (NaCl) ile yapılan ölçümler: 

Tuz kullanılmak suretiyle yapılan ölçüm sonuçlan Ek I de verilmiş
tir. q = 0.691 Lt/ sn lik sabit debi veren orifisle yapılan deneylerde daki
kada bir nümune alınarak, bu nümuneler laboratuarda AgNO;ı eriyiği ile 

muamele edilmiş ve mgr/ Lt klorür olarak C2 konsantrasyonları bulun
muştur. 

Bulunan C2 değerleri ile çizilen konsantrasyon - zaman diyagramla

rından permanan şartlara tekabül eden sabit c2 konsantrasyonu bulun
muş ve Ek I de görüldüğü gibi debi hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar 
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Şekil : 7 - NEYRPİC - Sabit debi motodu ile ölçüm elliazı 

Fig. 7 -- L'inst.allation pour la mesure du debit par la mt"tlıode 
chinıique - procl'de a ılebit constaııt. 

!s tasyon Kaynağa Q debisi 
' No. Uzaklığı m. m~;sn 

ı o Ölçülmedi 
2 60 2.747 
3 100 3.033 
4 140 3.271 
5 294 3.522 

5.2. - Sodyum Bikromat (Na.Cr,07) ile ya}Jılan ölçümler 
Sodyum bikromatla yapılan ölçüm sonuçları Ek II de verilmiştir. 

Kolorimetre ile gayet hassas bir şekilde kromatın tanımlanması mümkün 
olduğundan q = 0,0399 Lt/ sn lik sabit debi veren orifis kullanılması ki
fayet etmiştir. Kromatın boyayıcı özelliği dolayısiyle, mükemmel bir ka
nşımın meydana geldiğini gözle görmek mümkün olmuştur. Tuzla yapı
lan ölçümlerden farklı olarak, akarsuda tabü şekilde kromat bulunmadı
ğından, formillde Co = O konulmuştur. Kolerimetre okumalarını sabit bir 
f faktörü ile çarparak mgr/ Lt cinsinden kromat konsantrasyonunu bul
mak kabildir. Ancak ara hesaplarda buna lüzum olmadığından doğrudan, 
doğruya «kolorimetre okuması - zaman» diyagramı çizilmiş ve permanan 
şartlara tekabül eden c2 konsantrasyonu ile debi hesaplanmıştır. 
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Foto : 2 - NEYRPİC - Sabit debi metodu ile ölçüm cihazının genel görünüşü 

Photo 2 V ensemble de !'installation avec bac a niveau coııstruıt (NEYRPI C) -
La metbode chirnique a debit conı:;tnnt. 

Foto : 3 - Sabit seviyeli kap 

Photo S - Le bac a niveau coustant. 



Bulunan sonuçlar : 

İstasyon 
No. 

ı 

2 
3 
4 
5 

Kaynağa 

Uzaklığı m. 

o 
60 

ıoo 

ı40 

294 

Q debisi 
m 3/ Sn 

Ölçülmedi 
2.747 
3.0ı2 

3.242 
3.5oı 

6. - Elektril< iletlnmliği metadu ile bulunan sonuçlar 

KWS/ T - 5 cihazının uygun E.kalalan kullanılarak ve tuz bulutunun 
geçişi esnasında her 5 - 10 sn de bir okuma yapılarak tesbit edilen değer
lerle «Skala okuması - Zaman» diyagramları çizilmiştir. Kalibrasyon eğ

risi yardımı ile, iletkenlikle oranblı bir değer olan skala okumalarından 

konsantrasyona geçilmiştir. G = ıo kg tuzla yapılan deneylerde, bahis 
konusu debiler için, cihazda yeter bir hassasiyetle okunan iletkenlikler 
elde olunmuştur. Ek m de verilen diyagramlara göre yapılan hesaplar
da bulunan sonuçlar : 

İstasyon 
No. 

ı 

2 
3 
4 
5 

Kaynağa 

Uzaklığı m. 

o 
60 
ıoo 

ı4o 

294 

Q debisi 
m 3/ Sn 

2.650 
3.080 
4.550 
3.300 

7. - 5 N o. İstasyon da yapılan muline ölçümleri 
Toplam debinin kontrolü için, ahşap köprünün hemen menbamdaki 

5 No. istasyonda, fevkalade müşkül olma]kla beraber, iki seri muline öl
çümü yapılrnışbr. Debi diyagramlan Ek IV de görülmektedir. Muline öl
çümüne göre 5 No. istasyonda Q, = 3.032 m3 / sn ve Q2 - 3,234 m3 ' sn 
debileri bulunmuştur. 

8. - Sonuçlarm karşılaştınlması 

Kaynak Q m:ıjsn 
İstasyon 

Uzaklıgt 
No. 

m . T uz Bi kroma t İletkenlik Muline 

ı o - -
2 60 2.747 2.747 2.650 -
3 100 3.033 3.012 3.080 -
4 140 3.271 3.242 - -
5 294 3 .522 3.501 3 .300 3.032 

3.234 

( •) Bu deg"er, hatalı oldug"undan nazan itibara alınmıyacaktır. 
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Bu cetvelin tetkiki sonunda, kaçınılması imkansız olan ölçüm hata
ları da gözönüne alınarak, 2, 3, 4, ve 5 No. lı istasyonlar için sırası ile 
Q2 = 2.750 ma/sn, Q3 = 3.000 m3/ sn Q4 = 3.250 m3/ sn, Qs = 3.500 m3/ sn 
debileri kabul edilmiştir. 

9. - En uygun su alına yerinin grafik olarak bulunnıa.sı 

Bulunan Q değerleri ile çizilen Q (x) eğrisi ile, nivelmanla elde edi
len H (x) eğrisinin çarpımını gösteren QH eğrisinin max. noktasının ab
sisi, max. enerji temini için en uygun su alma yerini göstermektedir. (Şe
kil 8, 9). Buna göre su alma yapısının, 2 N o. lı Debi ölçüm istasyonu ci
varında, inşai bakımdan da müna.sip olan bir yerde, tesis edilmesi uygun 
olacaktır. 

10. - Soııuç 

Şekil : 8 - H (:X) ve Q ( x) eğrileri 

Fig. 8 Les courbes H (x) et Q (x). 

Mut hidroelektrik tesisinin üzerinde inşa edileceği sert meyilli akar
su bir ana kaynaktan çıktıktan sonra bir takım ikinci derece kaynaklar
la beslenmektedir. 

Menba, mansap istikametinde hareket edildikçe şüt azalmakta, buna 
mukabil debi artmaktadır. 

Takriben % 10 meyilli olan akarsuda, Sodyum Klorür ve Sodyum 
bikromat kullanılarak kimyasal metodla ve sodyum klorür kullanarak 
iletkenlik metodu ile debi ölçümleri yapılmıştır Mevcut küçük ahşap köp
rünün hemen önünde, iki seri ölçüm ile, toplam debi muline ile de tesbit 
edilmiştir. 
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Şekil : 9 

Fig. 9 - La courbe du produit QH 

Bulunan sonuçlar normal tolerans sınırlan içinde birbirine uymak
tadır. 

Bu malumata istinaden azami enerji temini bakımından en uygun su 
alma yerinin tesbiti mümkün olmuştur. 
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EK - I 
ADİ TUZ (Na CI) İLE YAPILAN DENEYLER 

Hazırlanan ana tuz çözeltisinden alınan nümunenin titrasyonu so-
nucu: 

Ana Çözelti : Na Cl (Sodyum Klorür) = 229,32 gr/ 1 
Cı Konsantrasyonu : Cl (Klorür ) = 139,16 gr / 1 

2 No. İstasyon-Membadan itibaren 60 m. den abnan nümuneler : 
Ş~e N/ 100 AgNo3 C2 Konsantrasyonu 
No. Sarfiyatı mgr/ 1 klorür 
37 0,76 5,1 
38 5,14 35,1. 
39 5,90 40,1 
40 5,90 40,1 
41 5,88 40,1 
42 5,44 37,2 
43 0,80 5,47 
44 0,76 5,1 
45 0,76 5,1 
46 0,76 5,1 
47 0,76 5,1 
48 0,76 5,1 

C., k?nsantrasyonu için sarfiyat : 0,76 

Q 
Q 

C., = 5,1 mgr/ l (Klorür olarak) 
q = 0,691 l Sn 

Q 
C, 

= qx --
Cı - Co 

0.691 X 10 ax 139160 
40.1 - 5,1 

2.747 m3 / Sn 

... ı.~/1 
..oJ 
J 

1 

:ı 
~t 

Q = qx 

Cı - Cı ~Cı 

alınacaktır. 
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3 N o. İstasyon - Membadan itibaren 100 m. den alınan nümuneler : 

Şişe N/ 100 AgNo3 c" Konsantrasyonu 
No. Sarfiyatı mgr / 1 klorür 

25 0,76 5,1 q = 0,691 1/Sn 

26 4,26 29,3 Cı = 13916 mgr/ 1 

27 5,32 36,2 c2 36,8 mgr/ 1 

28 5,40 36,8 Co = 5,1 mgr/ 1 

29. 5,40 36,8 

30 4,28 29,4 Q 3,033 m'/Sn 

31 1,24 8',5 

32 0,84 5,8 

33 0,76 5,1 

34 0,76 5,1 

35 0,76 5,1 

36 0,76 5,1 
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4 No. İ&tasyon - Membadan itibaren 140 m. den alınan numuneler : 

Şişe N / 100 AgNo;ı 

N o. Sarfiyatı 

13 0,76 

14 2,94 

15 4,82 

16 5,04 

17 5,04 

18 4,90 

19 1,53 

20 0,90 

21 0,76 

22 0,76 

23 0,76 

24 0,76 

C ıntr/!11 

ı 

30 

C~ Konsantrasyonu 
mgr, 1 klorür 

.. 5,1 

20,1 

32,8 

34,5 

34,5 

33,4 

10,6 

6,1 

5,1 

5,1 

5,1 

5,1 

.._., H:C~l F.ım"' tı::sbi ouıı ~ 
b! ~ ..... 4..., kl~"'QH 

q 

Cı 

c" 
c .. 

Q 

= 0,691 1/Sn 

= 13916 mgr/ 1 

:::; 34,5 mgr/ 1 

5,1 mgr/ 1 

3,271 m3/ Sn 

"'MZ ıt">'!l 
1 tıı r.qtl • 
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5 No. istasyon - Membadan itibaren 294 ın. den alınan nümuneler (Köprü 
Kesiti) 

Şişe N / 100 AgNo, C~ Konsantrasyonu 
No. Sarfiyatı mgr / 1 ltl::ırür 

ı 0,76 5,1 

2 0,76 5,1 

3 0,76 5,1 

4 1,18 8,2 q = 0,691 1 Sn 

5 3,14 21,5 Cı = 13916 mgr / 1 

6 4,75 32,4 c~ = 32,4 mgr/ 1 

7 4,75 32,4 Co = 5,1 mgr/ 1 

8 4,74 32,4 

9 4,24 29,0 

10 4,24 29,0 

ll 1,78 12,3 Q = 3,522 m~;sn 

12 0,96 6,5 
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EK - n 
SODYUM KROMAT İLE YAPILAN DENEYLER 

Hazırlanan ana kromat çözeltisinden alınan nümunenin kolarimetre
de dkunan değeri : 

Kolorimetrede okunan 35,1 x 10", Cı konsantrasyonu olarak kullanı
lacaH:tır (Kolorimetre de okunan değerler sabit bir f faktörü ile çarpıl
mak suretiyle mgr/ 1 olarak kromat konsantrasyonuna geçmek kabildir.) 

2 N o. İstasyon - Membadan itibaren 60 m. den alınan numuneler : 

Şişe N o : Kolorimetrede okunan 

16 (Küçük) 0,8 

17 Q = q x 
Cı - c2 

» c2.- Co 
18 » 51,0 
19 » 51,0 C, - c2 N Cı 

20 » 51,0 
Co 

21 51,0 
= o 

» 

22 » 51,0 Q = 
Cı 

q X c:;-
23 » 50,2 
24 » 50,0 Q = 0,0399 X 10- 3 X 

35,1 x 10~ 

25 » 50,0 
51,0 

26 » 5,0 Q = 2,746 m3/ Sn 
27 » 0,3 
81 (Büyük) 0,0 
82 » 0,0 
83 » 

84 » 
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3 N o. İstasyon - Membadan itibaren 100 m. den alınan nümuneler : 

Şişe No : Kolorimetre<le okunan 

ı (Küçük 34,0 

2 » 45,0 Q = 0,0339 X 10-a X 
35,1 x ıo~ 

46,5 

3 » 46,4 

4 » 46,5 Q = 3,012 m3/ Sn. 

5 » 46,5 

6 » 46,9 

7 » 46,5 

8 » 46,2 

9 » 46,5 

10 » 17,5 

ll » 3,9 

12 » 2,0 

13 » 0,4 

14 » 0,0 

15 » 0,0 
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4 No. İstasyon - Membadan itibaren 140 m. d~n alınan nüınuneler : 

Şişe No Kolorimetrede okunan 

66 27,0 

67 39,8 Q = 0,0339 x 10-a x 
35,1 x 10~ 

43,2 
68 41,7 

69 43,2 Q = 3,242 m3/ Sn 

70 43,2 

71 43,2 

72 43,2 

73 41,5 

74 40,0 

75 23,5 

76 3,7 

77 1,1 

78 0,0 

79 0,0 

80 0,0 
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5 N o. İstasyon - Membadan itibaren 294 m. den alınan nümuneler (Köp-

rü Kesiti) 

Şişe No Kolorimetrede okunan 

51 0,0 

52 1,0 Q = 0,0399 X 
35,1 x 10~ 

40 
53 8,7 

54 31,4 Q = 3,501 m3/ Sn 

55 35,5 

56 38,7 

57 38,7 

58 39,2 

59 40,0 

60 40,0 

61 40,0 

62 37,0 

63 16,8 

64 4,7 

65 1,7 
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EK - m 

lLETKENLİK METODU lLE YAPILAN DENEYLER 

2 No. İstasyon 

2,0 
27,0 
56,0 
70,0 
69,0 
56,0 
41,0 
26,0 
13,0 

6,0 
4,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 

I C = 378,0 

3 N o. Istasyon 

1,0 
14,0 
27,0 
44,0 
56,0 
49;0 
35,0 
27,0 
21,0 
17,0 
12,0 

8,0 
5,5 
3,5 
2,5 
1,5 
1,0 
1,0 

I C = 325,0 

T n 

Jcdt = L CAt 
ı o 

T 

n 

= At L c 
ı 

At = 10 Sn 

.! c dt = 1ox 378 = 378o 
• 

T 

Q = __Q_ 

.r~ dt 
o 

Q = 10 000 000 = 2650 Lt/ Sn 
3780 

Q 2,650 m3/ Sn 

Jc dt = 10 x 325 = 3250 Sn x mgr/ Lt 
o 

o 

Q = 10000000 
3250 

Q = 3,080 m3/ Sn 



4 N o. İstasyon 

1,0 
T 

4,0 
9,0 J C dt = 10 x 219,5 = .2195 Sn x mgr/ Lt 

23,5 
30,0 
33,5 
32,0 
27,0 
19,5 
13,0 

8,5 
6,0 
4,0 
3,0 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,5 

~ c = 219,5 

5 N o. İstasyon 

2,0 
3,5 
6,0 

10,0 
13,5 
16,5 
19,5 
22,0 
24,0 
24,0 
23,5 
22,5 
21,0 
19,0 
16,5 
14,5 
12,0 

o 

10,5 
8,5 
7,0 
6,0 
4,5 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1.5 
1,0 
0,5 

~ c = 302.5 

• 

Q = 10 o:9~0 = 4,550 m 3/ Sn 

Q = 4,550 m3/ Sn (• ) 

T 

J C dt = 10x 302,5 = 3025 
o 

G 
Q = -

.r~dt 
o 

Q = 10 000000 = 3 300 
3025 

Q = 3,300 m 8 / Sn 

( * ) Bu deg-er hatalı oldug-undan nazarı itlbara alınnuyacaktır. 
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LA MESURE DU DEBIT DANS LES COURS 
D'EAU A PENTE RAIDE 

Dr. Sıtkı BURSALI, Ing. İ .T.Ü. 

Departement des Recherches du 

DSİ 

Suivant la quantite d'eau a mesurer et la pente du lit, il existe plu
sieurs methodes demesuredu debit des cours d'eau. 

Toutefois, de la methode ancienne de flotteur aux mesures assez 
precises effectuees par deversoirs ou moulinets, l'existence de divers 
methodes, n'a pas pu apporter une solution satisfaisante a la mesure du 
debit des cours d'eau a pente raide. 

En effet, dans les torrents, l'importance de l'energie cinetique de 
l'ecoulement, l'engravement du lit par de gros blocs et la haute degree 
de la turbulence, ne perm·et pas d'utiliser les methodes usuelles. 

Par contre, apres avoir parcouru une certaine distance, une solution 
concentree d'un sel approprie injecte ·dans un ecoulement fortement tur
bulent, peut former un melange pariaitement homogene et gagne une 
concentration plus faible que la premiere dont la mesure de cette derniere 
permet d'evaluer le debit du cours d'eau. En se hasant sur cette propriete 
chimique, on a effectue une campagne de mesure de debit dans le torrent 
Hocantı, pres de MUT, alimente par plusieurs sources situees dans son 
lit, en utilisant la methode chimique et la methode de conductibilite elec
trique. Les resultats obtenus ont permis de tracer la courbe Q (x) qui 
donne la variation du debit en fonction de la distance. A partir de Q (x), 
l'emplacement de la prise d'eau de l'usine hydroelectrique de MUT filt 
determine comme le point oiı le produit du debit et de la chute prend une 
valeur maximum, ce qui correspond d'ailleurs a la puissance maximum 
de l'usine. 



ı. - Introduction 

Le torrent Hacantı sur laquelle sera construite la prise d'eau de 
l'usine hydroelectrique de MUT, est alimen te par une source (Fig. 1). 
A partir de cette source principale, sur une distance de 100 a 150 m. de 
longueur, on constate l'existence de sources secondaires et le debit du 
torrent s'accroit graduellement vers l'aval. 

D'autre part, dans son lit rocheux la pente moyenne du cours d'eau, 
atteint la valeur de j = 0.10 (Fig. 1). 

La puissance d'une usine hydroetectrique peut etre exprimee d'une 
façon generale par la formule suivante : 

N = ., wQH 

dans laquelle : 

N = puissance (kg x m/ see) 
Q = debit (m3 ; see) 

H = chute (m) 
Gl = poids specifique de l'eau (kg/ m3 ) 

'T/ coefficient de rendement 

Comme on avait remarque plus haut, en s'eloignant de la source 
principale, le debit s'accroit, par cantre la chute diminue a cause de la 
pente. Comment, doit - on choisir l'emplacement de la prise d'eau pour 
que le produit debit - chute, prenne sa valeur maximum? Ou bien, quel 
doit etre la cote de la prise d'eau pour qu'on obtienne la pui.ssance maxi
mum? 

La solution du probleme exige la determination des expressions de 
H et de Q, exprimees en fonction de la distance. 

La courbe H (x) peut etre obtenue facilement comme suite d'un ni
vellement precis. Quant a la courbe Q (x), l'evaluation de celle - ci exige 
les mesures du debit dans des sections successives qui, a partir de la 
source principale, se situent vers l'aval. 

Etant donne qu'il serait impossible de mesurer le debit par des met
hodes usuelles, on a eu recours a la methode chimique et a la methode 
de la conductibilite electrique, methodes qui ont connu un regain d'actu
alite surtout au cours des dernieres annees. 

Apres avoir determine la coutbe Q (x), on peut tracer, avec une 
approximation suffisante, la courbe representant le produit Q (x) H (x). 
L'abscisse du point dont l'ordonne prend la valeur maximum, donnera 
l'emplacement optimum de la prise d'eau qui correspond a la puissance 
maximum realisable. 
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2. Caracteristiques generales des metlıodes de mesure du debit 

Bien qu'elles soient nombreuses suivant la quantite d'eau a mesurer 
et ı~ pente du lit, parzni plusieurs methodes, la methode de moulinet est 
celle la plus utilisee. 

Les mesures de deversoirs ne sont praticables que dans les eours 
d'eau a debit roouit. 

Specialement quand le lit est engrave de gros blocs, les eours d'eau 
a pente raide ayant un debit plus grand que ı m=•; see, ne permettent 
d'effectuer ni les mesures de deversoir, ni de moulinet. C'est la raison 
pour laquelle qu'on a eherehe de nouveau.x procedes de mesure afin d'eva
luer le debit des torrents. 

2.1. - La method e chimique (on la method e de dil u tion) 

Les eeoulements torrentiels qui prennent plaee dans les rivieres de 
montagne, ont un earaetere fortement turbulent a tel point qu'ils pro
duisent souvent un melange d'eau et d'air. Si l'on injeete dans une seetion 
donnee d'une telle riviere une solution eoneentree de titre eonnu, apres le 
pareours d'une eertaine distance, eette propriete rend possible l'obtention 
d'un melange pariaitement homogene dans une autre seetion tel que les 
eoneentrations aient les memes valeurs a chaque point. 

Ayant remarque eette propriete, Th. Sehloesing, en 1863, dans une 
note presenteP a l' Academie des Sciences a propose pour la premiere fois, 
l'emploi d'une methode ehimique pour la mesure du debit. 

Dans sa note intitulee de «Nouvelle methode pour jauger les fluides:. 
Sehloesing proposait l'emploi de ehlorure de sodium ou de ealcium. 

A partir de eette prerniere tentative jusqu'a nos jours, plusieurs 
chereheurs ont developpe et experimente la methode chirnique, surtout en 
Suisse, Allemagne, Amerique, Italie, Agleterre et Franee. 

Le principe de la methode chimique eonsiste a injeeter dans le cours 
d'eau, une solution eoneentree de titre N1 eonnu et evaluer le debit en 
determinant le titre N2 d'un echantillon preleve dans une seetion eorres
pondant a un melange pariaitement homogime. n est bien evident que la 
concentration des echantillons sera autant faible que le debit est impor
tant. 

2.2. - La methode de conductibilire electriqoe 

La eoncentration en sel mineral ainsi que la eonducti'bilite electrique 
d'une solution quelconque injectee dans un cours d'eau, varie de la seetion 
d'injection a la seetion de prelevement. Cette variation se presente comme 
une reduction du poureentage du sel additif ou de la conductibilite elec
trique. 
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Done, en utilisant une solution de conductibilite connue, on peut 
mesurer le debit. d'une façon semblable a celle de la methode chinrlque. 
La mesure de la conductibilite electrique correspond a la determination 
du titre N 2 de l'echantillon dans la methode chimique. Il est aise de cal
culer le debiten passant de la concentration si l'on cannit la conductibilite. 

2.3 - Methodes utınsees pour effectuer les mesures. 

Pendant les mesures de debit effectuees a MUT afin de determiner 
l'emplacement de la prise d'eau, on a utilise deux procedes differents de 
la methode chimique ainsi que la methode de la conductibilite electrique 
dont les caracteristiques generales on ete donnees plus haut. ar ailleurs, 
pour l'evaluation du debit total, on a essaye de faire les mesures de mou
linet a l'amont du petit pont en bois (voir fig. 1- Seetion No. 5). 

Dans la partie suivante de cet article, on rapellera d'abord les prin
cipes de la methode chimique et la methode de conductibilite electrique, 
ensuite on exposera les resultats obtenus gace a ces methodes de meme 
que celle de moulinet. En se hasant sur ces resultats on tracera la courbe 
du produit Q x H qui permettra de determiner l'emplacement de la prise 
d'eau. 

3. - Principe de la methode chimique 

3.1. - Methode a debit consta.nt 

On injecte dans une seetion convenable du cours d'eau dont on veut 
jauger le debit, une solution concentree de titre connu d'un sel approprie, 
avec un debit rigoureusement constant (Fig. 2). 

Dans une deuxieme seetion suffisamment eloignee de la premiere pour 
que la solution injectee forme un melange pariaitement homogene, on 
preleve des echantillons dont on determine le titre. Si le debit du cours 
d'eau est Qı , la concentration de la solution mere injectee C11 le debit 
constant q, le titre des eaux naturelles en sel employe Co, le titre 
de l'echantillon dans la seetion du prelevement C2 , en ecrivant l'egalite 
du debit en sel pendant la mesure entre les sections d'injection et de 
prelevement, on obtient : 

d'oiı le debit : 

Qı Co + q Cı = (Qı + q) C2 

Qı = q cl- c2 
C2- Co 

Si le sel injecte n'existe pas a l'etat naturel dans la riviere ona Co =O. 

D'autre part, Cı etant generalement plus grand que C2 ce dernier peut 
etre neglige par rapport au premier. Dans ce cas : 
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~ 
c2 Q, = q 

Ce procede est designe sous le nom de «la methode adebit constant». 
La courbe obtenue par cette methode exprime la variation de la cancentra
tion en fonction du temps et possede un palier C2 qui correspond aux 
conditions permanentes. Il est indispensable de determiner la valeur de 
C2 par suite des prelevements effectues (Fig. 3). 

3.2. - La methode par integration 

On appelle parfois cette methode «methode de prelevement continu». 
La difference entre la methode a debit constant et celle - ci reside dans le 
fait qu'au lieu d'un debit constant, cette fois - ci la solution concentree 
est injectee dans la riviere de façon toute a fait quelconque. Dans ce cas, 
il est indispensable de determiner totalement le passage du nuage de sel 
a travers la seetion de prelevement. Ceci revient a dire qu'on est oblige de 
faire des prelevements continus afin de tracer la tatalite de la courbe de 
concentration apartir delavaleur de Co (Fig. 4) . 

Si le temps de prelevement total est t, la concentration moyenne C2, 
le volume de la solution injectee de façon quelconque V et en utilisant 
les notations de 3.1 on peut ecrire avec une approximation suffisante 
l'egalite de la quantite du sel dans les deux sections : 

Qı tCo + VC, = Qı tC2 

V ( Cı ) Qı = -t- C2- Co 

VC1 = G est le poids du sel utilise. Comme on obtient la valeur de C2 par 
suite des essais, on peut facilement calculer le debit avec la formule ci -
dessus. 

4. - Principe de la methode de conductibilite electrique 

Afin de rendre conductible l'eau de la riviere, on injecte de façon 
quelconque une solution concentree de titre connu. Dans la seetion du 
prelevement, puisque cette solution sera melange de façon a produire 
la meme concentration dans chaque point, on pompe de l'eau salee d'un 
point quelconque de cette section, dans un petit canal en charpente dans 
lequel se trouvent les electrodes de l'appareil de mesure de la conductibi
lite. La conductibilite est proportionnelle avec la distance et avec le degre 
d'immergence des electrodes. Afin de rendre constante la distance entre 
les electrodes, au lieu de les immerger directement dans la riviere on est 
fareement oblige de les mettre dans le petit canal ofı. l'eau s'ecoule plus 
tranquillement. Pour que le degre d'immergence, par suite des fluctua
tions n'influe point la conductibilite, les electrodes sont vetus d'une enve
loppe isolante au niveau de l'eau. 
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D'autre part, il est indispensable d'etablir une courbe d'etalonnage 
reliant les conductibilites aux concentrations, sans changer la distance 
des electrodes. En remplissant le petit canal avec les solutions de titre 
connu, on mesure les conductibilites correspondant a chaque concentra
tion. La courbe d'etalonnage ainsi etablie permet de relier les concentra
tions aux mesures de conductibilite. 

Dans les mesures effectuees a MUT, l'appareil utilise pour la mesure 
de conductibilite, KWS/ T - 5, est un pont de Wheatstone equipe d'un 
generateur et d'un amplificateur. Le generateur fournit un courant por
teur de 5000 herz/ 6.6 Volt. L'amplificateur delivre une tension continue 
proportionnelle aux variations qui se produisent sur le pont et qui se 
transforme aux deplacements de l'aiguille indicatrice. La sensibilite de 
l'appareil peut etre reglee a l'aide d'un commutateur, suivant la conduc
tibilite correspondant a la concentration dont on veut mesurer (Fig. 5, 6 
et photo 1) . 

Dans les mesures effectuees par la methode de conductibilite, on a 
utilise le procede par integration qui a ete decrit plus haut dans la met
h ode chimique. Les conductibilites qui varient suivant les concentrations 
peuvent etre deterroinees sensiblement par l'appareil KWS/ T - 5 et en 
passant aux concentrations par l'intermediaire de la couı·be d 'etalonnage 
on peut etablir la courbe de concentration en fonction du temps. L'aire 

limitee par cette courbe donne la quantite du sel en m gr 
li bre 

x seconde. 

Done, si on multiplie cette valeur par le debit du cours d'eau on obtiendra 
la quantite du sel en poids, injectee dans le cours d'eau dans une solution 
concentree. En ecrivant l'egalite de la quantite du sel dans les sections 
d'injection et de prelevement on trouve : 

G = Qjcdt 
o 

dans lequel : 

VCı = G le poids du sel injecte en solution concentree 

C concentration 

Q debit du cours d'eau 
t 

La valeur de l'integrale j C dt etant connue par suite des lectures 
o 

de l'appareil KWS/ T - 5 et celle de G co.dune le poids du sel, le debit Q 
peut se calculer facilement. 

50 



5. - Resultats de mesure - Application de la methode chlmique 

Dans les mesures par la methode chimique, en utilisant du sel ordi, 
naire (chlorure de sodium) et du bichromate de soude, deux series d'es
sais ont ete efectuees avec le procede a debit constant. 

Afin d'injecter les solutions dans le cours d'eau a un debit constant, 
on a eu recours a un appareil de fabrication NEYRPIC. Cet appareil, qui 
contient un hac a niveau constant, etait capable d'injecter les debits 
constants de 25 a 600 cm3/ sec grace aux orifices calibrees. ' 

5.1. Resultats de mesure avec du sel ordinaire (Na Cl). 

Les resultats des mesures effectuees avec du sel ordinaire sont 
donnes dans l'annexe I. L'injection a ete faite a un debit constant de 
q = 0.691 litrej seconde et on a fait des prelevements dans toutes les 
minutes. Pour le dosage de chlorure de sodium on a utilise comme reactif 
une solution de nitrate d'argent, ce qui a permis de determiner les con
centrations C2 en mgr/ litre. 

Par ces valeurs de C2 ainsi obtenues, on trace les courbes de con
centrations en fonctions du temps, dans lesquelles on determine la valeur 
constante de C2 qui correspond aux conditions permanentes. Les calculs 
de debit sont egalement donnes dans l'annexe I. Les resultats sont resu, 
mes ci - dessous : 

Numero 
de 

Station 

ı 

2 
3 
4 
5 

Distance 
a la source 
principale 

m 

o 
60 

100 
140 
294 

De bit 
mesure 
m 3/ sec 

2.747 
3.033 
3.271 
3.522 

5.2. Resultats de mesure avec du bichromate de sodium (Na Cr, Or) 

Ces resultats sont donnees dans l'annexe II. Faisant usage d'un co
lorimetre a equilibrage de zero, l'analyse de l'echantillon pour l'evaluation 
du bichromate est realise avec une haute degre de sensibilite. Ceci a per
mis de se cantenter d'une orifice qui donne un debit de q = 0.0399 lit
re/ see. 

La propriete colorante du bichromate a rendu possible de suivre 
a l'oeil nu l'evolution du melange ainsi que la seetion de melange parfait. 
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Comme le bichromate de soude n'existait pas en etat naturel dans 
l'eau du torrent, differemment celui du cas de Na Cl, on a Co = O Il 
etait aise de trouver les concentrations de chromate en mgr/ L, en mul
tipliant les lectures de colorimetre par un facteur constant f. Pourtant, 
ceci n'etait plus indispensable pour les calculs intermediaires; on s'est 
contente de tracer la courbe de la lecture du colorimetre en fonction du 
temps et on a calcule le debit en utilisant la valeur C2 correspondant aux 
conditions permanentes. Les resultats ainsi obtenus sont : 

Numero 
de 

Station 

ı 

2 
3 
4 
5 

Distance 
iı. la source 
principale 

m 

o 
60 
ıoo 

ı40 

294 

De bit 
mesure 
mJ/see 

2.747 
3.0ı2 

3.242 
3.50ı 

6. Resultats obtenus par la methode de conductibilite electrique. 

En se servant des sensibilites appropriees de l'appareil KWS/ T - 5 
et faisant des lectures dans toutes les 5 - ıo secondes pendant le passage 
de la nuage de sel, on a etabii les courbes de la «lecture de l'appareil» en 
fonction du temps. Par l'intermediaire de la courbe d'etalonnage, les 
lectures de conductibilitı~s ont ete transformees aux valeurs de la concen
tration. Avec une quantite de ıo kg. de sel, pour les debits cites plus 
haut, on a obtenu des lectures de conductibilite ayant une sensibilite suf
fisante. Par suite des calculs effectues en se hasant sur les courbes don
nees dans l'annexe III, on a abouti aux resultats suivants 

Numero Distance Debit 
de iı. la source me su re 

Station principale mJ/see 
m 

ı 

2 60 2.650 
3 ıoo 3.080 
4 ı40 4.550 (•) 
5 294 3.330 

7.- Jaugeage par moulinet a la Station N o. 5 

Quoique ce soit tres difficile, on a effectue deux series de mesure de 
moulinet afin de contrôler la valeur du debit total iı. la station No. 5 situee 

( •) Etant donne qu'elle ist incorrecte, cette valeur a ete exclue. 
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juste a l'amont du petit pont en bois (Fig. 1). Les eourbes de debit sont 
donnees dans l'annexe IV, d'apres lesquelles les debits trouves a la sta
tion No. 5 sont : 

Qı = 3.032 m3 / see 

Q2 = 3.234 m3 / see 

8. - Comparaison des resultats obtenus par des differentes methodes 

Nuınero Distance a la Debit Q ma;sec 

de source princlpale 
Station m Sel Bichromate Conduc-

tıbilite 
Moulinet 

ı o - - - -
2 6'0 2.747 2.747 2.650 -
3 100 3.033 3.012 3.080 -
4 140 3.271 3.242 - -
5 294 3.522 3.501 3.300 3.032 

3.234 

Par suite de l'examen des resultats qui ont ete fournis par divers 
methodes et en tenant eompte les erreurs de mesure inevitables, on peut 
fixer avee une approximation suffisante, les debits des stations No. 2, 
3, 4, et 5 eomme ci - dessous : 

Q2 = 2.750 m3/ sec 

Q, = 3.000 m3/ see 

Q. = 3.250 m8/ sec 

Qs = 3.500 m3 / see 

9. - Determination graphique de l'emplacement optimum de la prise d'ea.u 

L'abscisse du point correspondant au maximum de la eourbe QH 
qui est le produit des eourbes de Q (x) et de H (x), donne la distance a 
la source principale de l'emplacement de la prise d'eau qui correspond au 
maximum de la puissance realisable (Fig. 8, 9). Par consequent, l'ouvrage 
de prise doit etre plaee pres de la station No. 2, en tenant compte, bien 
entendu, d'autres conditions qui influent sur la eonstruction (comme les 
fondations, les exeavations, ete.). 

10. - Conclusion 

Le cours d'eau a pente raide sur laquelle sera construite l'usine 
hydroelectrique de MUT est alimente, a part d'une source prineipale oiı 
elle prend la naissance, par de sources secondaires situees dans son lit. 
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En allant de l'amont vers l'aval, la chute diminue a cause de la pente, 
par contre le debit s'accroit. 

Les mesures de debit ont ete effectuees sur le cours d'eau ayant une 
pente de 10 % environ, par la methode chimique avec du sel ordinaire et 
du bichromate de sodium, et par la methode de conductibilite electrique 
avec du sel ordinaire. 

Malgre toute la difficulte on essaye de mesurer le debit total par la 
methode de moulinet. 

Les resultats obtenus montrent un bon degre de concordance lar
gement suffisant pour la pratique et ont permis de determiner l'empla
cement de la pri~e d'eau correspondant ala puissance maximum. 



16 - 18 Mayıs 1966 tarihlerinde İzmir'de Tertiplenen 
Rarlyoizotop Uygulama Siınpozyumunda 

Verilen Tebliğ. 
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Radyoizotoplarla Nehir ve Deniz Tabanında Kum 
Hareketinin İncelenmesi ve Barajlarda 

Kaçak Bölgelerinin Bulunması 

1 - Giriş : 

Sevil GVLER 

Fizik Y üksek Mühendisi 

Devlet Su İşleri Araştırma Dairesi Radyoizotop laboratuan tarafın
dan yapılan hidrolik çalışmalannda çeşitli radyoizotoplar kullanılmakta
dır. Bu raporda, yapılan çalışmaların ikisi izah edilecektir. 

I - Bartın deresinde ve Çatalağzı sahilinde kum hareketinin ince
lenmesi. 

Nehir ve deniz tabanlannda hareket eden kurnun hareket yönü ve 
birikme yerlerinin tayini, çeşitli hidrolik yapılarda incelenmesi gereken 
önemli problemlerden biridir. Kum hareketleri hidrolik ve suni izleyici 
metodlan ile tetkik edilebilmektedir. Hidrolik metodlar uzun süre arazi 
ve laboratuar çalışmalarına ihtiyaç gösterirler ve sert tabiat şartlannda 
tatbik edilmeleri güçtür. Suni izleyicilerde ise daha rahatlıkla çalışabilir. 
ve hakikate uygun neticeler alınır. Floresanlı izleyicilerin stabilitesi fazla 
olmadığından genellikle son yıllarda bir çok memleketlerde radyoaktif 
izleyiciler tercih edilmektedir. 

Radyoizotoplann çeşitli hidrolik problemlerinin çözümünde kullanıl
ması gayesi ile kurulmuş olan DSİ. Radyoizotop laboratuan çalışmalan
na başlangıç olmak üzere 1962 yılında Bartın deresinde gösteri mahiye
tinde bir tatbikat yapılmıştır. 

2 - Gaye : 

Tatbikatın gayesi ; Fransızların hediye ettikleri aletler ve Fransız 
uzmanıann yardımı ile nehir tabanındaki kum hareketinin incelenmesin
de radyoizotop tekniğinin uygulanmasıdır. Deneyin yapıldığı Bartın neh
rinin genişliği ortalama 80 metre ve taşıdığı suyun derinliği takriben 2 
metredir. Hız çok yavaş olup ortalama 0,2 m/ sn. dir. 
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Şekil : ı 

3 - Metod : 

Kum hareketinin radyoaktif izleyicilerle tetkikinde başlıca prensip; 
deneyin yapıldığı yerde nehir veya deniz tabanından alınan numunenin 
fiziki özellikleri, yani granülometresi ve yoğunluğunda hazırlanmış rad
yoaktif maddeyi belli bir noktadan tabana bırakmak ve deney şartlarına 

göre muayyen zamanlarda uygun dedektörlerle izlemektir. 

4 - llidrolik Çalışmalarda. KnJJa.nıla.n Radyoaktif lzleyicilerin Seçimi 

Deneyin gayesine göre, kullanılacak olan izleyicinin yarı ömrii, ver
diği ışının enerjisi ve cinsi, su içindeki kararlılık ve absorbsyon durumu, 
deney süresince istenilen oranda sayma verecek şekilde hazırlanan spe
sifik aktivitesi ve sıhhate zararhlığı göz önüne alınarak seçilmektedir. 

5 - Radyoaktif İzleyicinin Hazırla.nması : 

Radyoaktif izleyicilerin hazırlanmasında bir kaç usul kullanılmak

tadır. Bunlardan bazıları aşağıdadır. 

a - Deney yerinden alınan kum tanelerinin üzeri uygun bir radyo
aktif madde ile kaplanır. Uzun periyotlu ve hava şartlarının sert olduğu 
deneylerde bu usulle hazırlanan izleyiciler tercih edilmez. 

b - Deney yerinde alınan kurnun kendisini akti.flemek. Gerçeğe en 
uygun olan izleyici bu usulle hazırlanan olmasına rağmen, tabü kurnun 
aktiflenmesi çok zor ve masraflıdır. Zira tabü kurnun içinde uzun yarı 
ömürlü radyoaktif izotopu bulunan element miktarı çok azdır. Dolayı

siyle bu usulde pratik değildir. 
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c - Radyoaktif izotopu olan bir element cam içine karıştınlır, ha
sıl olan cam kitlesi, deney yerinden alınan tabii kurnun granülometre
sinde öğütülür. Sonrada reaktörde aktiflenir. Camın yoğunluğu takriben 
tabiat malzemesine eşit olup, granülometresi tabü kumunkine kolaylık
la uydurulabilir. Bu usulle hazırlanan izleyicinin tek mahsuru tam ola
rak hakiki kum gibi hareket etmemesidir. Yapılan çalışmalar umumiyet
le kalitatif olduğundan ve kurnun hareket yönü hakkında fikir verdiğin
den aradaki fark hiç mühim değildir. Bilhassa uzun periyotlu ve deniz 
çalışmalanhda izleyici olarak radyoaktif cam kum kullanılması tercih 
edilir. 

Bartın deresinde kullanılan izleyici bu son usulle Fransa'da hazır
lanmıştır. Cam içine belli bir oranda Ta 2 05 karıştırılarak, deney yerin
den alınan tabü kurnun granülometresinde öğütülmüş ve 40'ar gramlık 
3 aluminyum tüp içinde reaktöre gönderilmiştir. Reaktörde her birinin 
aktivitesi 500 milicurie olacak şekilde aktive edilen izotopun reaksiyon 
denklemi: 

Ta181 (ny) Ta182 

ve reaksiyon tesir kesiti 19 barndır. Ta.182 radyoizotopun yarı ömrü lll 

gündür ve max. 1.2 mev. enerjiligama ışınları vermektedir. Radyoaktif 

kum Fransa'da Ankara'ya uçakla ve deney yerine kamyon ile nakledil

miştir. 

6 - Radyoaktif İzleyicinin Tabana Bıralo.lması : 

Radyoaktif kurnun belli bir noktadan tabana bırakılması ve sağlık ba

kımından emniyetle çalışabilecek kadar uzak mesafeden işlemlerin ya

pılması için özel cihazlar kullanılır. 

Bartın deresinde kullanılan cihaz (Şekil 2) başlıca iki kurşun kısım 

ihtiva etmektedir. (Şekil 3) de şematik olarak gösterildiği gibi, alumin

yum tüp içinde bulunan radyoaktif kum, uzun bir kıskaç ile kurşun kabm 

alt kısmına yerleştirilir. Uzun saplı bir vida açacağı ile kapağı açılır ve 
içine cam bir ampül yerleştirilmiş olan üst kısmı alt kısma tesbit edile

rek hepsi birlikte alt üst çevrilir. Böylelikle radyoaktif cam kum arnpille 
boşalır. Sandala bir vinç ile tesbit edilmiş sistem istenilen noktada vinci 

hızla boşaltmak sureti ile tabana hızla çarptırılır. Ani darbe ile üst kı

sımda bulunan çekiç, cam ampülü kırar ve kum deniz tabanına nokta ha

linde bırakılmış olur. 

9 Nisan 1962 tarihinde radyoaktif izleyici yukarıda izah edilen sis

tem ile nehrin 1-1 kesitinde 3 muhtelif noktadan tabana bırakılmıştır. 
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Şekil : 2 

ldl le) 

Şekli : 3 
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7 - Radyoaktif Kurnun İzlenmesİ : 

Tabana bırakılan radyoaktif kumların yerlerini tesbit etmek için 
6 tane Geiger Müller tüpü ihtiva eden V şeklinde bir sonda ve GMT 9T 
tipi bir gamametre kullanılmışbr. (Şekil 4) Sonda sandaim kenanndan 
nehrin tabanına indirilerek enine kesitler boyunca nehir nabanı taran
mış, radyoaktif kurnun mevcut olduğu yerler sahilden tesbit edilmiştir. 

Şekil : 4 

İlk izleme, radyoaktif kurnun tabana bırakıldığının ikinci günü ya
pılmış ve kumların hareket etmediği görülmüştür. Geiger Müller sayacı 
ile saniyede max. 5000 sayma okunmuştur. 

20 Mayıs 1962 de yapılan izleme sonucunda eş- sayma eğrileri çi

zilmiştir. (Şekil 5) 

8 - Sonuç: 

Radyoaktif kumlar bırakıldıklan yerden mansaha doğru takriben 

10 m. yer değiştirmişlerdir. Radyoaktif bölgenin genişlemesi enine hafif 

bir hareket olduğu intibaını vermiştir. Boyuna yayılma ise takriben 30 ila 
60 m. civarında yer almışbr. Yani kumlar bir miktarda menbaya doğru 
yayılmışbr. Bu sonuçlar, nehir tabanmda uniform bir sürüntü maddesi 
hareketi olduğu gösterir., çünkü r adyoaktif kumların yayılması tama

men akım ekseni istikametindedir. Diğer taraftan kumların gayet ince 
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bir granülemetreyi haiz olması ve taban hızının çok zayıf (max. 0.30 
m/ sn.) olması radyoaktif kumlarla çamurlu tabanlarda çalışıldığı zaman
ki güçiilidere benzer durum yaratmıştır . 

.. -

Şekil : 5 

Başlangıçta da söylendiği gibi, bu çalışma gösteri mahiyetinde ya
pıldığından ve kum hareketinin çok yavaş olması dolayısı ile izlemlere 
daha fazla devam edilmemiştir. 

Çatalağzı sahilinde aynı çalışma tarzı ve aletler ile kum hareketinin 
yönü tayin edilmiştir. Bu çalışmanın gayesi ise aşağıda izah edij.miştir. 
Çatalağzı Termoelektirk Santralının soğutma suyu Karadeniz'den iki gi
riş ağzı ile t emin edilmektedir. (Şekil 6) Önemli miktardaki kum, dalga 
ve akıntı şartlarına göre bu giriş ağızlarını bazan tamamiyle kapatmak
tadır. Santralın çalışmalarına ara vermesine mani olmak için giriş ağız
larının temiz tutulması icap etmektedir. Problemin halli için Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Hidrolik laboratuarında model, çalışmalan yapılmak
tadır. Model ve tabiat şartlarının uygunluğunu kontrol etmek maksadıy
la kum hareketinin yönü ve birikme yeri tayin edilmiştir. 

Izleyici olarak Ir92 ihtiva eden radyoaktif cam kum kullanılmıştır. 
Ir192 radyoizotopunun yan ömrü 74 gün ve verdiği gama ışınlarının max. 
enerjisi 0.3 mev. dır. Izleyici Fransa'da 40'ar gramlık 2 tüp halinde ha
zırlanrruş ve herbirinin aktivitesi 500 mili curie'dir. 
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Şekil : 6 

31 Mart 1965 tarihinde izleyici, mendireğin doğu ve batı tarafın

dan deniz tabanına bırak~ ve 4 ay süresince sahil ve deniz tabanında 
izleme yapılmıştır. 
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Ölçümler neticesinde çizilen eş - sayma eğrileri harita üzerinde gös
terilmiştir. Şekil (7, 8, 9) . 

··. ·.· :· .... 

o o~u 15 4 . 1965 J 

DENİZ TABANINDA RADYOAKTtF KUl\ILARIN EŞ - SAYl\lA E(}Rtt..ERt 
e Radyoaktif lrumun deniz tabanına bıraluldığı noı,taıar. 

Şekil : 7 

.. " 1J;:~. ' .~ ·.·; -

") . 
Şekil : 8 
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Şeldl : 9 

ı Şubat ı966, ı Mart ı966 ve 7 Nisan ı966 tarihlerinde Sc•s ihtiva 
eden radyoaktif cam kum doğu ve batıda muhtelif yerlerden deniz taba
runa bırakılarak deneyler tekrar edilmiştir. SC48 nın yan ömrü 84 gün
dür. Radyoaktif kum 300 gr. lık plastik şişe içinde ve aktivitesi 3 curie 
olarak Çekmece Atom Reaktöriinde hazırlanmıştır. 

Yapılan gözlemler neticesinde kum hareketlerinin yönü hakkında 
ıuıağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

a - Radyoaktif kumlar mendereğin batı tarafında, kumun bırakıl

dığı noktadan esas olarak doğuya doğru hareket etmiş ve batı girişinden 

mendireğe girmiştir. 

b - Radyoakitf kumlar mendireğin doğu tarafında kurnun bırakıl

dığı noktadan batıya ve Kuzeye doğru hareket etmiş, fakat mendireğin 

doğu girişine kadar gelmemiştir. 
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c - Yapılan tetkiklerden görillmektedirki; Mendireğin her iki ta
rafında kum hareketi, dalga ve rüzgarın yönüne uygun olarıtk yönelmek
tedir. 

II - May Barajmda kaçak bölgelerinin tesbiti : 

May barajında bilhassa yaz aylarında önemli miktarda su azalması 
görülmekte ve yaz sonunda baraj gölü tamamen kurumaktadır. Bu du
rumda gölden bazı kaçaklar olduğu aşikardır. Şimdiye kadar yapılan 
jeolojik ve diğer etüdler neticesinde suyun kaçtığı yerler kesin olarak 
bulunamamıştır. 

Baraj gölünde mevcut olan sızıntı yerlerini tayin gayesi ile, Rad
yoizotop kullanılarak bir deney yapılmıştır. Bu çalışma Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir. Takip edilen metod, 
gölün tabanına belirli yerlerden sıvı haldeki radyoaktif izotopu bırak
mak ve su içindeki dağılımından, sızıntı yerlerine doğru bir akıntı yö
nü bulmaktır. 

Bu deney için Çekmece Atom Reaktöründe hazırlanan en uygun rad
yoizotop olarak, yarı ömrü ı5 saat olan Na2

' seçilmiştir. Na2
• in çıkar

dığı gama ışınlan mevcut dedektör ile kolaylıkla sayılabilmektedir. Yan 
ömrü kısa olduğundan aktivitesi çabuk azalmakta dolayısı ile kısa za
manda sıhhat bakımından müsaade edilen maksimum seviyesinin altına 
düşmektedir. 

Deney yapıldığı zaman göldeki su miktan ıoo m3 • idi. Laboratuarda 
Br82 ile yapılan kalibrasyona göre Geiger sayacının min. sayabilme kon
santrasyonu ıos p. c/ ml bulunmuştur. O halde ı curie'lik Na24 kullanıl

dığı zaman izotop bütün göle dağıldığında konsantrasyon ı x ıo-s p. c/ ml 
olacağından, Reaktörden 2 curie'lik NaCl çözeltisi halinde Na 2 4 isten
miştir. 

26 Haziran 1965 tarihinde, deney yerinde aktivitesi takriben yanya 
düşmüş olan izotop, içinde bulunduğu kurşun domuz ile birlikte, bir vinç 
yardımı ile kamyondan alınarak sandala yüklenmiştir. 

Diğer taraftan, izotopun bırakılacağı yere sağlam bir direk çakıla
rak, bu direğe 5 cm. çapında lastik bir boru, alt ucu göl tabanından 10 
cm. yukanda olacak şekilde bağlanmış ve üst ucuna geniş bir cam hu
ni yerleştirilmiştir. Enjekte yerinde kurşun kutunun kapağı açılarak 

plastik şişenin kapağı bir anda açılmış ve 2 m. boyunda bir kıskaç ile alı
narak enjekte sisteminin hunisine boşaltılmış üzerine bir kaç kova su dö
külerek borunun içindeki aktif solüsyonun tabana bırakılması sağlan

mıştır. 
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Enjekte Tarihi 

T 1/ 2 

Bg 

Dir ek No. 
N 

Sayma/ sn 

5 28 
4 24 
3 10 
6 70 
7 75 
8 40 
ı 30 
2 ı8 

2 - 3 26 
6 - 7 34 

İnjekte diregi 34 
6 nolu dJrek yönünde 
30 m. m esafede 

7 - 8 34 
10 m. mesafede 

3 28 
3 - 4 28 

ı ı o 
2 32 

!njekte diregi ı o 
ı o 

26/ Haziran 1965 

15 Saat 

77 x 10- • 

10 Sayma/ sn. 

T ),t N - Bg 
Dakika e 

ı8 22 ı,Oı7 

ı4 30 ı,023 

o 34 ı,027 

60 37 ı,029 

65 42 ı,033 

30 45 ı,035 

20 49 1,038 
8 56 1,044 
ı6 60 ı,Q47 

24 63 ı,049 

24 65 1,05ı 

24 66 1,052 

18 ı90 1,158 
18 200 ı, 166 

o 2ı5 ı,179 

22 2ı8 ı,ı83 

o 228 1 ,ı92 

o 240 1,202 

Net sayma 

N/t 

ı8 

ı5 

o 
62 
67 
31 
2ı 

8 
ı7 

25 
25 

25 

21 
2ı 

o 
26 
o 
o 

NaCl çözeltisinin göl içinde çok çabuk dağılmıyacağı tabmin edil
diğinden, önceden enjekte direğinden 10 metre mesafede bir daire yö
rüngesi üzerinde 8 tane direık çakılmış ve enjekte esnasında 5 nolu direk

te Geiger Milller tüpü ihtiva eden bir sonda, suyun içinde hazır durum
da bekletilmiştir. lzotopun enjeksiyonundan 22 dakika sonra ilk aktivite 
tesbit edilmiş ve izotop kısa zamanda göle yayılmışbr. Göl üzerinde son

da ile yapılan izleme sonucunda izotopun gölün birçok kısımlarından bo
mogen olarak dağıldığı halde bazı yönlerde konsantrasyonun daha fazla 
olduğu tesbit edilmiş ve bu bölgeler gözönüne almarak 7 Temmuz 1965 de 

aynı şekilde ikinci bir çalışma yapılmıştır. Her iki deneyde göl suyunda 
ve civarda bulunan kuyu sularında aktivite, müşahade edilen seviyenin al
tma düşüneeye kadar etraf kontrol altına almarak su içilmesi ve kullanıl
ması önlenmiştir. 
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lzleme esnasında okunan değerler başlangıç değerlerine düzelti.le
rek tablo halinde gösterilmiştir. Yalnız zaman farkından dolayı. yayılma 

dikkate alınmamıştır. Zira izotopun göl içinde yayılması ile ilgili sabit 
bir faktör yoktur. Rüzgarın yön'ü ve hızına göre değişmektedir. Sonuçlar 
göl haritası üzerinde gösterilmiştir. (Şekil 10). 

Haritadanda görüleceği gibi bazı bölgelere doğru akıntı fazladır. Di
ğer metodlarla yapılan çalışmalardan da aynı yerlerden kaçak olduğu 
tahmin edilmiştir. 

Enjekte Tarihi : 7 / Temmuz/ 1965 

N T l.t Net sayma 
Direk No. N - Bg N/t Sayma/ sn Dakika e 

2 Nolu direk ile 25 15 10 0,008 15 
Enjekslyon arwıı 

3 35 25 45 0,035 26 
3 den enjekslyona 40 
m. mesafede 45 35 47 0,036 36 
Enjeksiyon noktası 30 20 50 0,038 21 

20 23 13 170 0,131 15 
21 40 30 175 0,135 34 
22 55 45 185 0,142 52 
23 17 7 190 0,146 8 

23 den sahile doÇu 13 3 195 0,150 3 
23 den sahile doÇu 15 5 200 0,1M 6 

3 35 25 205 0,158 30 
Enjekte yeri 25 15 345 0,226 19 

24 30 20 355 0,273 26 
22 35 25 360 0,277 33 
21 31 21 362 0,279 28 

5 33 23 365 0,281 30 
3 35 25 .'390 0,300 34 

25 40 30 395 0,304 40 
26 25 15 400 0,308 20 
27 28 18 410 0,316 25 
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