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ÖZET 

Yol projelerinde yatay kurpta enkesitler arasında yapılacak kübaj hesabında, kurbun 
eğrilik durumu dikkate alınmamaktadır.Bu çalışmada belirtilen bu faktör dikkate alına-
rak hacım hesabı yeniden düzenlenmiştir. 

1. GİRİŞ 
1/1000 veya 1/2000 ölçekli planlar üzerinde geçirilen yol projelerinde, arazide yol 
ekseni aplike edilip boyuna ve enine kesitler çıkarıldıktan sonra, belirli bir başlangıç 
noktasından itibaren yol ekseni boyunca işaretlenen noktalar arasında kübaj hesabına 
geçilir. 
Yolun aliyman kısmında işaretlenen noktalarında çıkarılan enine kesitler yol eksenine 
diktir ve birbirine paraleldir. Ancak yolun yatay kurbunda işaretlenen noktalarda 
çıkarılan enine kesitler, birbirine paralel olmayıp radyal doğrultudadır. Pratikte ortalama 
alan metoduna göre kübaj hesabında, kurp ara noktalarında enine kesitler birbirine 
paralel kabul edilmekte ve kesitler arasındaki yay parçası bir doğru parçası gibi 
alınmakta; ortalama tatbik uzaklığı metodunda ise bir enine kesitten önceki ve sonraki 
enine kesite kadar olan yay parçası aynı doğrultudaki bir doğrunun parçaları gibi kabul 
edilmektedir. Belirtilen bu metotlarda hacim hesabının temel özellikleri dikkate 
alındığında, bu kabuller sebebiyle bir hata yapıldığı anlaşılmakta ve yatay kurpta 
kübaj hesabının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada, yol 
projelerinde kübaj hesaplama metodları kısaca belirtikten sonra, yeniden düzenlenen 
kübaj formülü açıklana'cak, konuya ait bir sayısal uygulama yapılacak ve yeni sayılan 
tespitler sonuç bölümünde belirtilecektir. 

2. YOL PROJELERİNDE HACİM HESAPLAMA METOTLARI 
Yol projelerinde hacim hesabında genellikle iki metot kullanılmaktadır. (ATAY, 1972, 
s.68-71; BIÇAKÇI, 1987, s.103; İŞÖZEN, 1976, s.395; YAMAN/KAMAN, 1988, 
s. 156-160; III, 1984, s.82-85). 
1- Ortalama alan metodu. 
2- Ortalama tatbik uzaklığı metodu. 

Bunların haricinde hacim hesabı, düzeç eğrili bir harita üzerinden planımetre yardı-
mıyla da hesaplanabilir. ( ATAY, 1972, s.74; ÖZGEN, 1993, s.570-577), ancak 
bu metod pek kullanılmamaktadır. 

*Edirne M.Y.O. 
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şekil 1 de alıymanda işaretlenen A noktasında Sı enine kesiti, B noktasında S2 
enine kesiti, B noktasında S2 enine kesiti, AB = lı yatay uzaklığı ve So ortalama alan 
olmak üzere kesitler arasındaki hacim miktarı; 

°-~r~ m 

V= I,  .  So (2) 
bağıntısıyla hesaplanır. 

2.2        Ortalama Tatbik Uzaklığı Metoduyla Hacim Hesabı 
Şekil 1 de A noktasındaki hacim hesabı 

bağıntısıyla, B noktasındaki hacim hesabı ise lo ortalama tatbik uzaklığı olmak üzere 

ı0 = —— 
2 (4) 

V =   I, . Sj (5) 

formülüyle hesaplanmaktadır. 

3, YATAY KURPTA KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 
Yatay kurbun ara noktalan arasında ortalama alan metoduna göre yapılacak   hacım 
hesabında, -aliymanda olduğu gibi - ilgili kesitlerin birbirine paralel olması, 
kesitler arasındaki yay uzunluğunun kesitlere dik doğrultuda, yay uzunluğu ve kurp yan 
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çapına göre hesaplanmış bir doğru parçası olarak alınması gerekir. Ortalama tatbik 
uzaklığı metoduyla yapılacak hacim hesabında, bir kesitten önceki ve sonraki enine 
kesite kadar olan yay parçalanmn, ilgili kesite dik doğrultuda, yay uzunluğu ve kurp 
yarıçapına göre aynı doğrunun doğrultusu üzerinde olacak şekilde hesaplanmış doğru 
parçalan olmaları gerekmektedir. 
Her iki metod için belirtilen bu hususlar dikkate alınarak (2) ve (5) formüllerinin 
yeniden düzenlemesi yapılacaktır. 

3.1        Ortalama Alan Metodu İçin Yeniden Düzenleme 
3.1.1. Kurptaki Enkesitlerin Birbirine Paralelliğinin İncelenmesiŞekü 2 deki kurpta 
yol ekseninde a noktasındaki CG enine kesiti ve B noktasındaki DL enine kesiti ve B 
noktasındaki DL enine kesiti radyal doğrultudadır. Kübaj hesabının A dan B ye doğru 
yapıldığı kabul edilirse, yukarıda belirtilen esasa uygun olarak B noktasındaki 
enine kesit,  A noktasındaki 

 

ŞEKİL 2 
enine kesite paralel hale getirilir. (EF doğrultusundaki kesit) B deki DL kesitinin   EF 
doğrultusuna getirilmesiyle D noktası yerinden, i , R ve E 

e=J-p 
R (6) 

ifadesiyle bulunan e  ve DB ye bağlı olarak 

ED=JLDB 
P (7) 
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kadar sapmış olur. Bu sapma miktarının, kesit alanında bir değişikliğe sebep olup 
olmayacağı irdelenebilir. Bunun için muhtelif R, I ve DB değerleri dikkate alınarak 
ED uzaklıkları hesaplanmış ve Çizelge 1 de gösterilmiştir. 

Çizelge 1 incelendiğinde, R < 125 m, I büyük ve DB büyük seçildiğinde sapma 
miktarlarının arttığı ; R > 125 m, I = 20 m ve DB = 15 m. için sapma miktarlarının 
azaldığı görülmektedir. DE sapma miktarlarının yaklaşık 2 m ila 3 m olduğu şartlarda 
A daki kesite, B noktasında paralel olarak arazide veya büroda plan üzerinden çıkarılan 
enine kesitin alan değerinde önemli bir değişikliğin olmayacağı söylenebilir. Böyle bir 
durumda B noktasında radyal doğrultuda çıkarılan enine kesit A noktasındaki kesite 
paralel gibi kabul edilebilir. 

ŞEKİL 3   . 

Şekil 2 de OCD ve OAB ikizkenar üçgenler taban açılan olan a 
CT,200-e 

2 (8) 
ifadesiyle,   B   noktasından   A   daki kesite paralel bir doğrultu çzildiğinde oluşan 
paralelkenann h yüksekliği, I ve 8 kullanılarak 
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k = 2R Sin s/2 (9) 
bağıntısı yardımıyla 

h = k Sin a (10) 
formülü ile elde edilir. 

A noktasındaki kesit Sı , B noktasındaki kesit S2 , So ortalama alan olmak üzere 
kesitler arasındaki uzaklık olarak h değeri kullanıldığında, yeniden düzenlenen hacım 
bağıntısı 

VsİLİ®2.h = S o h  
2 (11) 

şeklinde elde edilir. 

Şekil 3 de görüleceği üzere h < k < i dir. Bu durumda (2) bağıntısı kullanılarak he-
saplanan hacim miktarı, (11) bağmtısıyla elde edilenden daha büyüktür. (2) ile (11) 
bağıntıları arasındaki fark 

d V = S 0 ( t - f a )  (12) 

ifadesiyle elde edilir. dV nin parametrelere göre değişimi muhtelif R, I ve So değerle-
riyle hesaplanarak Şekil 4 de gösterilmiştir. 

 

ŞEKİL 4    - Ortalama kesit metoduyla hacim hesabında   1 = 20 m. alınarak muhtelif 
RveSo değerleri için hesaplanan dV grafiği. 
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Kurp ara noktalan farklı değerde yay araklarında aplike edebildiğinde (Şekil 5), Pı ile 
P2 arasındaki h yayım merkezden gören £ı, P2 ile P3 arasındaki l2 yayını gören e2 
değerleriyle (9) bağıntısı kullanılarak ki ve k2 elde edilir. 

Bu metodda hacım hesabının, aliymanda olduğu gibi yapılabilmesi için (4) formülünde 
İ1 ve  İ2 yerine şekil 5 teki örnekte  P2  deki kesite dik doğrultudaki  hı ve  h2 nin 

kullanılması gerekir. Şekil 5 deki P2P1F1 ve P2F3P3 dik üçgenlerinden 
h ı= k , C © s £ , / 2  (13) 

h 2=k 2Cos£ 2/2  (14) 

bağıntılarıyla veya P2 noktasında ax + {ejl) = 100° ve a2 + (eı/2) = 100° 
olduğu için 

hj=k,  Siea ı  (15) 
h2=k2Siiîa2 (16) 

formülleriyle hesaplanır, ho ortalama tatbik uzaklığı olmak üzere Şekil 5 de P2 
noktasındaki (s) enine kesiti dikkate alındığında, yeniden düzenlenen hacim bağlantısı 

77 

3.2 Ortalama Tatbik Uzaklığı Metodu İçin Yeniden Düzenleme



 

V=±L±^S=Sho 
2 (17) 

şeklinde elde edilir. 

Şekil 5' ten görüleceği üzere h < k < I dir. Bu durumda (5) bağıntısı ile hesaplanan 
hacim miktarı, (17) bağıntısıyla elde edilenden daha büyüktür. (5) ile (17) bağıntıları 
arasındaki fark 

dV= s ( I o  -h0)  (18) 

ifadesiyle elde edilir. Kurp eşit yay aralıklarında işaretlendiği takdirde hj = h2 = h 
olacaktır.Bu durumda dV nin değişimi için çizilen Şekil 4 deki grafik, bu metot için 
de geçerlidir. 

4. SAYISAL UYGULAMA 
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ŞEKİL 7- Kurpta yol ekseninin enkesit grafiği 5. 

DEĞERLENDİRME 

Şekil 4 incelendiğinde: 

1 - R= 50 m ila 150 m arasında, So ortalama alan değeri arttıkça dV miktarının da 
arttığı, R>150 m den 300 m 'ye doğru gittikçe muhtelif So değerlerine karşılık gelen 
dV değerlerinin çok azaldığı, bu azalmanın sıfıra doğru yaklaştığı görülmekte, 

2 - Büyük miktarda yarma veya dolgu kesitli R= 50 m ila 150 m olduğu kurplarda dV 
miktarının daha da büyük değerde olacağı anlaşılmaktadır. 

3 - Alışılagelen hacim bağıntısıyla bulunan hacim değeri, yeniden düzenlenen bağıntıya 
göre hesaplanan değerden - kesit alanıyla orantılı olarak - daha büyüktür. Bu durum, 
kazı veya dolgu yaptıran kurum veya kuruluşu maddi yönden olumsuz olarak etkileye 
cektir. 
4 - Yeniden düzenlenen hacim bağıntısında kullanılan  h   a  R  ve I   değerleri çok 
etkilidir, d I = I - h değerlerinin R ve I 'ye göre değişimi hakkında fikir edinmek için 
muhtelif   R ve I  değerleriyle (6),  (8), (9) ve (10) bağıntıları kullanılarak elde edilen 
sonuçlar Şekil 8' de grafik olarak gösterilmiştir. Hazırlanan bu grafikten R , I ve d i '  
e bağlı olarak  h = I - d I   ifadesine göre h değeri de bulunabilir. 
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Şekil 8- Muhtelif, R ve I değerleriyle hesaplanan di = I -h grafiği. 

5 - Şekil 8 incelendiğinde d I değerleri, I =10 m, I =15 m değerlerinde R 'nin değerle 
rinde   etkilenirken      I =20 m den 0.09 m 'ye düştüğü; I =25 m, I =30 m ve I =40 m 
değerlerinde R=50m ila 140 m arasında çok etkilendiği görülmektedir. 

6 - di, I ve R ye bağlı olarak çok etkilendiği için, kurp ara noktalarının aplikasyonunda 
I değerlerinin seçimi çok önemlidir. Kurp ara noktalarının aplikasyonunda bazen yay 
yerine kiriş uzunluğu alınmaktadır. Ancak hangi büyüklüklerde yayın kiriş gibi alına 
bileceğini bilmek hem hesaplama yönünde işlem yapılmasını önler hem de nokta 
sıklığının tayininde önemli bir faktör olur ( TÜDEŞ , 1979, s .54 ). 

7 - Hangi yarıçaplı dairede , hangi büyüklükte yayın kiriş gibi alınmasında bir kolaylık 
sağlamak üzere , muhtelif R ve I değerlerine göre (6) ve (9) bağıntılarından yararla 
narak k kiriş değerleri hesaplanmış, I -k değerleri çizelge 3 de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3- Muhtelif R I değerleri için hesaplanan I-k değerleri (metre biriminde) 

6. SONUÇ 

1 - Yol projelerinde yatay kurplarda yapılacak kübaj hesabında, yolun aliyman 
kısmındaki hacim hesabının temel özellikleri dikkatine alınarak yeniden düzenlemesi 
yapılmıştır. 
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