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ÖZET
Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti
olmuþtur. Romalýlar, Bizanslar ve Osmanlý dönemlerinde su temini alanýnda önemli
çalýþmalar yapýldýðý gibi Cumhuriyet döneminde de çok ciddi çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Bunlardan önemli birisi, Ýstanbulun 2040 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacýný karþýlamak
üzere geliþtirilmiþ olan Melen Ýçme Suyu Projesidir. Bu projeyle, Düzce Ýli sýnýrlarý
içerisinde yer alan Melen çayýndan, yaklaþýk 185 km lik bir isale hattý ile Ýstanbula içme
suyu götürülmesi planlanmýþtýr. Bu projede, baraj, isale hattý, pompa istasyonu, arýtma
tesisi, regülatör, yol ve tünel gibi çok sayýda mühendislik projesi birlikte uygulanmakta
ve mühendislik ölçmeleri bakýmýndan önemli bir uygulama alaný oluþturmaktadýr. Bu
çalýþmada, Melen Sistemi Mühendislik Hizmetleri Projesinden ve güzergah boyunca proje
altlýðý olarak kullanýlmýþ olan haritalardan ve bunlara temel teþkil eden jeodezik noktalardan
bahsedilmiþtir. Sadece kazýda gitmesi öngörülmüþ olan bu dev isale hattýnda, temel
kriterler de dikkate alýnarak kazý miktarýný en aza indirmek üzere optimum bir profil
dizayný yapýlmýþtýr. Ayrýca, döþenen 2500 mm çaplý dev çelik borularýn yatay ve düþey
kurba isabet eden noktalarýnda uygulanacak özel parçalarýn boyutlandýrýlmasý ve
aplikasyonu ile birlikte güzergahta yer alan çok sayýda tünelde, tünel aksýnýn aplikasyonu
hakkýnda bilgi verilmiþ ve bazý önerilerde bulunulmuþtur.
Anahtar kelimeler: Melen, isale hattý, jeodezik noktalar, aplikasyon, kontrol ölçmeleri

THE ENGINEERING SURVEY IN DSI GREAT ÝSTANBUL SECOND
STAGE WATER PROJECT
ABSTRACT
Istanbul, which is one of the most fabulous cities in the world, has been a water civilization
at the same time as well. Many remarkable works have been realised to supply water
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during Republican Period as well as Roman, Byzantine, and Ottoman eras. One of the
important ones is Melen Water Supply Project which was developed to meet the
domestic water demand of Istanbul city until 2040. With the project, it is planned to
supply water to Istanbul from Melen River where is within the boundaries of Düzce
Province through a transmission main of 185 km long. Many engineering structures
such as dams, transmission main, pumping stations, water treatment plant, intake weir,
roads and tunnels are being constructed together within this project and this forms an
important medium for engineering surveying and measurement applications. In this
study, Melen System Engineering Services and the maps which were used as the design
basis along the routa and geodetic points which are the essential for these have been
reviewed. An optimum profile has been designed for the line to minimize the quantity
of excavation by considering some essential criterion. In addition, some information
was given and recommendations were made about the dimensioning of the specials of
the 2500 mm diameter giant pipes at the horizontal and vertical curves and the setting
out of tunnel axis through many tunnels along the line.
Keywords: Melen, Transmission Main, geodetic points, setting out, controlling
measurement

1. GÝRÝÞ
Mühendislik Ölçmelerinin en önemli uygulama alanlarýndan birisi de, boyuna mühendislik
yapýlarý olarak isimlendirilen yol, tünel, altyapý ve enerji nakil hattý gibi boyuna uzayýp
giden mühendislik projeleridir. Bu tür projeler, hýzla artan Dünya nüfusuna, geliþen
teknolojiye ve artan talebe baðlý olarak hýzla artmakta ve her geçen gün daha fazla
önem kazanmakta ve uygulama alaný bulmaktadýr. Ülke sathýnda olduðu gibi, Ülkeler
ve Kýtalar arasý demir yollarý, oto yollar, petrol, doðal gaz, su ve enerji iletiþim hatlarý,
bu tür projeler için en güzel örneklerdir. Boyuna mühendislik yapýlarýndaki bu geliþmeler
mühendislik ölçmelerinin önemini bir kat daha artýrmýþtýr. Global ölçekteki bu projelerde
ortak datumun saðlanmasý, proje altlýðýnýn ve proje aplikasyonunun bir bütünlük
içerisinde yapýlabilmesi ve projenin her safhasýnda gerekli kontrollerin gerçekleþtirilmesi,
mühendislik ölçmelerinin önemli problemlerindendir. Kýsacasý ölçmesiz mühendislik
düþünülemez.
Bu çalýþmada, boyuna mühendislik yapýsý olarak, önemli bir mühendislik projesi
uygulamasý olan DSÝ Büyük Ýstanbul Ýçme Suyu Temini Melen Sistemi Mühendislik
Hizmetleri Projesinden ve bu kapsamda uygulanmakta olan mühendislik ölçmelerinden
bahsedilmiþtir.
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2. DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU MELEN PROJESÝ
Melen Sistemi, Ýstanbulun yaklaþýk 170 km doðusunda, Düzce ili sýnýrlarý içinde bulunan
Melen nehrinin su kaynaklarýndan yararlanmak suretiyle Ýstanbulun 2040 yýlýna kadar
ki su sorununu çözmeye yönelik geliþtirilmiþ önemli bir projedir. Yaklaþýk 185 km olan
isale (su getirme) hattý güzergahý dört ilin (Düzce, Adapazarý, Ýzmit, Ýstanbul) sýnýrlarýný
aþarak Ýstanbula ulaþmaktadýr (Þekil 1).

Bu proje ile, ilk etapta Melen nehrinden 8,5 m3/s debiyle alýnan su, iç çapý 2,5 m olan
yaklaþýk 152 km uzunluðunda borularla, ve iç çapý 4 ve 4,5 m olan daire kesitli beton
kaplamalý ve yaklaþýk 27 km uzunluðunda tünellerle Ýstanbulun Anadolu ve Avrupa
yakasýna ulaþtýrýlacaktýr. Projede yer alan Boðaz Geçiþi, yaklaþým tünelleri ile birlikte
yaklaþýk 5.5 km uzunluðunda olacaktýr. Tünelin boðaz kesimi 135 metre kotunda , %0.2
eðimde açýlacak ve tünelin içi 4 m çapýnda çelik kaplama yapýlacaktýr.
Projenin 1. aþamasýnýn toplam yatýrým bedeli 1,181 milyar US$ olarak öngörülmüþtür.
Bunun önemli bir bölümü Japon JBIC (Japan Bank For International Cooperation) kredisi
ile finanse edilmektedir. Kredinin yýllýk faizi ise, ilk dilimde % 3, ikinci dilimde % 2.5dir.
Büyük Melen Sisteminin Mühendislik, Müþavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri, Melen
Ortak Giriþim Grubu (Melen OGG) tarafýndan yürütülmektedir. Bu Konsorsiyum, üçü
yabancý toplam sekiz firmadan oluþmaktadýr (Tablo 2). Taahhüdün tümünü 72 ayda
tamamlamak üzere Nisan 1996da iþe baþlamýþtýr.
Firma Adý

Ülke Adý

1.

Nippon Koei Co., Ltd.

Japonya

2.

Sir Alexander Gibb & Partners Ltd.

Ýngiltere

Þekil 1. Büyük Ýstanbul Ýçme Suyu Temini Melen Sistemi Güzergahý

3.

Mott MacDonald Ltd.

Ýngiltere

Ýstanbul ve çevresinin giderek artan su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla geliþtirilen Melen
Sistemi üç aþamalý bir projedir (Tablo 1)(Sözleþme, 1996-1).

4.

Setan Mühendislik Ltd. Þti.

Türkiye

5.

Su-Yapý Mühendislik ve Müþavirlik A.Þ.

Türkiye

6.

Temelsu Uluslararasý Mühendislik Hizmetleri A.Þ.

Türkiye

7.

Dapta Proje Taahhüt Ltd. Þti.

Türkiye

8.

Sial Yerbilimleri Etüt ve Müþavirlik Lt.Þti.

Türkiye

Aþama

Ýþ Tanýmý

I

Melen regülatörü, Melen pompa istasyonu (debisi 8.5 m3/s, terfi yüksekliði 196
m), Melen terfi hattý ve deposu, Melen Terfi Deposu ile Alaçalý barajý arasýndaki
borun hattý, Alaçalý Barajý ile giriþ - çýkýþ tünelleri, Alaçalý Barajý - Cumhuriyet
arýtma tesisi arasý boru hattý, Cumhuriyet arýtma tesisi (720 000 m3/gün kapasiteli),
Cumhuriyet pompa istasyonu (debisi 8.3 m3/s, terfi yüksekliði 96 m), Cumhuriyet
terfi hattý ve deposu, Bekleme, Beykoz, Ortaçeþme, Ayazaða tünelleri ve Boðaz Tüneli
ile Cumhuriyet terfi deposu - Kaðýthane Daðýtým Merkezi arasýndaki boru hattý.

II

Ýki pompa istasyonu ve arýtma tesisine ünite ilave edilerek geniþletilmesi, Melen
barajý ve 2. isale hattý

III

Ýki pompa istasyonu ve arýtma tesisine ünite ilave edilerek geniþletilmesi ve 3.
isale hattý

Tablo 2. Melen Ortak Giriþim Grubunu Oluþturan Yerli/Yabancý Firmalar

Tablo 1. Melen Projesi Aþamalarý

Projenin Birinci Aþamasý 11 Ýþ Ünitesinden oluþmaktadýr. Bunlardan 7 adeti inþaat, 3
adeti imalat ve 1 adeti enerji iþlerini kapsamaktadýr. Her bir iþ grubunun adlarý ve
yüklenicileri Tablo 3 de verilmiþtir. Son Tasfiye Kararnamesi kapsamýnda feshedilen 4
ve 7 Nolu iþ paketleri yeniden ihale safhasýndadýr. Ayrýca, 11 nolu iþ paketinde de ihale
çalýþmalarý devam etmektedir.
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ölçekli harita bütünlemesi ve güncellemesi müþavir Melen OGG tarafýndan bir taþeron
firmaya yaptýrýlmýþtýr.

Paket No.

Ýþin Adý

Firma Ýsimleri

1. Ýþ Paketi

Melen Su Alma Regülatörü ve Melen
ve Cumhuriyet Pompaj Sistemleri

YÜKSEL Ýnþ. A.Þ.HÝTACHÝ Ltd.

2. Ýþ Paketi

Melen Terfi Deposu-Kýncýllý Sýrtý Arasý
Boru Hattý Ýnþaatý

ALSÝM Alarko San.Tes. ve Tic. A.Þ.JSC Ros Neftegazstroy Ortak Giriþimi

3. Ýþ Paketi

Kýncýllý Sýrtý-Cumhuriyet Arýtma Tesisi
Arasý Boru Hattý Ýnþaatý

ACK Ýnþ.San. ve Tic.A.Þ.GÜRÝÞ Ýnþ.ve Müh.A.Þ. Ortak Giriþimi

3. Ýstanbul yerleþim alaný dahilinde güzergahýn 167+147 ile 182+159 km leri arasýnda
toplam yaklaþýk 15 km lik güzergah bölümünde, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden
temin edilen 1/1000 ölçekli sayýsal fotogrametrik haritalardýr.

4. Ýþ Paketi

Alaçalý Barajý ve Ýsale Tünelleri Ýnþ.
(Feshedildi)

Balfour Beatty - Garanti STFA Ýnþ.A.Þ.
Ortak Giriþimi

Bu haritalar bilgisayar ortamýnda birleþtirilerek yaklaþýk 200 m geniþlikli bir sayýsal güzergah
haritasý elde edilmiþtir. Güzergahýn bir bölümüne ait þerit harita Ek.1 de verilmiþtir.

5. Ýþ Paketi

Cumhuriyet Ýçmesuyu Arýtma Tesisi

LÝMAK Ýnþ. San. ve Tic.A.Þ., OTV SA EMIT SpA - Marubeni Co. Ortak Giriþimi

6. Ýþ Paketi

Cumhuriyet Terfi Deposu-Osmankuyu
Kaðýthane Arasý Ýletim Hattý

ALKE Ýnþ.San.ve Tic. A.Þ. ATAÇ Ýnþ. Ve San.A.Þ. Ortak Giriþimi

7. Ýþ Paketi

Boðaziçi Tüneli Ýnþaatý (Feshedildi)

Philipp Holzman AG - KÝSKA Adi
Komandit Þti Ortak Giriþim

8. Ýþ Paketi

2.5 m Çaplý Çelik Borularýn 1.
Kýsmýnýn Temini

NOKSEL Çelik Boru San. A.Þ.

9. Ýþ Paketi

2.5 m Çaplý Çelik Borularýn 2.
Kýsmýnýn Temini

ÜMRAN Çelik Boru San. A.Þ.

10. Ýþ Paketi

2.5 m Çaplý Çelik Borularýn 3.
Kýsmýnýn Temini

ERCÝYAS Çelik Boru San. A.Þ.

Tablo 3. Uygulama Projesi Aþamasýnda Melen Sistemi Ýþ Üniteleri ve Yüklenici Firmalar

2.1. Melen Sisteminde Harita Çalýþmalarý
Melen Sistemi Ýsale Hattý Güzergahýnda üç farklý kurum tarafýndan, farklý zamanlarda
ve farklý özelliklerde yapýlmýþ üç çeþit harita kullanýlmýþtýr. Bunlar:

2. 69 ile 131 km leri arasýnda toplam yaklaþýk 60 km lik güzergah bölümündeki haritalar.
Bunlar da DSÝ tarafýndan STFA Firmasýna Fotogrametrik Yöntemle yaptýrýlan 1/2000
ölçekli haritalardýr.

· Nirengi ve Nivelman Aðlarý
Güzergah boyunca yaklaþýk 350 noktalý bir nirengi aðý ve 190 noktalý bir nivelman aðý
oluþturulmuþtur. 1997 yýlýnda yapýlan ilk ölçmelerde Nirengi Aðý bir bütün olarak deðil,
parça parça Ülke Sistemine dönüþtürülmüþtür. Daha sonra 1999 yýlýnda bölgede yaþanan
iki önemli deprem sonrasýnda some noktalarý dahil, nirengi ve nivelman aðlarýnýn ölçüleri
Aralýk 2000 de yenilenmiþtir. Ölçmelerde GPS ölçme tekniði ve geometrik nivelman
tekniði uygulanmýþtýr. 69 Ana ve gerisi sýklaþtýrma noktalarýndan oluþan Nirengi aðýnýn
koordinatlarý önce ITRF94 datumunda belirlenmiþ ve konum doðruluklarý 2 cmden
daha iyi deðerlerde bulunmuþtur. Daha sonra bu koordinatlar, 1997 yýlýnda yapýlan ilk
ölçülerin aksine, 20 adet ortak noktadan yararlanýlarak bir bütün olarak Ülke Sistemine
dönüþtürülmüþtür. Dönüþüm doðruluðu olarak 4.7 cm bulunmuþtur. Yapýlan
karþýlaþtýrmalardan koordinat farklarýnýn genelde 10 cm. nin altýnda kaldýðý ve bazý
noktalar için daha büyük deðerlerin söz konusu olduðu, ancak bunlarýn farklý noktalar
olabileceði ve bir kýsmýnýn da Ülke sistemindeki noktalarýn distorsiyonundan
kaynaklanabileceði belirtilmiþtir (Çelik, 2001).
Bundan baþka, yaklaþýk 190 adet RS noktasýndan oluþan nivelman güzergahýnda, noktalar
arasýnda gidiþ- dönüþ nivelmaný tekrar yapýlmýþ ve nokta kotlarý hesaplanmýþtýr. Eski ve
yeni nivelman ölçülerinden bulunan kotlar karþýlaþtýrýlarak farklara bakýlmýþ ve bu
farklarýn hata sýnýrý içerisinde kaldýðý ifade edilmiþtir (Har-Tek, 2001).

1. Melen Su Alma Regülatörü baþlangýç olmak üzere 0 ile 69 km leri ve 82 ile 156 km
leri arasýnda yaklaþýk, toplam 115 km lik bölümdeki haritalar. Güzergahýn bu bölümüne
ait 200 metre geniþliðindeki þerit harita ile Regülatör ve Baraj Bölgelerindeki 1/5000

Mühendislik Projelerinin projelendirilmesi, aplikasyonu ve kontrolü gibi konularda
vazgeçilemez altlýklardan olan Nirengi ve Nivelman noktalarýnýn saðlýklý ve güvenilir
olmasý çok önem taþýmaktadýr. Deprem sonrasý yapýlan bu tekrar ölçme ve deðerlendirme
kararý, yerinde ve isabetli bir karar olmuþtur.
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· Güzergah Ekseninin Aplikasyonu ve Boykesit Ölçmeleri
Toplam yaklaþýk 175 km uzunluðunda bir güzergah eksen aplikasyonu gerçekleþtirilmiþtir.
Güzergahýn önemli bir bölümü ormanlýk bölgede kaldýðýndan bu bölümde önce yaklaþýk
doðrultu boyunca bir koridor açýlmýþtýr. Bu koridorun belirlenmesinde ve kesilecek
aðaçlarýn tespitinde oldukça zorlanýlmýþtýr. Daha sonra bu koridor üzerinde yaklaþýk 260
Some noktasý konumlandýrýlmýþtýr. Some noktalarýný da içine alan güzergahýn boy kesit
profili çýkarýlmýþ ve uygun ölçekte çizim çýktýlarýna dönüþtürülmüþtür (Ek.1). Ayrýca
belirli sayýda en kesitler alýnmýþ ve çizimleri yapýlmýþtýr. Ölçmelerde Total Station
Elektronik Takeometresi kullanýlmýþtýr.
1999 Depreminden sonra nirengi noktalarýnda olduðu gibi, some noktalarýnýn tamamýnda
GPS ölçmeleriyle koordinat kontrolleri yapýlmýþ ve noktalarýn büyük çoðunluðunda farklarýn
20 cmnin altýnda kaldýðý görülmüþtür. Bununla birlikte 35 adet some noktasýnýn hata sýnýrý
dýþýnda kaldýðý ve bunlarýn tesislerinin yenilendiði anlaþýlmaktadýr (Har-Tek, 2001).

Þekil.2 Bir Þafttan Ýnilerek Tünel Ekseninin Belirlenmesinde Ýzlenebilecek Bir Yöntem

Bununla birlikte, belirli aralýklarda bu açýk poligon yer üstüne baðlanarak baðlý poligon
kontrolü saðlanmalýdýr. Yaklaþýk 5.5 km uzunluðundaki Boðaz geçiþi ve ulaþým tünellerinde
bu problemin ciddi olarak düþünülmesi gerekir.

· Tünel Ekseni Aplikasyonu
Tünel çalýþmalarýnda tünel ekseninin(aksýnýn) aplikasyonu, bazý durumlarda daha dikkatli
çalýþma yapmayý gerektirebilir (Tandoðdu,1998). Özellikle, hemzemin olmayan tünel
giriþlerinde bir þafttan(kuyudan) girilerek tünel ekseninin verilmesi durumunda aplike
edilecek eksen, çekülleme ile belirlenen noktalardan birine alet kurularak yapýlacak olursa
uzunluðuna baðlý olarak önemli ve anlamlý hatalar ortaya çýkabilir. Karþýlýklý olarak
yapýlacak tünel açma çalýþmalarýnda, tünel açýklýklarýnýn çakýþmasý bile riske girebilir.
Beykoz tünellerinde yaklaþýk 8 m çapýnda bir þafttan, yine yaklaþýk 31 m aþaðý nokta
taþýnarak tünel aksýnýn verilmesi söz konusudur. Aralarýnda 7.6 m uzaklýk bulunan iki yer
üstü noktasýndan(c1 ve c2) ZNL optik çekülü ile yer altýna iki nokta (c1 ve c2) indirilmiþtir.
Çekülleme ile nokta taþýmanýn maksimum 1 cm hata ile yapýldýðý varsayýlýrsa doðrudan
çekül noktalarýndan doðrultu verilmesi durumunda eksende ortaya çýkabilecek maksimum
sapma; yaklaþýk olarak , 100 m için 27 cm ve 400 m için 1 m.,... mertebesinde olacaktýr.
Beykoz tünelinin þaftýn her iki tarafýnda yaklaþýk 1 km ve 2 km uzadýðý düþünülürse bu
aks verme iþleminin önemi bir kat daha artacaktýr. Bu gibi durumlarda izlenebilecek bir
yol aþaðýda kýsaca açýklanmýþtýr (Þekil.2). A ve B yeryüzünde koordinatlarý bilinen iki
nokta, c1 ve c2 tünel doðrultusuna yakýn doðrultuda yer üstünde(kuyu aðzýnda ) iki nokta,
c1 ve c2 bunlarýn çekülleme ile elde edilmiþ yer altý karþýlýklarý ve C, D kuyudan uzakta
tünel içinde iki nokta olmak üzere bir poligon dizisi oluþturulur. Burada b1, b4 küçük
açýlarý ile üçgenlerin s1 , s2 , s3 , s4 ve e kenarlarý dikkatlice ölçülür. Daha sonra üçgen
çözümü yapýlarak gerekli poligon açýlarý bulunur ve poligon hesabý yapýlýr. Böylece daha
hassas olarak yer altýna doðrultu indirmek mümkün olur (Özgen, 1986).
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2.2. Boru Hattý Profilinin Dizayný ve Aplikasyonu
Boru hattýnýn dizayný, bilgisayar ortamýnda özel bir yazýlým desteðiyle gerçekleþtirilmiþtir.
Profilin projelendirilmesinde öncelikle proje kriterleri göz önüne alýnarak boru hattýnýn
kritik noktalarý ( some noktalarý, yatay düþey dirsekler, kritik en kesitler, dere ve yol
geçiþleri, tahliyeler, vantuzlar vb.) belirlenmiþ ve güzergah ekseni boy kesitinin üzerine
iþlenmiþtir. Boru hattýnýn minimum ve maksimum eðim sýnýrlarý, boru üzerindeki minimum
dolgu yükseklikleri(1.20 m) ve borularýn her durumda tabi zemine yerleþtirilmesi gibi
proje kurallarý ile birlikte en az kazý miktarý da hedeflenerek proje dizayn edilmeye
çalýþýlmýþtýr.
Boru hattý profilinin aplikasyonunda öncelikle boru hattý hendeðinin aplikasyonu yapýlmýþ
ve hendeðin kazýsý gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra, söz konusu boru hattý, en yakýn sabit
jeodezik noktalara göre üç boyutlu aplikasyon elemanlarýyla zemine aplike edilmiþtir.
Boru hattýnda dirseklerin yerleþtirilmesi iþlemi de üç boyutlu koordinatlarýyla
gerçekleþtirilmektedir. Hattýn diðer bölümlerinde olduðu gibi, yatay ve düþey yönlü
dirsekler de üç boyutlu olarak dizayn edilmiþ ve buna göre parça boyutlandýrmasý
yapýlmýþtýr(Sözleþme, 1996-2). Aþaðýda kurb açýsý 45 ile 67.5 derece arasýnda kalan dört
parçalý bir dirseðin AWWA C 208e göre boyutlandýrýlma esasý verilmiþtir (Þekil 3).
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Montaj (kaynak) sýrasýnda her parçanýn konumu sürekli kontrol edilerek projeye uygun
imalat yapýlmasý saðlanmaktadýr.
R= D/2 +

s/2
tan (q/2)

q= D/(n-1)
burada n = parça sayýsý
T= Rx tan (D/2)
s = 12 inç
D = 100 inç
a = 12 inç
D = 67,5o
Deðerleri için,
q = 67,5 / (4-1) = 22,50o

n=4

R = 100/2+((12/2)/tan(22,50/2)) = 80,16 inç
T = 80,16 x tan (67,5/2) = 53,56 inç
L = T + a = 53,56 + 12 = 65,56 inç » 1,70 m
Þekil. 3 Dört Parçalý Bir Dirseðin AWWA C 208e Göre Boyutlandýrýlmasý

2.3. Boru Hattý Platformu
Daha önce belirtildiði gibi, Melen Sistemi Su Getirme Projesi sonuç da ayný platform
üzerinde yer alan birisi 2.5 metre çapýnda diðer ikisi 3 m çapýnda olmak üzere toplam 3
adet çelik boru ve bir servis yolu hattýndan oluþmaktadýr (Þekil.4).

Bu borularýn döþenebilmesi ve hizmet verecek bir servis yolunun inþa edilebilmesi için
platform geniþliðinin minimum belirli bir deðerde olmasý gerekir. Þevsiz alanda minimum
44.5 metre olan bu geniþlik þevlerle birlikte daha büyük deðerlerdedir. Bu durum
kamulaþtýrma sýnýrlarýný ve kamulaþtýrma bedellerini doðrudan etkilediðinden kamulaþtýrma
bedellerinin yüksek olduðu yerlerde kamulaþtýrma bedeli ile þev koruma yapýsý bedelinin
mukayesesi yapýlarak uygun olan tercih edilmiþtir. Özellikle yoðun yerleþim alanlarýnda
platform geniþliðinin azaltýlmasý yoluna gidilmektedir.

3. SONUÇ
Boyuna mühendislik yapýlarýnýn önemli uygulamalarýndan birisi olan Büyük Ýstanbul
Ýçme Suyu II. Merhale Melen Sistemi Mühendislik Hizmetleri Projesi, Jeodezi ve
Fotogrametri mühendisliði açýsýndan da önemli bir uygulama alaný niteliðindedir. Özellikle
jeodezik altlýktan aplikasyona, yer altý ölçmelerinden GPS ölçmelerine ve kontrol
ölçmelerine kadar çoðu mühendislik ölçmelerinin uygulama alaný bulduðu bir projedir.
Ayrýca bu proje, Bütün kalemlerin Müþavirlik ve Kontrollük Hizmetlerinin yerli yabancý
çeþitli firmalardan oluþan bir Konsorsiyum tarafýndan yürütüldüðü ilk büyük proje olma
özelliðine de sahiptir.
Bu projede, harita çalýþmalarýnýn zamanýnda ve yeterli düzeyde yapýlmasýnýn önemi bir
kez daha ortaya çýkmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemlerinin gecikmesinde baþka faktörlerle
birlikte rol oynayan eksik en kesit ölçmeleri, ilave kamulaþtýrma planlarýnýn yapýlmasýna
yol açmýþtýr. Böyle bir projede çoðu iþ kalemi birbirine baðlý yürüdüðünden zaman faktörü
çok önemlidir. Güzergahýn önemli bir bölümü ormanlýk alandan geçtiði için açýlacak
koridorun hýzlý ve doðru aplikasyonu, iþleri hýzlandýracak ve ormanýn daha az zarar
görmesini saðlayacaktýr. Özellikle kesilecek aðaçlarýn doðru ve hýzlý tespitinde klasik yer
ölçme teknikleri yerine, real time GPS sistemiyle donatýlmýþ bir helikopterin kullanýlmasý
amaca daha fazla hizmet edebilir.
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YAÐMUR SUYU VE KANALÝZASYON ÞEBEKESÝ
ÝNÞAATLARINDA JEODEZÝK ÇALIÞMALAR:
TARSUS ÖRNEÐÝ

GÜNEY HALÝÇ HAVZASI ATIKSU VE YAÐMURSUYU
HATLARININ GIS UYUMLU ÖLÇÜMLERÝ
Metin TORUN 1, Salih EROÐLU 1

Ali AZAR 1, Þenol KUÞCU 2

Elektrik, içme suyu, atýksu, yaðmur suyu, doðal gaz, telefon þebekeleri vb. teknik altyapý
þebekesi inþaatlarý süresince yürütülen jeodezik çalýþmalar, mühendislik ölçmeleri baþlýðýnda
büyük önem taþýyan çalýþmalardýr. Kentleþme sürecinin ve bu süreçle iliþkilendirildiðinde
teknik altyapýnýn kentler ve kentliler açýsýndan taþýdýðý önem de yadsýnamaz. Ayrýca,
günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanan, mesleðimizin ve toplumumuzun
gündemine giderek daha aðýrlýklý olarak yerleþen bir diðer konu olan, baþta kent bilgi
sistemleri olmak üzere, coðrafi bilgi sistemleri uygulamalarý açýsýndan da teknik altyapýnýn
saðlýklý olarak sayýsal ortamda eriþilebilir olarak kurulmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu
bildiri kapsamýnda, teknik altyapý bileþenlerinden olan yaðmur suyu ve kanalizasyon
þebekesi inþaatlarýnda yürütülen jeodezik çalýþmalar, Tarsus Atýksu Projesi kapsamýnda
yürütülen çalýþmalar özelinde ele alýnmaktadýr. Ýnþaat sürecinde yürütülen jeodezik
çalýþmalar; imar planlarýna uygun olarak gerçekleþtirilen projede altlýk olarak kullanýlacak
imar planlarýnýn sayýsallaþtýrýlmasý, hat tasarýmýna konu olan bölgede arazi kotlarýnýn ya
da siyah kotlarýn ölçülerek sayýsal planlara iþlenmesi, bu planlar üzerinde arazinin varolan
yapýsýna göre en uygun eðime sahip ana ve yardýmcý hatlarýn tasarlanýp çizilmesi, hattýn
etkilediði alanýn belirlenip hidrolik hesaplamalar için gerekli verilerin üretilmesi, imalat
aþamasýnda hattýn araziye aplikasyonu, hattýn proje kot ve eðimine göre döþenmesinin
arazide izlenmesi, hak ediþ hesaplamalarý için tesis edilen hatlarýn ölçülüp boru metraj
hesabýnýn yapýlmasý, as-built çizimleri için gerekli ölçümlerin yapýlmasý ve projenin
çizilmesi ile hattýn idareye teslimi için gerekli verilerin hazýrlanmasý þeklinde özetlenebilir.
Bildiride, ana hatlarýyla özetlenen bu çalýþmalarda izlenen jeodezik yaklaþým ve karþýlaþýlan
teknik ve hukuksal sorunlar ele alýnmakta ve yaþanan deneyimin ýþýðýnda bu tür çalýþmalarýn
yürütülüþ biçimine iliþkin öneriler dile getirilmektedir.

Güney Haliç Havzasý Avrupa Yakasý II.Kýsým Zeytinburnu-Eminönü-Bakýrköy-Eyüp ve
Fatih Ýlçeleri Atýksu ve Yaðmursuyu Þebeke ve Ana Toplayýcý Hatlarýnýn her bir baca için
X-Y-Z ve H (Akar Kot) bilgileri ile her bir hat için akýþ yönü yatay mesafe çap ve eðim
bilgilerinin Teknik Özellikleri Þartnamesinde belirtildiði þekilde GISe uyumlu olarak
1/1000 ölçekli sayýsal pafta halinde teslimi ve bilgisayar ortamýnda hazýrlanmasý iþi
aþaðýdaki sýra ile yapýlmýþtýr.
1) Ýþ Teslimi bünyesinde bahse konu bölgelere ait tüm 1/1000 ölçekli paftalar ve yine
bu bölgelere ait mevcut atýksu ve yaðmursuyu bilgileri sayýsal ortamda, Kanal Proje
Müdürlüðü Arþivindeki tüm bilgiler de pafta üzerinde yükleniciye teslim edildi.
2) Arazi Gezim Ekibinin pafta pafta altyapý bilgileri olmayan sokak ve caddelerde tespit
ettiði bacalarý yaklaþýk olarak paftasýna iþledi.
3) Derinlik Ekibi, yaklaþýk iþlenen bacalarýn derinliklerini, akýþ yönünü ve çapýný tespit
etti.
4) Arazi Ölçüm Ekibi, her bir bacaya ait koordinat bilgilerini Büyük Ölçekli Harita
Yapým Yönetmeliðine uygun þekilde ölçtü.
5) Büro Ekibi, nihai bilgileri toplayarak GIS uyumlu iþ sonu projelerini hazýrladý.
Bu iþ aþamasýnda, kayýp bacalarýn tespit edilerek asfalt seviyesi yükseltilmesi ve dolu
bacalarýn temizlenmesi iþi yükleniciye yaptýrýlmýþ olup projenin bütünlüðü açýsýndan
Tarihi Yarýmadada bulunan; Osmanlýnýn Fransýzlara 1900lü yýllarýn baþýnda yaptýrmýþ
olduðu ana hatlarý gösterir paftalar da sayýsallaþtýrýlmýþtýr.
Ýþ sonunda bu beþ ilçe genelinde 21868 X-Y-Z ve H(Akar Kot) ve 1613 X-Y-Z (Vidanjör
kullanýmý gerekli bacalarýn derinlikleri alýnamamýþtýr) olmak üzere toplam 23481 adet
bacanýn ölçümü yapýlmýþ olup Altyapý Bilgi Sistemimize dahil edilmiþtir.

1 Yük.
2

Müh., GÜRÝÞ Ýnþaat, TARSUS
Prof. Dr., ZKÜ, Müh. Fak., Jeodezi ve Fot. Müh. Böl., ZONGULDAK
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DEFORMASYONLARIN BELÝRLENMESÝNDE
ÝSTATÝSTÝKSEL YAKLAÞIM
L. TAÞÇI 1, E. GÖKALP 2

ÖZET
Genel bir kural olarak, deformasyon incelemesi yapýlan alan ve/veya yapýlarda, deformasyon
araþtýrmasý ve analizleri periyotlar halinde yapýlmýþ deformasyon ölçüleri arasýnda
yapýlýr. Fakat bu periyotlar arasýnda geçen zaman içerisinde deformasyon ölçüsü
gerçekleþtirilen yapý veya alanlarda oluþan hareketler hakkýnda bilgi elde edilemez.
Periyotlar arasýnda oluþan deformasyon bilgisine ulaþmak için, deformasyon ölçüsü
yapýlan alan veya yapýlarda sürekli jeodezik gözlem yada jeoteknik ölçülerden yararlanmak
gerekir. Belirtilen bu iþlemlerin haricinde istatistiksel yöntem kullanýlarak periyotlar
arasýnda oluþan deformasyon bilgisine ulaþmak mümkündür. Ýstatistiksel yöntem kullanýldýðý
zaman tahmin edilmiþ deformasyon, ölçülmüþ niteliklerden elde edilebilir. Ölçümler ve
tahminler arasýndaki iyi bir uyum, geçmiþte deforme olmuþ bir yapýnýn davranýþlarý
hakkýnda bize bilgi verir. Daha açýk bir þekilde ifade edilmek istenirse, uygulama alanýnda
daha önceden yapýlmýþ deformasyon ölçüleri mevcut ise, bu ölçülerden yararlanarak
matematiksel bir fonksiyon elde edilir. Bir baþka deyiþle farklý zaman aralýklarýnda elde
edilmiþ deformasyonlara matematiksel bir fonksiyon uydurulur. Bu fonksiyon yardýmýyla
yapýnýn ilk ölçü periyodunun yapýldýðý andan itibaren matematiksel fonksiyonun
oluþturulduðu zaman dilimine ait herhangi bir aralýkta istenildiði anda geçmiþe yönelik
deformasyonlarý elde edebilmek mümkündür. Bu çalýþma için, Altýnkaya barajýnda yapýlmýþ
olan deformasyon ölçüleri kullanýlmýþtýr. Buradan elde edilen deformasyon bilgilerine
göre baraj kretinde en çok deformasyon beklenen noktada matematiksel fonksiyon
oluþturulmuþ ve sonuçlar mevcut deformasyon ölçüleri ile test edilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Kaya Dolgu Baraj, Deformasyon, Ýstatistiksel Metot.

A STATISTICAL APPROACH TO DETERMINATION OF THE
DEFORMATION
ABSTRACT
Deformation analysis has been generally made among the deformation measurements
of the various periods in searching deformation in structures and/or areas. However,
1 FÜ, Mühendislik Fakültesi, Ýnþaat Müh. Bölümü,
2 KTÜ Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Jeodezi ve

23119,Elazýð,Türkiye, ltasci@firat.edu.tr
Fotogrametri Müh. 61080, Trabzon, Türkiye, ertan@ktu.edu.tr
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information about movement on the structure can not be obtained for the time interval
between two successive periods. In order to have information about the mentioned time,
structure has to be monitored continuously or geotechnical measurements have to be
used. Except these mentioned above, this information can be obtained by use of statistical
methods. When statistical methods are used, expected deformation can be determined
from measured qualities. Consistency between measured and expected values could give
information of the behavior of the deform body at the past. If the deformations measurements
are exist at the past; mathematical function can be determined from these measurements.
In other words, a mathematical function or polynomial can be suited to deformations
which are obtained from different time periods. With use of this function, deformation
could be obtained for any time that is concern. In this study, deformation measurements
at Altýnkaya dam have been used. Then, mathematical function with respect to obtained
deformation information has been composed at the point where maximum deformation
expected on the dams crest. Finally, results have been tested with existing deformation
measurements.
Keywords: Rockfill Dam, Deformation, Statistic Method.

1. GÝRÝÞ
Büyük mühendislik yapýlarý bir ülkenin sosyo-ekonomik geliþiminin bir göstergesidir.
Bununla birlikte bu yapýlar örneðin barajlar, köprüler, gökdelenler vd. çeþitli yüklenme
faktörlerinden dolayý devamlý deformasyona maruz kalýrlar. Deformasyondan dolayý bir
yapýda özellikle de barajlarda oluþacak kusurlarýn belirlenmesi gereklidir. Çünkü barajlarda
oluþacak kusurlar engellenmesi mümkün olmayacak çok büyük bir felakete yol açabilirler.
Bu yüzden, barajlar güvenlik altýnda olmasý gereken ve denetimi zorunlu olan önemli
mühendislik yapýlarýndandýr. Barajlarda güvenlik ve denetim ile ilgili çalýþmalar araþtýrma,
inceleme ve tasarým aþamasýnda baþlar, yapým aþamasýnda ve iþletme aþamasýnda da
barajýn ömrü boyunca devam eder. Ýþletme aþamasýnda iken, baþlangýçta sýk peryodlarla
yapýlan bu denetimler barajýn yaþlanmasý ile daha seyrek peryodlarda olur. Fakat barajda
risk oluþturacak özel durumlarda (deprem gibi) ölçme periyotlarý sýklaþtýrýlmalýdýr.
Deformasyonlarýn belirlenmesi ile ilgili yapýlacak çalýþmalar, gelecekte yapýlacak benzer
çalýþmalar için bir veri tabaný oluþumuna katký saðlayacaktýr. Ayrýca, olasý can ve mal
kaybýnýn önlenmesi ile birlikte yapýlan ulusal yatýrýmlarýn korunmasýný ve felaketlerden
önce tedbir alýnmasýný saðlayacaktýr.
Barajlarda deformasyonun mekanizmasýnýn daha iyi anlaþýlmasýnýn saðlanabilmesi için
yük-yerdeðiþtirme iliþkisinin belirlenmesi gereklidir. Yük-yerdeðiþtirme iliþkisi istatistiksel
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ve fonksiyonel olarak adlandýrýlan fiziksel modellenmeler yardýmý ile belirlenmektedir.
Fonksiyonel model olarak, mühendislik problemlerinin yaklaþýk çözümlerini elde etmek
için kullanýlan ve sayýsal analiz tekniði olan sonlu elemanlar metodu kullanýlarak
belirlenmektedir.

(2)

olarak modellenebilir. Burada;
Fi(t) = Hidrostatik basýnç bileþeni,
Li(t) = Isý bileþeni,

2. ÝSTATÝSTÝKSEL METODUN GENEL TEORÝSÝ

Gi(t) = Barajýn elastik olmayan davranýþýndan dolayý deðiþtirilemez bileþen,

Ýstatistiksel metot, gözlenmiþ yükler (deformasyona sebep olan iç ve dýþ yükler) ile
gözlemlenmiþ deformasyonlar arasýndaki korelasyonlarý belirleyen regresyon analizi
sayesinde yük-yerdeðiþtirme iliþkisinin deneysel modelini belirler. Korelasyonlar geçmiþ
veriler üzerinde istatistiksel analizin yapýlmasý ile elde edilebilir. Bu model kullanýldýðý
zaman tahmin edilmiþ deformasyon, ölçülmüþ niteliklerden elde edilebilir (Chen ve
Chrzanowski, 1986, Gökalp ve Karaali, 1994). Ölçümler ve tahminler arasýndaki iyi bir
uyum, geçmiþte deforme olmuþ bir yapýnýn davranýþlarý hakkýnda bize bilgi verir. Daha
açýk bir þekilde ifade edilmek istenirse, uygulama alanýnda daha önceden yapýlmýþ
deformasyon ölçüleri mevcut ise, bu ölçülerden yararlanarak elde edilecek matematiksel
bir fonksiyon elde edilir. Bir baþka deyiþle farklý zaman aralýklarýnda elde edilmiþ
deformasyonlara matematiksel bir fonksiyon uydurulur. Bu fonksiyon yardýmýyla yapýnýn
ilk ölçü periyodunun yapýldýðý andan itibaren matematiksel fonksiyonun oluþturulduðu
zaman dilimine ait herhangi bir aralýkta istenildiði anda geçmiþe yönelik deformasyonlarý
elde edebilmek mümkündür. Bu metodu uygulayabilmek için yapý ile ilgili daha önceden
yapýlmýþ ölçülere ihtiyaç duyulduðundan, metot soncul bir yapýya sahiptir (Taþçý, 2003).
Ýstatistiksel metot ile yorumlama yapabilmek için, sebep ve sonuç nitelikleri arasýndaki
iliþkiyi daha iyi yansýtacak yeterli gözlem miktarý gerekmektedir (Chen ve Chrzanowski,
1986). Burada yeterli gözlem miktarýndan kasýt yapý üzerinde gerçekleþtirilen deformasyon
ölçüsü ile fonksiyona dahil edilmesi gereken diðer parametrelerin (ýsý, su seviyesi vd.
gibi) ölçümüdür. Sebep ve sonuç arasýndaki fonksiyonel iliþki (1) eþitliðinde olduðu gibi
kurulur.
d+v=Be

di(t) = Fi(t)+ Li(t)+ Gi(t)+ V(t)

(1)

d geometrik analizin sonucundan elde edilmiþ yada direkt olarak gözlemlerin vektörüdür,
B matrisinin elemanlarý sebep olucu niteliklerin fonksiyonudur, v düzeltme vektörüdür.
e vektörü, belirlenecek etkilerin büyüklüðünü temsil eder.

V(t) = Düzeltme bileþeni.
Hidrostatik basýnç bileþeni rezervuardaki h(t) su yüksekliðinin bir fonksiyonudur.
Fi (t) = ai 0+ ai 1h(t)+ ai 2h2 (t)+ ai1h3 (t)+..........+ ai

m

h m(t)

(3)

Isý bileþeni iki þekilde modellenebilir. Isý Ti (t) zamanlarýnda ölçülmüþse, o zaman
Li (t) = ei 1T1 (t)+ ei 2T2 (t)+..........+ ei kTk (t)

(4)

Eðer ýsý ölçülmemiþse ve ýsý uygulanacaksa, o zaman
Li (t) = fi 1Sin w (t)+ ci 1Cos w (t)+ fi 2Sin 2w (t)+ ci 2Cos w (t)+....+
fi pSin p w (t)+ ci pCos p w (t)
(5)
Burada;
W= 2 p / t

t = 1 yýl.

(6)

Dolgu barajlar için ýsý etkisi önemsizdir (EM-1110-2-1004, 1994). Fiziksel yorumlama
için istatistiksel metot sadece gözlenmiþ yerdeðiþtirmelere deðil ayný zamanda diðer
gözlenmiþ niteliklere de (gerilim, suyun basýncý vd.) uygulanabilir.

2.1 Ýstatistiksel modelleme için uygulama
Ýstatistiksel modelleme için, baraj kreti üzerindeki noktalarýn deformasyon ölçüsü ile
birlikte baraj rezervuarýndaki su seviyesinin de düzenli aralýklarla ölçülmesi gereklidir.

t zamanýn bir fonksiyonu olarak sebep olan etkiler için bir barajýn tepkisinin modellenmesi
örnek alýnýrsa, herhangi bir i noktasýnýn yatay yerdeðiþtirmesi di(t),

Bu çalýþmaya 2000 yýlýnda baþladýðýmýz için barajýn ilk ölçümleri bizde mevcut deðildir.
Bu modelleme ile yorumlama yapabilmek için, DSÝ elemanlarý tarafýndan yersel olarak
gerçekleþtirilen deformasyon ölçüleri kullanýlmýþtýr.
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Baraj kreti üzerindeki obje noktalarýnýn yerdeðiþtirmeleri Samsun DSÝ Bölge Müdürlüðü
elemanlarýnca yersel sistemler kullanýlarak izlenmiþtir. Baraj kreti üzerinde ilk deformasyon
ölçüsü 25.11.1988 yýlýnda yapýlmýþ ve bu yýldan sonra 1999 yýlýnda meydana gelen Kocaeli
depremine kadar bir daha deformasyon ölçüsü gerçekleþtirilmemiþtir. Bu depremden
sonra, 2000 yýlýnda barajda tekrar deformasyon ölçülerine baþlanmýþtýr. DSÝ elemanlarýnca
yapýlan deformasyon ölçüsü biçimi Þekil 1' de verilmiþtir.

Þekil 1. DSÝ elemanlarýnca yapýlmýþ yersel deformasyon ölçü þekli

Bu ölçü düzeneðine göre A-A', B-B', C-C', D-D' ve E-E' aliyman doðrultularý
oluþturulmuþtur. Baraj kreti üzerine konumlandýrýlmýþ obje noktalarýndaki yatay hareketler,
aliyman doðrultularýna göre belirlenmektedir. Bunun için barajýn sol sahilinde tesis edilmiþ
olan A', B', C', D', ve E' noktalarýna sýrasýyla elektronik alet kurulmakta ve yine sýrasýyla
barajýn sað sahilinde bulunan A, B, C, D ve E noktalarýna gözlem yapýlýp aliyman
doðrultularý belirlenmektedir. Baraj kreti üzerinde bulunan iki kiþi þekil 1' de görülen
aliyman doðrultularýna denk gelen obje noktalarýnda bulunmaktadýr. Bu kiþiler ellerinde
bulunan bir çelik þeriti obje noktasýnda tutmakta ve elektronik aleti kullanan kiþinin
direktiflerine göre hareket etmektedirler. Elektronik aleti kullanan kiþi objektiften gözlem
aðýnýn kesiþimi üzerine düþen çelik þerit üzerindeki deðeri okuyup kaydetmektedir.
Böylelikle obje noktalarýnýn aliyman doðrultusundan kayma miktarlarý belirlenmektedir.

Yükseklik Ölçüsü Tarihleri
25.11.1988 06.04.2000 15.05.2000 17.07.2000 18.09.2000 20.10.2000
Nokta No

Yükseklik Ölçüsü Tarihlerindeki Baraj Rezervuarý Su Kotu
168.15

177.33

177.68

170.83

168.31

Yükseklikler (m.)
0003

196.526

196.429

196.437

196.425

196.422

196.426

0005

197.280

197.080

197.089

197.082

197.074

197.075

0007

197.240

196.947

196.948

196.942

196.934

196.934

0009

197.196

196.824

196.819

196.822

196.814

196.809

0011

197.175

196.761

196.768

196.760

196.754

196.748

0013

197.163

196.746

196.754

196.745

196.739

196.735

0015

197.202

196.885

196.886

196.877

196.875

196.873

0017

197.210

196.978

196.976

196.971

196.967

196.965

0019

196.816

196.653

196.650

196.648

196.646

196.643

0021

195.333

195.275

195.275

195.274

195.272

195.272

Tablo 1. DSÝ elemanlarýnca elde edilmiþ Jeodezik klasik ölçülerle yükseklik bilgileri

Baraj kreti üzerine konumlandýrýlmýþ obje noktalarýndaki yükseklik bilgileri, yine sol
sahilde bulunan A', B', C', D', ve E' noktalarý üzerine elektronik alet kurulmaktadýr. Baraj
kretindeki obje noktalarý üzerine reflektör tutularak obje noktalarýnýn yükseklik bilgileri
okunmaktadýr.
Elde edilen yatay ve yükseklik bilgileri 1988 yýlýnda yapýlmýþ olan ilk periyot ölçüye göre
deðerlendirilmekte yani fark alýnmaktadýr. Böylelikle yatay ve düþey deformasyonlar
belirlenmektedir. Bu ölçülere ait deformasyon bilgileri Tablo 1 ve 2de, noktalarýn
yerdeðiþtirme grafikleri Þekil 2 ve 3de verilmiþtir.

Þekil 2. DSÝ elemanlarýnca elde edilmiþ klasik jeodezik ölçülerden çizilmiþ yükseklikler
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Yatay Deformasyon Ölçüsü Tarihleri
25.11.1988 06.04.2000 15.05.2000 17.07.2000 18.09.2000 20.10.2000
Deformasyon Ölçüsü Tarihlerindeki Rezervuar Su Kotu

Nokta No

168.15

177.33

177.68

170.83

168.31

Yatay Deformasyonlar (cm.)
0003

1.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.0

0005

2.8

8.3

8.0

8.6

8.4

10.3

0007

4.6

15.0

15.3

15.1

17.9

13.8

0009

5.3

24.5

24.5

25.1

14.0

23.3

0011

5.1

24.6

25.3

25.4

25.8

24.9

0013

5.0

27.4

27.7

27.3

27.8

26.1

0015

4.1

13.9

16.0

15.4

13.1

14.9

0017

4.9

9.7

11.8

12.1

12.7

13.1

0019

2.4

7.9

8.0

9.3

8.1

7.9

0021

0.5

0.3

0.2

0.2

0.0

0.3

0013 nolu nokta için Tablo 1de verilen düþey yerdeðiþtirme deðerleri kullanýlarak bu
noktaya ait yerdeðiþtirme eðrisi çizilmiþtir. Bu nokta baraj kreti eksenin orta kýsmýnda
bulunup su yükü etkisine en çok maruz kalan noktadýr. Çalýþmanýn bu bölümünde örnek
teþkil etmesi açýsýndan ve yukarýda belirtilen özel durumdan dolayý bu nokta seçilmiþtir.
Bu noktada yersel ölçülerden elde edilmiþ 0013 nolu noktanýn düþey yerdeðiþtirme eðrisine
Ýstatiska programý yardýmýyla bir fonksiyon uydurulmuþtur. Bu fonksiyon sadece baraj
rezervuarýndaki suyun hidrostatik basýncý dikkate alýnarak oluþturulmuþtur. Dolgu barajlarda
ýsý etkisi önemsiz olduðundan barajda ek olarak ýsý ölçümleri yapýlmamýþ ve fonksiyona
dahil edilmemiþtir. Bu çalýþmada, örnek olarak sadece 0013 nolu noktanýn düþey
yerdeðiþtirmesi incelenmiþtir.
Altýnkaya barajýnda yerdeðiþtirmelerin istatistiksel olarak deðerlendirilmesi için yersel
sistemlerle yapýlmýþ deformasyon ölçme deðerleri kullanýlmýþtýr. Ayrýca, Altýnkaya
barajýnda günlük olarak ölçülen su seviyesi deðerleri de bu çalýþmada kullanýlmýþtýr
Ýstatiska programý yardýmýyla 0013 nolu nokta için elde edilen düþey yerdeðiþtirme
fonksiyonu denklem (7)' de verilmiþtir.
D = 42.58-3.579*X+1.296*X2-0.125*X3

(7)

X = (H-162.9)/17.49

Tablo 2. DSÝ elemanlarýnca elde edilmiþ Jeodezik klasik ölçülerle yatay yerdeðiþtirmeler

Burada, H deðeri deformasyonun belirlenmek istendiði andaki rezervuardaki su
kotudur.17.49 nümerik deðeri baraj su tutmaya baþladýðý andan itibaren ölçülen en yüksek
ve en düþük su kotu arasýndaki farktýr. 162.90 nümerik deðeri ise baraj su tutmaya baþladýðý
andan itibaren ölçülen en düþük su kotudur. Bu fonksiyonun çeþitli su kotlarýna göre
deðerlendirilmesine göre elde edilmiþ sonuçlar Tablo 3 de verilmiþtir.
Nokta
No

Su
Kotu

X

Hesaplanmýþ
Deformasyon
(m.)

Ölçülmüþ
Deformasyon
(m.)

0013

168.15

0.300172

0.416

0.417

0013

177.33

0.825043

0.404

0.409

0013

177.68

0.845054

0.405

0.418

0013

170.83

0.453402

0.413

0.424

0013

168.31

0.309320

0.416

0.428

0013

180.39

1.000000

0.401

-

0013

171.00

0.463122

0.411

-

Þekil 3. DSÝ elemanlarýnca elde edilmiþ klasik jeodezik ölçülerden çizilmiþ yatay yerdeðiþtirmeler

Tablo 3. 0013 Nolu noktaya ait düþey yerdeðiþtirme deðerleri
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SONUÇ VE ÖNERÝLER
Ýstatistiksel metot ile baraj gibi büyük mühendislik yapýlarýnda, yapýnýn geçmiþteki
hareketleri hakkýnda büyük bir yaklaþýklýkla bilgi elde etmek mümkündür. Bu metot ile
daha duyarlý yerdeðiþtirme deðerleri elde etmek için baraj rezervuarýndaki su yüksekliðinin
ve baraj kretindeki obje noktalarýnýn sürekli veya çok kýsa zaman aralýklarýnda ölçülmesi
gereklidir.
Deformasyon ölçmelerinin, Ýstatistiksel metot kullanýlarak yorumlanmasý disiplinler arasý
bilgi paylaþýmýný gerektirmektedir. Disiplinler arasýnda yapýlacak etkili iþbirliði ölçülmüþ
sonuçlarýn daha hassas bir þekilde yorumlanmasý için zorunludur.
Ýstatistiksel modelleme için elde edilmiþ fonksiyon, sadece bu baraj için geçerlidir. Bu
tür elde edilmiþ fonksiyonlar ilgili yapýnýn özelliklerini taþýr ve diðer yapýlar için bir kara
kutu gibi davranýr. Bu fonksiyon kullanýlarak diðer yapýlar için genelleme yapýlamaz.
Elde edilen fonksiyon yardýmý ile barajýn geçmiþ günlerindeki farklý su seviyelerinde
yatay ve düþey yerdeðiþtirme deðerlerini elde etmek mümkündür.
Not: Bu çalýþma F.Ü ve K.T.Ü araþtýrma fonlarýnca desteklenmiþtir.

KAYNAKLAR
Chen, Y.Q., Chrzanowski, A., 1986, An Overview of The Phsysical Interpretation of
Deformation Measurements, At The Deformation Measurements Workshop. M.I.T,
Cambrýdge, Mass.
Engineer Manuel, EM-1110-2-1004, 1994, Deformation Monitoring And Control Surveying,
U.S. Army Corps of Engineers. Washington, DC.
Gökalp, E., Karaali, C., 1994, An Overview of The Physical Interpretation of Deformation
Measurements, I. Turkish International Symposium on Deformations Measurements,
Ýstanbul.
Taþçý, L., 2003, Kaya Dolgu Barajlarda Deformasyonlarýn GPS yöntemi ile Belirlenmesi,
Doktora Tezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Anabilim Dalý, K.T.Ü Fen
Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

142

KÜRE YÜZEYÝNDEN YARARLANILARAK
GÖRÜLEMEYEN NOKTALARIN KONUMLANDIRILMASI

1. KÜRE YÜZEYÝ MATEMATÝK MODELÝ
Bilindiði gibi üç boyutlu uzayda bir noktadan eþit uzaklýktaki noktalarýn geometri yeri
bir küreyi tanýmlar. Buna göre r yarýçaplý bir küre üzerindeki noktalar için

R. G. HOÞBAÞ 1, N. O. AYKUT 1, N. KUTLU 1

(1)

ÖZET

eþitliði geçerlidir.

Günümüzde Endüstriyel Ölçmeler geliþen ölçme alet ve donanýmlarýna paralel olarak
mühendislik ölçmeleri alaný içinde önemli bir yere sahip olmuþtur. Makine teçhizat ve
donanýmlarýnýn ölçülmesi obje ve alet dik koordinat sistemleri arasýnda üç boyutlu bir
dik koordinat dönüþümüne dayanmaktadýr. Ölçü sýrasýnda bazý obje noktalarýnýn ölçü
aletinin görüþ alanýnýn dýþýnda bulunmasý yani görülmemesi durumunda bilinen yersel
yöntemlerle ölçülmesi uzun ve karmaþýk çözümlere dayanmaktadýr. Bu gibi durumlarda
görülmeyen noktaya tutulan sabit uzunluktaki jalon ucundaki yansýtýcýya yapýlacak
ölçülerle görülemeyen noktanýn konumlandýrýlmasý olanaklýdýr. Sunulan çalýþmada çok
sayýda noktaya yapýlan gözlemlerle dengelemeli olarak görülemeyen noktanýn
konumlanmasýnýn nasýl gerçekleþtirileceði bir uygulama ile verilmektedir.

Günümüzde ölçme iþlemlerinde genellikle total station olarak adlandýrýlan bileþik ölçme
aletleri kullanýlarak hem doðrultular hem de kenar uzunluklarý yüksek doðrulukla
belirlenebilmektedir. Bu aletlerin yansýtýcýlarý boyu ayarlanabilen jalonlarla birlikte
kullanýlmaktadýr. Ölçü sýrasýnda jalon boyu deðiþtirilmez ise jalona bakýlarak yapýlacak
gözlemlerde jalon boyu yarýçap olarak kabul edilebilir. Bu takdirde jalonun ölçü noktasýndaki
ucu sabit tutularak çok sayýda ölçü yapýlmasý durumunda bu noktalar küre yüzeyi parçasý
oluþtururlar.

Anahtar kelimeler: Küre, üç boyutlu nokta konumlama, endüstriyel ölçme, ayrýntý alýmý

LOCATING HIDDEN POINTS USING A SPHERICAL SURFACE
ABSTRACT
Industrial measurements have an important place for engineering measurements depending
on the surveying equipments. Measurements of machine equipments are based on a 3D
coordinate transformation between object and instrument coordinate systems. Sometimes
object points can not be seen by surveying instrument, and measurements of these object
points with known terrestrial methods is very time spending and complicated process.
It is possible to determine the position of points which have not seen, by observing the
reflector located on a fixed length of rod on the unknown points. In this study, it was
explained that how can we determine the positions of unknown points by observing too
many points with adjustment process, and an example for this process was given.
Keywords: Sphere, 3D point positioning, industrial measurement, detail surveying.
1 YTÜ, Ýnþaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl., Ölçme Tekniði Anabilim Dalý, 34349 Beþiktaþ-ÝSTANBUL

ghosbas@yildiz.edu.tr, oaykut@yildiz.edu.tr, nkutlu@yildiz.edu.tr
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Þekil 1. Yarým küre yüzeyi

(1) baðýntýsýnda üç bilinmeyen (x,y,z) bulunmaktadýr. Buna göre üç noktaya ölçü yapýlarak
bu noktalara koordinat verilebilir. Elde edilen üç bilinmeyenli üç denklem sistemi çözülerek
jalon ucunun bulunduðu noktanýn koordinatlarý hesaplanabilir. Bu þekilde görülemeyen
noktanýn koordinatlarý küre yüzeyi oluþturularak belirlenebilir (Þekil 2)

144

Her ölçülen nokta için doðrusallaþtýrýlmýþ düzeltme denklemleri olarak
(6)
baðýntýsý ile elde edilir. Görülemeyen noktanýn yaklaþýk koordinat deðerleri olarak
herhangi üç noktaya yapýlan ölçüden oluþturulan denklem sisteminin çözümünden elde
edilen deðerler alýnýr.
Çözüm için dolaylý ölçüler dengelemesi algoritmasýndan yararlanýlýr. n sayýda noktaya
ölçü yapýlmasý durumunda düzeltme denklemleri ve normal denklemler

(7)

Þekil 2. Görülemeyen noktalarýn konumlandýrýlmasý

Eðer üçten fazla noktaya ölçü yapýlmýþsa görülemeyen noktanýn koordinatlarý dengelemeli
olarak bulunabilir. Ölçülen her noktanýn koordinatlarýndan yararlanarak jalon boyu (r)
hesaplanabilir. Bu durumda (1) baðýntýsýndan her ölçü için düzeltme denklemi yazýlabilir.
(1) baðýntýsýna varyans yayýlma yasasý uygulanýp, bilinmeyenlere göre kýsmi türevleri
alýndýðýnda düzeltme denklemi katsayýlarý a, b, c ve küçültülmüþ ölçü elde edilir.

(8)

(2)

(8)deki koordinat standart sapmalarý hesabýnda geçen qxx, qyy, qzz ifadeleri Q aðýrlýk
katsayýlarý matrisinin sað köþegen elemanlarýdýr.

(3)

2. UYGULAMA

(4)

(5)
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þeklinde kurulur. Sistemin çözümü ile bilinmeyenler, birim aðýrlýklý ölçünün standart
sapmasý ve bilinmeyenlere iliþkin standart sapmalar hesaplanýr.

Uygulama için YTÜ Yýldýz Yerleþim Birimi içindeki bir alanda seçilen bir noktadan (100)
görülebilen bir noktaya (102) önce doðrudan gözlem yapýlmýþ ve koordinatlarý
hesaplanmýþtýr. Sonra sabit bir noktadan (101) çýkýþ alýnarak görülemediði varsayýlan
noktadaki jalon boyu deðiþtirilmeden küre yüzeyi oluþturacak þekilde yansýtýcýnýn konumu
deðiþtirilerek 13 yeni noktaya gözlem yapýlarak yatay doðrultu, düþey açý ve eðik kenar
ölçüleri yapýlmýþtýr (Tablo 1). Ölçülerden yeni noktalarýn koordinatlarý hesaplanmýþtýr
(Tablo 2).
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DN

BN

Ölçülen
Doðrultular
(gon)

100

101
102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.0004
29.7118
29.9404
30.2322
29.5864
25.0680
24.3958
20.7294
24.3032
28.5322
28.5654
34.0030
34.6912
37.5324
34.9040

Sýfýra
Ýndirgenmiþ
Doðrultular
0.0000
29.7114
29.9400
30.2318
29.5860
25.0676
24.3954
20.7290
24.3028
28.5318
28.5650
34.0026
34.6908
37.5320
34.9036

Düþey Açý
(gon)

Eðik
Mesafe
(m)

Yatay
Mesafe
(m)

99.7928
100.4570
103.0626
105.0076
102.2440
100.6932
102.5688
101.3332
100.7390
101.7418
100.7144
100.7256
102.1316
102.8468

5.981
5.565
5.131
4.966
5.341
5.916
6.074
6.393
6.488
6.716
6.231
5.821
5.760
5.293

5.981
5.565
5.119
4.935
5.334
5.915
6.064
6.390
6.487
6.711
6.230
5.820
5.754
5.282

(2), (3) ve (4) baðýntýlarýna göre düzeltme denklemleri katsayýlarý hesaplanarak A þekil
(katsayýlar) matrisi, (5) baðýntýsý ile de küçültülmüþ ölçüler hesaplanarak vektörü
oluþturulmuþtur.
Oluþturulan denklem sistemi (7) eþitliklerine göre iteratif olarak çözülerek, (8) baðýntýlarýndan
görülemeyen noktanýn kesin koordinat deðerleri ve koordinat standart sapmalarý
hesaplanmýþtýr.
Þekil ( katsayýlar ) matrisi A ve küçültülmüþ ölçüler vektörü

Tablo 1. Ölçüler

NN

Yi

Xi

Zi

100
102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

200.00
202.70
202.52
202.34
202.21
202.05
202.21
201.94
202.38
202.81
202.91
203.17
203.02
203.20
202.75

100.00
105.30
104.96
104.55
104.41
104.93
105.49
105.75
105.93
105.85
106.05
105.36
104.98
104.78
104.51

50.000
50.000
51.435
51.228
51.086
51.287
51.411
51.230
51.341
51.400
51.291
51.405
51.409
51.282
51.239

Normal denklem katsayýlar matrisi N = ATA

Küçültülmüþ bilinmeyenler n = AT

Aðýrlýk katsayýlarý matrisi Q = N-1

Tablo 2. Sabit ve yeni nokta koordinatlarý
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Ölçüler
(m)

Düzeltmeler
(mm)

Düzeltilmiþ Ölçüler
(m)

Kýsa Ölçü
(m)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

4.06
3.20
-7.31
0.93
2.23
-0.96
2.14
0.75
-3.18
-2.66
-2.52
1.15
0.89

1.5041
1.5032
1.4927
1.5009
1.5022
1.4990
1.5021
1.5008
1.4968
1.4973
1.4975
1.5012
1.5009

-4.10
-3.23
7.27
-0.98
-2.28
0.91
-2.19
-0.79
3.15
2.64
2.47
-1.16
-0.91

[vv] =117.607660

so = 3.43 mm

yapýlan ölçülerden belirlenmiþtir. Görüldüðü gibi farklar 1cmnin altýnda olup ayrýntý
ölçmelerinde beklenen konum doðruluðunu saðlayacak boyuttadýr. Dolayýsýyla ayrýntý
ölçmelerinde görülemeyen bir noktanýn konumu önerilen yöntem uygulanarak bir kez
daha alet kurulmasýna gereksinim duyulmadan istenen doðrulukta rahatlýkla belirlenebilir.
Topografik ortamda uygulamasý yapýlan görülemeyen noktalarýn konumlandýrýlmasýna
iliþkin yöntem önerisi özellikle endüstriyel ölçme çalýþmalarýnda da rahatlýkla uygulanabilir.
Endüstriyel ölçmelerde bazý durumlarda obje küçük bir makine teçhizatý olup ölçü aletinin
ikinci bir noktaya kurulmasý obje boyutlarýnýn belirlenmesinde aranan doðruluðu olumsuz
etkileyebilir. Böylesi durumlarda ikinci bir noktaya alet kurulmasýna gereksinim duyulmadan
tek noktadan yapýlan gözlemlerle obje boyutlarý belirlenebilir.
Sunulan bu çalýþmada önerilen konumlama yöntemi jeodezik verilerden yararlanarak obje
yüzeylerinin modellenmesi konusunda uygulanmasý kolay temel bir modeldir.
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Tablo 3. Düzeltilmiþ ölçüler

X
Y
Z

Yaklaþýk
Koordinatlar
(m)

Küçültülmüþ
Bilinmeyenler
(mm)

Standart
sapma
(mm)

Kesin
Koordinatlar
(m)

105.3478
202.6816
49.9904

0.01
-0.05
0.04

2.60
3.55
1.17

105.3478
202.6816
49.9904

Öztürk, E. ve Þerbetçi, M., (1995). Dengeleme Hesabý Cilt II, KTÜ Basýmevi, No:144,
Trabzon.
Songu, C., Þerbetçi, M., Gülal, E., (2003). Ölçme Bilgisi Cilt I, Birsen Yayýnevi, Ýstanbul.

Tablo 4. Kesin koordinatlar

3. SONUÇ VE ÖNERÝLER
Görülemediði varsayýlan noktanýn, doðrudan belirlenen ile küre yüzeyi modelinden
yararlanýlarak dengelemeli olarak bulunan nokta koordinatlarý arasýnda dx = -6.4mm,
dy = +9.5mm ve dz = +4.1mm farklar elde edilmiþtir. Doðrudan belirlenen nokta
koordinatlarý tek ölçü deðerinden, dengelemeli olarak elde edilen deðer ise 13 noktaya
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TOPRAK DOLGU BARAJLARDA DEFORMASYON
ÖLÇMELERÝ, ALÝBEY BARAJI ÖRNEÐÝ
V.E. GÜLAL 1, H. ERKAYA 1, R.G. HOÞBAÞ 1, N. ERSOY 1

Keywords: Dam, Engineering Surveying, Deformation.

1. BARAJLARIN GÜVENLÝÐÝ

ÖZET
Bütün büyük mühendislik yapýlarý gibi barajlarda kontrol altýnda tutulmadýklarý sürece
birer potansiyel tehlike oluþturmaktadýrlar. Jeodezik ölçme teknikleri, mühendislik
yapýlarýnýn kontrolü için oluþturulan konseptin bir parçasýdýr. Yapýlarda gerek inþa gerekse
iþletme devresinde yapýlan jeodezik gözlemlerle, yapýnýn güncel durumu hakkýnda bilgi
edinilirken ayný zamanda yapý için oluþturulan modelin kalibrasyonu da saðlanmaktadýr.
Geliþmiþ ülkelerde mühendislik yapýlarýnýn jeodezik yöntemlerle periyodik kontrolü,
yönetmeliklerle zorunlu tutulmaktadýr.
Bu çalýþmada 1975 yýlýnda yapýmýna baþlanan ve 1983 yýlýnda inþasý tamamlanan Alibey
toprak dolgu barajýnda, 1996-2003 yýllarý arasýnda yatay deðiþimlerin izlenmesi için
yapýlan deformasyon ölçümleri ve sonuçlarý ele alýnmýþtýr.

Anahtar Kelimeler: Baraj, Mühendislik Ölçmesi, Deformasyon

DEFORMATION MEASUREMENT FOR EARTHFILL DAMS
AND AN EXAMPLE; ALÝBEY DAM
ABSTRACT
Dams are potential risky constructions if they are not controlled like all big engineering
constructions. Geodetic measurement techniques are a part of the concept, which is
formed for the controls of engineering constructions. By the means of geodetic measurements,
which is done both in construction and operation periods, current position of the
construction can be determined and also the model that formed for construction can be
calibrated. Periodic control of engineering constructions is an obligatory subject in
regulations in developed countries.
1 YTÜ,

In 1975, Alibey Earthfill Dam was started to construct and finished in 1983. Deformation
measurements of this dam were performed between 1996-2003 for monitoring the horizontal
changes. In this study, deformation measurements and the results were examined.

Ýnþaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü 34349 Yýldýz Ýstanbul
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Baþlangýçta taþkýnlarý önlemek ve içme suyu temin etmek için kurulan barajlar 20 yüzyýlda
artan nüfus ve geliþen teknolojiye paralel olarak daha fazla enerjiye gereksinim duyulmasý
nedeniyle enerji açýðýnýn karþýlanmasý amacýyla da barajlar inþa edilmeye baþlamýþtýr.
Enerji üretimi amaçlý barajlara olan bu gereksinim ise daha yüksek barajlarýn inþasýný
zorunlu kýlmýþtýr. Yüksek barajlarýn inþasý ve yeni inþa edilecek barajlar için zemin ve
topografik yapý bakýmýndan daha az uygun yerlerin kalmasý bu barajlarýn kontrol altýnda
tutulmalarý gereksinimini ortaya çýkarmýþtýr. Bu çerçevede 1928 yýlýnda kurulan ve 1967
yýlýndan itibaren baðýmsýz olarak faaliyet gösteren Büyük Barajlar Uluslararasý Komisyonu
ICOLD Dünyadaki bütün barajlarýn kaydýný tutmakta ve bilgi alýþveriþi ile ilgili çalýþmalar
yapmaktadýr. ICOLD kayýtlarýna göre 1986 yýlý sonunda Dünyada 36235 baraj
bulunmaktadýr.
1820-1986 yýllarý arasýnda meydana gelen yaklaþýk 600 baraj kazasýndan 309unun
nedenleri aþaðýda Tablo-1de verilmektedir.
Neden

Sayý

Yüzde %

Taþkýn

111

35.92

Temel problemleri

104

33.66

Baraj gölüne yamaç kaymasý

28

9.06

Yapým hatalarý

6

1.94

Gövde çatlaklarý

9

2.91

Savaþ

5

1.62

Hatalý hesaplamalar

4

1.29

Deprem

-

-

Bilinmeyen sebepler

42

13.59

Toplam

309

100

Tablo 1 Baraj kazalarýnýn nedenleri (Blind 1982)
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Tablo-1 incelendiðinde kaza nedenleri arasýnda baraj gölüne olan yamaç kaymalarý önemli
bir yer tutmaktadýr. Bu nedenle barajlarýn gözlemleri sadece baraj gövdesi ile
sýnýrlandýrýlmamalý gözlem planý oluþturulurken yamaçlardan rezervuara olabilecek olasý
kaymalar da göz önünde bulundurularak ölçme planý baraj gövdesi ve yakýn çevresini de
kapsayacak þekilde geniþletilmelidir.
Barajlarda yapýlacak olan jeodezik gözlemlerin zaman aralýklarý, baraj gövdesine ve yakýn
çevresine etkiyen iç ve dýþ kuvvetlerin zamansal akýþý göz önünde bulundurularak
planlanmalýdýr. Barajýn ilk dolum evresi baraj gövdesindeki hareketlerin izlenmesi için
en kritik dönemdir. Bu evrede ölçüler belirli su seviyelerinde gerçekleþtirilmelidir. Barajýn
iþletme devresinin ilk yýllarýnda ise jeodezik ölçümler rezervuardaki su seviyesinin en
fazla ve en düþük olduðu ilkbahar ve sonbahar aylarýnda olmak üzere yýlda iki kez
yapýlmalýdýr. Normal iþletme devresinde ise oluþturulan yatay ve düþey kontrol aðýndaki
bütün ölçüleri kapsayan kapsamlý ölçüler beþ yýlda bir tekrarlanmalý normal bir ölçü
programý çerçevesinde karakteristik bölgeleri içeren rutin ölçüler ise her yýl tekrarlanmalýdýr.

Ölçme Yöntemi

Ýlk Dolum Evresi

Ýþletme Devresinin
Ýlk Evresi (2-3) Yýl

Normal Ýþletme
Devresi

Baðýl Ölçüler

Belirli
su seviyelerinde

Yýlda iki kez

· 5 yýlda bir
· Her yýl

Mutlak Ölçüler

Günlük

Haftalýk

Aylýk

Tablo 2 Barajlarda ölçme periyotlarý (Gülal 1997)

Görüldüðü gibi deformasyon ve deplasman ölçümleri ilk dolum sýrasýnda baþlamalý ve
barajýn bütün ömrü boyunca sürmelidir. Baraj gövdesinin ve yakýn çevresinin jeodezik
gözlemindeki amaçlarý ise aþaðýdaki þekilde ana baþlýklarla sýralayabiliriz.
· Baraj gövdesindeki ve çevresinde meydana gelebilecek olaðan dýþý davranýþlarýn
önceden belirlenmesi,

2. DEFORMASYON ÖLÇÜLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
Deformasyon ölçüleri ve deðerlendirilmesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerinin
Mühendislik Ölçmeleri alanýnda uðraþtýklarý geleneksel bir çalýþma alaný olmuþtur.
Günümüze kadar deformasyon ölçülerinin deðerlendirilmesi konusunda Karlsruhe
yaklaþýmý, Hannover yaklaþýmý gibi birçok analiz yöntemi geliþtirilmiþtir. Bu çalýþmada
jeodezik ölçülerin analizinde Karlsruhe Yaklaþýmý analiz yöntemi kullanýlmýþtýr. Yöntemin
iþlem akýþý kýsaca aþaðýdaki þekilde özetlenebilir:
Her ölçme döneminde yapýlan ölçüler, ayrý olarak serbest að yöntemi ile aþaðýda gösterilen
fonksiyonel ve stokastik model ile dengelenerek kurulan modele aykýrý olan ölçüler ölçü
kümesinden ayýklanýr.
Fonksiyonel model

(1)

Stokastik model

(2)

Ölçü kümesindeki uyuþumsuz ölçülerin belirlenmesinden sonra her ölçme dönemi için
düzeltmelerin kareleri toplamý ve soncul standart sapma deðerleri belirlenir.

(3)
Bundan sonraki aþamada iki ölçme dönemi arasýnda hareketsiz olduðu öngörülen referans
noktalarý araþtýrýlýr.
Global test için sýfýr hipotezi olarak her iki ölçme döneminde nokta koordinatlarýnýn
deðiþmediði ileri sürülür.
(4)
Bu modelde referans noktalarý xR için bir çift, obje noktalarý xO için iki çift koordinat
bilinmeyeni öngörülerek iki ölçme dönemi birlikte dengelenir. Böylece referans noktalarýnýn
yer deðiþtirmediði varsayýmý dengeleme modeli içinde kapalý bir þekilde öngörülmüþ olur.

· Projede kabul edilen hesaplarýn sýnanmasý için beklenen hareketlerle gerçek hareketlerin
karþýlaþtýrýlmasý ve

Fonksiyonel model

· Hesaplama modelinin kalibrasyonudur.
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(5)

Stokastik model

(6)

Kapalý hipotez ile her iki ölçü periyodunun bir arada deðerlendirilmesi ile düzeltmelerin
kareleri toplamý WH ve R artýk büyüklüðü hesaplanýr.
(7)
n periyotlardaki ölçü sayýlarýný, u bilinmeyen sayýsýný, d defekt sayýsýný ve f serbestlik
derecesini göstermek üzere kapalý hipotez ile oluþturulan modelin serbestlik derecesi fH
hesaplanýr.
(8)
Sýfýr hipotezinin (4) geçerli olup olmadýðýný araþtýrabilmek için test büyüklüðü T aþaðýdaki
þekilde oluþturulur.

(9)
T test büyüklüðü F daðýlýmlýdýr ve bunun için
(10)
olasýlýk eþitliði geçerlidir. T test deðeri F daðýlýmýnýn sýnýr deðerini aþarsa öngörülen a
yanýlma olasýlýðý ile referans noktalarýndan birinin hareket ettiði kanýsýna varýlýr.
Bu durumda her defasýnda bir nokta referans noktalarý arasýndan çýkarýlarak kararlý nokta
sayýsý kadar dengeleme yapýlýr. Referans noktalarý arasýndan çýkarýlmasý durumunda en
küçük WH deðerini veren noktanýn yer deðiþtirdiði kararý verilir. Global test sonucu olumlu
olana kadar baþka anlamlý yer deðiþtiren nokta olup olmadýðý araþtýrýlýr.

(12)
ise obje noktasýnýn iki ölçme dönemi arasýnda yer deðiþtirmediði aksi halde noktada
anlamlý bir yer deðiþtirme yani deformasyon olduðu sonucuna varýlýr (Heck B., 1983),
(Hoþbaþ R.G., 1992).

3. ALÝBEY BARAJI ÖRNEÐÝ
Alibey Barajý Ýstanbulun yaklaþýk 40 km kuzey batýsýnda ve ayný adý taþýyan derenin
üzerine inþa edilmiþtir. Baraj gölü yaklaþýk 160 km2lik drenaj alanýnda toplanan yaðýþ
sularý ve Terkos Gölünden derivasyonla aktarýlan sularla beslenmektedir. Ýnþasýna 1975
yýlýnda baþlanan baraj, zemin problemleri nedeniyle 1983 yýlýnda iþletmeye açýlmýþtýr.
Barajýn gövde yüksekliði 28 m, kret uzunluðu 304 m, kret geniþliði 15 m, en fazla su
kotu 30 m, en az su kotu 11.25 m dir.
Barajýn yeri

Ýstanbul-Alibey

Amacý

Ýçme suyu temini

Ýnþaat yýlý

1975-1983

Gövde dolgu tipi

To p r a k d o l g u

Gövde hacmi

1927000 m3

Yükseklik

28.00 m

Göl hacmi

66.80 hm3

Göl alaný

4.66 km2
Tablo 3 Alibey Barajý özellikleri

Ýki ölçme döneminin birlikte dengelenmesi aþamasý sonucunda her obje noktasý için fark
vektörleri hesaplanarak bu farklarýn anlamlý bir noktasal yer deðiþtirme olup olmadýðý
belirlenir.
(11)
Her bir di farký için Tdi test büyüklüðü hesaplanarak bu farklarýn anlamlý bir noktasal yer
deðiþtirme olup olmadýðý belirlenir.

Þekil 1 Alibey Barajý
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Alibey Barajý jeodezik kontrol aðý pilye þeklinde tesis edilmiþ 10 adet referans noktasý
(1-10) ve yine pilye þeklinde tesis edilmiþ 3 tanesi baraj kreti (11, 12, 13), 9 tanesi barajýn
mansap bölgesinde (14-22) olmak üzere 12 odet obje noktasýndan oluþmaktadýr. Jeodezik
kontrol aðý, ÝTÜ Jeodezi ve Foto.Müh. Bölümü öðretim elemanlarýndan oluþan bir çalýþma
ekibi tarafýndan oluþturulmuþ ve 1987-1991 yýllarý arasýnda deformasyon ölçümleri ayný
elemanlar tarafýndan yapýlmýþtýr. Alibey Barajýnda 1996 tarihinden itibaren YTÜ çalýþma
ekibi tarafýndan 6 periyot deformasyon ölçüsü yapýlmýþtýr.

ALÝBEY BARAJI
1996-2003 DÖNEMÝ
DEFORMASYON ANALÝZÝ
Aðdaki Toplam Ölçü Sayýsý
Aðda Ölçülen Doðrultu Sayýsý
Aðda ölçülen Kenar Sayýsý
Referans Noktalarýnýn Sayýsý
Obje Noktalarýnýn Sayýsý
Alet Kurulan Nokta Sayýsý
Bilinmeyen Sayýsý

Konum aðýndaki deðiþimleri belirlemek için öncelikle her bir ölçme periyodu Bölüm
2de açýklandýðý gibi serbest olarak dengelenmiþtir. Ölçme periyotlarýna ve ölçülerin
deðerlendirilmesine iliþkin bazý sonuçlar Tablo 4de verilmektedir

517
315
202
5
17
44
78

Tablo 5 Ölçü planý

Nokta
No

Þekil 2 Alibey barajý jeodezik kontrol aðý

Ölçme

Nokta Sayýsý

Ölçü Sayýsý

Standart Sapma

Periyodu

Referans

Obje

Doðrultu

Kenar

Öncül (mgon)

Soncul (mgon)

1996
1999
2000
2001
2002
2003

10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12

114
87
168
122
145
201

45
56
79
100
54
157

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.982
0.945
0.938
1.089
0.960
0.934

Tablo 4 Ölçü periyotlarýnýn deðerlendirme sonuçlarý

1
2
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fark Vektörü
DX (mm)
-3.12
4.35
4.81
-6.26
-0.72
-15.35
-19.82
17.04
1.53
-11.74
-9.75
-22.51
-3.93
-0.99
1.04
-2.17
-16.06

Test Deðeri
T
DY (mm)
5.38
-8.91
27.81
-10.83
34.76
11.82
12.97
7.03
6.92
2.71
103.9
9.12
199.05
-5.76
94.15
-10.4
12.33
-9.81
-9.37
25.74
-0.97
11.65
28.79
64.3
-17.47
31.95
-1.98
1.21
5.98
2.84
-15.46
7.85
23.8
19.86

Test Sonucu
F=2.99

Deformasyon
Vektörü (mm)

Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon var
Deformasyon yok
Deformasyon yok
Deformasyon var
Deformasyon var

9.44
11.67
12.76
9.41
2.8
17.86
20.64
19.97
9.92
15.02
9.79
36.55
17.91
2.22
6.07
15.61
28.71

Tablo 6 Hareketli nokta araþtýrmasý

Ölçme periyotlarýnýn her birinin serbest olarak dengelenmesi ve dönemler arasýnda model
uyuþumunun saðlanmasýndan sonra hareketli noktalarýn belirlenmesi için periyotlar
arasýnda analiz yapýlmýþtýr. 1996 ve 2003 yýlý ölçme periyotlarýna iliþkin analiz sonuçlarý
aþaðýda Tablo 6da verilmektedir.

Bölüm 2de açýklanan deformasyon analizi yöntemine göre yapýlan deðerlendirmede
referans noktalarý arasýnda hareketli nokta olup olmadýðý araþtýrýlmýþ ve hareketsiz olarak
düþünülen 1, 2, 5, 6, 8 numaralý referans noktalarýnýn hareket ettiði belirlenmiþtir. Bu
noktalar referans noktalarý kümesinden çýkartýlarak obje noktalarý kümesine dahil edilmiþtir.
Hareketli referans noktalarýnýn belirlenmesinden sonra deformasyonlarýn yerelleþtirilmesine
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geçilmiþtir. Yapýlan test sonucu Tablo 6 da verilen sonuçlar elde edilmiþtir. Tablo
incelendiðinde en fazla deformasyon miktarý 17 numaralý noktada görülmektedir.
Deformasyon miktarlarý ve yönleri incelendiðinde meydana gelen hareketin çok düzenli
bir hareket olduðu söylenemez.

4. SONUÇLAR
Önemli mühendislik yapýlarý arasýnda sayýlan barajlar sadece inþa evresinde deðil barajýn
iþletme devresinde de Tablo 2 de önerildiði þekilde periyodik olarak jeodezik yöntemlerle
gözlenmelidir.
Periyodik olarak yapýlan gözlemler sonucunda, baraj gövdesinde ve çevresinde meydana
gelebilecek olaðan dýþý davranýþlar önceden belirlenebilmekte, projede kabul edilen
hesaplarýn sýnanmasý için beklenen hareketlerle gerçek hareketlerin karþýlaþtýrýlmasý
yapýlabilmekte ve böylelikle hesaplama modelinin kalibrasyonu gerçekleþtirilebilmektedir.
Barajlarýn jeodezik yöntemlerle periyodik kontrolü geliþmiþ bir çok ülkede yönetmeliklerle
zorunlu hale getirilmiþtir. Çok sayýda baraj bulunan ülkemizde de böyle bir yönetmeliðe
ve standarda gereksinim duyulmaktadýr.
Barajlarýn yersel jeodezik yöntemlerle gözlenmesinin yanýnda güncel yöntemler olarak
noktalar arasýnda direkt görüþ gerektirmeyen GPS gibi yapay uydular ile konumlama
teknikleri, otomatik hedef izleme sistemleri olan robot takeometreler ve elektronik eðim
ölçme sistemleri de deformasyonlarýnýn belirlenmesinde ulaþtýklarý ölçü doðruluðu dikkate
alýndýðýnda rahatlýkla kullanýlabilir..
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