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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Demir Yolu İnşaat 

MODÜLÜN ADI Kurplar 

MODÜLÜN TANIMI 
Kurpların teşkilini yapabilme ile ilgili bilgilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 11. sınıf  modüllerini başarmak 

YETERLİK Demir yolu hattı teşkilini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak demir 

yolu hattı teşkilini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Merkezkaç kuvveti hesaplarını yapabileceksiniz. 

2. Parabolde yarıçap hesabı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı, uygulama sahası  

Donanım: Proje, hesap makinesi,  su terazisi, çelik şerit 

metre, hesap makinesi, bağlantı malzemesi anahtarları, 

manivela, gönye, mastar, dever ölçü aleti, dever gabarisi  

vb. gerektiğinde iş makineleri ile uygulama tanıtımları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı’nda üst yapının oluşturulması, kontrolü, 

bakım ve tamiratını yapmak amacı ile hazırlanmıştır. 
 

Bu modülün öğrenilmesinden sonra sahip olduğunuz kurp bilgisi ile günlük yaşamda 

uygulanacak üst yapı çalışmalarındaki demir yolu güzergâhı tespitinde yeterli kapasitede 

çalışabileceksiniz.   
 

Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu 

güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Demir yollarının güvenli olabilmesi yol 

güzergâhında yapılan tahkimatların standartlarına, kurallarına ve talimatlara uygun olarak 

yapılmasından geçmektedir.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Kuralına uygun olarak merkezkaç kuvveti hesapları yapabileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Merkezkaç kuvveti hakkında araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri sınıfa 

getiriniz. Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. MERKEZKAÇ KUVVETİ HESAPLARI 

YAPMAK 
 

1.1. Kurp, Yarıçap, Tanjant, Developman, Tebdili Mevzi Tanımları 
 

1.1.1. Kurp (Eğri) 
 

Kurplar, farklı doğrultudaki doğru yolları birleştiren, yolun eğri kısımlarıdır. Aliyman 

olan yol ikinci bir aliyman ile kesiştiğinde demir yolu araçları köşeli olan bu kısımdan 

geçemeyeceği için ancak adına kurp (eğri) denilen yollar ile geçebilir. En muntazam eğri de 

bir dairenin yayı olacağı için demir yolundaki kurplar da yarıçapı belli olan bir dairenin 

yayıdır. 

 

Şekil 1.1: Kurbun gösterilişi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2. Yarıçap 
 

Merkezden çembere kadar olan ve bütün dairede hep aynı kalan değişmez boyuta 

yarıçap denir. Matematikte çap R harfi ile, yarıçap r harfi ile ifade edilir. Demir yolu 

kurplarında çap ölçüsü kullanılmaz, yarıçap kullanılır ve ( R ) harfi ile ifade edilir. 
 

Örnek: R=500 m’lik kurp dendiğinde yarıçapı 500 m olan bir dairenin yayından 

bahsedildiği anlaşılmalıdır. Yarıçapı R=300 ve daha küçük yarıçaplı kurplara dar yarıçaplı 

kurplar denilir.  
 

1.1.3. Tanjant 
 

Doğru yoldan, daire yayı olan kurbun ayrılmaya başladığı noktaya tanjant denir. Bir 

kurbun iki tanjantı vardır. Kilometre artış istikametine göre birincisi giriş tanjantı (TO), 

ikincisi çıkış tanjantı (TF) olarak isimlendirilir. 
 

1.1.4. Developman 
 

Kurbun iki tanjantı arasında kalan uzunluktur. TO ile TF arasıdır. 
 

1.1.5. Tebdili Mevzi (Yer Değiştirme) 
 

Kurbun her iki başına parabol denilen alıştırma eğrileri tatbik edildiğinde yol ekseni 

kurpta bir miktar içeri kayar. Bu kayma miktarına tebdili mevzi denir. Kayma miktarı PO 

noktasından başlar orantılı olarak PF’ye doğru artar.  

 

Şekil 1.2:  Kurbun gösterilişi 
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Yer değiştirme miktarını hesaplamak için; 
 

            L
2  

L = Parabol boyu  

M = ----------  M = Yer değiştirme miktarı ( PF’ler arasındaki ) 

         24 R  R  = Kurp yarıçapı 

    24 = Sabit sayı 
 

ÖRNEK : 
 

L = 100.00 m 

R  = 500 m  

M =  ? 
 

             L
2  

100 x100
  

  10000  

M = ---------- =  ------------------  =  ------------  = 0.833 m = 83,3 cm’dir. 

         24 R  24 x 500     12000 
 

Bu değer iki PF noktaları arasında tatbik edilecek olup tanjantta kayma miktarı bu 

değerin yarısıdır. Parabolun herhangi bir noktasında kayma miktarının hesabı ise; 
 

          M   X = PO’dan itibaren kaçıncı metre olduğu 

     ----------- x X  

          L 
 

Yukarıdaki örneğe göre  X =  50 metredeki kayma miktarını hesaplayalım.  
 

        M                     83,3 

    --------- x X  = ----------- x 50  = 0.833 x  50 = 41,67 cm   
        L         100 

 

Bisektris boyu (β), tanjant boyu (T), alfa (α), developman boyu (D)’nu bulma 

formülleri: 
 

   g200  

 
2

.1


tgrTST    

 Bisektris= )1
2cos

1
()12(sec 


 rrSM  

 Devolopman=
200

21




r
MTT  

 )2cos1(  rMFMK  
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1.2. Kurp Çeşitleri 
 

Kurplar iki gruba ayrılır. 
 

1.2.1. Yatay Kurplar 
 

Yolun eksenine göre ve km artış istikametinde kurbun merkezi sağda olan kurplara 

sağ kurp, solda olan kurplara sol kurp denir. 
 

1.2.2. Düşey Kurplar 
 

Çeşitli meyillerin kesiştiği yerlerde bazı kırık noktalar oluşur. Bu eğim değişiklikleri 

düşey eğrilerle yuvarlatılarak birleştirilir. Böylece vasıtaların rahatlıkla geçmeleri sağlanmış 

olur. Bu tip merkezi yer ekseni yönünde olan kurplara düşey kurp denir. 
 

Düşey kurpların yarıçapları 5000 m’den az olamaz. Eğim değişimlerinin yuvarlatma 

yarıçapı (düşey kurp yarıçapı) en az R = V
2  

olmalıdır (R m cinsinden, azami V hız da km/h 

cinsindendir.). 
 

Ayrıca rampanın başlangıç ve sonunda, yani eğim değişikliği olan yerde yatay kurp 

var ise buradaki düşey kurbun yarıçapı en az R = 1,5 x V
2  

olmalıdır. Buradan; 

          R 

V = √ -----    yatay kurplarla kesişen düşey kurplardaki azami hız bulunur.  

           1,5 
 

Meyillerin birleştirilmesinde üç şekil ile karşılaşılır; 
 

 Yatay (düz) bir yoldan,  meyilli bir yola geçmek: 

 

 

Şekil 1.3:  Yatay (düz) bir yoldan  meyilli bir yola geçmek 
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         R  

t = ------- x m   m = Yolun eğimini gösterir 

         2    t  = Tanjant boyu  

     a =  Bisektris uzunluğu 
 

 Az meyilli bir yoldan, daha fazla meyilli bir yola geçmek: 

 

Şekil 1.4: Az meyilli bir yoldan daha fazla meyilli bir yola geçmek  

        R    

t = ------- x ( m2 – m1  )  m1 = Az  eğimi gösterir 

         2     m2 = Çok eğimi gösterir 

 

 Artan meyilli bir yoldan, düşen meyilli bir yola geçmek: 

 

Şekil 1.5: Az meyilli bir yoldan, düşen bir yola geçmek 

        R    

t = ------ x (m1-(- m2) = (M1+M2)  m1 = İlk eğimi gösterir  

        2      m2 = İkinci  eğimi gösterir 
 

Not: M1 ve M2 ters eğimlerde toplanır. Aynı yönlü eğimlerde çıkarılır. 
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1.3. Eğimler ve Birleştirilmesi 
 

Eğim aşağıdaki formülle bulunur. 
 

              Yükseklik farkı 

Eğim = -------------------- x 1000 

               Yatay mesafe 

 

Örnek: İki nokta arasındaki yükseklik farkı = 8 metre  
 

            İki nokta arasındaki yatay mesafe  = 500 metre olsun. 

                 8 

Eğim = --------- = 0,020x 1000 = 20 (binde) 

               400 

İki yükseklik arasındaki farkı hesaplamak için ise; 
 

Eğim levhasında görülen pay ve paydadaki rakamları birbiri ile çarpar 1000’e böleriz.  
 

Yani 8x400=3200/1000=3,2 m’dir. 
 

Demir yolu ile en fazla %025 meyilli yolda tırmanmak mümkündür. Ancak ülkemizde 

bu miktar ideal olarak %010 olarak benimsenmiştir. 
 

İstasyonlarda; manevra hizmetleri, yükleme boşaltma, trenlerin duruş ve kalkışları vb. 

nedenlerle eğim düşük olmalıdır. İstasyonlardaki maksimum eğim %0 2’dir.  
 

Demir yolunun eğim değişikliği olan noktalarında, yol ekseninden 2,66 m uzaklıkta ve 

platformdan 2,37 m yükseklikte yolun soluna dikilen, bir direk üzerine konulan 38 x 32 cm 

boyutlarında, beyaza boyanmış bir levhadır. 
 

Bu levhanın üzerindeki rakam ve işaretler o noktadan sonraki yolun eğim durumunu 

gösterir. Ok eğimin iniş veya çıkış eğimi olduğunu, okun üzerindeki rakam eğimin binde 

olarak değerini, okun altındaki rakam bu eğimin kaç metre devam ettiğini gösterir. Okun ucu 

daima yolu gösterir. 

 

Şekil 1.6: Levha üzerindeki eğim durumu 
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Şekil 1.7: Eğim levhaları 

Ayrıca kilometre, hız kısıtlama, makinist düdük çal, takım çalışır levhaları, geçit 

çapraz işaretleri gibi levha ve işaretlerin hepsi de en az aynı mesafeye dikilir. Takım çalışır 

levhası görüşe uygun olan en az 300 m mesafeye diğer levha ve işaretler görüşe uygun olan 

en az 500 m mesafeye ve yolun sağına (makinist tarafına) dikilmelidir. 
 

1.4. Merkezkaç Kuvveti 
 

Bir ipin ucuna taş bağlayıp çevirirsek ipi geren bir kuvvetin ortaya çıktığını görürüz. 

Dönen her cisim döndüğü çemberin dışına doğru kaçıp gitmek ister.  Merkezden dışarı doğru 

etki eden bu kuvvete merkezkaç kuvveti denir. Merkezkaç kuvveti, kurplara giren vasıtaları 

merkezin dışına doğru atmak ister. Bunu önlemek için kurplarda yola dever verilir. 
 

Kurplarda hızlara göre dever verilmesi veya devere göre hız yapılması gerekir. Yola 

intikal eden merkezkaç kuvvetleri;  
 

 Kurplarda belirlenen hıza göre verilmesi gerekenden az dever verilmesi,  

 Trenlerin belirlenen hızdan (maksimum hızdan) fazla hız yapması gibi 

etkenlerle artar. 
 

Merkezkaç kuvvetlerinin zararları; 

 

 Çeken ve çekilen araçların merkezden kurp dışına doğru savrulmalarına ve 

derayına neden olur. 
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Şekil 1.8: Merkezkaç kuvvetleri 

 Araçların kurp dışına kaymasından dolayı dış tekerlek budenleri, dış ray 

mantarının iç yanağına basınç yaparak budenlerin aşınmasına  ve ek direnim 

doğmasına neden olur. 
 

 Araçların ve araçların içinde bulunan yük ve yolculara, kurp dışına doğru iten 

bir ivme meydana gelir, konfor bozulur. Bu nedenle de yolcular rahatsız olur ve 

yüklerin güvenliği azalır. 
 

 Kurplarda, hattın dış rayı içtekine göre daha çabuk aşınır ve bu raya ait 

bağlantılar daha çabuk gevşeyerek laçkalaşır.  
 

 Kurbun dış ray dizisinin altında kalan balast tabakası iç raydakinden daha çabuk 

ufalanır. 
 

Bir cismin veya ağırlığının merkezkaç kuvveti şu förmül ile hesaplanır. 
 

            V
2   

G 

K= m ---------                   m= --------- 

            R                                     Q 

 

G= Cismin ton veya kg. cinsinden ağırlığı 
 

Q= Yer çekimi ivmesi (9,81 m/s
2
) 

 

m= Kitle olup G/Q ile ifade olunur. 
 

K= Merkezkaç kuvvet 
 

R= yarıçap (metre cinsinden) 
 

V= Sürat m/sn (km/h biriminden olan hızı 3,6 ya bölersek m/sn. birimine çevrilir. 
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1.5. Merkezcil Kuvvet 
 

Kurplarda hızlara göre dever, devere göre de hız yapılması gerekir. Kurplarda;  
 

 Belirlenen hıza göre verilmesi gerekenden fazla dever verilmesi,  

 Trenlerin normalin altında hız yapması veya durması gibi nedenlerle çeken ve 

çekilen   araçlarda merkezkaç kuvvetinin tersine kurp merkezi yönünde oluşan 

etkiye merkezcil kuvvet denir.  
 

Özellikle 100 mm’den fazla deveri bulunan dar yarıçaplı kurplarda 30 klm/saatten 

düşük hız yapıldığında oluşan merkezcil kuvvetler nedeniyle deray olma tehlikesi artabilir. 

Bu nedenle böyle kurplardaki seyir kısıtlaması uygulamalarında minimum hız hesaplanarak 

verilecek en az hız dikkate alınmalıdır. 
 

Merkezcil kuvvetlerin zararları; 

 

 Merkezcil kuvvetlerin etkisi ile özellikle içinde akıcı yük bulunan araçların kurp 

içine doğru kaymasından dolayı dış tekerlerin raya basmaması ve dolayısıyla 

deray etkisini artırmaktadır.  

 İç tekerleklerin ve kurbun iç mantarlarının aşınmasına neden olur.  

 Kurbun iç rayına ait bağlantılar daha çabuk gevşeyerek laçkalaşır.  

 Kurbun iç ray dizisinin altında kalan balast tabakası dış raydakinden daha çabuk 

ufalanır. 

 Araçların kurbun iç tarafında kalan üst köşeleri, tünel ve kafes kirişli köprü gibi 

sanat yapılarında, yan duvarlarına yaklaşarak tehlikeli sürtünmeler oluşur. 
 

1.6. Devirme Momenti 
 

Merkezkaç kuvvet vasıtaları dışarıya atmak ister. Fakat bodenler buna karşı koyar. 

Böylece ray mantarı etrafında bu kuvvet vasıtaları devirmeye çalışır. 
 

Vasıtanın ağırlık merkezi ray seviyesinden h= 1,60 m yükseklikte ise bu kuvvetin 

devirme momenti Dm = K x 1,60 olur. 
 

Vagon ağırlığı                   = G= 40 ton 

İvme                                  = Q= 9,81 

Sürat            V= 90 km/s   90/3,6 = 25 m/sn 

                                             R= 400 m 
 

Ağırlık Merkezi Yüksekliği = h= 1,60 m 

                                          

m=  G/Q = 40/9,81 = 4,077 
 

            V
2      

  25
2
 

K= m --------- = 4,077 --------= 4,077 x 1,5625 = 6,37  

             R                       400 
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Tonluk bir kuvvet vagonu dışarıya doğru atmak ister. Bu kuvvetin devirme momenti; 
 

Dm = K x h = 6,37 x 1,60 = 10,192 ton olur. 
 

1.7. Denge (Muvazene) Momenti 
 

Demir yolu vasıtalarını yolda tutan kendi ağırlıklarıdır. Vasıtaları devirmeye karşı 

yolda tutan momente de muvazene momenti denir.  
 

Yol açıklığını 1,50 metre kabul edersek vagonun ağırlık merkezi yol açıklığının 

ortasına isabet edeceğinden vagonun raya nazaran muvazene momenti;  

  1,5
   

 

Mm=  --------- x G                    

              2                                   

G= Vagon ağırlığı olup 40 tonluk bir vagonun muvazene momenti;  

 

             1,5
   

 

Mm=  --------- x 40   = 30 ton olur. 

            2 
 

1.8. Emniyet Sayısı 
 

Muvazene momentinin, devirme momentine oranı bize emniyet sayısını verir. 

Yukarıdaki örneklere göre;  
 

                            Muvazene m.             30 

Emniyet sayısı = -------------------  = ----------- = 2,94 tür. 

                               Devirme m.          10,192 
 

Emniyet sayısı = 1 limit hâlidir.  

Emniyet sayısı > 1 normal şartlarda devrilmez.  

Emniyet sayısı < 1 vagon devrilir. 
 

1.9. Yanal İvme 
 

İvme, konfor sayısı demektir. Ton başına yok edilmemiş merkezkaç kuvvetini belirler. 

Yolcuların rahatsız olmaması ve yüklerin araba içinde kaymaması için yanal ivme değerinin 

belirli bir değeri aşmaması istenir. Yanal ivme değeri yolcu ve yüklere gelen etkiyi belirtir. 

Bu bakımdan konfor sayısı adını alır. 
 

Kurplarda yanal ivme hesabı için; 
 

                                     V
2
                   d            

Yanal ivme (y) =    -----------   -    --------    m/s
2  

formülü kullanılır.  

                                 13 x R            153 
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ÖRNEK: 

 

V= 90 km/h 
 

R= 400 m 
 

d= 130 mm 
 

13= Boden boğazının ray mantarı üst köşesi ile çakışan yerinin yarıçapı ayrıca ray 

mantarı üst köşelerinin de yarıçapı 
 

153 = e/Q = 1500/9,81 = 152,9 = 153  
 

             90
2
      130                   

y=    -----------   -    -------- = 1,56 – 0,85 = 0,71 m/s
2
 

        13 x 400           153 
 

Yukarıdaki formülde görüldüğü gibi uygulanan d= 8.v
2
 /r formülüne göre yanal 

ivmenin 0,71 olduğu görülmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kurp yarı çaplarına ve yapılacak azami hızlara göre; 

 

1. Merkezkaç kuvvetini hesaplarken 

                             
 

 

              K= m    V
2 

   G:  Vagon Ağırlığı (ton) 

                            R     Q:  İvme 

m    =     G   V: Tren hızı (km/s)       V hızını m/sn’ye çeviriniz. 

              Q   G:  Vagon Ağırlığı (ton) 

h: Ağırlık Merkezi Yüksekliğidir. 

                
2. Devirme momentini bulurken,  

 

                  Dm = K x 1,60    Devirme momentinde ; 

K: merkezkaç kuvvetidir. 

 

 

3. Denge momentini hesaplarken, yol açıklığını 1,5 alınız ve  

            
   

 
Mm =    1,5       G                    

                  2    

                                
Formüllerini kullanınız. 

 

4. Yanal ivme hesabını      
                                       
                  V

2
        d          

 (y) =    -----------   -    --------    m/s
2  

  

              13 x R            153 

Formülü ile yapınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Örnek: 
 

Vagon ağırlığı G: 40 ton,    

İvme Q: 9,61,   Tren sürati:   90 km/s, 

Kurp yarıçapı R: 400 m ,  

Ağırlık merkezi yüksekliği h: 1,65 m,  

Olan trenin kurba girdiğinde oluşturacağı; 
 

 Merkezkaç kuvvetini,  

 Devirme momentini,  

 Denge momentini hesaplayınız. 

 Emniyet sayısı bulunuz. 
 

Yukarıdaki verilere göre d: 130 mm olduğunda yanal ivmeyi hesaplayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1 (   ) Demir yolunda iki doğru yolu birleştiren yay parçasına kurp denir. 

2 (   ) Merkezden dışarı doğru etki eden bu kuvvete merkezkaç kuvveti denir. 

3 (   ) Yolun eksenine göre ve km artış istikametinde kurbun merkezi sağda olan 

kurplara sağ kurp, solda olan kurplara sol kurp denir. 

4 (   ) Demir yollarında eğim binde olarak gösterilir. 

5 (   ) Developman, kurbun iki tanjantı arasında kalan uzunluktur.  

6 (   ) Parabolun kurp üzerindeki bitiş noktasına (Parabol Orjin) PO denir. 

7 (   ) Trenlerin kurplara sarsıntısız girmesini, deverlerin azar azar artırılarak 

verilmesini, sürekartmanın azar azar artırılarak verilmesini, fleşlerin azar azar 

artırılarak verilmesini sağlayan geçiş eğrisi paraboldür. 

8 (   ) Denge momenti ton başına yok edilmemiş merkezkaç kuvvetini belirler. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Vagon ağırlığı G: 30 ton,    

İvme Q: 9,61,   Tren sürati:  110 km/s, 

Kurp yarıçapı R: 600 m,  

Ağırlık merkezi yüksekliği h: 1,55 m,  

Olan trenin kurba girdiğinde oluşturacağı; 
 

 Merkezkaç kuvvetini,  

 Devirme momentini,  

 Denge momentini hesaplayınız. 

 Emniyet sayısı bulunuz. 

 Yukarıdaki verilere göre d: 130 mm olduğunda yanal ivmeyi hesaplayınız. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Demir yolu yapımından önce güzergâh araştırması ve zemin 

incelemesi yaptınız mı? 
  

2. Kurp yarıçaplarına ve yapılacak azami hızlara göre 

3. merkezkaç kuvvetini hesapladınız mı? 
  

4. Devirme momentini hesapladınız mı?   

5. Denge (muvazene) momentini bulabildiniz mi?   

6. Emniyet sayısını bulabildiniz mi?   

7. Yanal ivme hesabını yapabildiniz mi?   

Düzenli Ve Kurallara Uygun Çalışma   

8. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

9. Çalışma alanını tertipli, düzenli kullandınız mı?   

10. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız mı?   

12. Çalışma alanını tertipli, düzenli bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 
 

Kuralına uygun olarak parabolde  yarıçap hesabı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Parabol hesapları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. PARABOLDE YARIÇAP HESABI 

YAPMAK 
 

2.1. Parabol Tanımı,  Nasıl ve Niçin Verildiği 
 

Trenler doğru yoldan kurba girerken veya kurptan çıkarken doğru yol ile kurbun 

birleştiği “tanjant” adını verdiğimiz noktada bir sarsıntıya maruz kalır. İşte bu sarsıntıyı 

önlemek için kurbun her iki başına bir geçiş (alıştırma) eğrisi konulur ki bu eğriye rakortman 

parabolu veya kısaca parabol denir. 
 

 Bu eğrinin yarısı doğru yolda yarısı kurptadır. 

 Yarıçapı her noktasında farklıdır. 

 Yarıçapı sonsuzdan başlayarak gittikçe değişerek küçülür sonunda kurp 

yarıçapına eşit olur. 

 Parabolün doğru yoldaki başlangıç noktasına (Parabol Orjin) PO  

 Parabolün kurp üzerindeki bitiş noktasına (Parabol Final) PF denir. 
 

Niçin verildiği, 
 

 Trenlerin kurplara sarsıntısız girmesini,  
 

 Deverlerin azar azar artırılarak verilmesini,   
 

 Sürekartmanın azar azar artırılarak verilmesini sağlar,  
 

 Fleşlerin azar azar artırılarak verilmesini sağlamaktır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Parabol 

2.2. Parabolün Herhangi Bir Noktasında Yarıçap Hesabı 
 

Kurpların iki PF (parabol finalleri) arasında yarıçap aynı olup bu yarıçap kurp 

yarıçapına eşittir. Parabolün her noktasında yarıçap farklıdır. Parabolde yarıçap, parabolün 

başlangıç noktasında (PO) sonsuzdan başlayarak gittikçe değişerek küçülür ve  parabolün 

bitiş noktasında (PF) kurp yarıçapına eşit olur. 
 

Bazen paraboldeki noktasal yol tamiratı çalışmalarında ve fazla yol açıklığı 

(sürekartman) başlangıç ve bitiş noktalarının hesaplanıp numaralı travers dağıtımlarında 

parabolde herhangi bir metresinin yarıçapına veya herhangi bir yarıçapın parabolün kaçıncı   

metresinde olduğunu bulmamız gerekir. 
 

Bu işlemler iki şekilde hesaplanır; 
 

 Parabolün verilen metresine göre yarıçapının hesabı; 
 

      R1 = Aranan noktanın yarıçapı 

 R1=   R x L   L   = Parabol boyu 

       X  X   = Yarıçapı aranan noktanın PO‘ya uzaklığı 

    R   = Kurbun yarıçapı 

R= 500 m                    

L= 125 m            R x L                 500 x 125  

X= 65 m       R1 =  -------------‘ den      ------------ =   961,5 m  

R1=  ?    X                 65 
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 Parabolün verilen yarıçapına göre metresinin hesabı; 
 

      X  = Yarıçapa verilen noktanın PO‘ya uzaklığı 

 R1=   R x L   L   = Parabol boyu 

       X  R1 = Aranan noktanın yarıçapı   

    R   = Kurbun yarıçapı 

R= 250 m                    

L= 75 m                       R x L                   250 x 75 

R1= 265 m       X =  -------------‘ den    --------------- =   70.75 m.  

X=  ?    R1                 265 
 

2.3. Dingil Mesafesi Belli Bir Vagonun Geçebileceği Asgari Yarıçap 

Hesabı  
 

Demir yollarında iltisak hatları haricinde çok küçük yarıçaplı kurp (R=240 m’den 

küçük) yoktur. Ancak tramvay ve metro işletmeciliği gibi hafif raylı sistemlerde (dingil 

basıncı 11 ton ve altında olan raylı sistem işletmeciliği) kurp yarıçapları çok küçük olup 

R=70 m liğe kadar kurp yarıçapları vardır.  
 

Küçük yarıçaplı kurplarda, belli uzunluğa sahip raylı sistem araçlarının fleşinden 

dolayı kasıntı ve tırmanma yapıp deray etmemesi için bu kurptan deray etmeden geçip 

geçemeyeceği önceden hesaplanmalıdır.  
 

           a – 3,00             a = En az 3 dingilli bojili vagonlarda, boji dingilleri arası mesafe (m) 

R= ------------             R = Vagonun geçeceği asgari yarıçap (m) 

             0,01       
 

ÖRNEK : 
 

a = 4 m.     a – 3,00  4,00 – 3,00 

R = ?        R =   ------------- =  --------------- = 100 m  (Bu aracın geçebileceği en

      0,01     0,01                  küçük yarıçap) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Parabolün her hangi bir noktasında yarıçap hesabı yapmak için; 

 

R1=   R x L    

                  X  
 

Formülünü kullanınız. 
 

Formülde; 

R1 = Aranan noktanın yarıçapı  

X   = Yarıçapı aranan noktanın PO’ya uzaklığı 

R   = Kurpun yarıçapı 

L   = Parabol boyudur. 
 

Buna göre aşağıdaki örneği çözünüz. 
 

R= 600 m                    

L= 150 m R1 = R x L = 600 x 150=   1200  m 

X=75 m  X   75 
 

 Dingil mesafesi belli bir vagonun geçebileceği asgari yarıçap hesabı 

yapmak için; 
 

 R  = (a – 3,00) / 0,01    

formülünü kullanınız.                

Formülde; 

a = En az 3 dingilli bojili vagonlarda, boji dingilleri arası mesafe (m) 

R = Vagonun geçeceği asgari yarıçap (m) dir. 
 

BUNA GÖRE AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞİ ÇÖZÜNÜZ. 
 

a = 5 m.     a – 3,00  5,00 – 3,00 

R = ?        R =   ------------- =  --------------- = 200 m  

      0,01     0,01 
 

R=200 m’dir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Trenler doğru yoldan kurba girerken veya kurptan çıkarken sarsıntıya maruz kalır. 

İşte bu sarsıntıyı önlemek için kurbun her iki başına bir geçiş (alıştırma) eğrisi konulur 

ki bu eğriye rakortman parabolu veya kısaca parabol denir. 

2. (   ) Parabol eğrisinin tamamı kurptadır. 

3. (   ) Parabolün yarıçapı her noktasında farklıdır. 

4. (   ) Parabolün yarıçapı sonsuzdan başlayarak gittikçe değişerek küçülür sonunda kurp 

yarıçapına eşit olur. 

5. (   ) Parabolün doğru yoldaki başlangıç noktasına (Parabol Orjin) PO, parabolün kurp 

üzerindeki bitiş noktasına (Parabol Final) PF denir. 

6. (   ) Parabolün herhangi bir noktasındaki yarıçapı bulmak için kurp deveri parabol 

boyu ile çarpılır ve bir metreye isabet eden dever miktarı bulunur. 

7. (   ) Trenlerin kurplara sarsıntısız girmesini sağlamak için geçiş eğrisi konur. 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 Yarıçapı 750 m, parabol boyu 180 m olan bir kurpta 80 m’deki yarıçapın 

hesabını yapınız. 

 Boji dingilleri arası mesafe  4,5 m olan bir vagonun geçebileceği asgari yarıçap 

hesabını yapınız. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen değerleri formülde yerine koyabildiniz mi?   

2. İstenilen noktadaki yarıçapın hesabını yapabildiniz mi?   

3. Vagonun geçebileceği asgari yarıçapı hesapladınız mı?   

4. Düzenli olup çalışma kurallarına uydunuz mu?   

5. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

6. Çalışma alanını tertipli, düzenli kullandınız mı?   

7. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

8. Zamanı iyi kullandınız mı?   

9. Çalışma alanını tertipli, düzenli bıraktınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Demir yolu yapımından önce güzergâh araştırması ve zemin incelemesi 

yaptınız mı? 

  

2. Kurp, yarıçap, merkezkaç kuvveti, developman, tanjant, tebdili mevzi 

tanımlarını öğrendiniz mi? 

  

3. Kurp çeşitlerini öğrendiniz mi?   

4. Kurp yarıçaplarına ve yapılacak azami hızlara göre 

merkezkaç kuvvetini hesapladınız mı? 

  

5. Devirme momentini hesapladınız mı?   

6. Denge (muvazene) momentini bulabildiniz mi?   

7. Emniyet sayısını bulabildiniz mi?   

8. Yanal ivme hesabını yapabildiniz mi?   

9. Verilen değerleri formülde yerine koyabildiniz mi?   

10. İstenilen noktadaki yarıçapın hesabını yapabildiniz mi?   

11. Vagonun geçebileceği asgari yarıçapı hesapladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 26 

 

 

 

 BERKE Osman, Demir Yolu Üst Yapı Tekniği, TCDD Basımevi, 1972. 
 

 KAÇER İlhan, Üstyapı Bilgisi ve Tekniği, TCDD Eskişehir Eğitim  Merkezi 

Müdürlüğü ders   notları 
 

 KUMBASAR Feridun, Üst Yapı ve Demir Yolu Tekniği, TCDD Basımevi, 

1947.  
 

 TCDD Yol Dairesi Başkanlığı 
 

 http/tcdd.gov.tr 
 

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 



 

 27 

KAYNAKÇA 
 

 

 

 SÖZAL, S.Sırrı, Yol Bilgisi, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Yayını, 2005 
 

 e40003.me.metu.edu.tr              ( Ergin Tonük TCDD fotağrafları ) 
 

KAYNAKÇA 


