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TRİGONOMETRİK NİVELMAN

HB - HA = ΔhAB = SAB * cotZAB + a – t

HB = HA + SAB * cotZAB + a - t
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TRİGONOMETRİK NİVELMAN
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TRİGONOMETRİK NİVELMAN
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ΔhAB = SAB * cotZAB + a – t

BOYKESİT

• Eksen boyunca geçen düşey düzlem ile doğal zeminin ara kesitine

“boykesit” veya “boyuna kesit” denir.

• Yükseklik veya yerçekimi gibi büyüklerinin mesafe gibi bir başka

büyüklüğe göre değişimini gösteren grafikler veya çizimlerdir.

• Planlanmış bir karayolu ve demiryolu hattının orta çizgisi (aksı) gibi hatlar

boyunca belirli aralıklarla bir dizi noktanın yüksekliklerinin ölçülmesi

işlemine boykesit nivelmanı denir.

• Geometrik nivelman uygulamasıdır. Ölçmeler ve hesaplar için aritmetik

kontrol (ileri ve geri okumaların farkları) yapılır.
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BOYKESİT NİVELMANI

BOYKESİT NİVELMANI

• Yol ve boru hattı gibi hat çalışmalarında her 25 metrede bir nokta

yüksekliklerine ek olarak;

– hat güzergahının açısal olarak döndüğü noktaların,

– eğimin değiştiği noktaların,

– yol, köprü ve suyolu gibi noktaların yükseklikleri de belirlenir.

• Bu yükseklikler çizildikleri zaman bir hat boyunca yüzeyin yüksekliklerini

gösteren bir çizgi oluşturur.

• Bir çok mühendislik uygulaması için boykesitler orta çizgi (aks) boyunca

alınırlar.

• Bilgisayar veya çizicilerin olmadığı durumlarda boykesitler milimetrik

kağıtlara çizilir.
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BOYKESİT NİVELMANI KROKİSİ

BOYKESİT NİVELMANI ÇİZELGE VE NOTLARI
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BOYKESİT

Boyuna kesitte, arazinin engebe durumunu gösteren çizgiye “siyah çizgi”,

Bu çizgiye ait nokta kotlarına “siyah kot: arazi kotu” denir.

Boyuna kesit üzerinde “kırmızı çizgi” geçirilir.

Bu çizgi toprak işleri sonucunda boyuna kesit eksen çizgisinin alacağı
durumu gösterir.

Kırmızı çizgi; eğimli doğrular ile bunları birbirine bağlayan eğrilerden oluşur.

Bu çizgiye ait noktaların kotlarına da “kırmızı kot: proje kotu” denir.

BOYKESİT
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ENKESİT

• Enkesit, boykesit boyunca merkez çizgiye dik doğrultuda alına kısa

kesitlerdir. Enkesitler düzenli aralıklarla ve ani değişimlerde alınır.
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ENKESİT NİVELMANI

• Enkesitler yüzey topoğrafyasının durumunu göstermek için merkez

çizginin (aks) her iki tarafında anlamlı uzunluklarda alınmalıdır.

• Mira okumaları her iki tarafta eşit aralıklarla ve keskin değişim olan

noktalarda yapılmalıdır.

• Enkesit ölçmeleri sırasında alınan notlar nokta yüksekliklerini veya merkez

noktadan olan yükseklik farklarını ve merkez noktaya olan mesafeleri

içermelidir.
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BOYKESİT NİVELMANINDA ENKESİT ÇIKARIMI

• Herbir boykesit noktasında enkesit nivelmanı yapılır.

• Proje ihtiyaçlarına bağlı olarak genellikle boykesit güzergahına dik

doğrultıda 25 m sola, 25 m sağa olmak üzere toplam 50 m enkesit amaçlı

ölçme yapılır.

• Enkesit boyunca arazideki her bir kırık noktada da mira okuması yapılır.
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ENKESİT HESAPLARI
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Boykesit
Noktasına olan 

Uzaklık

Mira Okumaları 
(m) 

Gözleme 
Düzlemi Kotu

(m)

Nokta 
Yüksekliği 

(m)Geri İleri

20.00 2.72 582.79 580.07

18.62 3.04 3.04 582.79 579.75

16.45 1.36 1.36 582.79 581.43

10.60 3.42 0.50 585.71 582.29

5.00 3.75 3.75 585.71 581.96

0.00 1.00 3.02 583.69 582.69

3.42 0.84 0.84 583.69 582.85

6.30 2.70 2.70 583.69 580.99

12.26 3.82 1.11 586.40 582.58

18.00 3.75 3.75 586.40 582.65

20.00 3.03 583.37
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ENKESİT

Dolgu tipi enkesit

Yarma tipi enkesit

KAZI VE DOLGU ENKESİTLERİ
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YÜZEY NİVELMANI

• Yüzey nivelmanı arazi yapısının düzgün (düze yakın) olduğu uygulamalarda
kullanılan bir yöntemdir.

• Yüzey nivelmanında alan üçgen veya diktörtgen bloklara (gridler veya en
küçük geometrik şekil) bölünerek çalışılır.
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YÜZEY NİVELMANI

• Yüzey nivelmanında düze yakın
topoğrafyaya sahip bir alanda
oluşturulan dikdörtgenlerin köşe
noktalarında (1, 2, ..., 17) mira
okumaları yapılmalıdır.

• Nokta aralıkları 20 m’den fazla
olmamalıdır.

• Nivonun kurulduğu bir
noktadan yapılabilen tüm
okumalar gerçekleştirilmelidir.
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Level

Level

1                       2                       4                      5

6                       7                       8                       9

10                      11                    12                      13

14                      15                     16                     17
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YÜZEY NİVELMANI

124 üçgenindeki kazı hacmi

A/3 (d1 + d2 +d4) ile bulunur.
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Nokta No Yükseklik (m) 

1 17.06

2 17.48

3 17.63

4 17.37

5 17.70

6 17.96

7 17.58

8 18.01

9 18.25

HACİM HESABI

Bir yapının temel platformundaki noktalar teodolit ile gözlenmiş ve

takeometrik ölçmeleri yapılmıştır. A platformunun 90 m. ve B

platformunun 85 m. kotunda olması istendiğine göre kazılacak toprak
hacmini hesaplayınız.
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