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ORİFİS AKIŞI ÇÖZÜMLEMELERİNDE TÜRBÜLANS 
MODELLERİNİN BAŞARIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 
 
Orifisler akışkan gücü kontrolünün en temel bileşenleridir. Bu çalışmada sabit ve değişken alanlı tipleri 
olan ve akışkan gücünün kullanıldığı hemen her sistemde karşılaşılan orifislerin HAD (Hesaplamalı 
Akışkan Dinamiği) çözümlemelerinde en isabetli sonucu veren türbülans modelinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çözümlemeler ANSYS Fluent yazılımında yapılmış ve yazılım içerisinde bulunan k-ε, 
k-ω, RSM (Reynolds Stress Model) ve SST (Shear Stress Transport) türbülans modelleri ile farklı 
duvar dibi fonksiyonlarının (“Scalable Wall Functions”, “Non-Equilibrium Wall Functions” ve “Enhanced 
Wall Treatment”) kombinasyonları kullanılmıştır. Yalnızca sıkıştırılamaz akışlar değerlendirilmiştir. 
Çözümlemeler, test edilen geometriler modellenerek sabit ve değişken alanlı iki farklı orifis için 
yapılmış ve sonuçlar test verileri ile karşılaştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelime: Orifis akışı, sabit alanlı orifis, değişken alanlı orifis 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Orifices are the most basic components in fluid power control. The aim of this study is to determine the 
most accurate turbulence model for CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of orifices which 
have fixed and variable area types and are encountered in virtually every system in which fluid power 
is utilized. Analyses are conducted in ANSYS Fluent software. k-ε, k-ω, RSM (Reynolds Stress Model) 
and SST (Shear Stress Transport) turbulence models are used to model the flow in combination with 
“Scalable Wall Functions”, “Non-Equilibrium Wall Functions”  and “Enhanced Wall Treatment” near-
wall treatment options where possible. Only incompressible flow cases are considered. Both fixed and 
variable area types of orifices were analyzed by modeling the geometries which are tested, and the 
results are compared with the test data.  
 
Keywords: Orifice flow, fixed orifice, variable orifice 
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1. GİRİŞ 
 
Yüksek güç/ağırlık oranı dinamik sistem tasarımında hidrolik sistemleri her zaman çekici bir alternatif 
haline getirmiştir [1]. Özellikle valfle kontrolün sağlandığı geleneksel hidrolik sistemlerde orifisler en 
temel bileşenlerdir [2]. Sadece hidrolik tahrik sistemlerinde değil, akışkan hareketinden faydalanılan 
tüm yapılarda orifis akışı ile karşılaşılmaktadır. Bu nedende literatürde orifis akışının incelendiği pek 
çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, genellikle endüstride en yaygın türbülans modeli olan k-ε 
modeli kullanılarak HAD çözümlemeleri yapılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır. Örneğin, H. P. Rani 
ve diğerleri tarafından yayımlanan çalışmada [3] nükleer elektrik santrallerinde farklı reaktörleri 
karakterize eden türbülanslı orifis akışlarına akışkan özelliklerinin etkileri incelenmiştir. Çalışmada 
kinetik enerji ve yayılım oranları Realizable k-ε Model; Reynolds gerilimleri ise RSM kullanılarak 
hesaplanmıştır. P. Promvonge ve K. Silapabanleng ise, bir boru içerisindeki dairesel bir orifis akışını 
incelemişler ve sayısal çözümlerinde k-ε modelini kullanmışlardır [4]. Bir Lazer Doppler Anemometre 
yardımıyla merkez doğrusu üzerindeki eksenel hızı ve duvar üzerindeki durağan basınç dağılımını 
ölçmüş, test verileri ile sayısal çözümün büyük oranda örtüştüğünü göstermişlerdir. A. Meslem ve 
diğerleri ise, çarpı işareti şeklinde bir orifisteki hava jeti akışı üzerinde RSM, k-ε, standart k-ω ve SST 
k-ω türbülans modellerinin başarımlarının karşılaştırılması için bir çalışma yapmışlardır [5]. Star-CCM+ 
yazılımı kullanılarak elde edilen sayısal çözümleme verilerini Particle Image Velocimetry (PIV) 
ölçümlerinden alınan test verileri ile karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak hiçbir türbülans modelinin, 
çözümlenen akışın tüm özelliklerini birden gerçeğe uygun olarak yansıtamadığını ifade etmişlerdir. 
Literatürde bunların dışında orifisler konusunda daha birçok çalışma mevcuttur. 
 
Bu çalışmada ise, özellikle çift kademeli servovalflerde karşılaşılan bir sabit alanlı orifis ve bir değişken 
alanlı orifis [6] üzerinde debi ölçümleri yapılmış ve test edilen geometrilerin ANSYS Fluent yazılımında 
çözümlenmesiyle farklı türbülans modellerinin debi kestirimi başarımları karşılaştırılmıştır. Testlerde 
akışkan olarak MIL-H-5606 hidrolik yağı kullanılmıştır. Çözümlemelerde test edilen geometriler iki 
boyutlu olarak modellenmiş ve aksisimetrik çözüm yapılmıştır. Akışkan sıkıştırılamaz kabul edilmiştir. 
Tüm diferansiyel akış denklemleri QUICK düzeninde ayrıklaştırılmıştır. 
 
Test sisteminde Tablo 1’de verilen bileşenler kullanılmıştır. 
 
Tablo 1. Test sisteminin bileşenleri 

Bileşen Marka Model Ayrıntı 
Pompa Parker PV080 Değişken deplasmanlı, 80 cc/rev deplasman 
Motor Gamak GM2E 280 S4 75 kW 

Debiölçer VSE VSI 0.1 
10000 pals/L çözünürlük, 10 L/dk maksimum debi  
(Sabit alanlı orifis testlerinde) 

Debiölçer VSE VSI 0.4 
2500 pals/L çözünürlük, 40 L/dk maksimum debi  
(Değişken alanlı orifis testlerinde) 

Basınç 
sensörü Trafag NAH 8254 0-250 bar ölçüm aralığı, ±%0,3 hata payı 

LVDT 
Applied 
Measurements AML/M 

±0,5 mm ölçüm menzili, %0,1 çıkış sinyali 
dalgalanması 

 
Veri toplama sistemi olarak NI Compact RIO 9063 gömülü gerçek zamanlı kontrolcüsü üzerinde NI 
9219 evrensel veri girişi modülü kullanılmıştır. NI 9219 modülü üstün gürültü filtreleme başarımı 
nedeniyle tercih edilmiştir. 
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2. TESTLER 
 
Hem sabit alanlı hem değişken alanlı orifis testleri Şekil 1’de hidrolik şeması verilen test düzeneğinde 
yapılmıştır. Buna göre test sırasında orifis giriş ve çıkışındaki basınç verileri kaydedilmiş, böylece 
hatlardaki basınç düşüşlerinden bağımsız olarak orifis üzerindeki basınç düşüşü doğru bir şekilde 
hesaplanmıştır. Çıkış hattı üzerindeki debiölçer ile debi verisi de kaydedilerek debiye karşılık basınç 
düşüşü (Q-Δp) grafikleri elde edilmiştir.  
 
Değişken alanlı orifis testlerinde ayrıca LVDT ile sürgü konumu da okunmuştur. Böylece değişken 
alanlı orifis geometrisi kullanılarak yapılan çözümlemeler testlerde elde edilen debi-sürgü konumu (Q-
x) grafikleri ile karşılaştırılabilmiştir. 

 
Şekil 1. Test sisteminin hidrolik şeması 

Test edilen sabit alanlı orifisin geometrisi Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Sabit alanlı orifis geometrisi 

Yapılan test sonucunda elde edilen verilerle Q-Δp ve CD-Re (Reynolds sayısına karşılık akış 
katsayısı) grafikleri çizilmiş ve Şekil 3’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Sabit alanlı orifis testi sonucu 
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Şekil 3’te Reynolds sayısı 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜇𝜇

 bağıntısı ile hesaplanmış ve hız terimi “𝑣𝑣” yerine Bernoulli 

denkleminden çekilen �2
𝜌𝜌
∆𝑝𝑝 ifadesi kullanılmıştır [6]. “𝐷𝐷” ölçüsü de profil projeksiyon cihazı ile 

ölçülmüş ve hesaplarda kullanılmıştır. Görüldüğü gibi geometrinin ve Reynolds sayısının bir 
fonksiyonu olan akış katsayısı [6], bu orifis geometrisi için Reynolds sayısı sonsuza giderken, yaklaşık 
0,82’ye yakınsamaktadır. 
 
Değişken alanlı orifis testleri için özel bir test aparatı tasarlanmış ve üretilmiştir. Tasarlanan aparatın 
kesit görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Değişken alanlı orifis test aparatı 

 
Şekil 4’te görüldüğü gibi, sürgünün en geniş çaplı kısmı ile gövde arasında oluşturulan değişken alanlı 
orifis kullanılarak testler yapılmıştır. Sürgünün bir ucundan tahrik edilmesi ile orifis alanı değiştirilmiş, 
diğer ucundaki LVDT ile konum verileri kaydedilmiştir. Sabit alanlı orifis testinde olduğu gibi orifisin 
hemen girişinden ve çıkışından basınç verileri alınmıştır. Bu testte, sürgünün maksimum açıklığı için 
debi 15 L/dk gibi yüksek seviyelere ulaştığından akışkanın geliş ve rezervuara dönüş hatlarında yok 
sayılamayacak basınç düşüşleri oluşmuştur. Bu nedenle elde edilen debi değerleri, standart orifis 

denkleminde (𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝜌𝜌𝐴𝐴�
2
𝜌𝜌
∆𝑝𝑝) debinin basınç düşüşünün karekökü ile orantılı olması sebebiyle, her 

veri noktası için � 25 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑂𝑂 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑂𝑂ç 𝑑𝑑üşüşü

  değeri ile çarpılmış ve tüm test boyunca orifis üzerindeki basınç 

düşüşünün 25 bar’da sabit gibi değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
 
Öncelikle Şekil 4’te gösterilen yan miller kullanılarak eksantrikliğin debi üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Yan millerin vida adımı 500 µm’dir. Sürgünün girdiği yuvanın çapı iç çap mikrometresi ile 6,050 mm 
olarak ölçülmüştür. Sürgünün orifis yaratan kısmındaki çapı ise yine mikrometre ile tüm çevrede 
maksimum 6,002 mm, minimum 5,985 mm ölçülmüştür. Buradan, sürgü yuvaya girdiğinde gövde ile 
arasında 24 ila 33 µm radyal boşluk olduğu anlaşılmaktadır. Bu da sürgü yuvayla eş merkezli olduğu 
durumda, herhangi bir mil ile yuvanın duvarına yaslanması için yan milin 17 ila 24 derece 
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döndürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu veriler kullanarak önce sürgü, yuvanın duvarına yaslanarak 
test edilmiş, ardından miller gevşetilerek eksantrikliğin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması 
sağlanmış ve test tekrarlanmıştır. İki testin sonucu Şekil 5’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 5. Sürgü ile yuva arasındaki eksantrikliğin debiye etkisi 

 
Şekilde sürgü konumundan kasıt, sürgünün orifisi meydana getiren duvarının yuva ağzına göre bağıl 
konumudur. Sıfır noktası, sürgünün duvarı ile yuva ağzının eşleştiği noktadır. Sürgü hareketinin pozitif 
yönü sürgünün yuvaya girdiği yön olarak seçilmiştir. Dolayısıyla sürgü konumuna karşılık çizilen 
grafiklerde sürgünün açık olduğu konumlar negatif değerlerle, yuvanın içerisinde olduğu konumlar ise 
pozitif değerlerle ifade edilmiştir. Test aparatı, sürgü maksimum 200 µm açılabilecek şekilde 
tasarlandığından, test verilerinde sürgünün konumu bu değer referans alınarak belirlenmiştir. Üretim 
toleranslarından kaynaklı olarak bu değerde belli bir miktar hata olması olasıdır. 
 
Şekil 5’te görüldüğü gibi eksantrikliğin debiye etkisi oldukça sınırlıdır. Bu nedenle sayısal 
çözümlemelerde de çözümleme geometrisi iki boyutlu ortamda sürgü ile yuva tamamen eş merkezli 
kabul edilerek modellenmiştir. Test sonucunda elde edilen Q-x grafiği Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 6. Değişken alanlı orifis testinde elde edilen sürgü konumuna karşılık debi grafiği 
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3. SABİT ORİFİS ÇÖZÜMLEMELERİ 
 
Sabit alanlı orifis geometrisi, Şekil 2’de verilen “D” ölçüsü profil projeksiyon cihazı ölçümünden elde 
edilen değeri ile, diğer ölçülerse tasarımda belirlenen değerleri ile 2 boyutlu aksisimetrik 
modellenmiştir. Geometri üzerinde oluşturulan çözümleme ağının görünümü Şekil 7’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 7. Sabit alanlı orifis çözümleme ağı 

 
Şekil 7’deki çözümleme ağı 11.173 adet elemandan oluşmaktadır. Elemanların minimum ortogonal 
kalitesi %84, maksimum en/boy oranı 1,66’dır. 
 
ANSYS Fluent üzerinde, test edilen basınç aralığındaki noktalar için durağan çözümleme yapılmıştır. 
Her çözümleme 1500 iterasyon devam ettirilmiş ve 500 iterasyonda bir ANSYS Fluent yazılımının 
“Adaption” özelliği ile ağ iyileştirmesi yapılmıştır. İyileştirme iki duvarı arasında maksimum hız 
gradyanın %10’u kadar hız gradyanı olan hücrelerde yapılmıştır. Böylece ağdan bağımsız çözüm elde 
edilmiştir. Çözümlemeler ANSYS Workbench yazılımının parametrik çözümleme işlevi kullanılarak 
yapılmış ve sonuçları Şekil 8, 9 ve 10’da verilmiştir. 
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Şekil 8. Sabit alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (1. Kısım) 
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Şekil 9. Sabit alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (2. Kısım) 
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Şekil 10. Sabit alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (3. Kısım) 

 
Şekil 8, 9 ve 10’da verilen karşılaştırmalı grafiklere, profil projeksiyon cihazı ile yapılan ölçümlerde belli 
oranda hata olması ihtimaline karşın çözümleme sonucunun ±%10’luk bandı da eklenmiştir. 
Modellerin başarımlarının tarafsız bir şekilde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki ceza fonksiyonu ile 
puanlama yapılmıştır; 
 

𝐽𝐽 =  � �
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡 − 𝑄𝑄çö𝑧𝑧ü𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡
�
2

𝑑𝑑𝑝𝑝

∆𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
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Her türbülans modeli için bu fonksiyon ile elde edilen hata puanı Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Türbülans modellerinin sabit alanlı orifis çözümlemesi için hata puanları 

Türbülans modeli Hata puanı 
Realizable k-ε, Scalable WF 0,411 
RNG k-ε, Enhanced Wall Treatment 0,488 
Standard k-ε, Enhanced Wall Treatment 0,490 
Realizable k-ε, Enhanced Wall Treatment 0,502 
Transition SST 0,534 
Standard k-ω 0,536 
Standard k-ω, Low Re Correction, Shear Stress Correction 0,557 
SST k-ω 0,558 
RNG k-ε, Scalable WF 0,584 
RSM, Linear Press. Strain, Scalable WF 0,729 
RSM, Quadratic Press. Strain, Scalable WF 0,832 
RSM, Linear Press. Strain, Enhanced Wall Treatment 0,992 
RSM, Quadratic Press. Strain, Non-Equilibrium WF 1,286 
RSM, Linear Press. Strain, Non-Equilibrium WF 1,312 
Standard k-ε, Scalable WF 4,209 
RNG k-ε, Non-Equilibrium WF 4,818 
Realizable k-ε, Non-Equilibrium WF 4,866 
Standard k-ε, Non-Equilibrium WF 9,944 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi sabit alanlı orifis çözümlemesinde başarımı en iyi model, Scalable WF (Wall 
Functions) seçeneği ile birlikte kullanıldığında Realizable k-ε Model olmuştur. En kötü sonuçların ise 
genellikle Non-Equilibrium WF kullanılan durumlarda elde edildiği görülmektedir. Tabloya bakıldığında 
genel olarak debi tahmini başarımının kullanılan türbülans modelinden çok duvar dibi fonksiyonuna 
bağlı olduğu söylenebilir. 
 
 
 
 
4. DEĞİŞKEN ORİFİS ÇÖZÜMLEMELERİ 
 
Değişken alanlı orifis çözümlemeleri için testte kullanılan sürgü, geometrisinin çözümleme ortamına en 
doğru şekilde aktarılması amacıyla VMR-3020 Nikon ölçüm mikroskobunda incelenmiş ve Şekil 
11’deki profilde olduğu görülmüştür. 
 
Şekil 10’da görüldüğü gibi üretim kalitesinin düşüklüğü sebebiyle ideal durumda keskin olması 
gereken kenar konik bir hal almıştır. Sürgü profilinin katı modele tam olarak aktarılabilmesi için 
WebPlotDigitizer yazılımı ile profil üzerindeki noktaların koordinatları alınmış, böylece profil 
çözümleme ortamına iki boyutlu aksisimetrik olarak aktarılmıştır. 
 
Sürgünün, çözümlemesi yapılan her konumu için oluşturulan ağın kalite metriği değerleri sabit alanlı 
orifis çözümlemesinde kullanılan ağın değerlerine yakındır. Daha önce de belirtildiği gibi mikrometre 
ile yapılan ölçümlerde sürgü çapının 5,985 ile 6,002 arasında değiştiği görülmüştür. Bu nedenle 
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çözümlemeler her iki değer için de yapılmış ve elde edilen sonuçlar üst ve alt limit değerleri olarak 
belirlenmiştir. Debi değerleri sürgünün 200 μm açık ve 600 μm kapalı olduğu konum aralığında alınmış 
ve test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çözümleme prosedürü sabit alanlı orifis çözümlemelerinde 
uygulanan ile aynıdır. 
 

 
Şekil 11. Değişken alanlı orifis testinde kullanılan sürgünün profili 

 
 
Çözümlemelerden elde edilen sonuçlar Şekil 12, 13 ve Şekil 14’te verilmiştir. Görüldüğü gibi Scalable 
WF kullanılan durumlar dışında hiçbir modelin sürgünün kapalı durumu için (300 – 600 μm aralığı) test 
sonuçlarını yansıtamamıştır. Ancak Scalable WF ile Enhanced k-ε ve RNG k-ε modellerinin birlikte 
kullanıldığı durumlarda sürgünün açılmasıyla debinin artış eğiminin test verilerine göre yüksek 
hesaplandığı görülmektedir. RSM ile Scalable WF kullanıldığında ise hem açık hem kapalı durumlarda 
teste göre daha yüksek debi hesaplanmakta ve testte elde edilen eğrinin şeklen uzağında 
kalınmaktadır. 
 
Sürgünün açık olduğu kısma (-200 – 0 μm aralığı) dikkat edildiğinde ise, yine tüm modellerde geçerli 
olmak üzere debinin artış eğiminin test sonuçlarında görülenden fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
konuda en iyi başarım Standart k-ω modeli ile yapılan çözümlemelerde elde edilmiştir.    
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Şekil 12. Değişken alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (1. Kısım) 
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Şekil 13. Değişken alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (2. Kısım) 
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Şekil 14. Değişken alanlı orifis çözümlemelerinin sonuçları (3. Kısım) 

 
Model başarımlarının değerlendirilmesi için, her bir çözümlemede sürgünü konumu aralığı boyunca 
gözlemlenen ortalama debi hatası ve hatanın standart sapması Tablo 3’te verilmiştir. Burada ortalama 
hatanın büyüklüğünün kullanılan modelin başarımı hakkında genel bir fikir vermesi beklenmektedir. 
Eksi yöndeki ortalama hata debinin teste göre düşük, artı yöndeki ise yüksek kestirildiğini 
belirtmektedir.  
 
Standart sapmanın düşük veya yüksek olması ise modelin başarımının tüm aralık için geçerli 
olduğunu veya bölgesel olarak değiştiğini göstermektedir. Başka bir değişle standart sapması düşük 
olan modeller, ortalama hatası yüksek olsa bile debi eğrisinin genel şeklini yakalayabilmiştir. 
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Dolayısıyla bu modellerin gösterdikleri hatanın LVDT’nin sıfır konumunun iyi ayarlanamamış 
olmasından kaynaklanma olasılığının bulunduğu ve kuramsal olarak verdikleri sonuca belli bir değerin 
eklenmesiyle test verisinde elde edilen eğriye oldukça yakın bir sonuç alınabileceği değerlendirilebilir. 
Standart sapması yüksek olan modellerin ise eğrinin genel formundan uzak sonuç verdiği 
anlaşılmaktadır. Bu durumdaki modellerin böyle bir değişken alanlı orifis geometrisinin 
çözümlemelerinde kullanılmasının uygun olmayacağı söylenebilir. 
 
Tablo 3. Türbülans modellerinin değişken alanlı orifis çözümlemesi için hata puanları 

Türbülans modeli Ortalama 
Hata [L] 

Hata Standart 
Sapması [L] 

Standard k-ε, Scalable WF -0,55 0,23 

RNG k-ε, Scalable WF 0,99 1,23 

RNG k-ε, Enhanced Wall Treatment -1,08 0,40 

Standard k-ε, Enhanced Wall Treatment -1,08 0,40 

Realizable k-ε, Enhanced Wall Treatment -1,09 0,38 

SST k-ω -1,21 0,27 

Standard k-ω -1,21 0,29 

Standard k-ω, Low Re Correction, Shear Stress Correction -1,22 0,29 

Realizable k-ε, Scalable Wall Functions 1,23 1,55 

RSM, Linear Press. Strain, Enhanced Wall Treatment -1,33 0,19 

RSM, Quadratic Press. Strain,Non-Equilibrium WF -1,35 0,21 

RSM, Linear Press. Strain, Non-Equilibrium WF -1,36 0,21 

RNG k-ε, Non-Equilibrium WF -1,53 0,67 

Transition SST -1,58 0,44 

Realizable k-ε,Non-Equilibrium WF -1,65 0,51 

Standard k-ε, Non-Equilibrium WF -1,97 0,27 

RSM, Linear Press. Strain, Scalable WF 2,40 1,60 

RSM, Quadratic Press. Strain, Scalable WF 2,61 1,68 
 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, değişken alanlı orifis çözümlemelerinde Scalable WF, Standart k-ε modeli ile 
kullanıldığında en iyi ortalama hata başarımı elde edilmiştir. Bu kombinasyonun standart sapma 
bakımından da en iyi başarımlardan birini sergilediği görülmektedir. Scalable WF’nin kullanıldığı diğer 
durumlarda ise standart sapma bakımından en kötü başarımlar gözlemlenmiştir. 
 
Dikkat çekici bir nokta, RSM’in Enhanced Wall Treatment ve Non-Equilibrium WF ile birlikte kullanıldığı 
çözümlemelerdir. Bu çözümlemelerde en iyi standart sapma başarımı gözlemlenmiştir. 
 
Bunların dışında Enhanced Wall Treatment ile kullanılan k-ε çözümlemeleri ile k-ω çözümlemeleri 
kendi içlerinde hem ortalama hata hem de standart sapma bakımından neredeyse aynı başarımı 
göstermişlerdir. Non-Equilibrium WF’nin k-ε ile birlikte kullanıldığı çözümlemeler ile Transition SST’nin 
kullanıldığı çözümlemede ise yüksek ortalama ve yüksek standart sapma gözlemlenmiş. Bu nedenle 
bu modellerin orifis çözümlemelerinde kullanılmaması gerektiği söylenebilir. 
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5. SONUÇ 
 
Yapılan çalışmada tüm sürgülü valflerde kullanılan bir değişken alanlı orifis ve özellikle çift kademeli 
servovalflerde kullanılan bir sabit alanlı orifis geometrisi üzerinde HAD çözümlemeleri yapılarak, farklı 
türbülans modellerinin ve duvar dibi fonksiyonlarının debi kestirimleri incelenmiştir. Çözümlemelerde 
elde edilen değerler test verileri ile karşılaştırılmıştır. Genel olarak Enhanced Wall Treatment 
kullanılan çözümlemelerde birbirine yakın ve ortalama başarım elde edildiği görülmektedir. Ancak her 
iki geometri için modellerin başarımlarının derecelendirildiği Tablo 2 ve 3’e bakıldığında, RSM ve Non-
Equilibrium WF kullanılan çözümlemelerin tabloların alt kısmında kaldığı, dolayısıyla bu iki seçeneğin 
orifis çözümlemelerinde kullanılmasının uygun olmadığı değerlendirilebilir. 
 
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken Scalable WF kullanılan çözümlemelerin sonuçlarıdır. Sabit 
alanlı orifis çözümlemelerinde Realizable k-ε + Scalable WF kombinasyonu en iyi başarımı gösterirken 
değişken alanlı orifis çözümlemelerinde özellikle standart sapma bakımından oldukça kötü başarım 
göstermiştir. Aynı şekilde değişken alanlı orifis çözümlemelerinde en iyi başarımın elde edildiği 
Standard k-ε + Scalable WF kombinasyonu ise sabit alanlı orifis çözümlemelerinde en kötü 
başarımlardan birini sergilemiştir. Enhanced Wall Treatment kullanılan çözümlemelerde (k-ω modelleri 
de duvar dibi çözümlemesi için Enhanced Wall Treatment kullanmaktadır [8]) her iki geometri için de 
tutarlı sonuçlar alınırken Scalable WF kullanımında söz edilen tutarsızlıkların görülmesinden, Scalable 
WF kullanımı ile elde edilen başarımın çözümlemenin yapıldığı geometriye yüksek oranda bağlı 
olduğu çıkarımı yapılabilir. 
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