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Abstract – In this study, the problem of discharging of the water in a rectangular tank from the orifice with square crosssection was investigated experimentally and numerically. Time evolution of the water level, obtained experimentally by using
image processing technique and also numerically using open source CFD package OpenFOAM, was presented comparatively.
In addition, orifice coefficients were determined for an orifice having square geometry. Comparison between the numerical
results and the experimental data showed that the numerical model used in this study can be an effective tool for the
determination of the main characteristics of the problem with reasonable accuracy.
.

Experimental And Numerical Analysis of Tank Draınıng with Square
Bottom Orifice
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Özet – Bu çalışmada, dikdörtgen bir tanktaki suyun kare kesitli orifisten tahliyesi problemi deneysel ve sayısal olarak
incelenmiştir. Görüntü işleme tekniği kullanılarak deneysel ve ayrıca açık kaynak kodlu OpenFOAM çözücüsü kullanılarak
sayısal olarak elde edilen su seviyesinin zamana göre değişimi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca kare
geometriye sahip orifis için orifis katsayıları belirlenmiştir. Sayısal sonuçlar ile deneysel veriler arasındaki karşılaştırma, bu
çalışmada kullanılan sayısal modelin, problemin ana özelliklerinin belirlenmesi için etkin bir araç olarak kullanılabileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler – Tankın boşalması, Orifis, Görüntü İşleme, OpenFOAM, Sayısal Analiz

I. GIRIŞ
Orifis, bir haznede depolanan akışkanların tahliye edilmesi
amacı ile haznenin yan cidarlarında veya tabanında
oluşturulan açıklıklara verilen isimdir. Orifislere, içme suyu
veya çeşitli akışkanların depolanması amacı ile inşa edilen
tanklarda ve barajlar gibi devasa mühendislik yapılarının dip
savak uygulamaları kapsamında, temel mühendislik
uygulaması olarak sıklıkla başvurulmaktadır. Akışkanlar dar
bir kesit alanına sahip orifisten geçmeye çalışırken, tahliye
edilen akışkan hacminin temel göstergesi olan debi miktarı
akışkanın türüne, orifis kesitinin geometrisine ve alanına göre
değişim göstermektedir [1,2]. Bu nedenle, bu etkilerin
dikkatlice ele alınıp debi miktarının doğru olarak
hesaplanabilmesi, haznenin boşalma süresinin belirlenmesi
hususunda önem taşımaktadır.
Orifisten geçen akışkanın debisinin belirlenmesinde
kullanılan analitik yaklaşımda enerjinin korunumu prensibine
dayanan Bernoulli denklemi kullanılmaktadır [3]. Bu
denklemde, çeşitli kabullerin yapılması ile orifis kesitinden
çıkan akışkanın hızının akışkanın ilk yüksekliğine bağlı

olduğu görülmektedir. Yapılan kabuller ile teorik ve gerçek
debi değerleri arasında farklılıklar oluşmaktadır. Bu
farklılıklar, iki debi değerinin birbirine oranı olan, amprik
orifis katsayısı (C) ile dengelenmektedir. Orifisin geometrisi
ve boyutu, akışkanın türü gibi parametreler orifis katsayısını
belirleyen temel etmenlerdir. Mevcut orifis katsayıları
hesaplanırken haznedeki su seviyesinin sabit olduğu kabul
edilmektedir [4].
Bazı araştırmacılar farklı alan değerlerine sahip dairesel
kesitli orifisler kullanılarak değişen debi değerleri için
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir [4,5]. Ayrıca, orifisten çıkan
akışın özelliklerinin, farklı et kalınlıklarındaki orifisler ile
etkileşimi araştırmacılar tarafından incelenmiştir [6]. Bazı
araştırmacılar ise iki farklı yoğunluktaki akışkanın aynı
hazneye
konularak
orifis
kesitinden
tahliyelerini
incelemişlerdir [7]. Daralan orifis kesitinden çıkan akışkanın
basınç kaybı, basınç dağılımı ve oluşan debi katsayısı gibi
temel özelliklerinin araştırıldığı bir çalışma
da
gerçekleştirilmiştir [8]. Son yıllarda hesaplamalı akışkanlar
dinamiği esaslarına dayanan sayısal çözümlerde problemin
incelenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte,
bu yazılımların hidrolik problemlerin çözümünde güvenle
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kullanılabilmeleri için deneysel çalışmalar ile doğrulanma
ihtiyacı bulunmaktadır. Literatürde silindirik bir tankın
orifisinden çıkan akışkanın sayısal olarak modellendiği bir
çalışma da mevcuttur [9].
Bu çalışmada, orifis katsayısı ve tankın boşalma süresi gibi
temel parametreler; tabanında kare kesitli bir orifis bulunan
dikdörtgenler prizması şeklinde bir tank kullanılarak deneysel
ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel ve sayısal
çalışmalar sonucu elde edilen veriler birbirleri ile
karşılaştırılarak
sayısal
modelin
çözüm
kabiliyeti
araştırılmıştır.
II.

MATERYAL VE YÖNTEM

A. Teori
Bernoilli
denklemi
ve
Torricelli’nin
teoremi
kullanıldığında bir tankın boşalma süresini veren ifade
aşağıdaki formda elde edilebilir.

T=

2AH
Ca√2gH

(1)

Burada T tankın boşalma süresini, H tanktaki su yüksekliğini,
A tankın kesit alanını, a orifisin kesit alanını, g yerçekimi
ivmesini ve C de orifis katsayısını göstermektedir. C
katsayısı orifis şekline göre değişmektedir ve ideal akışkan
ile gerçek akışkan arasındaki enerji kayıplarını yansıtan bir
düzeltme katsayı olarak düşünülebilir. Bu ifade düzenlenirse
tanktaki başlangıçtaki su seviyesinden farklı bir su seviyesine
kadar azalması için geçen süre aşağıdaki gibi bulunabilir.

T=

2A(√H−√ℎ)
Ca√2g

çalışmada, pleksiglas malzemeden yapılmış, et kalınlığı 0,5
cm olan ve üzerinde kare kesitli orifis bulunan plaka tank
tabanına yapıştırılmış ve akışkanın tahliyesi sağlanmıştır
(Şekil 1). Kenar uzunlukları 4x4cm olan orifis kesit plakayı
tam ortalayacak şekilde konumlandırılmıştır. Orifis için levha
üzerinde açılan alanın doğruluğunun kontrolü ise görüntü
işleme tekniği ile sağlanmıştır. Bu şekilde gerçek ve hassas
orifis alan değerine ulaşılması amaçlanmıştır. Plaka, deney
başlangıcında silikon yardımıyla hazneye yapıştırılmıştır. Bu
yapıştırma işlemi hiçbir boşluk kalmaması için özen
gösterilerek gerçekleştirilmiştir.
Deneysel verilerin elde edileceği görüntü işleme tekniğinde,
sağlıklı sonuçlar elde edilmesi amacı ile kullanılan suya bir
miktar kırmızı renkli gıda boyası eklenmiştir. Video
çekimlerindeki yansımayı engellemek için hazne arkasında
beyaz bir fon kullanılmıştır ve ortam softboxlar kullanılarak
aydınlatılmıştır. Suyun içerisindeki gıda boyasının homojen
karışmasına özen gösterilmiş ve homojenlik sağlandıktan
sonra su yüzeyi durgun bir hale gelince kadar beklenilmiştir.
Ayrıca hazne ile plaka arasındaki sızdırmazlığa, deney
düzeneğinin bütün eksenlerde dengede olmasına, plakadaki
orifis kesitinin tam merkezli olmasına, kamera çekiminde
yansıma olmamasına, aydınlatmanın yeterli ölçüde olmasına
özen gösterilmiştir. Daha sonra 1280x720 piksel
çözünürlükte ve saniyede 60 kare hızında video kaydedebilen
bir akıllı telefon yardımı ile deneyin video kayıtları
gerçekleştirilmiştir.

(2)

Bu durumda h herhangi bir andaki su seviyesini T de bu su
seviyesine ulaşılması için gereken süreyi verecektir. Buradan
C orifis katasyısı bulunmak istenirse eşitlik aşağıdaki şekli
alacaktır.

C=

2A (√H−√ℎ)
𝑇

a√2g

Burada 2A/(a√2g) değeri problem için sabit olacaktır. Eğer
(√H − √h) değerlerine karşılık gelen zaman değerlerinin
grafiği çizilirse, bu grafik doğrusal olacaktır. Bu nedenle C
katsayısı bu doğrunun eğiminin bir fonkisyonu olacaktır. Bu
durumda orifis katsayısı çizilecek bir grafiğin eğimi ile
aşağıdaki gibi bulunabilir.

C=

2A
a√2g

Şekil 1. Deney düzeneği ve tabandaki plakanın boyutları

(3)

(4)

Tankın boşalma süresinin hassas olarak hesaplanabilmesi için
orifis katyasının bilinmesi gereklidir.
B. Deney Düzeneği
Deney düzeneğinde, kenar uzunlukları 30x30 cm olan kare
kesitli ve 50 cm yüksekliği olan dikdörtgenler prizması
şeklinde, üst tarafı atmosfere açık, cam bir tank
kullanılmıştır. Bu cam tank, 45 cm yüksekliğe kadar gıda
boyasıyla renklendirilmiş su ile doldurulmuştur. Yapılan

Deneyde esas ölçüm verisi olarak kullanılacak su derinliği
verileri, Kocaman [10] tarafından geliştirilen ve sanal
derinlik ölçer olarak tanımladığı görüntü işleme tekniklerini
kullanarak su seviyelerinin zamana bağlı olarak
belirlenebildiği bir kod yardımı ile elde edilmiştir. Videoyu
oluşturan görüntülerde su derinliklerinin belirlenmesi, beyaz
arka fon ve renklendirilen akışkan arasındaki geçiş yüzeyinin
oluşturulan renksel zıtlık sayesinde kenar olarak
tanımlanabilmesi ve bu yüzeyin herhangi bir referans
yüzeyine uzaklığının metrik kalibrasyon ile ölçeklendirilmesi
prensibine dayalı olarak hesaplanmıştır. Daha sonra her bir
video görüntüsünün ardışık olarak oynatılması ile su
seviyesinin zamana bağlı değişimleri belirlenmiştir. Görüntü
işleme tekniğinin temassız olması yani yapılan çalışmada
akışkana temasının bulunmaması sayesinde akımı rahatsız
etmemesi bu tarz ölçümlerde görüntü işleme tekniklerine
dayanan bu yöntemi ön plana çıkarmaktadır.
C. Sayısal Yöntem
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Bu çalışmada açık kaynak kodlu ve Finite Volume (FV)
metoduna dayanan OpenFOAM çözücüsü kullanılarak bir
tankın boşalması problemi ele alınmıştır. Modelde olayı idare
eden denklemler olan Reynolds ortalamalı süreklilik ve
momentum denklemleri diferansiyel formda aşağıdaki şekilde
ifade edilebilir;

u

u

  2u  2u   u  2 u v 
u
u
1 p
v

 g x    2  2   

x
y
 x
dy   x
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 dx
  2 v  2 v   v 2 u v 
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x 
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 dx

Deneysel ve sayısal çalışma sonucu elde edilen, tank
içerisindeki su derinliğinin zamana göre değişimleri
karşılaştırmalı olarak Şekil 3’te gösterilmiştir.

(5)
50

40
Deney

(6)
h (cm)

u
v

0
x
y

III. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

20

(7)

burada 𝑢(𝑡) = 𝑢 + 𝑢′ ve 𝑣(𝑡) = 𝑣 + 𝑣′ olmak ile birlikte
𝑢 ve 𝑣 değerleri ortalama hız büyüklüklerini temsil
etmektedir. Modelde süreklilik ve momentum denklemlerinin
çözümü için gerekli kapatmalar k-ε türbülans modeli
formülasyonu kullanılarak sağlanmıştır. Çok fazlı ve VOF
(Volume of Fluid) temelli bir çözüm yöntemi kullanarak
oluşturulan bu sayısal modelde su derinliği değerleri α
değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Burada α değerinin 1
olması elemanın tamamen su ile, 0 olması ise elemanın
tamamen hava ile dolu olmasını temsil etmektedir. Ayrıca
elemanın doluluk oranlarına göre α değeri 0 ile 1 arasında bir
değer alabilmektedir.
Deney geometrisine uygun 3 boyutlu olarak oluşturulan
sayısal modelde çözüm alanı 0.01 m boyutlu kare şeklinde
elemanlara sahip üniform ağ yapısı ile tanımlanmıştır. Ayrıca
çözüm ağını temsil eden elemanların sayısını azaltıp çözüm
süresinden tasarruf sağlamak amacı ile model iki doğrultuda
simetri ekseni kullanılarak 1/4 oranında modellenmiştir.
Modelin orifis kesitinin altında kalan kısmına 5 cm
uzunluğunda bir mesafe eklenerek orifisten çıkan akışkanın
hareketinin takibi de amaçlanmıştır (Şekil 2).

OpenFOAM
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Şekil 3. Tank içerisindeki su derinliğinin zamana göre değişimi

Veriler incelendiğinde orifis kesiti üstündeki su
yüksekliğine yani statik basınç değerine bağlı olarak su
derinliği değişim hızının hem deneysel hem de sayısal analiz
sonuçlarında giderek düzenli bir biçimde azaldığı
gözlemlenmektedir. Grafiğin ilk kısımlarında deneysel ve
sayısal analiz verileri arasında neredeyse birebir
denilebilecek bir uyum yakalanmışken, ilerleyen analiz
süresince deneysel veriler ile sayısal analiz sonucu elde
edilen veriler arasında bir miktar sapma meydana geldiği
göze çarpmaktadır. Bu sapmanın sayısal analizde tankın
boşalma sürelerinin deneyden daha hızlı gerçekleşmesi
yönünde oluştuğu görülmektedir. Her iki sonuç kümesi
arasındaki zamansal farkların görselleştirilmesi amacı ile su
derinliğinin belirli değerlere deneysel ve sayısal olarak hangi
zamanlarda
ulaşıldığı
sayısallaştırılıp
Tablo
1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Belirli su derinliklerine ulaşma zamanları

Su Yüksekliği
(cm)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
3

Şekil 2. Ağ Yapısı ve Simetri Eksenleri

Sınır şartları olarak deney düzeneğinin cidar kısımları duvar
(wall) olarak tanımlanmış ve kaymama (no-slip) sınır şartı
tanımlanmıştır. Ayrıca deney düzeneğinin üst kısmı
atmosfere açık, alt kısmı ise akışanın serbest düşüm
hareketini yansıtacak şekilde çıkış kesiti (outlet) olarak
tanımlanmıştır.

Görüntü
İşleme (s)
0
1,522
3,264
5,163
7,202
9,462
12,037
15,064
18,984
21,322

Sayısal Model (s)

0
1,486
3,039
4,695
6,497
8,475
10,722
13,339
16,689
18,510

Sayısal ve deneysel veriler arasındaki sapmaların enerji
kayıplarının tam olarak modellenememesi nedeni ile oluştuğu
düşünülmektedir. Ayrıca ağ yapılı sayısal modellerde ağ
yapısının sıklık derecesinin çözüm doğruluğu üzerindeki
etkileri göz önüne alınarak, özellikle orifis kesiti etrafı ve
genel modelin daha sık ağ yapısı kullanılarak
modellenmesinin, yöntemin çözüm doğruluğu konusunda
daha doğru bir bakış açısı sağlayacağı açıktır.
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Şekil 4 ve Şekil 5’de sırasıyla deneysel ve sayısal
(OpenFOAM) olarak elde edilen (√H − √h) değerlerinin
zamana bağlı değişimlerini veren grafikler verilmiştir. Bu
grafikler incelendiğinde değişimin doğrusal olduğu ve deney
ile sayısal verilerden elde edilen korelasyon katsayısının (R)
1’e çok yakın olduğu görülmektedir. Bu da değişkenler
arasındaki ilişkinin oldukça anlamlı olduğu anlamına
gelmektedir. Sayısal verilerde uç kısımda T=22 s anından
itibaren sayısal verinin doğrusal olmadığı görülmektedir.
Bunun nedeni olarak su seviyesinin çok azalmasından orifis
üzerinde girdap oluşumunun ortaya çıkması söylenebilir. Bu
nedenle deneysel çalışmada da su seviyesinin h=3 cm’e kadar
olan değerleri dikkate alınmıştır. Doğrusal regresyon
denklemine bakıldığında denklemin katsayısı eğim değerini
vermektedir. Bu değer deney verileri için 0.2343 ve sayısal
veriler için 0.2655 olarak bulunmuştur. Bu eğim değerleri
Denklem (4)’de yerine konulduğunda C değerleri sırasıyla,
deney için Cdeney=0.598 ve sayısal için Csayısal=0.678
bulunmuştur. Bu değerlerden elde edilen mutlak bağıl
hata %13.3 olarak hesaplanmıştır. Bu da sayısal model
sonuçlarının iyileştirilmesi için ağ yapısının, sınır tabakası
etkilerinin, farklı türbülans yöntemlerinin irdelenmesi gibi
konularda bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya
koymaktadır.

problemin doğasını yansıtmada ve deneysel veriler ile
uyumda makul doğrulukta sonuçlar verdiği görülmüştür.
Tankın boşalma süresinin belirlenmesinde C katsayısının
doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Buna karşın,
deneysel ve sayısal olarak elde edilen orifis katsayıları
arasında yaklaşık %13 değerinde bir mutlak bağıl hata göze
çarpmaktadır. Ayrıca ilerleyen çalışmalarda; deneysel
çalışmanın farklı geometri ve alan değerlerine sahip orifis
kesitleri kullanılarak, sayısal çalışmanın ise farklı ağ yapıları
ve türbülans formülasyonları kullanılarak geliştirilebileceği
düşünülmektedir.
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