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AKIŞKANLAR MEKANİĞİ PROBLEMLERİNDE POD KULLANIMI 

ÖZET 

Günümüzde gelişen hesaplamalı ve deneysel yöntemler ile akışkanlar mekaniği 

problemlerinin kolaylıkla çözülebilmekte ve akış alanları doğru sonuçlarla ortaya 

çıkarılabilmektedir. Fakat bu gelişmeler beraberinde devasa boyutlarda veri ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan yüksek boyutlardaki verilerin depolanması, 

işlenmesi ve kullanımı büyük bir problem haline gelmeye başlamıştır. Buna çözüm olarak 

önerilen boyutsal indirgeme yöntemleri yüksek boyutlu verilen düşük boyutlu şekilde 

ifade edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada; yüksek boyutlarda veri barındıran PIV 

ölçüm setinin daha düşük boyutlarda ifade edilmesi amacıyla bir model oluşturularak akış 

alanının yeniden oluşturulması gerçekleştirilecektir. Böylece kullanılan bellek miktarı ve 

hesaplama işlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

İlk olarak; inceleme amaçlı ele alınan PIV veri seti farklı parametreler ve değişkenler göre 

incelenmiştir. PIV verisine ait akış alanı sağanak etkilerinin incelendiği oldukça karmaşık 

bir çözümdür. Ardından; boyutsal indirgeme yapılmak amacı ile seçilen ROM tekniği, 

Uyumlu Dik Ayrışım (POD) yöntemi matematiksel model ve temelleri ile detaylı olarak 

açıklanmıştır. POD yöntemi akışa ait anlamlı ve baskın karakterlerin ortaya çıkarılmasını 

sağlayan güçlü bir yöntemdir. POD modları olarak adlandırılan bu yapılar ile akış alanı 

istenilen hassasiyette ve boyutta yeniden oluşturulabilmektedir. Buna göre kullanılan PIV 

verisi içerisinden seçilen bir veri setine ait farklı değişkenler için POD yöntemi 

uygulanarak öncelikle akış alanına ait baskın yapılar yani POD modları ortaya 

çıkarılmıştır. Daha sonra, POD modları kullanılarak veriye ait belirlenen bir anlık akış 

alanının farlı oranda düşük boyutlarda yeniden oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Yeniden 

oluşturulan akış alanları gerçek PIV verisi ile kıyaslanarak boyutsal indirgemeye bağlı 

ortaya çıkan hatalar hesaplanmıştır. Ayrıca yüzdelik olarak bellek kullanımı ve işlem 

süreleri de kaydedilmiştir. 

Sonuç olarak, PIV verisine ait belirlenen anlık akış alanının farklı değişkenlere göre daha 

düşük boyutlarda yeniden oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Böylece yüksek boyutlardaki 

PIV veri setinin kabul edilebilir hata seviyeleri içerisinde daha düşük boyutlu bir şekilde 

ifade edilmesi sağlayacak bir model oluşturulabileceği gösterilmiştir. Bu sayede 

kullanılan yüzde bellek miktarından ve hesaplama işlem süresi maliyetlerinden tasarruf 

edilmesi gerçekleştirilmiştir.  
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POD APPLICATION IN FLUID MECHANICS 

SUMMARY 

Nowadays, fluid mechanics problems can be solved easily and the flow fields can be 

constructed with accurate values via developing computational and experimental 

methods. However, these developments leads to huge amounts of data to be obtained. 

Storing, processing and effective handling of the large amounts of data obtained has 

become a major engineering problem. The dimensional reduction methods proposed as a 

solution to this problem by provide expression of high-dimensional data as a low 

dimensional. In this frame of study; a model will be created to express the PIV 

measurement set, which contains high-dimensional data, as lower dimensions for the flow 

field will to be reconstructed. Reducing the amount of free storage and the cost of the 

process is aimed by using this technique. 

Initially; the studied PIV data set must be examined with recpect to different parameters 

and variables. The flow field of PIV data for observing gust effect is a very complex 

solution. Subsequently; Proper Orthogonal Decomposition (POD) method of the the 

Reduce Order Models ROM techniques has chosen for the purpose of dimensional 

reduction and explained in detail with the main mathematical model and its fundamentals. 

The POD method is a powerful tool that provides to extracting coherent and dominant 

characteristics of the flow. By using these structures called POD modes, the flow field can 

be reconstructed with the desired precision and size. According to that; primarily, 

dominant structures are called POD modes was brougt out by applying the POD method 

for different variables of a data set selected from the examined PIV data. Then, 

reconstruction of selected instantaneous flow field of the data set is performed with low 

dimension in different truncation rates by using the POD modes. The reconstructed flow 

fields are compared with the actual PIV data and the errors that occured due to dimensional 

reduction have calculated. In addition to that, memory usage as percentages and total 

processing times have recorded. 

As a result, reconstruction of the determined instantaneous flow fields of the PIV data at 

lower dimensions was performed with compared different variables. Therfore, it has been 

shown that a model can be created that will allow the PIV data set in high dimensions to 

be expressed in a lower dimension within acceptable error levels. By using this method, 

the percentage of memory used and the calculation processing time costs are decreased 

significantly. 
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1. GİRİŞ 

Akışkanların hareketinin incelenmesi ve kontrol edilmesi yüzyıllardır insanlığın en büyük 

ilgi odaklarından birisi olmuştur. Buna bağlı olarak akışkanların davranışlarının 

incelenmesine yönelik yöntem ve araçlara ihtiyaç duyulmuş, 16. yüzyıldan itibaren 

akışkanlar mekaniği biliminin temelini oluşturan deneysel ve teorik yöntemler ortaya 

çıkmaya başlamıştır [1].  

Günümüzde gelişen deneysel ve hesaplamalı yöntemler ile akışkanlar mekaniği alanında 

büyük gelişmeler kaydedilmiş, karmaşık geometriler etrafında ve farklı koşullardaki akış 

alanlarının kolaylıkla ve doğru/ kesin sonuçlar ile incelenmesine olanak sağlanmıştır. 

Ayrıca gelişen bilgisayar teknolojisi ve numerik yöntemler ile akış alanlarının daha hızlı 

şekilde hesaplanması sağlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte profesyonel anlamda akış 

hareketinin sürekli incelemesinin yapılması beraberinde devasa boyutlarda veri ortaya 

çıkmasına neden olmaya başlamıştır. Verileri depolamak, işlemek ve kullanmak bir 

problem haline gelmiş; büyük boyutlardaki verileri işleyebilen matematiksel yöntemlerin 

arayışına girilmiştir [2, 3]. Böylece günümüzde birçok alanda kullanılan veri tabanlı (Data 

Driven) yöntemler ortaya çıkmıştır. Akışkanlar mekaniğinde kullanılan veri tabanlı 

yöntemler, akışa ait verilerin analizinin yapılarak akışların temel özelliklerini barındıran 

basitleştirilmiş modellerin çıkarılması esasına dayanmaktadır [4]. 

Data kullanılması ve işlenmesi için geliştirilen veri tabanlı matematiksel stratejilerin 

başında makine öğrenmesi (Machine Learning) yöntemi gelmektedir. Makine öğrenmesi, 

akışkanlar mekaniği üzerine bilgiye dönüştürülebilecek verilerden bilgi elde etmek ve 

yeni modeller oluşturmak için çok sayıda teknik bulundurmaktadır [2]. Bu tekniklerden 

birisi olan boyutsal indirgeme (Dimensionalty Reduction) yüksek boyutlu verilerin düşük 

boyutlu şekilde ifade edilmesini sağlayan yöntemdir. Boyutsal indirgeme sayesinde, 

ortaya çıkan büyük boyutlardaki verinin kolay depolanması ve kullanımı sağlanabilir. 

Böylece hesaplama maliyetleri ve bellek gereksinimleri azaltılabilir.                                 
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Boyutsal indirgeme ile birbirini tamamlayan indirgenmiş dereceli model (Reduced-Order 

Model) (ROM) tekniği; verideki gizli korelasyon/ temaları keşfetmek, gürültüyü azaltmak 

ve yorumlama-görüntüleme kolaylığı sağlamak amacı ile gerçekleştirilebilmektedir [2]. 

ROM tekniği; veri sıkıştırma, iletişim ve uzaydan bilgi gönderme gibi çeşitli durumlar 

için kullanılmaktadır [5].  

Uyumlu Dik Ayrışım (Proper Orthogonal Decomposition) (POD) yöntemi, ROM 

teknikleri içerisinde; büyük miktardaki yüksek boyutlu veriler arasında bir korelasyon 

tanımlayarak, akış alından ilgilenilen olguların büyük çoğunluğunu yakalayan düşük 

boyutlu bir tanımlarını elde etmeyi amaçlayan güçlü bir metottur [6]. Bu çalışmada 

deneysel bir akış veri seti üzerinde boyut indirgeme ve akış alanının düşük boyutta 

yeniden oluşturmasına yönelik bir model oluşturularak POD yönteminin akışkanlar 

mekaniğinde bir uygulaması yapılacaktır. POD yöntemi özellikle son yıllarda akışkanlar 

mekaniği alanında sıkça uygulamasının yapılması yanında; görüntü işleme, sinyal analizi, 

veri sıkıştırma, kimya mühendisliğinde süreç tanımlama ve kontrol, okyanus coğrafyası 

vb. birçok alanda kullanılmaktadır [7]. Akışkanlar mekaniği problemleri bağlamında POD 

yönteminin tanıtıcı çalışmaları Sirovich (1987) tarafından gerçekleştirilmiştir [7]. Aynı 

yıllarda Sirovich yüz tanımlamada kullanılan anlık görüntü yöntemini (method of 

snapshots) geliştirmiştir ve bu POD yöntemi akışkanlar mekaniği alanında sıklıkla 

kullanılmaya başlamıştır [2, 5].  

1.1 Çalışmanın Amacı 

Tez çalışmasının amacı; parçacık görüntüleme ile hız ölçme (Particle Image Velocity) 

(PIV) yöntemi ile oluşturulmuş veri seti üzerine POD tabanlı bir araç oluşturarak, akış 

alanının daha düşük boyutlarda yeniden oluşturulması (Reconstruction) şeklindedir. 

Böylelikle kullanılan bellek miktarı ve işlem süresinden tasarruf edilmesi 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uygulanan metot ile zamana bağlı veri setinden akışa ait 

baskın özellikler ortaya çıkarılacaktır.  

Bu çalışmanın içeriğinde, ilk olarak bu konuda yapılmış çalışmalara göz atılacaktır. 

Sonraki bölümde, POD yönteminin uygulandığı PIV veri seti incelenecek ve akış alanı 

hakkında bilgiler verilecektir. Diğer bölümde ise, çalışmanın metodolojisi tanıtılacaktır. 
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 Bu bölümde data matrisinin oluşturulması, POD metodu, boyut azaltma ve akış alanının 

yeniden oluşturulmasına dair uygulanan yöntem ve kullanılan programlar aktarılacaktır. 

Ardından, uygulanan POD yöntemi ile akış alanının düşük boyutlarda yeniden 

oluşturulmasına dair sonuçlara ve yeniden oluşturma kalitesine dair yorumlara yer 

verilecektir. Son bölümde, yapılan çalışma ile ulaşılan nokta değerlendirilecek ve 

gelecekte bunun üzerine yapılabilecek çalışmalardan bahsedilecektir. 

1.2 Literatür Taraması 

Literatür taramasında bölümünde, öncelikle genel anlamda akışkanlar mekaniği ve 

aerodinamik alanında POD yöntemi ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Sonrasında, daha 

dar bir çerçeveden bakılarak PIV verisi ile yapılmış POD çalışmaları incelenecektir. 

Taira, Brunton, Rowley ve diğer araştırmacılar tarafından AIAA dergisi için hazırlanan 

çalışmalarında akışkanların model analizi üzerine bir genel bakışta bulunmuştur. Akış 

alanına ait numerik ve deneysel veri setlerinin veri tabanlı (POD, dengeli POD vd.) ya da 

sisteme bağlı olarak operatör tabanlı (Koopman analizi vd.) model ayrıştırma ve analiz 

tekniklerinin özeti sunulmuşlardır. Model ayrışmasını, akışkanların enerjik ve dinamik 

olarak önemli özelliklerini (baskın özellikler) elde etmek için matematiksel bir teknik 

olarak tanımlamışlardır. Öncelikle, matematiksel modelin temeli olan öz değer ve tekil 

değer ayrıklaştırması ve aralarındaki ilişki detaylıca anlatılmış. POD yönteminin 

algoritması ve güçlü/ zayıf yönlerinden bahsedilmiştir. POD yöntemi ile yapılmış iki 

çalışmanın; kanat profili üzerinde türbülanslı ayrılmış akış ve sıkıştırılabilir açık-çukur 

akışı incelemesi yapılmıştır ve yorumlanmıştır. POD yönteminin zamana bağlı akışların 

anlamlı (coherent) yapılarını ortaya çıkarmak için model ayrıştırma tekniklerinin temel 

yapıtaşı olduğunu belirtmektedirler [8]. 

Anindya Chatterjee, POD yöntemi için öğretici niteliğinde bir çalışma yapmıştır. POD 

yönteminin ayrıştırılmış versiyonu olan tekil değer ayrışması (Singular Value 

Decomposition) (SVD) yöntemini anlatmıştır. SVD/ POD yönteminin 2 numerik örnek 

çalışması verilmiş; bir yüzeyin yaklaşımı ve basitleştirilmiş titreşim etkisi problemi.  

Belirli bir fonksiyonda bağlı oluşturulmuş yüzey verisinin, POD yöntemi ile çok küçük 

bir boyutta yaklaşık bir görünümünü başarı ile elde etmiştir. Ayrıca POD yönteminin bazı 

yazılımlar ile hesaplama yöntemlerini de çalışmaya eklemiştir [6]. 
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Tansu Sevine, yüksek lisans çalışmasında rüzgâr tarlalarının konumunun belirlenmesi 

amacı ile rüzgâr akış alanlarının POD yöntemi ile yeniden oluşturulmasına dair bir yöntem 

geliştirmiştir.  POD yöntemi ile; 3 boyutlu atmosferik akış alanları (rüzgâr tarlasının 

topoğrafyası) üzerinde elde edilen hesaplamalı akış çözümleri kullanılarak, tek bir 

noktadaki rüzgâr hızlarına göre farklılaşan akış alanlarını yeniden oluşturmuştur. 

Çalışmanın doğrulaması için 2 boyutlu kanat profili üzerindeki basınç dağılımı ve 

etrafındaki akış alanının yeniden oluşturulması gerçekleştirilmiştir. NACA0012 kanat 

profili için 12 farklı hücum açısında akış çözümü alınmış ve POD yöntemi için veri seti 

oluşturulmuştur. Oluşturulan yöntem ile; veri seti içerisinde yer alan elemanları düşük 

boyutlarda yeniden oluşturmanın yanında; bilinmeyen elemanların (veri seti içirişinde yer 

almayan elemanlar) akış alanlarını da başarı ile oluşturduğunu göstermiştir [5]. 

Julien Weiss, POD yönteminin akışkanlar mekaniği ve aerodinamik alanında kullanımı 

için eğitsel bir çalışma yapmıştır. Öncelikle türbülanslı ayrılma sonucu oluşan kabarcık 

akışının PIV yöntemi ile 5805 pikselde ve 900 Hz frekansta 3850 zaman adımında hız 

alanı ölçülerek veri oluşturmuştur. 2 pikseldeki hız veriler alınarak 2 boyutlu olarak POD 

yönteminin örneği gerçekleştirmiştir. 2 noktadaki hız verisi üzerinde POD yöntemi ile 

korelasyon kurularak dağınık veri noktalarının öz vektörlerin üzerine yansıtılmasını 

gerçekleştirmiştir. Ardından deneysel tüm akış alanı verisi kullanılarak POD yöntem ile 

akış alanının incelemesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca 3 farklı POD yönteminin; klasik, 

anlık görüntülü ve SVD detaylı açıklama ve kıyaslamasını yapmıştır [9]. 

Nankai, Ozawa ve diğer araştırmacılar çalışmasında; NACA0015 kanat profili etrafındaki 

akış alanı için bir lineer indirgenmiş dereceli model (ROM) oluşturmaya çalışmışlardır. 

Kanat profili etrafındaki akış alanı farklı hücum açılarında (11o – 20o) zaman bağlı PIV 

veri seti ile belirlemişlerdir. Öncelikle bu PIV verisi için POD yöntemi uygulayarak 

bağımsız değişkenlerin derecesini azaltmışlar, yani boyut indirgemesi yapmışlardır. POD 

yöntemi ile boyut indirgemesi sayesinde, akıştaki gürültü bastırıldığını ve akış alanını 

ifade etmek için gerekli değişkenlerin sayısı azaltılarak hesaplama maliyetinin %99 

düşürüldüğünü belirtmektedirler. Daha sonra en küçük kareler yöntemi (Least-Squares 

Method) kullanılarak POD yöntemi sonucu çıkan baskın elemanlar için lineer bir model 

oluşturmaya çalışmışlardır. Oluşturulan model ile büyük girdap yapılarının zamansal 

dalgalanmalarının güçlü bir doğrusallığa sahip olduğunu göstermişlerdir [10]. 
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Sudipta Sengupta, sıfır basınç gradyanına sahip kayma katmanı üzerinde laminerden 

türbülansa geçiş akışının doğrudan numerik simülasyon (Direct Numerical Simulation) 

verisi üzerinde POD yöntemi çalışması ile bir ROM model ortaya sunmuştur. Sirovich’in 

anlık görüntü yöntemi için 1200 zaman adımı ile veri setini oluşturmuştur. Diğer 

çalışmalardan farklı olarak akış alanını küçük yerel bölgelere ayırarak bu çalışmayı 

gerçekleştirmiştir. Böylece akış alanı içerisinde yer alan baskın özellikleri yerel olarak 

ortaya çıkarmıştır. POD yönteminin lineer özelliği sayesinde yerel ve global akış alanı 

üzerinde gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan baskın özelliklerin sorunsuz olarak eşleştiğini 

otaya çıkarmıştır [11]. 

Sertaç Çadırcı, doktora tez çalışmasında aktif akış kontrolü için gerçekleştirilmiş olan jet 

ve vorteks aktüatörünün deneysel ve sayısal olarak incelemesini gerçekleştirmiştir. 

Çalışmanın bir bölümünde de işlenmiş PIV verilerine POD yöntemi uygulayarak akışa ait 

baskın özellikleri ortaya çıkarmış ve akış alanının düşük boyutlarda yeniden 

oluşturulmasını gerçekleştirmiştir. PIV verisinin 33 adet anlık akış alanı verisini 

kullanarak temel açılı jet akışları için POD yöntemini uygulamıştır. Sola açılı jet için 25. 

anlık akış alanının farklı oranlarda düşük boyutlarda yeniden oluşturmasını 

gerçekleştirmiş ve gerçek akış alanı verisi ile arasındaki farklı incelemiştir.  POD 

yönteminin deneysel veri setleri için çözünürlüğün arttırılması ve gürültünün 

azaltılmasında kullanılabileceğini belirtmektedir. [12]. 

Bu çalışmalara bakılarak, POD yönteminin akışkanlar mekaniği ve aerodinamik alanında 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. POD yöntemi ile akış alanındaki anlamlı-baskın 

yapıların ortaya çıkarılması ve boyutsal azaltma yapılarak akış alanı için bir ROM 

oluşturulabileceği gözükmektir. Böylece akış alanlarının incelenebilmesi için harcanan 

hesaplama maliyeti ve bellek miktarının azaltılabileceği ortaya çıkmaktır. Ayrıca 

yöntemin birçok karmaşık ve lineer olmayan akış alanının incelenebilmesinde başarı ile 

gerçekleştirilebildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu tez çalışmasında, bir sonraki 

bölümde incelenecek olan karmaşık bir akış alanına sahip PIV verisi üzerinde POD 

yöntemi uygulanarak boyutsal indirgeme yapılacaktır.  
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2. PIV VERİ SETİ 

POD metodunun uygulandığı veriler İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) bulunan 

Trisonik laboratuvarında Prof. Dr. Okşan Çetiner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 

sağanak (gust) deneyinin sonuçlarından alınmıştır [13]. 

2.1 Deneyin Özellikleri ve Amacı 

Havacılık alanında sağanak, akış alanında oluşan dalgalanmalar nedeni ile akışkan 

hızındaki ani artma veya azalma olarak tanımlanır [14]. Deney, sağanağın akış alanında 

yarattığı değişikliği ve akış alanı içerisinde bulunan profil üzerindeki kuvvetlere etkisini 

incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Deneyde profil olarak düz plakalar kullanılmıştır. 

İncelenen akış alanı, plaka ölçüleri ve konumu Şekil 2.1’de görüldüğü gibi; önde sağanak 

oluşturan plaka ve arkada kanat modeli olarak kullanılan plaka yer almaktır. Test 

bölümünün kesiti 297.8 mm × 222.3 mm şeklindedir. Serbest akış hızı 𝑈∞ = 0.1 m/s’dir. 

 

Şekil 2.1: Akış Alanının ve Plakaların Çizimi [Oksan, 13]  
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Öndeki plaka 5. saniye ile 9. saniye arasında orta noktasının etrafında 180 derece dönerek 

akış alanı içerisinde kanat modeli üzerine doğru bir sağanak oluşmasını sağlamaktadır. 

Böylece sağanağın akış alanına ve arkadaki kanat profili modeli üzerine etkisi 

incelenebilmektedir. Bunun için parçacık görüntüleme ile hız ölçme (Particle Image 

Velocity) (PIV) yöntemi kullanılmıştır. PIV, akış alanı içerisinde belirlenen düzlem 

üzerinde belirli bir zaman aralığında hareket eden parçacıkların konum değişikliğini 

ölçerek dolaylı olarak dolaylı olarak akış hızının belirlenmesini sağlayan deneysel 

yöntemdir [12]. Böylece PIV ölçümleri ile belirli bir periyotta akış alanına ait anlık hız 

alanları yüksek çözünürlükte elde edilmiş olur. Bu deneysel çalışma için belirlenen 2 

boyutlu uzaysal düzlem Şekil 2.2’de görüldüğü gibidir. Δ𝑥 = Δ𝑦 = 2.98 milimetre 

aralıklarla piksel noktaları ayarlanarak; parçacık görüntüleme çözünürlüğü akış yönünde 

(x ekseni) 100, akışa dik yönde (y ekseni) 75 piksel olacak şekilde 7500 pikseldir [13]. 

PIV ölçüm frekansı 8 Hz (Hertz) olarak belirlenmiş, bu şekilde ölçülen zaman adımı 

aralığı Δ𝑡 = 0.125 saniye olmaktadır. 

 

Şekil 2.2: Akış Alanı Çözünürlüğü   
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2.1.1 YShift ve hücum açısı parametreleri 

Belirlenen deney düzeneğinde 2 farklı parametre değiştirilecek farklı deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler sırası ile yShift ve hücum açısıdır (𝛼). Şekil 2.1’de 

görüldüğü gibi yShift; sağanak plakasının merkezi ile kanat modelinin 0o hücum açısı 

konumunda olduğu sırada veter (chord) çizgisi arasında mesafedir [13]. Sağanak deneyi 

için; 19, 29 ve 39 milimetre olacak şekilde 3 farklı yShift değerli belirlenmiştir. Şekil 

2.2’de akış alanı çözünürlüğünü gösteren model yerleşimi yShift 29 mm 

konfigürasyonudur. Diğer parametre olan hücum açısı ise, kanat modelinin hücum 

kenarına etrafında döndürülerek oluşturulmaktadır. Buna göre 0, 5, 10, 15, 20, 30 ve 45 

derece olacak şekilde 7 farklı hücum açısı belirlenmiştir. Tüm parametre değerleri göz 

önüne alındığında 21 farklı deney gerçekleştirilmiş ve bu şekilde veri seti oluşturulmuştur. 

Her durum için farklı olmakla beraber ortalama olarak yaklaşık 15-16 saniye boyunca veri 

kaydedilmiştir. Bu durumda 8 Hz frekansa göre ortalama olarak 125 zaman adımında PIV 

verisi alınmıştır.  

2.2 Akış Alanı  

PIV yöntemi ile akış alanı içerisindeki parçacıkların belirli bir zaman aralığında konum 

değişikliğini ölçerek, akış hızı hesaplanabilir. Buna göre PIV veri seti içerisinde; x 

yönündeki yani akış yönündeki hız (𝑢) ve y yönündeki hız (𝑣) değerli bulunmaktadır. 

Ayrıca 2 yöndeki hız değerleri de kullanılarak ile vortisite değerleri hesaplanabilmektedir. 

Vortisite (𝑣𝑜𝑟𝑡); bir akış elemanının akış boyunca hareket ederken dönüşünün ölçümü 

olarak tanımlanmaktadır [1].  

Tüm değişken ve parametrelere göre genel anlamda veri setine bakıldığında her durum 

için 3 farklı değişkene ait veriler bulunmaktadır. Öndeki levhanın dönmesi ile sağanak 

sonucu oluşan büyük bir girdap (vortex), akış alanı boyunca ilerleyerek arkadaki kanat 

modeline çarpmakta ve yeni girdapların oluşmasına neden olmaktadır. Bu olayın daha iyi 

anlaşılabilmesi için Şekil 2.3, Şekil 2.4 ve Şekil 2.5’te; PARAVİEW yazılımı kullanılarak 

yapılan görüntü işlemesi ile örnek olarak yShift 29 mm ve 5 derece hücum açısı durumu 

için sırasıyla 𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡 değerleri rastgele seçilmiş zaman adımları için verilmiştir. 
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(i) t = 2 s     (ii) t = 5.75 s 

  

(iii) t = 6.5 s     (iv) t = 7.75 s 

  

(vi) t = 8.5 s     (vii) t = 10 s 

Şekil 2.3: 𝒖 Hız Alanı (yShift = 29 mm ve 𝜶 = 5o)  
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(i) t = 2 s     (ii) t = 5.75 s 

  

(iii) t = 6.5 s     (iv) t = 7.75 s 

  

(vi) t = 8.5 s     (vii) t = 10 s 

Şekil 2.4: 𝒗 Hız Alanı (yShift = 29 mm ve 𝜶 = 5o)   
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(i) t = 2 s     (ii) t = 5.75 s 

  

(iii) t = 6.5 s     (iv) t = 7.75 s 

  

(vi) t = 8.5 s     (vii) t = 10 s 

Şekil 2.5: Vortisite Alanı (yShift = 29 mm ve 𝜶 = 5o) 
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3. METODOLOJİ 

Bu çalışmada, PIV yöntemi ile oluşturulan bir akış alanının veri seti üzerinde Uyumlu Dik 

Ayrışım (Proper Orthogonal Decomposition) (POD) yöntemi ile akış alanının daha düşük 

boyutlarda yeniden oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin anlaşılabilmesi 

amacı ile bu bölümde, akış alanının boyutsal indirgemesi ve düşük boyutta yeniden 

oluşturulması için gerekli matematiksel model ve araçlar incelenecektir. Öncelikle POD 

yönteminin ana özellikleri ve temelinden bahsedilecek, daha sonra yöntemi 

uygulayabilmek için gerekli olan data matrisinin PIV verisinden oluşturulmasına 

değinilecektir. Son olarak bu çalışmada kullanılan POD metodu olan; Tekil Değer 

Ayrışım (Singular Value Decomposition) (SVD) yöntemi ile boyut azaltma ve akış 

alanının yeniden oluşturulması işlemlerinden bahsedilecektir.  

3.1 Uyumlu Dik Ayrışım Metodu  

Uyumlu Dik Ayrışım (POD) metodu, türbülanslı akış alanları, yapısal titreşim ve kaotik 

bir yapıya sahip sistemler için sistemin düşük boyutlu bir yaklaşımının oluşturulmasını 

sağlamaktadır. Deneysel verilerin baskın özelliklerinin ortaya çıkarılması da POD 

yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Akış alanın ait baskın karakterler, akışın enerjisini en çok 

barındıran ve akıştaki olayları tanımlayan yapılardır. Veriye ait bu baskın ve anlamlı 

yapılar POD yöntemi ile hesaplanabilmektedir. Esasen bu baskın akış karakterleri 

deneysel data setinin öz vektörleridir (eigenvectors) ve POD modları olarak adlandırılır 

[5]. POD modları akış alanının esas dinamiğini göstermekte olup, akışın temelinde yatan 

fiziğin anlaşılması ve kararsızlıkların bulunmasına imkân sağlar. Baskın POD modları, 

deney verisi kullanılarak bir kere hesaplandıktan sonra akış alanına ait orijinal data bu 

modlar kullanılarak istenilen hassasiyette yeniden oluşturulabilir [5, 12]. 

Öz vektörlerin akışa ait barındırdığı enerjiyi, o öz vektörle ilgili öz değer (eigenvalue) 

temsil etmektedir. Öz değerlerin büyükten küçüğe doğru sıralaması, öz vektörlerin yani 

POD modlarının da önemini gösterir. Büyük öz değerler akış alanına ait ana karakterlere 

karşılık gelirken, küçük öz değerler tüm akışa ait küçük bozuntuları verir [12, 15]. 
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Akış alanına ait mevcut data, az sayıda baskın mod kullanılarak mevcut dataya yakın 

olarak yeniden oluşturulabilir. Böylece tüm datanın tutulması ve kullanılması yerine, 

sadece azaltılmış öz değer ve öz vektörler kullanılmış olur. Bu şekilde ROM tekniği ile 

bir akış alanının modellenmesi- yeniden oluşturulması düşük boyutta gerçekleştirilmiş 

olur [5]. Büyük boyutlardaki veri düşük boyutlarda ifade edilerek hesaplama maliyeti ve 

bellek kullanım oranı düşürülmesi sağlanır. 

POD yönteminin temeli öz değer ayrışmasına dayanmakla birlikte; farklı disiplinler 

tarafından bağımsız olarak farklı versiyonları geliştirilmiştir. Bu nedenle POD yöntemi; 

Tekil Değer Ayrışımı (SVD), Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis) ve 

Karhunen- Loeve Ayrışımı gibi farklı ayrık versiyonları ile anılmaktadır. ROM 

tekniklerinin bir çeşidi olan tüm bu eşdeğer yaklaşımlar, yüksek boyutlu verileri 

tanımlayacak düşük boyutta yaklaşımlarını amaçlamaktadır [16, 17].  

POD metodunun matematiksel anlamda ana fikri; verilmiş bir deneysel ya da hesaplamalı 

veri seti için, en küçük kareler hassasiyetinde en uygun şekilde sıralanmış birimdik 

(ortonormal) baz (taban) vektörlerini bulmaktır. Daha sonra bu taban vektörlerin uygun 

şekilde kesilmesi yani indirgenmesi ile bir ROM elde edilmiş olur [15, 16]. Matematiksel 

modelin daha iyi anlaşılabilmesi için rastgele bir 𝑥 ∈ 𝑅𝑚  vektör seti tanımlayalım. 

{ϕi}𝑖=1
𝑚  ise rastgele seçilmiş birimdik baz vektör kümesi olsun. Bu durumda 𝑥 vektör seti 

Denklem 3.1’de görüldüğü gibi ifade edilebilir. 

𝑥 = ∑𝑦𝑖𝜙𝑖 = Φ𝑦

𝑚

𝑖=1

 (3.1) 

Burada; 

𝑦𝑖 = 𝜙𝑖
𝑇𝑥     (𝑖 = 1,2, … ,𝑚),      𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚)𝑇 ,     Φ = [𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑚]. (3.1a) 

Denklem 3.1a’da görülen 𝑦𝑖 elemanları birimdik baz vektörlerinin katsayıları olarak ifade 

edilebilir. POD metodunun amacı Denklem 3.2a’da görüldüğü gibi birimdik vektörlerin 

ilk 𝑙 elemanı ile oluşturulmuş, 𝑥 vektör setinin yaklaşık bir ifadesi olan 𝑥(𝑙) vektör seti 

ile arasındaki Denklem 3.2’deki en küçük kareler farkının minimum olmasını sağlayacak 

birimdik baz vektör kümesinin bulunmasıdır [16].  
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min
𝜙𝑖

𝜀2(𝑙) = 𝐸{‖𝑥 − 𝑥(𝑙)‖2} (3.2) 

Burada; 

𝑥(𝑙) = ∑ 𝑦𝑖𝜙𝑖

𝑙

𝑖=1
                (𝑙 ≪ 𝑚) (3.2a) 

Bu optimizasyon problemin çözümü POD modlarını vermektedir. Bu işlem için daha önce 

belirtildiği gibi POD metodunun farklı versiyonları bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında, 

PIV yöntemi elde edilmiş akış alanı çözümünün düşük boyutta yeniden oluşturulması için 

Tekil Değer Ayrışım (Singular Value Decomposition (SVD) yöntemi kullanılmıştır. SVD 

yöntemine ait detaylar ilgili bölümde açıklanacaktır. 

3.2 Data Matrisinin Oluşturulması 

POD metodunun genellikle büyük veri setlerini incelemek için kullanılır. Yöntemin 

uygulanabilmesi amacı ile öncelikle göz önüne alınan veri setinin uygun formata 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Denklem 3.3’de görüldüğü gibi veri setini ifade eden 𝑚 

satır ve 𝑛 sütundan oluşan bir [𝑋] veri setini ele alalım. 

𝑋 = [

|

𝑥1

|

|

𝑥2

|

⋯

|

𝑥𝑛

|

] (3.3) 

[𝑋] veri setinin her sütun elemanı olan 𝑥𝑘 (𝑘 = 1,2, … , 𝑛) hesaplamalı ya de deneysel 

olarak elde edilmiş ölçümlerdir. 𝑘 alt indisi ise farklı ölçüm setlerini ifade etmektedir. Bu 

çalışmada PIV veri seti ile çalışıldığı için [𝑋], veri seti zaman serisinden oluşmaktadır ve                          

𝑥𝑘 = 𝑥(𝑘Δ𝑡) her bir zaman adımı ölçümleridir. Bu durumda sütun vektörleri, PIV ile 

ölçülmüş akış hızı verisi gibi fiziksel bir sistemin zaman içinde gelişimini ifade 

etmektedir. Ölçümlerin konumsal boyutunu ifade eden 𝑚 değeri, binler ya da milyonlar 

seviyesinde olmak üzere genellikle çok büyüktür. Sütunlara ise genellikle anlık görüntü 

(snapshots) denilmektedir ve 𝑛  değeri POD uygulaması için kullanılan anlık görüntü 

sayısı olmaktadır. Bu şekilde incelenen birçok sistemde 𝑚 ≫ 𝑛 olması nedeni ile veri 

setini barındıran [𝑋] matrisi, uzun ve ince bir matris olmaktadır [18].  
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Bu tez çalışması için kullanılan PIV veri seti, akış alanına ait hız ölçümlerini piksel 

noktalarında barındırmaktadır ve 𝑚 değeri piksel sayısı kadar yani 7500 (100 × 75) piksel 

olmaktadır. Kullanılabilecek anlık görüntü sayısı ise PIV veri seti bölümünde aktarıldığı 

gibi farklı veri setleri için ortalama olarak 125 civarındadır. POD yönteminin farklı veri 

setleri üzerinde uygulamasını kıyaslayabilmek amacı ile bu çalışmada tüm farklı 

parametrelere göre oluşturulan veri setleri için anlık görüntü sayısı (𝑛) , 120 olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda POD için gerekli veri seti, [𝑋]  istenilen değişken ya da 

değişkenlere göre Denklem 3.4’te görüldüğü gibi oluşturulmaktadır. 

[𝑋]7500×120 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥1,1
1 𝑥1,1

2 ⋯ ⋯ 𝑥1,1
120

𝑥1,2
1 𝑥1,2

2 ⋯ ⋯ 𝑥1,2
120

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑥1,75
1 𝑥1,75

2 … ⋯ 𝑥1,75
120

𝑥2,1
1 𝑥2,1

2 ⋯ ⋯ 𝑥2,1
120

𝑥2,2
1 𝑥2,2

2 ⋯ ⋯ 𝑥2,2
120

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑥2,75
1 𝑥2,75

2 ⋯ ⋯ 𝑥2,75
2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑥100,1
1 𝑥100,1

2 ⋯ ⋯ 𝑥100,1
120

𝑥100,2
1 𝑥100,2

2 ⋯ ⋯ 𝑥100,2
120

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

    𝑥100,75
1 𝑥100,75

2 ⋯ ⋯      𝑥100,75
120   ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.4) 

Denklem 3.4’de görülen her 𝑥  elemanı belirli bir pikselin belirli bir andaki ölçülen 

değişken değerini barındırmaktadır. 𝑥  değişkeni, PIV veri setin içerisinde yer akış 

yönündeki hız (𝑢 ), akışa dik yöndeki hız (𝑣 ) ya da vortisite (𝑣𝑜𝑟𝑡)  değeri olarak 

seçilebilmektedir. Bu şekilde POD metodu için istenilen değişkene göre data matrisinin, 

PIV veri setinden oluşturulması Ek-A’da görülen MATLAB programı üzerinde 

oluşturulan küçük bir kod ile gerçekleştirilmiştir. 𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡 değişkenlerinin her birisi 

için ayrı ayrı bu şekilde 𝑈𝑎𝑙𝑙 , 𝑉𝑎𝑙𝑙 ve 𝑉𝑂𝑅𝑇𝑎𝑙𝑙 başlığı ile data seti matrisi oluşturulmuş, 

böylece istenilen değişken üzerinde POD yöntemi uygulanabilmektedir. 
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POD uygulaması için veri setinin oluşturulmasında önemli hususlardan birisi de akış 

alnından zaman- ortalamasının çıkarılması mevzusudur. Bu durum POD metodunun akış 

alanı verisine doğrudan mı yoksa akış ait çalkantı bileşenleri üzerine mi uygulanacağına 

göre değişmektedir. Eğer ki akışın dinamik yapısının incelenmesi ve öncelikle akışa ait 

anlamlı yapılar ortaya çıkarılmak isteniyorsa akış alanı verisinden zaman-ortalaması 

çıkarılarak sadece çalkantı bileşenlerini içeren veri seti üzerine POD yöntemi uygulanır. 

Fakat öncelikli amaç akış alanını yeniden oluşturmak ve modelleme yapmak ise zaman-

ortalamasının çıkarılmasına gerek yoktur. Zaman-ortalaması çıkarılmadan tüm akış 

alanına POD uygulandığı durumda, veri setine ait 1. POD modu akışın zaman ortalamasını 

ifade eder. Mod sayısı arttıkça, akışa ait çalkantı bileşenleri ve detaylar ortaya çıkmaya 

başlar [12]. Bu tez çalışmasında öncelikli amaç akış alanının düşük boyutlarda yeniden 

oluşturulması olduğu için zaman-ortalaması çıkarılmadan doğrudan akış alanı verisi 

üzerine POD yöntemi uygulanmıştır. 

3.3 Tekil Değer Ayrışım Metodu 

POD yönteminin versiyonlarından birisi olan Tekil Değer Ayrışım (Singular Value 

Decomposition) (SVD), simetrik olmayan veri seti matrisler için POD yönteminin bir 

uzantı olarak tanımlanabilir. SVD yöntemi ile de POD metodunun gereksinimini 

karşılayan temel vektörler bulunabilir. Asıl POD yöntemi veri seti üzerinde öz değer 

ayrışımı ile gerçekleştirilir. Fakat öz değer ayrışımı sadece kare matrisler üzerine 

uygulanabilmektedir. Öte yandan SVD yöntemi kare olmayan, dikdörtgen veri seti 

matrisleri üzerine uygulanabilen en önemli matris çarpanlara ayırma işlemlerinden 

birisidir. Yani SVD yöntemi kare olmayan matrisler için öz değer ayrışımının bir yolu 

olarak söylenebilir. SVD özellikle optimum düşük dereceli matris yaklaşımları elde 

edilerek veri setleri üzerine boyutsal indirgeme yapılmak için kullanılabilmektedir [8].  

SVD yöntemi ilk olarak orijinal hali ile gerçek kare matrisler için 1870 yılında Beltrami 

ve Jordan tarafından ortaya çıkarılmış, 1936 yılında Eckart ve Young tarafından genel 

dikdörtgen matrislerin için kullanılan hali ilan edilmiştir [15]. 

SVD yöntemi veri setine ait karmaşık değere sahip olan her farklı matrisler için özgün bir 

matris ayrışımıdır ortaya çıkarmaktadır [8].  
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Buna göre bir önceki bölümde ele alınan 𝑚 satır, 𝑛 sütun sayısına sahip olan veri seti 

matrisi [𝑋] için Tekil Değer Ayrışımı Denklem 3.5’de görüldüğü gibi oluşmaktadır. 

[𝑋]𝑚×𝑛  = [𝑈]𝑚×𝑚[𝑆]𝑚×𝑛[𝑉]𝑛×𝑛
𝑇  (3.5) 

 Denklem 3.5’de SVD hesaplaması ile ortaya çıkan; [𝑈]  matrisi [𝑋]’in sol ortogonal 

vektörlerine, [𝑉] matrisi [𝑋]’in sağ ortogonal vektörlerine karşılık gelmektedir. [𝑈] ve 

[𝑉] matrisleri birimdik (ortonormal) sütunlara sahip olan birimsel matrislerdir. [𝑆] ise 

pozitif tekil değerlerin azalan düzende sıralandığı diyagonal matristir.  [𝑋]’in hesaplanan 

tekil değerleri (𝜎), aynı zamanda Denklem 3.6’da görülen [𝑋]’in korelasyon matrisinin 

öz değerlerinin (𝜆) kare köküne karşılık gelmektedir.  

[𝐶] = [𝑋][𝑋]𝑇 𝑦𝑎 𝑑𝑎 [𝐶] = [𝑋]𝑇[𝑋] (3.6) 

𝜎𝑖 = √𝜆𝑖   (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) 

Bu durumdan anlaşılacağı üzeri öz değer ayrışımı ile tekil değer ayrışımı arasında ciddi 

bir ilişki vardır. Öz değer ayrışımı ile elde edilen POD modları, [𝑋] ’in tekil değer 

ayrışımındaki sol ortogonal vektörleri karşılık gelmektedir. Bu durumda [𝑈] =

[𝑈1 𝑈2 …𝑈𝑚]  matrisinin her bir sütunu POD modlarıdır. Ayrıca Denklem 3.7’de 

görüldüğü gibi sağ ortogonal vektörler ile tekil değerlerin çarpımı POD modlarının 

katsayılarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada zamana bağlı veri seti ile çalışıldığı için POD 

katsayıları; zaman katsayıları olarak adlandırılacaktır. 

[𝑤]𝑚×𝑛 = [𝑆]𝑚×𝑛[𝑉]𝑛×𝑛 (3.7) 

Tekil değer ayrışımı hesaplamasından sonra ortaya çıkan tekil değer sayısı, [𝑋]  veri 

setinin en küçük derecesi kadar olmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan tekil değer sayısı 𝑛 

değeri kadardır. Buna göre tekil değerleri barındıran [𝑆] diyagonal matrisinin ilk 𝑛 × 𝑛 

boyutundaki kısımda değerler varken geriye kalan kısım sıfırlardan oluşmaktadır. Şekil 

3.1’de görüldüğü üzere bu durumda sol ortogonal vektörlerin kesik çizgi ile ayrılmış 

kısmı, [𝑆]’deki sıfırlar ile çarpılacağı için ayrışmadan çıkarılabilir ve böylece gereksiz 

işlemden kaçınılmış olunur. Tekil değer ayrışımı işleminden çıkarılan bu bölümler nedeni 

ile tam SVD yerine ekonomi boyutlu SVD olarak adlandırılır. 
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Şekil 3.1: Tam ve Ekonomi SVD İşleminin Grafiksel Gösterimi [18] 

Şekil 3.1’De görüldüğü üzere ekonomi SVD yapıldığı durumda hesaplama ve zaman 

katsayıları Denklem 3.8’de görüldüğü hale dönüşür. 

[𝑋]𝑚×𝑛  = [𝑈]𝑚×𝑛[𝑆]𝑛×𝑛[𝑉]𝑛×𝑛
𝑇  (3.8) 

Burada; 

[𝑤]𝑛×𝑛 = [𝑆]𝑛×𝑛[𝑉]𝑛×𝑛
𝑇  

Bu durumda veri setine karşılık gelen [𝑋] matrisinin orijinal halinin her sütunu yani anlık 

görüntüsü, Denklem 3.9’da görüldüğü gibi istenilen zaman adımına ait zaman katsayıları 

ile POD modlarının çarpımı ile ifade edilebilir. 

𝑋𝑖 = ∑ 𝑈𝑘𝑤𝑘,𝑖 =

𝑛

𝑘=1

[𝑈1𝑤1,𝑖 + 𝑈2𝑤2,𝑖 + ⋯+ 𝑈𝑛𝑤𝑛,𝑖];     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (3.9) 

Veri seti için POD modları bir kez elde edildikten sonra akış alanı istenildiği şekilde tekrar 

oluşturulabilir [5].  
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3.3.1 Boyutsal indirgeme 

SVD metodu uygulanarak asıl ulaşılmak istenilen nokta veri seti üzerinde boyutsal 

indirgeme yaparak bir ROM oluşturmaktır. Orijinal veri seti [𝑋] , 𝑛  sayıdaki POD 

modlarının tamamı kullanılmak yerine daha az 𝑟 sayıda mod kullanılarak yaklaşık olarak 

yeniden oluşturulabilir [5]. Düşük boyutta yeniden oluşturma işlemi en baskın ilk 𝑟 

sayıdaki POD modu, �̃� = [𝑈1 𝑈2 …𝑈𝑟]  ile 𝑟  sayıda azaltılmış zaman katsayıları, 𝑤 

kesilerek (truncation) gerçekleştirilir. Aynı veri setini daha düşük boyutta yaklaşık olarak 

oluşturulmuş vektör setine �̃� diyelim. Bu durumda Denklem 3.10’da görüldüğü gibi veri 

seti daha az sayıda mod ve katsayı kullanılarak, diğer bir ifade ile daha düşük boyutlarda 

yaklaşık olarak oluşturulabilir.  

�̃� = �̃��̃��̃�𝑇 = ∑ 𝑈𝑘𝑤𝑘 =

𝑟

𝑘=1

[𝑈1𝑤1 + 𝑈2𝑤2 + ⋯+ 𝑈𝑟𝑤𝑟];     𝑟 ≪ 𝑛 (3.10) 

Böylece Şekil 3.2’de görüldüğü üzere kesilmiş POD modları �̃� ve zaman katsayıları ile 

yüksek boyutlu verinin düşük boyutta yaklaşık bir ifadesi yeniden oluşturulmuş olur. 

 

Şekil 3.2: Tam ve Kesilmiş SVD İşleminin Grafiksel Gösterimi [18]  

V 



 21   

  

Genel anlamda POD yönteminin izlediği yol; öncelikle POD modlarının ve bu modlarla 

eşleşen POD katsayılarının (zaman katsayıları) bulunmasıdır. Yöntemin asıl amacı ise en 

az sayıda mod kullanarak orijinal veri setine en iyi yaklaşımı verecek çözümü ortaya 

çıkarmaktır. Böylece veri seti üzerinde boyutsal indirgeme yapılarak bellek kullanımı ve 

işlem süresi maliyetleri azaltılmış olacaktır. POD modları veriye ait en baskın özellikleri 

ortaya çıkarak verinin yayılım yönünü göstermektedir, bunlara karşılık gelen tekil 

değerler ise yayılımın yoğunluğunu yani diğer bir deyişle POD modlarının veri setindeki 

yakaladığı toplam enerjiyi ifade etmektedir. Bu nedenle tekil değerlerin veri setine dair 

yakaladığı kümülatif enerji seviyeleri Denklem 3.11 ile hesaplanmalıdır. Ayrıca bu 

baskınlıklar POD modlarının da baskınlık derecesini ifade etmektedir [5].  

𝐾𝐸𝑟 =
∑ 𝜎𝑖

𝑟
1

∑ 𝜎𝑖
𝑛
1

 (3.10) 

Kümülatif enerjinin büyük çoğunluğunun tutulması; veri setinin yaklaşık olarak 

doğruluğunu arttırırken, ortaya çıkacak hata oranını da düşürmektedir. Fakat bunun 

yanında veriyi depolamak için gerekli bellek miktarını ve hesaplama süresini 

arttırmaktadır. Bu durumda boyutsal azaltma için SVD işleminin kesme değerinin 𝑟, kabul 

edilebilir hata sınırları içerisinde en iyi değeri belirlenmelidir.  

Uyumlu Dik Ayrışma (POD) yöntemi ile POD modlarının ve katsayılarının elde edilmesi, 

sonrasında boyutsal indirgeme yapılarak veri setinin yaklaşık olarak tekrardan 

oluşturulması amacı ile MATLAB üzerinden yazılan kodun çıktısı EK-B’de yer 

almaktadır. Kodun algoritması ise ilk olarak önceden oluşturulan PIV veri setlerinden 

[𝑋]7500×120, seçilen parametrelere göre; yShift, hücum açısı ve değişkenler (𝑢, 𝑣, 𝑣𝑜𝑟𝑡), 

istenilen veri setini çekmek ve bu veri seti üzerine ekonomi SVD yöntemini uygulamaktır. 

Böylece öncelikli olarak veriye ait anlamlı ve baskın yapıları gösteren POD modları ile 

bu modların zaman katsayıları elde edilmiş olur. Sonrasında istenilen zaman adımına ait 

akış alanı belirli boyutsal indirgeme oranları seçilerek buna göre yaklaşık bir şekilde 

yeniden oluşturulmuştur. Orijinal PIV verisi ile yeniden oluşturulan yaklaşık verinin 

arasındaki farklar hesaplanmış, böylece boyutsal indirgeme nedeni ile orijinal veriden 

kaçırılan noktalar yani ortaya çıkan hatalar da elde edilmiştir. Aynı zamanda boyutsal 

indirgeme oranına göre kullanılan bellek miktarları ve işlem süreleri de hesaplanmıştır.  
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Bu MATLAB kodu ile; ele alınan PIV veri seti için yukarda bahsedilen kabul edilebilir 

hata sınırları içerisinde boyutsal indirgeme yapma temeline dayanarak POD işlemi 

gerçekleştirilmiş, farklı değişkenler için ortaya çıkan sonuçlar incelenmiştir.  
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4. SONUÇLAR 

POD yöntemi ile PIV verisi, tüm parametrelerin oluşturduğu durumlara ait veri setleri için 

incelenmiştir. Sonuçlar bölümünde 𝑦𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 = 29 𝑚𝑚  ve 𝛼 = 5𝑜  parametrelerine göre 

seçilen akış alanı veri setinin farklı değişkenlere; 𝑢, 𝑣  ve 𝑣𝑜𝑟𝑡  ait verileri üzerine 

uygulanan POD işlemi sonuçları verilmiştir. Buna göre sonuçlarda yer alan ana bölümler 

şu şekildedir; 

• Öncelikli olarak POD yönteminin uygulandığı tüm değişken veri setlerine göre 

(𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡), ortaya çıkan tekil değerleri ve tekil değerlerin Denklem 3.10’a göre 

hesaplanan kümülatif enerji dağılımları incelenmiştir.  

• Sonraki bölümde ise POD yöntemi ile PIV veri setlerinden çıkarılan, metodun 

temelini oluşturan POD modları ve bu modlara bağlı zaman katsayıları 𝑢, 𝑣 ve 

𝑣𝑜𝑟𝑡 değişkenlerinin veri setleri için ayrı ayrı verilmiştir.  

• Çalışmanın asıl ulaşılmak istenilen sonuçları olan düşük boyutta yeniden 

oluşturulmuş akış alanlarını görmek için öncelikle akış alanının belirli bir zaman 

adımı seçilmiştir. İncelenen PIV verisinin üretilme amacı sağanak olayı olduğu 

için, akış alanında sağanağın görüldüğü ve daha karmaşık akış alnına sahip bir 

anın yeniden oluşturulması test edilmiş. Bu nedenle 64. anlık akış alanı yani                      

8. saniyeye karşılık gelen andaki akış alana ait tüm değişken ölçüm veri setleri 

(𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡) incelemeye alınmıştır. Asıl sonuç bölümünde, belirlenen anlık akış 

alanın farklı oranlarda düşük boyutta yeniden oluşturulma işlem sonuçları detaylı 

olarak verilmiştir. Gerçek PIV verisi ile yeniden oluşturulmuş akış verisi 

kıyaslanmış ve ortaya çıkan hatalar göz önüne serilmiştir. Böylece yeniden 

oluşturmanın kalitesi gözlemlenmiştir. Ayrıca boyut indirgeme ile kazanılan 

bellek kullanım oranı ve düşürülen işlem süresi maliyeti de ortaya çıkarılmıştır.  

• Son olarak hücum açısı (𝛼)  parametresinin, POD yöntemi ile düşük boyutta 

yeniden oluşturulan akış alanına etkisine yer verilmiştir. 
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4.1 Tekil Değerler ve Enerjileri 

Seçilen veri setine göre veri matrisinin SVD yöntemi ayrışımının hesaplama sonucu 

ortaya çıkan tekil değerler (Singular Values), asıl POD yönteminin çıktısı olan öz 

değerlerde olduğu gibi baskınlıkları ve enerjileri önem kazanmaktadır. Bu nedenle tekil 

değerlerin kümülatif enerji dağılımları incelenmesi gerekir. Böylece her tekil değere 

karşılık gelen POD modlarının akışa dair içerdikleri yüzdelik enerji görmüş oluşuruz. 

Şekil 4.1, Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de sırası ile  𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡 değişkenlerine ait veri setlerinin 

hesaplama sonucu ortaya çıkan tekil değerleri ve kümülatif enerji dağılımları verilmiştir. 

 

Şekil 4.1: 𝒖 Veri Setine Ait Tekil Değerler ve Kümülatif Enerjileri 

 

Şekil 4.2: 𝒗 Veri Setine Ait Tekil Değerler ve Kümülatif Enerjileri 
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Şekil 4.3: 𝒗𝒐𝒓𝒕 Veri Ait Tekil Değerler ve Kümülatif Enerjileri 

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere 𝑢 hız bileşeni veri seti matrisine ait sadece ilk mod, akış 

alanına ait enerjinin %40’ını tek başına barındırmaktadır. Fakat Şekil 4.2’de görülen 𝑣 hız 

bileşeni ve Şekil 4.3’de görülen vortisite veri setinin hesaplama sonucu ortaya çıkan tekil 

değerler birbirine yakın oldukları için modların akış alanına ait barındırdıkları enerji 

değerleri de yakın çıkmaktadır. Akış alanına ait kümülatif enerjinin ancak %80’inin 

yakalanabilmekte için; 𝑣  değişkene ait ilk 60 mod, 𝑣𝑜𝑟𝑡  değişkene ait 80 mod 

kullanılması gerekmektedir. 𝑢  değişkeninde ise sadece ilk 40 mod kullanılarak Şekil 

4.1’de görüldüğü gibi akış alanına ait kümülatif enerjinin %80’ine ulaşılabilmektedir. Bu 

tekil değer dağılımı ve enerjilerine bakılarak ilk aşamada yaklaşık olarak kaç POD modu 

kullanılarak akış alanı istenilen hassasiyette yeniden oluşturulabileceği öngörülebilir.  

4.2 POD Modları ve Zaman Katsayıları 

𝑢 , 𝑣  ve vortisite değişkenlerine ait veri setlerinde bulunan 120 tane anlık akış alanı 

değerleri kullanılarak POD uygulanması temel elemanları; POD modları ve modların 

ilişkili oldukları zaman katsayıları hesaplanmıştır. POD modlarına bakılarak akışa ait 

anlamlı ve baskın yapılar görülebilir. Şekil 4.4’de 𝑢 hız bileşeninin POD modları, Şekil 

4.5’de 𝑣 hız bileşeninin POD modları ve Şekil 4.6’da vortisite değerlerinin POD modları 

verilmiştir. Aynı zamanda bu modlara karşılık gelen ilgili, Denklem 3.7’de hesaplanan 

zaman katsayıları verilmiştir. Böylece akışa ait anlamlı yapıları barındıran POD 

modlarının incelenen zaman sürecinde nasıl değiştikleri görülebilir. 
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Şekil 4.4: 𝒖 Hız Bileşeni POD Modları ve Zaman Katsayıları  
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Şekil 4.5: 𝒗 Hız Bileşeni POD Modları ve Zaman Katsayıları   
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Şekil 4.6: Vortisite Değişkeni POD Modları ve Zaman Katsayıları   
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POD modlarının gösteriminde akış alanında bulunan kanat modeli temsili olarak kesik 

çizgi ile gösterilmiştir. 3 farklı değişken (𝑢, 𝑣 ve 𝑣𝑜𝑟𝑡) için de 1,2,4,10 ve 30. modlar ve 

bu modlara bağlı zaman katsayıları verilmiştir. Veri seti matrisinden zaman ortalaması 

çıkarılmadığı için 1. mod zaman ortalamasına karşılık gelmektedir. Metodoloji 

bölümünde anlatıldığı üzere düşük dereceli yani ilk modlar akışa ait baskın yapıları ortaya 

çıkarırken, yüksek dereceli modlar akış alanına ait küçük bozuntular ve dalgalanmaları 

göstermektedir. Buna göre Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6’da görüldüğü üzere ilk modlar sağanaktan 

dolayı oluşan büyük vorteks yapılarını ortaya çıkarmış, bu durum Şekil 4.6’da vortisite 

verisinin düşük dereceli modlarına (2 ve 4.) bakıldığında daha iyi gözlemlenmektedir. 

Daha sonra mod sayısı arttıkça akış alanına dair daha detaylı küçük yapılar ortaya 

çıkmaktadır (Mod 10 ve 30). Ayrıca gözlemlenene diğer bir nokta ilk modlara ait zaman 

katsayıları büyük genlik ve düşük frekansa sahipken, yüksek dereceli modların katsayıları 

daha düşük genlik ve yüksek frekans karakterindedir. Sağanağın olduğu zaman adımı 

aralığında (40- 70), zaman katsayılarında oluşan büyük dalgalar dikkat çekmektedir.  

4.3 Akış Alanlarının Yeniden Oluşturulması 

Belirlenen akış alanının düşük boyutta yeniden oluşturulması çalışmanın asıl sonuçlarını 

oluşturmaktadır. Bunun için 64. zaman adımına karşılık gelen akış alanı yeniden 

oluşturulma için seçilmiştir. Buna göre belirli sayıda mod kullanarak; akış alanının 𝑢, 𝑣 

ve 𝑣𝑜𝑟𝑡  değişkenlerine göre düşük boyutta yeniden oluşturulması gerçekleştirilmiştir. 

Gerçek PIV verisi ile yeniden oluşturulan verinin kıyaslanması hem görsel açıdan hem de 

hata hesaplama yöntemleri ile irdelenmiştir. Denklem 4.1’de görüldüğü gibi mutlak hata 

(𝐸𝑚) hesabı ile yapılmıştır.  

𝐸𝑚 = |𝑋𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 − 𝑋𝑟𝑒𝑐| (4.1) 

Sonrasında Denklem 4.2’de görüldüğü gibi boyutsuz göreceli hata gerçek değere göre 

değil, global aralığa yani gerçek verinin en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki 

farka göre hesaplanmıştır. 

𝐸𝑟 =
|𝑋𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 − 𝑋𝑟𝑒𝑐|

max(𝑋𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘) − min (𝑋𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘)
 (4.2) 
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𝐸𝑦 = 𝐸𝑟 × 100 (4.3) 

Denklem 4.2’de görülen global aralığa göre hesaplamanın nedeni, PIV verisi çok küçük 

değerlerde olduğu için göreceli hata hesabı yaparken yanlış değerlendirme yapılmasına 

neden olabilmektedir. Bu nedenle global aralık kullanılarak hesaplanmıştır. Boyutsuz 

olarak buluna göreceli hata Denklem 4.3’de görüldüğü gibi yüzdelik hale getirilmiş ve 

ortaya çıkan hatalar bu değer üzerinden incelenmiştir.  

4.3.1 Akış yönündeki hız bileşeni alanının yeniden oluşturulması 

Akış yönündeki hız bileşeni yani x yönündeki hız bileşeni 𝑢’ya veri setindeki yeniden 

oluşturulmak istenilen 64. zaman adımı Şekil 4.7’de görülmektedir. Denklem 3.10’da 

görüldüğü gibi düşük boyutta yeniden oluşturmak için gerekli 𝑢 hız bileşene ait anlamlı 

ve baksın bileşenleri gösteren POD modları ve zaman katsayıları ise Şekil 4.3’de 

görülmektedir. Buna göre belirlenen baskın mod sayıları; ilk 2, 10 ve 40 mod kullanılarak 

64. zaman adımı Şekil 4.7’de görüldüğü gibi yaklaşık bir ifade ile düşük boyutta yeniden 

oluşturulmuştur yeniden oluşturulmuştur. Kullanılan mod sayısına göre bellek kullanım 

oranları da yüzde olarak belirtilmiştir. Bellek kullanım oranı, kullanılan mod sayısına göre 

yeniden oluşturma için gerekli matrislerin boyutları ile gerçek PIV verisi boyutunun oranı 

ile göz önüne alınmıştır. Ayrıca Şekil 4.7’de görüldüğü üzere sağ blokta gerçek PIV verisi 

ile düşük boyutta yeniden oluşturulan akış alanı verileri arasındaki farkın Denklem 4.3 ile 

hesaplanan hali ile yüzdelik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 4.7’de bulunan şekillerde görüldüğü üzere ilk 2 mod kullanılarak yeniden 

oluşturulduğunda 𝑢 hız alanı PIV verisi ile tam olarak örtüşmemekte ve sağda blokta 

görüldüğü gibi göreceli olarak akış alanındaki hata oranı fazla olmaktadır. Kullanılan mod 

sayısı arttıkça hatanın düştüğü gözlemlenmektedir. Diğer yandan, 𝑟 = 40  mod 

kullanıldığında oluşturulan akış alanının pratik olarak PIV verisi ile yaklaşık aynı olduğu 

görülmektedir. Bu durumda şekilde görüldüğü üzere birkaç bölge dışında tüm akış 

alanında %2’nin altında hata oluştuğu gözlemlenmektedir. 40 mod kullanılarak 

oluşturulan hız alanı 0.005 ortalama karekök (Root Mean Square) (RMS) hatasına 

sahiptir. Diğer yandan, yaklaşık %33 bellek miktarı kullanılarak akış alanı düşük 

boyutlarda gerçeğe çok yakın olarak oluşturulmuştur.  
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Şekil 4.7: 𝒖 Hız Alanının Farklı Mod Sayıları ile Yeniden Oluşturulması (𝒕 = 𝟖 𝒔) 
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Kullanılan mod sayısındaki artışın yeniden oluşturma kalitesine etkisini daha iyi 

gözlemlemek amacıyla çok farklı sayıda mod kullanılarak akış alanı oluşturulmuştur. 

Buna göre ortaya çıkan yüzde hataların (𝐸𝑦) ortalaması ve standart sapması Şekil 4.8’de 

görüldüğü gibidir. Ayrıca % bellek kullanım oranı da incelenebilmektedir. 

 

Şekil 4.8: 𝒖 Hız Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturulma Sonucu Ortalama 

Yüzde Hataları ve Standart Sapmaları  

İlk 10 mod kullanımından sonra hata %2 seviyesin altına düşmekte, Şekil 4.7’de görülen 

ilk 40 mod kullanılarak yeniden oluşturma yapıldığı durumda ise Şekil 4.8’de görüldüğü 

gibi ortalama yüzde hata %1’nin seviyelerindedir. Ortalama %1’in altında hata istendiği 

durumda 60 mod ve üzeri kullanılmalıdır.  

 

Şekil 4.9: 𝒖 Hız Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturulma İşlem Süreleri 
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Fakat Şekil 4.8’de görüldüğü üzere kullanılan mod sayısı arttıkça kullanılan % bellek 

miktarı da artmaktadır. Ayrıca Şekil 4.9’da görüldüğü üzere kullanılan mod sayısının 

artışı akış alanının yeniden oluşturulması için harcanan süreyi de arttırmaktadır. Bu 

durumda öne sunulan model; ihtiyaçlara göre akış alanının istenilen hassasiyette yeniden 

oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Bir miktar hata payı bırakılarak hızlı ve az bellekle 

akış alanı gerçek PIV verisine yakın bir şekilde yeniden oluşturulabilir. 

4.3.2 Akışa dik yöndeki hız bileşeni alanının yeniden oluşturulması 

Akışa dik yöndeki yani y yönündeki hız bileşeni 𝑣 ’nin veri setindeki yeniden 

oluşturulmak istenilen 64. zaman adımı Şekil 4.10’da görülmektedir. 𝑢  hız alanının 

yeniden oluşturulması bölümünde olduğu gibi tekrar ilk 2, 10 ve 40 mod kullanılarak Şekil 

4.10’de görüldüğü gibi akış alanı düşük boyutta tekrardan oluşturulmuş ve fark 

gözlemlenmeye çalışılmıştır.  

Şekil 4.10’da görüldüğü üzere 𝑣  hız alanı için yapılan yeniden oluşturma 𝑢  hız alanı 

sonuçlarına benzemektedir. İlk 2 mod ile yeniden oluşturma istenilen başarı ile 

gerçekleştirilememiş ve PIV verisinden uzaktır. İlk 40 mod ile yapılan yeniden oluşturma 

ise oluşturulmak istenilen 64. zaman adımındaki PIV verisi ile genel anlamda oldukça 

benzer olduğu ve ortaya çıkan hatanın bazı bölgeler hariç %2’nin altında olduğu 

görülmekte fakat PIV verisi ile kıyaslandığında küçük detayların gözden kaçtığı 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle doğrulama amaçlı olarak Şekil 4.11’de 𝑟 = 70  mod 

kullanılarak akış alanı tekrar oluşturulmuştur. Bu durumda görüldüğü üzere 𝑣 hız alanı 

PIV verisi ile neredeyse aynı olmakta ve tüm küçük detaylar yakalanmaktadır. Tüm akış 

alanındaki hata %2’nin altında olmaktadır. 

Çok sayıda farklı sayıda mod kullanılarak akış alanı oluşturulduğunda 𝑣 hız alanı için 

ortaya çıkan ortalama yüzde hatalar Şekil 4.12’de görüldüğü gibi olmaktadır. İlk 70 mod 

kullanıldığı durumda ortalama hata %1’in altında olduğu görülmektedir ve RMS hatası 

0.0024 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler oldukça iyi bir yeniden oluşturulma yapıldığı 

göstermektedir fakat bunun için il 70 mod kullanıldığı durumda bellek kullanım oranı 

%58 civarında olmaktadır.  
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Şekil 4.10: 𝒗 Hız Alanının Farklı Mod Sayıları ile Yeniden Oluşturulması (𝒕 = 𝟖 𝒔) 
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Şekil 4.11: 𝒗 Hız Alanının İlk 70 Mod ile Yeniden Oluşturulması (𝒕 = 𝟖 𝒔) 

Şekil 4.12’de görülen 𝑣 hız alanının yeniden oluşturulmuş ortalama yüzde hataları, Şekil 

4.8’de görülen 𝑢  hız alanının hataları ile karşılaştırıldığında ilk değerler için  𝑣  hız 

alanının aynı mod sayısında daha düşük ortalama yüzde hata ile oluştuğu görülmektedir. 

Örneğin 2 mod ile oluşturulan 𝑢 hız alanı %4’ün üzerinde ortalama hatalı iken, 𝑣 hız alanı 

%4’ün altındadır.  

 

Şekil 4.12: 𝒗 Hız Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturulması Sonucu 

Ortalama Yüzde Hataları ve Standart Sapmaları 
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4.3.3 Vortisite alanının yeniden oluşturulması 

𝑢 ve 𝑣 hız bileşenleri temel büyüklük olmaları yanında vortisite bu iki hız bileşeninden 

türetilen bir büyüklüktür. Sağanağın oluşturduğu etkileri görmek vortisite alanı ile daha 

kolaydır, ortaya çıkan büyük ve küçük vorteks yapıları görülmektedir. POD yönteminin 

Şekil 4.6’da görüldüğü gibi düşük dereceli modlar ile sağanakta oluşan büyük vorteks 

yapılarını çok iyi yakaladığı görülmektedir. Bu neden hız alanlarında olduğu gibi vortisite 

alanında POD yöntemi ile düşük boyutlarda oluşturulabilmesi incelenecektir.  

Seçilen parametrelere (𝑦𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 = 29 𝑚𝑚 ve 𝛼 = 5𝑜) göre alınan veri setine ait 64. zaman 

adımındaki vortisite alanı Şekil 4.13’de görüldüğü gibidir. İlk 2, 10, 40 mod ile vortisite 

alanının düşük boyutta yeniden oluşturulması ve gerçek PIV verisi ile aralarında oraya 

çıkan farklar da Şekil 4.13’de görülmektedir. 𝑢 ve 𝑣 hız alanlarının yeniden oluşturulması 

ile kıyaslandığında görsel açıdan yaklaşık aynı sonuçların görüldüğü gözlemlenmektedir. 

İlk 2 mod ile oluşturulan akış alanı ile PIV verisi ile arasında oldukça fark görülmekte ve 

sağanak levhasından kopan yaklaşık olarak x = 3 konumundaki büyük vorteks yapısı tam 

olarak ortaya çıkarılamamıştır. Kullanılan mod sayısı arttıkça ortaya çıkan hata değerleri 

azalmaktadır. Buna göre 𝑟 = 40 sayıda mod ile yapılan yeniden oluşturmada akış alanı 

yaklaşık olarak %33 bellek kullanılarak düşük boyutta yeniden oluşturulabilmiştir. Fakat 

yine de 𝑣  hız alanında olduğu gibi iz bölgesinde oluşan küçük yapılar tam olarak 

yakalanamamıştır. Bunun için kullanılan mod sayısı arttırılarak akış alanı tam anlamı ile 

oluşturulabilir fakat bu durumda Şekil 4.14’de görüldüğü gibi kullanılan bellek oranı ve 

Şekil 4.15’de görüldüğü gibi yeniden oluşturma için harcanılan hesaplama süresi 

artmaktadır. 

Ayrıca diğer dikkat çeken nokta Şekil 4.14’de görülen vortisite alanının yeniden 

oluşturulması sonucu ortaya çıkan ortalama yüzde hatalar düşük sayıda yani ilk 2 mod 

kullanma durumunda 𝑢  ve 𝑣  hız alanlarının oluşturulmasına göre daha az hata 

vermektedir. Fakat yine de %1 hata altına düşebilmek için yaklaşık olarak en az 60 mod 

kullanılma gereksinimi Şekil 4.8 ve 4.12’de görülen 𝑢  ve 𝑣  hız alanlarının yeniden 

oluşturulmasına göre oldukça geride kalmaktadır.  
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Şekil 4.13: Vortisite Alanının Farklı Mod Sayıları ile Yeniden Oluşturulması (𝒕 = 𝟖 𝒔) 
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Şekil 4.14: Vortisite Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturulma Sonucu 

Ortalama Yüzde Hataları ve Standart Sapmaları 

 

Şekil 4.15: Vortisite Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturulma İşlem 

Süreleri 

Vortisite alanının düşük boyutta yeniden oluşturulası sonucu ortaya çıkan RSM hataları 

ise Şekil 4.16’da görülebilmektedir. 𝑢  hız alanının 40 mod ile yeniden oluşturulması 

sonucu çıkan RSM hatası 0.005 değerinde iken, vortisite alanı için bu RSM hatasına 

ulaşabilmek için görüldüğü gibi en az ilk 70 mod kullanılması gerekmektedir.  
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Şekil 4.16: Vortisite Alanının Farklı Sayıda Mod ile Yeniden Oluşturma RSM Hataları  

4.4 Hücum Açısının Akış Alanının Yeniden Oluşturulmasına Etkisi 

Bölüm 2’de PIV veri seti sunulurken deneyin 7 farklı hücum açısında gerçekleştirildiği 

belirtilmişti. Buna göre 0, 5, 10, 15, 20, 30 ve 45 derece için farklı veri setleri 

bulunmaktadır. POD yöntemi ile akış alanının düşük boyutta yeniden oluşturulması 

incelemesi önceki bölümlerde hep 5 derece hücum açısı için gerçekleştirilmiştir. Hücum 

açısının yeniden oluşturmaya etkisini incelemek amacı ile yine 𝑦𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 = 29  milimetre 

konfigürasyonunda farklı hücum açıları için veri setleri kullanarak POD işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sağanağın olmayıp akış alanının normal seyrinde devam 

ettiği 30. anlık akış alanı yani 3.75’inci saniye farklı mod sayılarında yeniden 

oluşturulmuş ve hücum açısına bağlı ortaya çıkan RMS hataları çizdirilmiştir.  

Buna göre farklı sayıda mod kullanılarak (2, 10, 40, 70) düşük boyutta yeniden 

oluşturmaya bağlı ortaya çıkan RMS hataları Şekil 4.17’de görüldüğü üzere hücum açısı 

parametresine göre genel anlamda artmaktadır. Bunun sebebi ise; Şekil 4.18’de PIV 

verisinin vortisite alanlarında görüldüğü gibi hücum açısı arttıkça kanat modelinin 

arkasında, iz (wake) bölgesinin büyümesi ve daha karmaşık hale gelmesi olarak 

yorumlanabilir. Bu nedenle iz bölgesinde görüldüğü üzere daha küçük yapılar 

oluşmaktadır Buna bağlı olarak POD yöntemi ile düşük boyutlarda yeniden oluşturma 
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yapılırken iz bölgesinde bulunan küçük yapılar kaçırılabilmekte ve hata oranları 

artmaktadır. 

 

Şekil 4.17: Hücum Açısına Göre Yeniden Oluşturulmuş Akış Alanlarının RMS Hataları 

 

 

Şekil 4.18: Farklı Hücum Açılarında PIV Verisi Vortisite Alanları (𝒕 = 𝟑. 𝟕𝟓 𝒔) 
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5. YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME 

Uyumlu Dik Ayrışım (POD) yöntemi yüksek boyutlu veriler üzerinde boyutsal indirgeme 

yaparak verinin daha düşük boyutlarda ifade edilmesini sağlayan indirgenmiş dereceli 

model (ROM) tekniklerindendir. Boyutsal indirgeme yapılarak çok yüksek boyutlu 

verinin neden olduğu depolama ve kullanım maliyetleri azaltılabilir. Bu tez çalışmasında 

POD yöntemi ile yüksek boyutlu PIV veri setinin boyut azaltması yapılarak daha düşük 

boyutlu bir modelinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Sağanak akışının gerçekleştiği 

PIV veri setine ait akış alanı daha düşük boyutlarda başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışma sayesinde yüksek boyutlu verinin daha düşük boyutlarda depolanması ve 

hesaplama süresi maliyetlerinin azaltılması sağlanmıştır.  

Bu çalışma için kullanılan PIV veri seti öncelikle genel anlamda incelenmiş ve veri setini 

oluşturan 𝑦𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 = 29  milimetre ve hücum açısı 5o parametrelerine göre POD 

yönteminin uygulanacağı veri belirlenmiştir. Sonrasında POD yöntemini ölçüm 

verilerinin 120 anlık akış alanı kullanılarak anlık görüntü yöntemine uygun olacak şekilde 

veri matrisinin oluşturulmuştur  

Veri setine POD yönteminin uygulaması ile akış alanına ait anlamlı ve baskın karakterleri 

barındıran POD modlarını başarı ile ortaya çıkarılmıştır.  Özellikle sağanak nedeni ile 

oluşan büyük vorteks yapıları ilk modlar ile gözlemlenebilmiştir. Bu modlar sağanağın 

yarattığı karışık akış durumuna rağmen belirlenen 64. anlık akış alanı 𝑢, 𝑣 ve vortisite 

değişkenlerine göre başarı ile yeniden oluşturulmuştur. İlk 2, 10, 40 ve 70 mod 

kullanılarak gerçekleştirilen akış alanının düşük boyutta yeniden oluşturulması, kullanılan 

mod sayısı arttıkça hata oranının düştüğünü fakat bellek kullanım oranı ve hesaplama 

süresi maliyetlerinin arttığını göstermiştir.  

Bu sonuçlara göre POD yöntemine dayanarak oluşturulan model ile çok yüksek 

boyutlardaki akış alanı verilerinin daha düşük boyutlarda ve istenilen hassasiyet yeniden 

oluşturulması için kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca model, akış alanına ait bilgi 

gerekmeksizin istenilen farklı değişkenlere göre kolaylıkla incelenebildiği görülmüştür. 
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Kullanılan metot geleceğe yönelik çalışmalarda; akışa ait sabit POD modlarının zamana 

göre güçlerini ifade eden zaman katsayıları için bir model oluşturulabilirse, bilinmeyen 

anlar için uygun katsayılar elde edilerek gelecek anlara ait bilinmeyen akış alanlarının 

yeniden oluşturulması sağlanabilir. Ayrıca bu modeller ile deneysel verinin frekansını 

arttırma gibi eksik verinin tamamlanma çalışmaları gerçekleştirilebilir.  
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Ek A 

clear; clc; 

  

%% Go to selected folder 

% yShift = 19,29,39 and AoA = 0,5,10,15,20,30,45  

% yShift19 = deg265, yShift29 = deg275, yShift39 = deg285 

%%CHANGE!! 

cd 'C:\Users\oztur\Desktop\BİTİRME ÇALIŞMASI\FlatPlateWing & 

TransientGust DATA\POST PROCESSING\PIV\y-Shift 39mm\20deg285'  

  

nx = 75;  % number of grid points in y-direction 

ny = 100;  % number of grid points in x-direction 

  

m = nx; 

n = ny; 

  

%% extract data from snapshots files 

for count=1:220 %% Standart 120 

        

    % load file 

    fn = 'yShift39mm-AoA20deg_';        %%CHANGE!! 

    fname = [fn,num2str(count),'.dat'];             

    fileID = fopen(fname);  % open file 

    % remove first 3 lines of text in file 

    TEXT = textscan(fileID,'%s',3,'delimiter',char(460));  

     

    FDATA = fscanf(fileID,'%f',[5,nx*ny]); 

    UALL(:,count) = FDATA(3,:);  

    VALL(:,count) = FDATA(4,:); 

    VORTALL(:,count) = FDATA(5,:); 

end 

  

%% One Time Shift Data for Testing 

    fname = [fn,num2str(count+1),'.dat']; 

    fileID = fopen(fname);  % open file 

    % remove first 3 lines of text in file 

    TEXT = textscan(fileID,'%s',3,'delimiter',char(460));  

     

    FDATA = fscanf(fileID,'%f',[5,nx*ny]); 

    UEXTRA(:,1) = FDATA(3,:);  

    VEXTRA(:,1) = FDATA(4,:); 

    VORTEXTRA(:,1) = FDATA(5,:);  

     

    fclose all; 

     

    %Return current folder 

    cd 'C:\Users\oztur\Desktop\BİTİRME ÇALIŞMASI\BİTİRME 

KODU\DATA'    

     

    clear count FDATA fileID fname TEXT ans 

    save('PIV_DATA_(yShift39_AoA20).mat')     %%CHANGE!! 
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Ek B 

clear all, close all, clc 

  

% 3 farklı yShift; 19,29,39 

% 7 farklı AoA; 0,5,10,15,20,30,45 

yShift = input('yShift Değerini Belirleyin (19,29,39) = '); 

AoA = input('Hücum Acısı Değerini Belirleyin 

(0,5,10,15,20,30,45) = '); 

fname = 

['PIV_ySHIFT',num2str(yShift),'_AoA',num2str(AoA),'_DATA','.mat'

]; 

cd ..\DATA 

load(fname) 

cd ..\POD 

D = input('İncelenmek İstenilen Değişkeni 

Seçin(UALL,VALL,VORTALL) = ','s'); 

X = [eval(D)];   %Veri Seti Matrisi Oluşturulmasıs 

  

%% Ortalama Hesaplama  

Xavg = mean(X,2); 

f1 = plotPIV(reshape(Xavg,nx,ny),D,AoA,nx,ny);  % ortalama akıs 

alanı plot 

  

%% POD Hesaplama 

[U,S,V] = svd((X),'econ');   

% U matrisi POD modlarını içerir 

  

w = S*V.'; %Zaman katsayıları 

  

%Toplam Depolama 

wh_real = whos('U','S','V'); 

mb_real = 

(wh_real(1).bytes+wh_real(2).bytes+wh_real(3).bytes)/10^6; 

  

%% Tekil Değerleri ve Normlarını Çizdirme 

figure  

subplot(1,2,1), semilogy(diag(S),'ko','LineWidth',2), grid on 

set(gca,'FontSize',14) 

xlabel('Mod Sayısı'), ylabel('Tekil Değerler, \sigma') 

xlim([-5 125]);  

  

subplot(1,2,2), 

plot(cumsum(diag(S))/sum(diag(S)),'ko','LineWidth',2), grid on  

set(gca,'FontSize',14) 

xlabel('Mod Sayısı'), ylabel('Kümülatif Enerji') 

xlim([-5 125]); ylim([0 1.05]); 

  

%% Uzaysal Modlar 

k = [1 2 4 10 30]; 

for i=length(k):-1:1  % POD modları plot     

    f1 = plotMODE(reshape(U(:,k(i)),nx,ny),AoA,nx,ny); 
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    title(['Mod ',num2str(k(i),'%d')],'FontWeight','bold'); 

    set(gca,'FontSize',14) 

end 

  

%% Zaman Katsayıları 

k = [1 2 4 10 30]; 

t = linspace(1,120,120); 

for i=length(k):-1:1  % POD mod katsayıları çizdirme 

    figure 

    plot(t,w(k(i),:)); 

    ylim([-8.5 8.5]); 

    title(['Mod ',num2str(k(i),'%d'),' 

Katsayıları'],'FontWeight','bold'); 

    xlabel('Zaman Adımı'), ylabel('Zaman Katsayıları') 

    set(gca,'FontSize',14) 

end 

  

%% AKIŞ ALANI YENİDEN OLUSTURMA 

r = [2 5 10 20 30 40 50 60 70]; % Kesma Değeri 

step = input('Yeniden oluşturulacak zaman adımını belirleyin 

(max120) = '); 

for i=1:length(r) 

     

    X_rec_all = U(:,1:r(i))*S(1:r(i),1:r(i))*V(:,1:r(i))';  

    X_rec(:,i) = X_rec_all(:,step);  

    X_real = X(:,step); 

            

    f1 = @() U(:,1:r(i))*S(1:r(i),1:r(i))*V(:,1:r(i))'; 

    f2 = @() X_rec_all(:,step); 

    t1 = timeit(f1); 

    t2 = timeit(f2); 

    t_c(i) = t1 + t2; %Fonksiyon Hesaplama Süresi   

     

    % Hata Hesaplama 

    Ea(:,i)= abs(X_real-X_rec(:,i));     %Mutlak Hata 

    Er(:,i) = Ea(:,i)/(max(X_real)-min(X_real));   %Global Range 

göre Bağıl Hata 

    Ep(:,i) = (Er(:,i))*100;          %Yüzde Hata 

     

    Ea_mean(i) = mean(Ea(:,i));     %Ortalama Mutlak Hata 

    St_a(i) = std(Ea(:,i));         %Mutlak Hatanın Standart 

Sapması 

    Ep_mean(i) = mean(Ep(:,i));     %Ortalama Yüzde Hata 

    St_p(i) = std(Ep(:,i));         %Yüzde Hatanın Standart 

Sapması 

    RMSE(i) = sqrt(mean((X_real-X_rec(:,i)).^2)); % RMS Hatası 

end 

  

%% İndirganemiş Bellek Miktarları 

for i=1:length(r) 

    Red_U = U(:,1:r(i)); 

    Red_S = S(1:r(i),1:r(i)); 
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    Red_V = V(:,1:r(i)); 

    wRed = whos('Red_U','Red_S','Red_V'); 

    mb(i) = (wRed(1).bytes+wRed(2).bytes+wRed(3).bytes)/10^6; 

end 

  

Bellek = mb/mb_real*100; 

  

%% Hataları ve İşlem Sürelerini Çizdirme 

figure 

errorbar(r,Ea_mean,St_a,'LineWidth',2); 

grid on 

grid minor 

     xlim([(0) (max(r)+1)]) 

     xlabel('Kullanılan Mod Sayısı'); 

     ylabel('Ortalama Mutlak Hata'); 

     set(gca,'FontSize',14) 

      

figure 

errorbar(r,Ep_mean,St_p,'LineWidth',2); 

yyaxis right 

grid on 

grid minor 

     xlim([(0) (max(r)+1)]) 

     xlabel('Kullanılan Mod Sayısı'); 

     ylabel('Kullanılan % Bellek Miktarı'); 

     set(gca,'FontSize',14) 

hold on 

plot(r,Bellek,'LineWidth',2); 

yyaxis left 

     ylabel('Ortalama Yüzde Hata'); 

hold off 

  

figure 

plot(r,RMSE,'LineWidth',2); 

grid on 

grid minor 

     xlim([(0) (max(r)+1)]) 

     xlabel('Kullanılan Mod Sayısı'); 

     ylabel('RMS Hatası'); 

     set(gca,'FontSize',14) 

      

figure 

plot(r,t_c,'LineWidth',2); 

grid on 

grid minor 

     xlim([(0) (max(r)+1)]) 

     xlabel('Kullanılan Mod Sayısı'); 

     ylabel('Fonksiyon Hesaplama Süresi'); 

     set(gca,'FontSize',14) 

  

%% Gerçek ve Yeniden Oluşturulan Akış Alanları 

for i=length(r):-1:1 
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plotPIV(reshape(X_rec(:,i),nx,ny),D,AoA,nx,ny); 

title(['r = ',num2str(r(i),'%d'),', Bellek = 

%',num2str(Bellek(i),4)],'FontWeight','bold'); 

set(gca,'FontSize',15) 

end 

  

plotPIV(reshape(X_real,nx,ny),D,AoA,nx,ny); 

title('PIV Verisi','FontWeight','bold'); 

set(gca,'FontSize',15) 

  

%% Yeniden Oluşturulan Akış Alanı Hataları 

for i=length(r):-1:1 

plotError(reshape(Ep(:,i),nx,ny),AoA,nx,ny);    

title(['r = ',num2str(r(i),'%d'),', Bellek = 

%',num2str(Bellek(i),4)]); 

set(gca,'FontSize',15) 

end 
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Ek B1 

function f1 = plotError(X,AoA,ny,nx) 

  

f1 = figure 

  

Xmin = 0;  % sadece 0 ile 10 arasındaki hata değerleri göster 

Xmax = 10; 

X(X>Xmax) = Xmax;  % Max Sınırılama 

X(X<Xmin) = Xmin;  % Min Sınırlama 

  

X = flip(X); 

imagesc(X); % Yüzdelik hata alanını çizdir 

colormap(jet);  % jet colormap 

caxis([0 10]);  %Renk haritası Limitleri  

c = colorbar; 

c.Label.String = 'E_y(%) Hata'; 

c.Label.FontWeight = 'bold'; 

  

xlabel('x','FontWeight','bold') 

ylabel('y','FontWeight','bold') 

  

% Eksenler 

set(gca,'XTick',[1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

100],'XTickLabel',{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}

) 

set(gca,'YTick',[1 6 16 26 36 46 56 66 

75],'YTickLabel',{'7.5','7','6','5','4','3','2','1','0'}); 

set(gcf,'Position',[800 450 500 320]) 

axis equal 

hold on 

  

rec = polyshape([38.35 38.35 71.93 71.93],[37.62 35.94 35.94 

37.62]); 

wing = rotate(rec,AoA,[38.35 39.03]); 

plot(wing,'FaceColor','k','FaceAlpha',1); 

  

set(gcf,'PaperPositionMode','auto')  
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Ek B2 

function f1 = plotError(X,AoA,ny,nx) 

  

f1 = figure 

  

Xmin = 0;  % sadece 0 ile 10 arasındaki hata değerleri göster 

Xmax = 10; 

X(X>Xmax) = Xmax;  % Max Sınırılama 

X(X<Xmin) = Xmin;  % Min Sınırlama 

  

X = flip(X); 

imagesc(X); % Yüzdelik hata alanını çizdir 

colormap(jet);  % jet colormap 

caxis([0 10]);  %Renk haritası Limitleri  

c = colorbar; 

c.Label.String = 'E_y(%) Hata'; 

c.Label.FontWeight = 'bold'; 

  

xlabel('x','FontWeight','bold') 

ylabel('y','FontWeight','bold') 

  

% Eksenler 

set(gca,'XTick',[1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

100],'XTickLabel',{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}

) 

set(gca,'YTick',[1 6 16 26 36 46 56 66 

75],'YTickLabel',{'7.5','7','6','5','4','3','2','1','0'}); 

set(gcf,'Position',[800 450 500 320]) 

axis equal 

hold on 

  

rec = polyshape([38.35 38.35 71.93 71.93],[37.62 35.94 35.94 

37.62]); 

wing = rotate(rec,AoA,[38.35 39.03]); 

plot(wing,'FaceColor','k','FaceAlpha',1); 

  

set(gcf,'PaperPositionMode','auto')  
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Ek B3 

function f1 = plotError(X,AoA,ny,nx) 

  

f1 = figure 

  

Xmin = 0;  % sadece 0 ile 10 arasındaki hata değerleri göster 

Xmax = 10; 

X(X>Xmax) = Xmax;  % Max Sınırılama 

X(X<Xmin) = Xmin;  % Min Sınırlama 

  

X = flip(X); 

imagesc(X); % Yüzdelik hata alanını çizdir 

colormap(jet);  % jet colormap 

caxis([0 10]);  %Renk haritası Limitleri  

c = colorbar; 

c.Label.String = 'E_y(%) Hata'; 

c.Label.FontWeight = 'bold'; 

  

xlabel('x','FontWeight','bold') 

ylabel('y','FontWeight','bold') 

  

% Eksenler 

set(gca,'XTick',[1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

100],'XTickLabel',{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}

) 

set(gca,'YTick',[1 6 16 26 36 46 56 66 

75],'YTickLabel',{'7.5','7','6','5','4','3','2','1','0'}); 

set(gcf,'Position',[800 450 500 320]) 

axis equal 

hold on 

  

rec = polyshape([38.35 38.35 71.93 71.93],[37.62 35.94 35.94 

37.62]); 

wing = rotate(rec,AoA,[38.35 39.03]); 

plot(wing,'FaceColor','k','FaceAlpha',1); 

  

set(gcf,'PaperPositionMode','auto') 

 

 

     


