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Özetçe 

Bu makalede çırpan kanat çevresindeki değişken akışın 
dinamik modellemesi için kullanılan yeni bir yöntem göz 
önüne alınmıştır. Bu yöntemde, öncelikle Parçacık 
Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) kullanılarak anlık hız 
görüntüleri elde edilir. Daha sonra görüntü işleme kullanılarak 
anlık görüntülere kanat profili yerleştirilir. Bu işlenmiş anlık 
görüntülere Uygun Dikgen Ayrışımı (POD) yöntemi 
uygulanarak POD modları ve zaman katsayıları bulunur. Son 
olarak alt-uzay sistem tanılama (ST) yöntemi kullanılarak, 
daha önce bulunan zaman katsayılarının izdüşümleri 
kullanılarak ayrık zamanlı durum uzayı dinamik modellemesi 
yapılır. NACA0012 kanadından alınan veriler için MATLAB 
kullanılarak önerilen yöntem denenmiştir ve görülmüştür ki, 
elde edilen dinamik model, akışın davranışını kabul edilebilir 
bir doğrulukla göstermektedir. 

1. Giriş 

Çırpan kanat kullanılarak uçuş yapılması literatürde, özellikle 
mikro hava araçları (MAV) alanında, kayda değer bir öneme 
sahip olmuş aktif bir araştırma alanıdır. Çırpan kanat 
kullanılan hava araçlarının, klasik pervaneli hava araçlarına 
göre; yüksek manevra ve verim, daha fazla taşıma kuvveti ve 
daha az gürültü gibi avantajları vardır [1-3]. Bu avantajların 
geliştirilmesi için, çırpan kanat üzerindeki akış dinamiğinin 
anlaşılması ve modellenmesi önemlidir. Bu çalışmalara örnek 
olarak Deng ve grubu [4], Kurtuluş ve grubu [5] ve 
Zbikowski'nin [6] yaptığı çalışmalar gösterilebilir. 
 
Akış modellemesi için en çok kullanılan denklemler Navier- 
Stokes kısmi türevsel denklemleridir. Bu denklemler akışı 
oldukça doğru ifade etmekle beraber karmaşıklıklarından 
dolayı analizleri zordur ve çoğu zaman analitik bir sonuç elde 
etmek imkânsızdır [7]. Bu nedenle, hız alanının basitleştirilmiş 
gösterimini elde etmek için POD kullanılır ve bu teknik, akışın 
davranışını analiz etmek için daha uygundur. POD, akış hız 
alanını uzaysal ve zamansal modlara ayrıştıran bir tekniktir 

[8]. POD kullanılarak yapılan çalışmalara örnek olarak silindir 
etrafı akışları (Noack ve grubu [9]), sıkıştırılabilir sabit 
entropili akışlar (Rowley ve grubu [7]) ve kanat profili 
etrafındaki değişken transonik akışlar (Bourget ve grubu [10])  
üzerinde yapılan modelleme çalışmaları gösterilebilir. 
 
Akışı ayrıştırmak için POD tekniği anlık hız bilgilerine ihtiyaç 
duyduğundan, PIV ölçüm tekniği değişken hız alan bilgilerinin 
sağlanmasında kullanılabilir. PIV kullanılarak yapılan 
araştırmalara örnek olarak Scarano ve grubunun [11] PIV 
görüntülerinin incelenmesi için çapraz-korelasyonu temel alan 
algoritma çalışması ile Daichin ve grubunun [12] PIV 
ölçümlerini kullanarak NACA0012 kanadının arka tarafındaki 
akışı incelediği çalışma gösterilebilir. PIV ölçümlerini, POD 
modlarını elde etmek için gerekli olan anlık görüntüler kümesi 
olarak da kullanmak mümkündür [13-14] .POD modları ve 
zaman katsayıları elde edildikten sonra, zaman katsayılarının 
dinamiklerini belirtmek için, Galerkin izdüşümü (Rowley ve 
grubu [7], Gerhard ve grubu [15]) ya da Sistem Tanılama 
yöntemleri (Khalil ve grubu [16], Perret ve grubu [17]) 
kullanılarak bir adi türevsel denklem sistemi çıkarılır. 
 
Bu makalede, yukarıda anlatılan teknikleri kullanarak (PIV, 
POD ve ST) çırpan kanat etrafındaki akışın dinamik 
modellemesi anlatılmıştır (Bölüm 2). Önerilen yaklaşım, temel 
olarak akışın anlık PIV görüntülerinin deneysel olarak 
sağlanmasına ve sonrasında bu çekimlerin sayısal işlenmesiyle 
akışın sürecini gösteren POD modlarına ulaşılmasına 
dayandırılmıştır. Anlık çekimlerin modlar üzerine izdüşümü 
alınarak, modlar üzerindeki akışın evrimini gösteren zaman 
katsayılarına ulaşılır. Bu katsayılara dinamik model oturtmak 
içinse sistem tanılama tekniği kullanılır. Bu dinamik model 
kullanılarak akış yeniden kurulur. Bölüm 3'te makalede 
önerilen yöntemlerin bir çırpan kanat deneysel düzeneğine 
uygulanmasını gösterilmektedir. Bölüm 4'te ise ulaşılan 
sonuca ve gelecek çalışmalara yer verilmiştir. 
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2. Yöntem 

2.1. PIV tekniğini kullanarak anlık akış alanı ölçümü 

PIV, anlık akış alanını görüntülemeye izin veren bir ölçüm 
tekniğidir [18]. Temel olarak Nd:YAG lazer, CCD kamera ve 
lens, su tankı, travers mekanizma ve bilgisayar bileşenlerinden 
oluşur. PIV sisteminde Nd:YAG lazerden gelen ışınları 
yansıtmak ve bu yansımaları CCD kamera yardımıyla belirli 
bir frekansta görüntülemek için su tankının içine çeşitli 
partiküller konur. Bu sistemde gümüş kaplamalı delikli küreler 
akış alanına gelen ışınları yansıtarak görüntülemek için 
konmuştur. Bu çalışmada kullanılan PIV sistemi ile ilgili 
bilgiler  
 
Tablo 1'de gösterilmiştir. Düzenekte kullanılan NACA0012 
kanadının dönüş merkezi kanat profilinin en uç kısmının 
çeyrek genişlik uzağındadır. Travers yer değiştirme sistemi, iki 
kademeli motordan oluşmaktadır. İlk motor öteleme 
hareketini, ikinci motor ise kanadın dönüş hareketini 
sağlamaktadır. Sistem, kanada 360 derecelik dönüş hareketi 
verebilmektedir. Kanat yunuslama hareketine başlamadan 
önce ortamdaki hız sıfırdır. Anlık görüntülerden hız bilgisini 
çıkartabilmek için, görüntülerde parçacık hareketlerini 
incelemek gerekmektedir. PIV görüntülerinde analiz 
yapabilmek için resimler küçük inceleme bölümlerine 
ayrılmaktadır [19]. PIV ölçümlerinde uzaysal olarak daha iyi 
çözünürlük verdiği için bu inceleme alanlarının yeterince 
küçük olması tercih edilmektedir. Fakat bu alanlar çok küçük 
olursa, incelemenin sonunda yanlış hız vektörleri görülebilir. 
Bu inceleme adaptif çapraz-korelasyon yöntemiyle 
yapılmaktadır [20-21]. Bizim yaptığımız deneyde bu işlem 
Dynamic Studio adlı programla yapılmıştır [22]. PIV deney 
düzeneğinin şematik olarak gösterimi Şekil 1’de görülebilir. 
 
POD metodunu uygulamadan önce, akış alanındaki anlık hız 
verilerinin bulunması gerekir. Bu çalışmada kullanılan kanada 
yunuslama hareketi, travers sisteme bağlı bir motor 
aracılığıyla verilmektedir. Yunuslama hareketinin bir periyodu 
10 saniyedir ve kanadın ulaştığı maksimum açısal hız 0.63 
rad/s dir. Motor kanat profilinin uç kısmından çeyrek genişlik 
mesafeden tutturulmuştur. Böylelikle bu noktadaki açısal hız 
sıfırdır. Motora bu hareketi yapmasını sağlayan sinyaller 
MATLAB/Simulink programı aracılığıyla gönderilmiştir. 
CCD kamera ve ND:YAG lazer, parçacıklardan gelen 
yansımaları yakalayabilmek için senkronize bir biçimde 
çalışmaktadır. Elde edilen bu çift görüntülere Dantec Studio 
programı aracılığıyla adaptif çapraz-korelasyon metodu 
uygulanmıştır.  Bu metot sayesinde bu iki görüntü arasındaki 
parçacıkların inceleme alanı içindeki hareketinden yola 
çıkarak bu parçacıkların hız vektörleri ortaya çıkmıştır [23]. 
Ortaya çıkan bu hız vektörleri MATLAB programına 
aktarılmıştır. 
 
PIV verilerini POD ve sistem tanılama işlemlerinde 
kullanabilmek için, anlık görüntülerin içerisinden kanat 
profilinin boyutlarının bulunması gerekmektedir. Kanat 
hareketli olduğu için bu işlem her görüntüde ayrı ayrı 
uygulanmıştır (Şekil 2). Bu amaçla, MATLAB programı 
içerisindeki çeşitli görüntü işleme algoritmaları kullanılmıştır. 
MATLAB Image Processing Toolbox kullanılarak, görüntü 
iyileştirme, gürültü azaltma, morfolojik operasyon ve köşe 
bulma işlemleri PIV görüntülerine uygulanmış ve kanat 

profilinin ön ucu, arka ucu, çeyrek genişlik mesafesi, hücum 
açısı gibi geometrik bilgileri bu sayede bulunmuştur. 
 
Yukarıda anlatılan görüntü işleme algoritmasıyla bulunan 
kanat profili geometrisine açısal hız bilgileri eklenmiştir. Akış 
alanındaki akış çizgileri kanat profilinin içinden geçemediği 
için bu işlemin yapılması zorunludur. POD metodunu 
uygulamak için bu hız bilgisinin görüntülerin her noktasında 
mevcut olması gerekmektedir. Kanat sinüzoidal yunuslama 
hareketi yapmaktadır. Anlık hücum açısı  α radyan cinsinden 
şu şekilde bulunabilir. 

���� � ����	
����� (1) 

burada α� � π�� , � � ���
��  hareketin frekansı ve �  zamanı 
temsil etmektedir. Kanadın çeyrek kanat eni mesafesine göre 
açısal hız ω rad/s cinsinden aşağıdaki ifadeyle gösterilmiştir. 

ω��� � �α����� � �π�α� �����π��� (2) 

Her görüntü için kanat yüzeyinin x-y koordinatları ve açısal 
hızları ω bilindiğine gore, kanadın içindeki ve yüzeyindeki hız 
vektörleri ���� �� aşağıdaki ifadeyle hesaplanabilir. 

���� �� � ���� ��  ω! (3) 

Burada �  kanadın çeyrek kanat eni mesafesine göre olan 
pozisyon vektörünü, ! ise z yönündeki birim vektörü temsil 
etmektedir. 

2.2. Anlık görüntülere POD metodunu uygulayarak POD 
modlarının ve zaman katsayılarının bulunması 

POD, yüksek mertebeli işlemleri daha düşük mertebeli 
yaklaşımlarla açıklayabilmeyi sağlayan etkin bir veri analiz 
metodudur. POD metodu kullanılarak akış içerisindeki hız 
denklemi uzaysal modlar ve zamana bağlı genlik olarak 
ayrıştırılabilir. POD metodu Karhunen-Loeve Decomposition 
metodu olarak da bilinir [8]. POD metodunun uygulanabilmesi 
için deneysel veya nümerik bir sistemden anlık görüntülerin 
toplanması gerekir. Bu çalışmada PIV ölçüm tekniği 
kullanılarak NACA0012 kanat profili çevresindeki sabit 
olmayan akış incelenmiş ve anlık hız verileri toplanmıştır. 
Veriler toplandıktan sonra POD metodu birtakım temel 
fonksiyonlar üreterek toplanan anlık görüntüleri uzaysal olarak 
temsil eder. Bu temel POD fonksiyonlarının her biri akış 
alanındaki enerjiyi belli bir oranda temsil eder [19,24]. Belli 
sayıda POD modu �"�  seçilerek, akışın enerjisi yeterli bir 
şekilde temsil edilebilir. Akış alanı sonlu boyut yaklaşımı 
yapılarak aşağıdaki denklemle ifade edilebilir. 

#�$� %� �� &'()���*)�$� %�+
),-  (4) 

burada () , �
 � 
����. � "  zaman katsayılarını, *)  ise POD 
modlarını temsil etmektedir. Akış alanının POD modlarını 
( *)�  bulmak için i anındaki ��/�  anlık hız verileri ��/� 
bulunmalıdır. Anlık hız verileri, �/��� �� � ���� �� �/� şeklinde 
de gösterilebilir. Anlık görüntülerin ortalamalarını 

#0�$� %� � 1#2 � �3'#)�
$� %
�4
),- 

 (5) 
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biçiminde tanımlayabiliriz; burada 3  anlık görüntü sayısını 
temsil etmektedir. Hız ölçümlerinden, bulunan ortalama 
değerler çıkartılırsa yeni anlık veriler (5)) elde edilir. 5)�$� %� � 5�$� %� �)�
� #�$� %� �)� 6 #0�$� %� � #)�$� %� 6 #0�$� %� 

 
(6) 

Daha sonra bu yeni veriler kullanılarak 3  3  boyutundaki 
uzaysal korelasyon matrisi 7 oluşturulur. 
 7)8 � �3995)�$� %�58�$� %�:$
:%�



 � � 
��. �3� ; � ��. �3 

(7) 

 
Oluşturulan bu matrisin özdeğeri ve özvektörü bulunarak akış 
alanının POD modları *) hesaplanabilir.  

7*) � <)*)  (8) 

POD modları *) , korelasyon matrisinin özvektörleridir. 
Matrisin her bir özdeğeri <)  ise, ilgili POD modunun temsil 
ettiği akış enerjisi miktarını gösterir.  Bu enerji bilgisi baz 
alınarak, (4) denklemindeki yaklaşıklamada kullanılacak POD 
modu sayısı ( " ) belirlenebilir. Bulunan POD modları 
ortonormal olmak zorundadır. Bu nedenle POD modları 
aşağıdaki denklemi sağlamalıdır. �399*)�$� %�*8�$� %�:$
:% � =�� >�
� � ;�� >�
� ? ;@
 (9) 

POD modlarını bulduktan sonra, akış alanındaki ()  zaman 
katsayıları anlık görüntülerin, POD modlarının üzerine 
izdüşümü alınarak bulunur. ()A�8B � �3995A$� %� �8B*)�$� %�:$
:% �� � ��. � "� ; � ��. �3 

���� 
POD yönteminin detayları, Holmes ve grubu [25] ve Sirovich 
[26] kaynaklarından öğrenilebilir. 
 
POD metodu (4) numaralı denklem açılımını elde etmek için, 
PIV tekniğiyle elde edilen anlık görüntülere uygulanmıştır. Bu 
amaçla 5 periyotluk kanadın yunuslama hareketinin verileri 
toplanmıştır. Bu 5 periyotluk veri, 250 tane çift görüntü 
içermektedir. Yukarıda anlatılan prosedür kullanılarak 
elimizdeki hız ölçümlerinin POD modları bulunur. (10) 
numaralı denklemde gösterilen, anlık görüntülerin POD 
modları üzerine izdüşümü alınarak da zaman katsayıları 
hesaplanır.  

2.3. Sistem tanılama 

POD modları elde edildikten ve akış (4) kullanılarak ifade 
edildikten sonra, zaman değişiminin sadece ()  katsayıları 
tarafından belirlendiği gözlenebilir, bunun sebebi ise Ф) 
modlarının zaman değişkenlerine değil, sadece uzaysal 
değişkenlere bağlı olmasıdır. Bu sebepten ötürü akış 
dinamiklerini modellemek için uygun bir dinamik modelin ()��� zaman katsayılarının yörüngesine oturtulması lazımdır. 
Bu amaçla aşağıdaki formda bir durum-uzayı modeli 
türeteceğiz: C�� D EF� � GC��� D HI��� (11) 

%��� � 7C��� D JI��� (12) 

Burada C K LM  durum vektörü, 	 K N
 sistemin derecesi, I K L kontrol girişi, % K LM ise çıkış sinyalidir. Akışın anlık 
görüntüleri EF K L  saniye örnekleme periyodu ile bölünmüş 
ayrık zaman aralıklarında elde edildiğinden dolayı yukarıdaki 
model bir ayrık-zamanlı durum-uzayı modelidir. G, H, 7 ve J 
matrisleri dinamik sistemi belirler ve sistem tanılama 
teknikleri kullanılarak (11) ve (12)’deki modeli oluşturmak 
üzere elde edilirler. Bu amaçla sisteme sinüs dalgası, rampa 
fonksiyonu ve çirp sinyali gibi girdiler uygulayıp sonuç 
çıktılar uygulanır ve buna bağlı elde edilen zaman katsayıları 
aşağıdaki gibi bir cıkış vektöründe toplanır %��� � (��� � O(-���
(P���.
(+���QR (13) 

Burada " ifadede kullanılan POD modlarının sayısıdır. Giriş-
çıkış verisine bir alt uzay sistem tanılama metodu (N4SID) 
uygulanarak (11) ve (12) deki G , H , 7  ve J  matrisleri elde 
edilir. Bu alt uzay  metodunun ana fikri, ilk olarak 
genişletilmiş gözlenebilirlik matrisinin tahmininin 
yapılmasıdır: 

ST � U 77GV7GTW-X (14) 

Bunun için sisteme ait giriş-çıkış verileri kullanılarak en küçük 
kareler benzeri izdüşüm adımları izlenir. Özellikle aşağıdaki 
formda bir ifade ile bunu göstermek mümkündür. YT��Z� � ST 
C��Z� D [T\T��Z� D 5��� (15) 

Bu ifade (11) ve (12) den çıkartılabilir, burada 
 

YT��Z� � U
 Y��Z�Y��Z]-�VY��Z]TW-�
X (16) 

 

\T��Z� � U
 I��Z�I��Z]-�VI��Z]TW-�
X

 (17) 

   

[T � ^ J 


�7H 


J __ � �� �

V 




V ` V 
V7GTWPH 7GTWaH _ 7H Jb (18) 

           
şeklindedir ve 5���  çıkış gürültüsünden dolayı eklenmiştir. 
Genişletilmiş gözlenebilirlik matrisi ST  (15) ifadesinden, 
eşitliğin iki tarafını da 5��� gürültüsünün etkisini asimptotik 
olarak yok edecek ve [T\��Z� terimlerini eleyecek niceliklerle 
ilişkilendirilerek elde edilir. ST  bilindiği takdirde, 7  ve G 
matrisleri ST nin ilk satır bloğu ve kaydırma özelliği sırasıyla 
kullanılarak bulunabilir. G  ve 7  elde edildiğinde, H  ve J 
matrisleri doğrusal en küçük kareler kullanılarak aşağıdaki 
ifadeden elde edilebilir %��Z� � 7�cd 6 G�W-HI��Z� D JI��Z� (19) 

Yukarıdaki ifade, (11) ve (12) ile tanımlanan sistemin 
kaydırma operatörü c  cinsinden ifadesidir. Durum-uzayı 
modellerinin tahmini için kullanılan alt uzay metodunun 
detayları Ljung [27], Van Overschee [28] ve Larimore [29] 
kaynaklarında bulunabilir.  

437



 
Buradaki çalışmada yukarıda anlatılarn sistem tanılama 
yaklaşımını gerçeklemek için MATLAB System Identification 
Toolbox kullanılmıtır. (10) ifadesindeki gibi anlık görüntülerin 
POD modları üzerine izdüşümü yapılmış ve elde edilen zaman 
katsayılarının dinamiğini temsil eden bir model bu sayede elde 
edilmiştir. 

3. Sonuçlar 

Bu bölümde önceki kısımda belirtilen, NACA0012 kanadının 
çırpma hareketinin dinamik modelinin elde edilmesi için 
uygulanan yöntemin sonuçları sunulacaktır. İlk olarak önceki 
bölümde anlatılan PIV deney düzeneği kullanılarak hız 
verisinin elde edilebileceği deneyler yapılmıştır. Şekil 2’de 
PIV ölçümlerinden elde edilen görüntülerden birkaçı 
görülebilir. Lazer tarafından aydınlatılmış parçacıklar 
görüntülerde beyaz renkte, hareket halindeki kanat ise 
görüntülerde siyah renkte görülebilir. Sonrasında PIV 
görüntülerinden beş periyot için Dantec Dynamic Studio 
programı kullanılarak hız vektörleri oluşturulur. Daha sonra 
görüntü işleme teknikleri kullanılarak kanadın anlık konumu 
belirlenir. Şekil 3, x yönündeki anlık hız alanını ve uygun 
kanat konumunu üst üste getirilmiş şekilde göstermektedir (y 
yönündeki veriler yer darlığı nedeniyle gösterilmemiştir ancak 
benzerdir). Öncelikli olarak bu anlık görüntülere POD 
uygulanır, kanadın içindeki ve çevresindeki hız bilgisi (3) 
ifadesi kullanılarak doldurur ve akışın ortalama bilgisi 
çıkartılır. Anlık görüntülere POD uygulayarak elde edilen ilk 
dokuz POD modunun x bileşeni Şekil 4'te gösterilmiştir. İlk 
mod en yüksek enerjili moddur ve akışın en baskın 
karakteristiğini temsil eder. Devamındaki modlar akış 
karakteristiğinin ek detaylarını açığa çıkartır. İfade (4)’ün 
içerdiği POD modlarının sayısı, akış enerjisinin (dolayısıyla 
akıştaki detay miktarının) ne kadarının yaklaşıma dâhil 
edilmek istendiğine göre seçilir. Modların sayısının yüksek 
olması daha iyi bir yaklaşım ortaya çıkartacaktır fakat bu da 
modelin karmaşıklığını arttırmaktadır. Bu çalışmada 250 
moddan 100 tanesi seçilmiştir ki bu da akış enerjisinin %98.93 
üne karşılık gelmektedir (bkz. Şekil 5). Seçilen mod sayısının 
akışı doğru olarak ifade ettiğini doğrulamak için ifade (4) (ki 
burada () zaman katsayıları ifade (10) da belirtildiği gibi akış 
anlık görüntülerinin POD modları üzerine izdüşümünün 
alınması ile elde edilmektedir) kullanarak bir geri çatılama 
elde edilmiştir. Geri çatılama yapılmış akış hızlarının x 
bileşeni  Şekil 6'da belirtilmiştir. Geri çatılama yapılmış akış 
hızı,  Şekil 3'teki PIV den elde edilen anlık görüntülerle büyük 
ölçüde benzerdir. Bundan sonraki adım ise N4SID sistem 
tanılama tekniği kullanarak katsayı verisine bir dinamik model 
oturtmaktır. Bu prosedür MATLAB System Identification 
Toolbox kullanılarak yürütülmüştür ve ifade (11) ve (12) deki 
gibi bir ayrık zaman durum-uzayı modeli elde edilmiştir. Bu 
modelin derecesi 40 olarak ortaya çıkmştır. Bu modelin POD 
zaman katsayılarına yakınsadığını değerlendirmek için, 
öncelikle model 5 periyot (50 saniye) kadar çalıştırılır ve 
çıktısı POD zaman katsayılarıyla karşılaştırılır. Bu 
karşılaştırma Şekil 7’de gösterilmiştir. Model çıktısının POD 
zaman katsayılarına kabul edilebilir derecede yakın olduğu 
görülebilir. Bundan dolayı dinamik model akışın zaman 
değişimini yakalamada başarılıdır denebilir. Son bir test 
olarak, dinamik modelin çıktısı, ifade (4) teki ()  ler olarak 
kullanılarak bir geri çatılama yapılmıştır ve sonuçları Şekil 
8'de gösterilmiştir. Bu şekillerin Şekil 3'teki orijinal PIV anlık 
görüntüleri ile karşılaştırılması yapıldığında sonuçların 

birbirlerine yeterli ölçüde yakın olduğu görülebilir. Buna 
dayanarak makalede belirtilen prosedür uygulanarak elde 
edilen modelin, akışı kabul edilebilir bir doğrulukta ve çeşitli 
analiz ve kontrol tasarımı tekniklerinde kullanılabilecek bir 
şekilde ifade ettiği söylenebilir. 

 

4. Gelecekteki Çalışmalar 

Bu makalede bir çırpan kanadın dinamik davranışının 
modellemesi yaklaşımı incelenmiştir. Model çıktısının akışın 
zaman değişimini kabul edilebilir bir doğrulukta ifade ettiği 
görülmüştür. Böyle bir matematiksel model, akışın belirli 
özelliklerinin (örneğin kararlılık) analiz edilmesinde veya 
belirli sentezlerin (örneğin kontrolör tasarımı) yapılmasında 
kullanılabilir. İleriki çalışmalar, bulunan metodun PIV 
deneylerimizde önceden almış olduğumuz  farklı kanat 
datalarına (SD7003, elips ve düz plaka) uygulanmasını 
içermektedir. 
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Tablo 1:Akış özellikleri ve PIV parametreleri 

Kanat 
Tip NACA0012 

Kiriş [m] c = 0.06 
Uzunluk [cm] 30 

Akış 
Akışkan Su 

Sıcaklık [°C] 21 
Ortam 40 cm x 40 cm x 80 cm tank 

Hareket 
Periyot [s] 10 

Max. Açısal Hız 
[rad/s] 0.63 

Partikül 
Tip Gümüş Kaplamalı Boş Cam 

Küreler 
Çap [µm] 10 

Yoğunluk [g/cm3] 0.0000475 

Laser 
Tip Nd:YAG 

Güç [mJ/darbe] 120  

Kayıt 

Kamera Tipi CCD FlowSense 2M/E 
Kamera Sayısı 1 
Objektif Odak 
Uzaklığı [mm] 60 

Resim Karesi Hızı 
[Hz] 5 

∆t/T 0.02 
Çözünürlük [piksel] 1600 x 1200 

Görüntüleme 
Gecikme Zamanı [µs] 10000 

İnceleme 
Metot Çift Resim Karesi & Adaptif 

Çapraz Korelasyon 
Çözünürlük 50% örtüşmeli 32 x 32 piksel  

 

 
Şekil 1: PIV Düzeneğinin Şematik Çizimi 
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Şekil 2: Çırpan NACA0012 Kanadının Anlık PIV 
Görüntüsü 

 
Şekil 3: İkinci periyottaki PIV anlık görüntülerinin X 

hız bileşenleri 

 
Şekil 4: X Yönündeki POD Modları 

 
Şekil 5: Enerji Seviyesine Karşılık POD Modlarının Sayısı 

 
Şekil 6: POD zaman katsayılarıyla geri çatılanmış X hızları 

 

 
 

Şekil 7:Kanal çıkışları 
 

 
Şekil 8: Sistem tanılama katsayılarından geri çatılama 

yapılmış X hızları 
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