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ÖNSÖZ 

Şimdiye kadar havacılık alanındaki gelişmelere geçmişte yapılan hatalar yüzünden 
seyirci olarak bakan ülkemiz, bu alanda yeni başlayan ve büyük bir hızla ilerleyen 
insansız hava araçları konusunda kesinlikle geride kalmamalıdır.  

Bu tez çalışmasında, lisans bitirme çalışmasında tasarımını düşünülen dikey iniş-
kalkış yapabilen bir insansız hava aracını donanım açısından detaylandırarak 
ülkemizde yeni başlayan insansız hava aracı çalışmalarına bir katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada benden yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. 
Turan SÖYLEMEZ'e ve eş danışman hocam Sayın Yard. Doç. Dr. Hayri ACAR'a 
saygılarımı sunarım. 

Ve en önemlisi, çok sevdiğim eşim Ümmühan'a ve anneme sonsuz teşekkürler 
ederim. 

 

 

Haziran 2007                  Sinan Ekinci 
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BİR İNSANSIZ HAVA ARACI VE UÇUŞ KONTROL SİSTEMİNİN 
TASARIMI 

ÖZET 

Bu çalışmada, dikey iniş kalkış özelliğine sahip bir İHA (İnsansız Hava Aracı) 
kavramsal tasarımı ve bu tasarıma göre şekillenen kontrol tahrik sistemi (KTS) 
uygulaması anlatılmıştır. KTS aynı zamanda İHA'nın itki sistemidir ve aynı eksen 
üzerinde birbirine zıt yönde dönen iki pervaneden oluşan bir fan şeklindedir. İtki 
sisteminin kontrolü İHA'nın yönelimini ve havada dengede kalmasını sağlamaktadır 
ve bu yüzden tasarımdaki ilk ve en büyük problem olarak görülmüştür. 

KTS uygulaması için öncelikle tek serbestlik dereceli bir platform üretilmiştir. Bu 
platform test düzeneğinde bulunan iki yüzey, İHA gövdesini ve rotor düzlemini temsil 
etmektedir. Alttaki yüzeyin belirli sınırlar içinde eğilmesi sonucunda üstteki platform 
yer düzlemine paralel kalmaya çalışacaktır. 

İHA KTS uygulaması olan platform dengeleme test düzeneğinde, öncelikle yüzeyinin 
yer düzlemine göre açısının bulunabilmesi için bir ataletsel ölçüm birimi (AÖB) 
oluşturulmuştur. AÖB verileri bir mikrokontrolcü ile işlenmiş ve elde edilen açısal 
geri besleme yine aynı mikrokontrolcü içerisine gömülü kontrolcüden geçirilerek 
platformun açısal hareketini sağlayan servoya gönderilmiştir. 

AÖB, iki eksenli bir ivmeölçer ve tek eksenli bir dönüölçerden oluşmaktadır. Bu 
algılayıcılardan tek başına elde edilen açı bilgisi platform dengeleme uygulaması için 
yeterli olmamıştır. Bu sebeple daha doğru açı bilgisi elde edilebilmesi için 
algılayıcıların avantajlı yönleri Kalman Süzgeci ile birleştirilmiştir. Kalman Süzgeci 
algoritmaları, mikrokontrolcüde koşturulmadan önce doğrulama kolaylığı ve 
değişkenlerin daha iyi gözlenebilmesi açısından MATLAB-SIMULINK ortamında 
oluşturulmuştur. 

Son olarak, platform dengeleme test düzeneği için kontrolcü tasarlanmıştır. Kontrolcü 
parametre değişimlerinin sistem üzerindeki etkilerinin anında görülebilmesi için 
platform dengeleme test düzeneği döngüde-donanım testi olacak şekilde 
değiştirilmiştir. 
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DESIGN OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE AND FLIGHT CONTROL 
SYSTEM 

ABSTRACT 

In this study, design of an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) with vertical take-off and 
landing capabilities and its CAS (Control Actuator System) application are 
considered. CAS, which is formed by a ducted fan assembled from two coaxial 
propellers, is also the thrust system of the UAV. Control of the thrust system provides 
UAV's navigation and balance, and therefore considered as the first and the biggest 
problem in this design. 

For the CAS application, firstly a one degree of freedom platform is produced.  Two 
surfaces that exist in this test platform represent the fuselage of UAV and rotor plane. 
The upper plane is tried to be kept parallel to the earth surface when the lower plane 
is tilted within given limits. 

Then, an IMU (Inertial Measurement Unit) is developed to provide platform angular 
feedback. To keep the platforms plane parallel to earth surface, IMU data is 
processed. Then, angular command, which is used for angular motion of the platform, 
is send to the servo. 

IMU is assembled from a 2-axis accelerometer and a 1-axis gyroscope. However, 
these sensors are not enough to find the angular position of the dynamic system for 
the stabilization of the platform. As a solution, outputs of accelerometer and 
gyroscope are fused with Kalman Filter in order to get a more correct value of the 
platform angle. Kalman Filter algorithms are first constructed in MATLAB-
SIMULINK environment before running tests on microcontroller to be able to follow 
the variables interactively and provide a straightforward design. 

Lastly, controllers for the stabilization of the platform test application are designed. In 
order to be able to immediately see the effects of change of controller parameters on 
the system, the design application is changed to be a hardware in the loop test system.  
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1 GİRİŞ 

Uzaktan kontrollü hava ve yer araç sistemleri, askeri ve sivil operasyonları 

destekleme açısından yüksek potansiyele sahiptirler. Bu araçlar taşıdıkları algılayıcı 

ve kameralarla olay yeri gözetleme, delil toplama ve tehlike durumlarını bildirme gibi 

görevleri yerine getirebilirler. Uzaktan kontrollü araçlar günümüzde birçok askeri ve 

sivil güvenlik birimlerince kullanılmaktadır. İnsansız yer araçları dayanıklı 

olmalarının yanında kullanım yönünden kolaydır. Fakat kabiliyetleri bozuk arazi ve 

engeller içerisinde sınırlıdır. İnsansız hava araçları (İHA) ise üç boyutlu hareket 

kabiliyetine sahiptir ancak bu araçlarında iniş-kalkış alanı ve sınırlı görev zamanı gibi 

kısıtları bulunmaktadır [1]. 

Bu çalışmada, dikey-iniş kalkış özelliklerine sahip İHA kavramsal tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarıma göre şekillenen ve İHA'nın taşıma kuvvetini sağlayan rotor 

sistemi aynı zamanda aracın kontrol tahrik sistemi (KTS) olacaktır. Yani bu aracın 

havada dengede kalması ve yönelimi, bu sistemin kontrol edilebilmesine bağlıdır. 

Dolayısıyla KTS bu İHA tasarımında çözülmesi gereken en öncelikli problem olarak 

görülmüştür. 

KTS uygulaması için öncelikle tek serbestlik dereceli bir platform üretilmiştir. Bu 

platform test düzeneğinde bulunan iki yüzey, İHA gövdesini ve rotor düzlemini temsil 

etmektedir. Alttaki yüzeyin belirli sınırlar içinde eğilmesi sonucunda üstteki platform 

yer düzlemine paralel ya da belirli bir açıda kalmaya çalışacaktır.  

İHA KTS uygulaması olan platform dengelemesi test düzeneğinde, öncelikle 

yüzeyinin yer düzlemine göre açısının bulunabilmesi için bir ataletsel ölçüm birimi 

(AÖB) oluşturulmuştur. AÖB verileri bir mikrokontrolcü ile işlenmiş ve elde edilen 

açısal geri besleme yine aynı mikrokontrolcü içerisine gömülü kontrolcüden 

geçirilerek platformun açısal hareketini sağlayan servoya gönderilmiştir. 

AÖB, iki eksenli bir ivmeölçer ve tek eksenli bir dönüölçerden oluşmaktadır. Bu 

algılayıcılardan tek başına elde edilen açı bilgisi platform dengeleme uygulaması için 

yeterli olmamıştır. Bu sebeple daha doğru açı bilgisi elde edilebilmesi için 

algılayıcıların avantajlı yönleri Kalman Süzgeci ile birleştirilmiştir. Kalman Süzgeci 
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algoritmaları, mikrokontrolcüde koşturulmadan önce doğrulama kolaylığı ve 

değişkenlerin daha iyi gözlenebilmesi açısından MATLAB-SIMULINK ortamında 

oluşturulmuştur. 

Son olarak, platform dengeleme test düzeneği için kontrolcü tasarlanmıştır. Kontrolcü 

tasarımının etkilerinin görülerek daha kısa zamanda yapılabilmesi için, platform 

dengeleme test düzeneği, döngüde-donanım testi olacak şekilde değiştirilmiştir. Yani 

mikrokontrolcü içerisinde gömülü olarak bulunan Kalman Süzgeci yazılımından elde 

edilen açı bilgisi seri port üzerinden MATLAB-SIMULINK ortamına aktarılmıştır. 

Bu açısal geri besleme ile istenilen platform açısı arasındaki açısal hata, kontrolcüye 

gönderilmektedir. Kontrolcü çıktısı olan kontrolcü açı komutu ise tekrar seri port 

üzerinden mikrokontrolcüye gönderilmiştir. Dolayısıyla kontrolcü kazanç 

katsayılarının değişiminin test düzeneği üzerindeki sonuçları gerçek zamanlı olarak 

görülebilmiştir. 
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2 İHA YAPISI 

Bu çalışmada kavramsal tasarımı yapılan İHA etrafı kapalı rotorları ile dikey iniş-

kalkış özelliğine sahip olup, üzerinde kamera, algılayıcılar vb. gibi faydalı yükleri 

taşıyabilmektedir. Küçük boyutlarda olmasından ve iniş-kalkış pisti ya da fırlatma 

rampasına ihtiyaç duymamasından dolayı, araç arama-kurtarma, gözetleme, takip gibi 

askeri ve sivil operasyonlarda rahatlıkla kullanılabilecektir. Özellikle aynı eksen 

üzerinde zıt yönlerde dönen rotor, aracın tipik bir helikopterin manevra yeteneğine 

sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu rotorun etrafının kapalı olması aracın 

kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemektedir. Böylece araç birçok 

engellerin olduğu orman, yerleşim yerleri ya da mağara ve bina içi gibi tamamen 

kapalı alanlarda uçabilecektir. 

İHA'nın ismi, itki sisteminde kullanılan pervanelerden ve bir helikopterin hareket 

özelliklerine sahip olmasından dolayı İngilizce pervane (Propeller) ve helikopter 

(Helicopter) kelimelerinin birleşimi olan PROCOPTER olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada yapılan İHA tasarımına benzer bir İHA sistemi, Şekil 2-1'de görülen 

Sikorsky firmasının üretmiş olduğu Cypher'dır. Cypher aracı İHA'lar için yenilikçi bir 

yaklaşımdır. Çünkü hava aracını kontrol ve dengeleme için etrafı kapalı zıt yönde 

dönen rotor kullanan ilk İHA'dır. Zıt yönde dönen rotor hava aracının üzerindeki 

torku dengelemekte, araca kaldırma kuvveti ve her yönde hareket sağlamaktadır. 

Rotorları çevreleyen gövde, rotorlara yardımcı olarak ek kaldırma kuvveti 

sağlamasının yanında aviyonik, yakıt, faydalı yük ve diğer uçuşla ilgili donanımı 

üzerinde barındırmaktadır. Ayrıca rotorları çarpmalara karşı koruyarak uçuş 

güvenliğini arttırmaktadır.[1] 

Tablo 2-1'de bu aracın özellikleri görülmektedir. 
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Şekil 2-1 Sikorsky Cypher 

Tablo 2-1 Cypher Karakteristikleri 

Karakteristik Değer Karakteristik Değer 
Gövde Çapı 1.98 m Uçuş Tavanı 2438 m 

Yükseklik 0.60 m Hız (max) 100 kmh 

Rotor Çapı 1.22 m Uçuş Zamanı (max) 2–3 saat 

Ağırlığı 120 kg Uçuş Mesafesi (max) 90–125 (modele bağlı) 

Kalkış Ağırlığı 
(max) 

136–154 kg 
(motora bağlı) 

Faydalı Yükleri EO, FLIR, ufak radarlar, 
manyetometreler, vericiler, 
öldürücü olmayan faydalı yükler. 

Faydalı Yük 
Ağırlığı 

11–22 kg   

2.1 Procopter Genel Yapısı 

Şekil 2-2'de tasarlanan İHA'nın genel yapısı görülmektedir. Aracın gövdesi halka 

şeklinde olup, itki kuvvetini sağlayan pervaneleri yanlardan tamamen çevrelemiştir. 

Böylece pervaneler korumaya alınmış ve herhangi bir kaza anında kendisine ya da 

çevresine zarar verme olasılığı en aza indirgenmiştir. Bu gövde, pervaneleri 

korumasının yanında aracın bütün aviyonik, haberleşme ve faydalı yükleri üzerinde 

barındıracaktır. 

Bu tasarımda itki sistemi, aynı eksen üzerinde zıt yönlerde dönen iki pervaneden 

oluşan bir fan şeklindedir. Zıt yönde dönen pervaneler, tek pervanenin İHA üzerinde 
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yaratacağı tepki torkunu yok edecek ve aracın dikey iniş-kalkışını sağlayacaktır. 

Böylece birçok helikopter tasarımında ihtiyaç duyulan kuyruk ve kuyruk pervanesi 

gereksinimi ortadan kaldırılmış olacaktır. 

 

Şekil 2-2 Procopter Genel Görünüm 

Şekil 2-3'de görülen itki sisteminin kontrolü İHA'nın yönelimini ve havada dengede 

kalmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu itki sistemi İHA'nın KTS'sini (Kontrol Tahrik 

Sistemi) meydana getirmektedir. Şekil 2-3'de görüldüğü üzere rotor dişli kutusuna 

120º açı ile bağlı olan iki bağlantı elemanının yukarı aşağı hareketi, rotor düzlemi ile 

İHA gövdesi arasında açı oluşmasını sağlayacaktır. Bu açı oluşan hava akımının 

yönünü değiştirecek ve böylece İHA'nın havada hareket etmesi sağlanacaktır. 

Örneğin; Şekil 2-3'de görüldüğü üzere, bu bağlantı elemanları uçlarının 1 yönündeki 

hareketi rotor düzlemini motor şaft ekseni üzerinde dönmesini, 2 yönündeki hareketi 

ise yunuslamasını sağlayacaktır. Bu hareketlerin sağlanabilmesi için ise motorun 

arkasına bir mafsal eklenmesi düşünülmektedir. 

Fırçasız motorların geliştirilmesi ve tekrar şarj edilebilir pillerin kapasitelerinin 

artmasıyla, elektrik motorlu sistemler ile içten yanmalı motorlar arasındaki 

performans farkı gittikçe kapanmıştır. Benzinli motorun getireceği gürültü, çalıştırma 
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ve kontrol zorluğu gibi dezavantajlardan dolayı bu İHA sisteminde fırçasız tip 

elektrikli motor tercih edilmiştir. Motor, enerjisini gövde içerisine simetrik şekilde 

yerleştirilecek olan ve lityum-polimer pillerden alacaktır. 

 

Şekil 2-3 Procopter İtki Sistemi Genel Görünüm 

Pervaneler hareketini fırçasız tip bir motorla almakta ve aralarındaki dişli kutusu 

sayesinde birbirlerine zıt yönde dönmektedir, Şekil 2-4. Alttaki itki tipinde çalışan 

pervane olup, üstteki pervaneden gelen bozuntulu hava içerisinde çalışacaktır. Bu 

sebeple bu sistemde kullanılan pervanelerin adımı, birbirlerine olan uzaklığı ve dişli 

kutusunun çevirim oranları yapılacak test ve benzetimler çerçevesinde 

kesinleşecektir. 
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Şekil 2-4 Dişli Kutusu 
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3 KTS UYGULAMASI (PLATFORM DENGELEME) İÇİN DONANIM VE 

YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ 

3.1 Genel Yapı 

İHA için tasarlanan KTS'nin doğrulanması ve uygulanabilirliğini göstermek amacıyla 

Şekil 3-1'de görülen platform dengeleme uygulaması yapılmıştır. Üstteki platform itki 

pervanelerinin dönüş düzlemini, alttaki platform ise İHA gövde düzlemini temsil 

etmektedir. Bu uygulamada alttaki platform Y-ekseni etrafında eğildiğinde üstteki 

platform yer düzlemine paralel ya da verilen bir açıda kalmaya çalışacaktır.  

Bölüm 2.1'de açıklandığı üzere rotor düzlemi ile gövde düzlemi arasındaki açısal fark 

rotorlardan gelen hava akımının yönünü değiştirecektir. Bu değişim İHA'nın havada 

hareket etmesini sağlayacaktır. Sonuçta, bu rotor sisteminin kontrol edilebilmesi 

İHA'nın kontrolü anlamına gelecektir. İHA KTS uygulaması olan platform dengeleme 

test düzeneği bu kontrolün donanım ve yazılımsal olarak sağlanabilirliğini 

gösterecektir. 

 

Şekil 3-1 Platform Dengeleme Genel Yapı 

Şekil 3-1'de yapısal şeması görülen platform dengelemesi test düzeneğinde, öncelikle 

platformun yere göre açısının bulunabilmesi için bir ataletsel ölçüm birimi (AÖB) 

oluşturulmuştur. AÖB iki ekseni kullanılan üç eksenli bir ivmeölçer ve tek eksenli bir 

dönüölçerden meydana gelmektedir. AÖB verileri bir mikrokontrolcü ile işlenmiş ve 
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elde edilen açısal geri besleme yine aynı mikrokontrolcü içerisine gömülü 

kontrolcüden geçirilerek, platformun açısal hareketini sağlayan servoya 

gönderilmiştir. Ancak bu algılayıcılardan tek başına elde edilen açı bilgisi platform 

dengeleme uygulaması için yeterli olmamıştır. Bu sebeple daha doğru açı bilgisi elde 

edilebilmesi için algılayıcıların avantajlı yönleri Kalman Süzgeci ile birleştirilmiştir. 

3.2 Elektronik Yapı 

3.2.1 Mikrokontrolcü 

Procopter KTS uygulaması olan platform dengeleme test düzeneğinde; 

algılayıcılardan gelen analog ölçümlerin sayısal veriye dönüştürülmesi, işlenmesi ve 

gerektiğinde bilgisayara aktarılması gereklidir. Bu işlemleri yapabilecek donanım için 

Microchip firmasının ürettiği PIC18F452 mikrokontrolcüsü seçilmiştir, Şekil 3-2. Bu 

mikrokontrolcü 40 Mhz'lik işlemci hızına ve 10 MIPS (Mega Instruction Per Second) 

işlem kapasitesine sahiptir. 8 kanal 10bit ADC'si (Analog-Digital Converter), 2 kanal 

10bit PWM (Pulse Width Moduation) üreticisi ve seri iletişim arabirimi ile üzerinde 

gömülü olarak koşacak Kalman Süzgeci ve kontrolcü algoritmaları için yeterli olduğu 

öngörülmüştür [2]. Mikrokontrolcünün programlanması için üretici firma ürünü olan 

ve lisans gerektirmeyen MPLAB IDE programı ve C18 C programlama dili 

derleyicisi kullanılmıştır. 

 

Şekil 3-2 PIC18F452 
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3.2.2 İvmeölçer 

İvmeölçerler, ivmelenme durumunda lineer hareketi hissetmek için ataletsel 

özellikleri kullanan algılayıcılardır. Procopter KTS uygulamasında, ST 

Microelectronics firmasının ürünü olan, 3-eksenli ±2g/±6g ölçüm aralıklarına 

çalışabilen, LIS3L02AS4 mikro elektromekanik (MEMS) ivme algılayıcısı 

kullanılmıştır. Bu algılayıcı 2.4V'den 3.6V'ye kadar besleme gerilimiyle 

çalıştırılabilmekte ve 100Hz band genişliğinde 0.5mg çözünürlük sağlayabilmektedir 

[3]. Algılayıcının mekanik ve elektriksel özellikleri Ek-1'de verilmiştir.  

Şekil 3–3'de ivmeölçerin elektriksel bağlantı şeması ve ivme ölçüm eksenleri 

görülmektedir. Bu şemada 8, 10 ve 12 numaralı bacaklardan sırasıyla Z, X ve Y eksen 

ivme ölçümleri analog olarak çıkmaktadır. Bu ölçümler RC filtre ile filtrelenmiştir. 

Bu şemada kapasitörler görülmekte, fakat devre içinde tümleşik halde bulunan 110kΩ 

değerindeki dirençler görülememektedir. İstenilen kesme frekansı, bu dirence veya 

buna ek olarak seri bağlanabilecek bir direnç ve kapasitör ile sağlanabilmektedir. 

Daha sonra sinyal çıktıları ivmeölçeri korumak amacıyla bir gerilim izleyiciden 

geçirilmektedir. Yapılan bu çalışmada, seçime bağlı olan bu gerilim izleyiciye gerek 

görülmemiştir. 

 

Şekil 3-3 İvmeölçer Elektrik Bağlantı Şeması ve İvme Ekseni 

KTS uygulamasında 10Hz'lik bir kesme frekansı yeterli görülmüş ve buna göre sinyal 

çıktısına bağlanacak kapasitör değeri aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 
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=      (3.1) 

),,(.10110.2

1
10

3
zyxC

Hz
load×

=
π

    (3.2) 

71044.1 −
×=loadC F  ≈ 150nF     (3.3) 

Bu sonuca göre 10Hz'lik kesme frekansı için yaklaşık 150nF'lık kapasitör gereklidir.  

3.2.2.1 İvmeölçerin Kalibrasyonu 

Kalibrasyon için ivmeölçer, Şekil 3-4'de görüldüğü üzere ölçüm eksenlerindeki ivme, 

yerçekimi ivmesi referansına göre -1g, 0g ve -1g olacak şekilde döndürülmüş ve 

sinyal çıktıları ölçülmüştür. Bu tip algılayıcılar orantısal algılayıcılardır, dolayısıyla 

denge durumunda (0g) algılayıcı çıktısı besleme geriliminin yarısı olacaktır [3]. 

 

Şekil 3-4 İvmeölçer Pozisyonuna Göre Ölçülmesi Gereken Sinyal Çıktıları1 

İvmeölçerin yukarıdaki pozisyonlar sonucunda sinyal ölçüm değerleri Tablo 3-1'de 

görülmektedir. 

                                                
1 Bu şemadaki ivmeölçer 3.3V gerilim ile beslenmektedir. 
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Tablo 3-1 Yerçekimi İvmesine Göre İvmeölçer Eksenleri Sinyal Çıktıları 

İvme X (volt) Y (volt) Z (volt) 

-1g 1.0107 1.0546 1.0107 

0g 1.7187 1.7187 1.7187 

1g 2.3583 2.4218 2.3486 

Bu ölçümlere göre ivmeölçerin her bir eksene göre en uygun doğru denklemi 

bulunmuştur. Bu denklem daha sonra mikrokontrolcü içerisine gömülecek ve 

ivmeölçerin ölçüm eksenleri çıktılarına göre sistemin maruz kaldığı ivmeler 

hesaplanabilecektir. 

Şekil 3-5'de Tablo 3-1'deki sonuçlara göre uydurulan doğru denklemleri 

görülmektedir. 

X ekseni için;  5146.24828.1 += xy    (3.4) 

Y ekseni için; 5326.24625.1 += xy     (3.5) 

Z ekseni için; 5272.24942.1 += xy     (3.6) 

Bu denklemlerdeki "x" çarpanları ölçek faktörü (scale factor), toplam değerler ise 

sapmadır (offset). 
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İvmeölçer X-ekseni İvme/Voltaj Grafiği
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İvmeölçer Y-ekseni İvme/Voltaj Grafiği
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İvmeölçer Z-ekseni İvme/Voltaj Grafiği
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Şekil 3-5 İvmeölçer X, Y, Z eksenleri Doğru Grafikleri ve Denklemleri 
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3.2.2.2 İvmeölçer ile Eğim Açısı Bulunması 

Statik sistemler için oldukça kullanışlı olan bu yöntemde, ivmeölçerden okunan ivme 

değeri, X-eksen ivmeölçeri için yerçekimi ivmesi doğrultusu ile eksen arasındaki 

açının sinüsü, Z-eksen ivmeölçeri içinse kosinüsü olacaktır, Şekil 3-6 [4]. 

 

Şekil 3-6 İvmeölçerden Yerçekimi İvmesine Göre Eğim Bulunması 

X-eksen ivmeölçeri için; 

g

xacc

1
)sin( =θ       (3.7) 

)1/arcsin( gxacc=θ      (3.8) 

Z-eksen ivmeölçeri için; 

g

zacc

1
)cos(

−
=θ      (3.9) 

)1/arccos( gzacc−=θ               (3.10) 
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Eğim açısı X veya Z eksen ivmeölçerinden herhangi biri kullanılarak bulunabilir. 

Fakat bu yöntem eğimin yönünü yani açı işaretini bulmak için yeterli değildir. Eğim 

açısının işaretinin bulunabilmesi için, ivmeölçerin her iki ekseninin de kullanılması 

gereklidir. 

)cos()sin( θθ

accacc zx −
=      (3.11) 

),arctan( accacc xz−=θ     (3.12) 

3.2.3 Dönüölçer 

Procopter KTS test platformunda platform dönüş açısının bulunabilmesi için, ayrıca 

Analog Devices firmasının üretmiş olduğu ±75º/s aralığında çalışabilen, ADXRS401 

MEMS dönüölçeri kullanılmıştır. Bu algılayıcı 4.75–5.25V arası bir besleme 

gerilimiyle çalıştırılabilmektedir [5]. Algılayıcının mekanik ve elektriksel özellikleri 

Ek-2'de verilmiştir. 

 

Şekil 3-7 Dönüölçer Elektrik Devre Şeması ve Dönü Algılama Ekseni 

Şekil 3-7'de dönüölçerin elektriksel bağlantı şeması ve dönüş ekseni görülmektedir. 

Bu algılayıcının da analog sinyal çıktısı ivmeölçerdeki gibi filtrelenmiştir. Filtre 

kesme frekansı 10 Hz olarak belirlenmiştir. Bunun için gerekli olan kapasitör değeri 

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  
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load×
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π

    (3.13) 

 

7104.88 −
×=loadC F ≈ 100nF     (3.14) 

Bu algılayıcıda da ivmeölçerde olduğu gibi sinyal çıktısında tümleşik 180kΩ'luk bir 

direnç bulunmaktadır. Elde edilen sonuca göre 10Hz'lik kesme frekansı için 100nF'lık 

bir kapasitör yeterli olacaktır. 

3.2.3.1 Dönüölçerin Kalibrasyonu 

Üretici firma tablosunda algılayıcı ölçek oranı -40ºC ile 85ºC aralığında minimum 

12.75mv/º/sn, maksimum 17.25mv/º/sn ve 25ºC' de tipik olarak 15mv/º/sn olarak 

verilmiştir. Fakat dönüölçer için oluşturulan elektronik devre ve lehimleme 

çalışmaları sonucunda algılayıcının lineer kalıp kalmadığı bu bölümde 

doğrulanmıştır. 

Dönüölçer, ölçümleme için kullanılan kalibre edilmiş bir dönü tablasına oturtulmuş 

ve çeşitli dönüş hızlarındaki çıktısı 1 dakika süresince 2Hz'de toplanmıştır. Her bir 

dönü için çıktıların ortalaması alınmış ve algılayıcının ölçek faktörü bulunmuştur. 

Tablo 3-2'de çeşitli hızlardaki algılayıcı çıktısı ve Şekil 3-8'de ise bu çıktılar 

sonucunda algılayıcının doğru denklemi görülmektedir. 

Tablo 3-2 Açısal Hızlara göre Dönüölçer Çıktısı 

Acısal Hız 
(deg/sn) 

Algılayıcı 
Çıktısı (V) 

Açısal Hız 
(deg/sn) 

Algılayıcı 
Çıktısı (V) 

45 2.9937 -45 1.5965 

30 2.7636 -30 1.8307 

20 2.6087 -20 1.9885 

10 2.4550 -10 2.1427 

5 2.3747 -5 2.2233 

3 2.3475 -3 2.2543 

1 2.3147 -1 2.2821 

0 2.2983   
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Jiroskop Çıktı Grafiği
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Şekil 3-8 Dönüölçer Çıktı Denklemi 

Grafikte görüldüğü üzere algılayıcı doğrusal bir çıktıya sahiptir. Analog verilere göre, 

uydurulan,  

acisal_hiz=64.395x – 148      (3.15) 

doğru denkleminde 64.395 ölçek faktörüdür ve birimi º/sn/mv 'dur. Bu değerin tersi 

alındığında bulunan 15.5215 mV/º/sn değeri algılayıcı tablosunda verilen oran 

çarpanını doğrulamaktadır. 

Dönüölçerden alınan analog çıktılar daha önce bahsedildiği üzere mikrokontrolcü 

üzerinde sayısal değere dönüştürülmektedir. İvmeölçerde ölçümleme, bu sayısal 

veriler üzerinden yapılmıştır. Ancak dönüölçerde, bu ölçümleme analog çıktıya göre 

yapıldığından ADC üzerinden okunan sayısal değerin tekrar analog karşılığına 

dönüştürülmesi gereklidir. Bu dönüşüm, ADC analog çalışma aralığının sayısal 

aralığına bölümünün, elde edile sayısal değer ile çarpımından hesaplanabilir. 

1024

5
_

V
verisayisalvolt ×=      (3.16) 
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3.2.4 Elektronik Kart Tasarımı ve Üretimi 

Procopter KTS uygulaması olan, platform dengeleme için gerekli elektronik parçalar 

bir elektronik devre haline getirilmiştir. Elektronik devre tasarım ve üretimi için 

EAGLE paket programı kullanılmıştır. 

Şekil 3-9'da elektronik kart şematik tasarımı görülmektedir.  

Şekil'de sol üstte ivmeölçer için 3.3V ve geri kalan tüm devre elemanlarının çalışması 

için gerekli 5V voltaj düzenleyicileri görülmektedir.  Sol altta ise 3-eksenli ivmeölçer 

entegresi (LIS3L02AS4) bulunmaktadır. Bu entegrenin yanında, üretici firma 

tablosunda besleme ile toprak arasındaki gürültünün giderilmesi için kullanılması 

tavsiye edilen iki adet kapasitör yerleştirilmiştir. Analog sinyal çıktılarına yerleştirilen 

3 adet RC filtre kapasitörleri, entegrenin sağında görülmektedir. Bunlara ek olarak 

entegrenin test edilmesini sağlayan "self test", gücünü kesmeye yarayan "power 

down" ve algılayıcının çalışma aralığını değiştiren ±2g/±6g "select" butonlarının 

bulunduğu üçlü anahtar (dipswitch) bulunmaktadır. Ortada ise mikrokontrolcü ve 

bunun çalışması için gerekli kristal ve kapasitörler bulunmaktadır. Sağ üstte 

dönüölçer bağlantı pin'leri ve sağ altta ise, kartın bilgisayarla iletişimi için gerekli seri 

iletişim devresi bulunmaktadır. Bunların dışında ayrıca, elektronik kartın testleri için 

mikrokontrolcünün PORTD'sine bağlı 4 adet LED ve bir potansiyometre 

bulunmaktadır. 

Şekil 3-10'da, şematik çizimdeki devre elemanlarının PCB devre üzerine 

yerleştirilmiş şekli ve devre bağlantı yolları görülmektedir. Kart 10x8.5cm 

boyutlarında çift yüzlü olarak üretilmiştir. Kırmızı yollar üst, maviler ise alt katman 

elektrik yollarını göstermektedir. 

Şekil 3-11'de ise elektronik kartın tamamlanmış hali görülmektedir. 
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Şekil 3-9 Elektronik Devre Kartı Şematik Çizimi 
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Şekil 3-10 Elektronik Kart PCB Görünüm 

 

Şekil 3-11 Elektronik Kart 
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3.2.5 Veri İşleme ve Açı Ölçülmesi 

Test ve simülasyonlar için MATLAB-SIMULINK yazılımı kullanılmıştır. Dönüölçer 

ve ivmeölçerden alınan veri, mikrokontrolcü ile bilgisayarın seri portundan 

SIMULINK'e aktarılmıştır. Seri iletişimde veriler 8 bit olarak gönderilebilmektedir. 

Dolayısıyla algılayıcı çıktıları her bir veri için 8+2 bit olarak, toplam üç algılayıcı 

için 6 sıra halinde gönderilmektedir ve bu veriler "RS232" bloğu içerisinde 

birleştirilmektedir. Daha sonra ivmeölçer verileri "val2g" blokları içerisinde (3.4) ve 

(3.6) eşitliklerinde bulunan ölçek faktörü ve sapmalara göre ivme bilgisi haline 

çevrilmekte ve son olarak "g2deg" bloğu içerisinde (3.12) eşitliği kullanılarak açıya 

dönüştürülmektedir. Dönüölçer verisi ise "val2volt" bloğunda (3.16) eşitliği 

kullanılarak tekrar analog voltaj değerine daha sonra da ölçümleme sonucu (3.15) 

eşitliğinde elde edilen katsayılar ile açısal hıza dönüştürülmektedir. Bu açısal hızın 

integrali alınarak açısal pozisyon bulunmuştur. 

Uygulamada kullanılan her iki algılayıcıda besleme gerilimi ve sıcaklıktan 

etkilenmektedir. Dolayısıyla algılayıcı çıktılarına bu veriler doğrultusunda düzeltme 

verilmesi gerekmektedir. Fakat bu çalışmada ortam sıcaklığı ve besleme gerilimleri 

ölçülmemiştir. Platform yaklaşık düz bir satıh üzerinde iken algılayıcı çıktıları "bias" 

blokları ile sıfırlanmıştır. 

Bu veriler aynı grafik üzerinde çizdirilebilmesi için "mux" bloğu ile birleştirilmiş, 

daha sonrada "To Workspace" bloğu ile MATLAB 'e aktarılmıştır, Şekil 3-12. 
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Şekil 3-12 Simulink Diyagramı 
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Şekil 3-13 AÖB Gürültüsü 

Şekil 3-13'de platform durağan halde iken dönüölçerden alınan açı ve açısal hız 

verileri ile ivmeölçerden alınan açı verisinin 20sn'lik test sonucu görülmektedir.  

Simülasyon adımı 0.01sn olarak alınmıştır. 

Piezo-malzemeden yapılan dönüölçerin, gürültü aralığının 1º/sn 'den daha fazla 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu verinin integrali alındığında bu gürültüler 

toplanarak gerçek açı değerine eklenmekte ve Şekil 3-13'de olduğu gibi açı 

ölçümünde sapma meydana gelmektedir. Grafikteki kırmızı çizgi dönüölçerden elde 

edilen açısal pozisyondur ve 20sn'de 0.6º sapmıştır. Şekil 3-14'de gerçek zamanlı 

olarak 2Hz 'de 60 sn boyunca dönüölçer analog çıktısı görülmektedir. 
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Şekil 3-14 Dönüölçer Gürültüsü 

Kapasitif hücrelerden oluşan ivmeölçer, dönüölçere göre daha az gürültü aralığına 

sahiptir. Şekil 3-13'de görülen mavi çizgiler ivmeölçer gürültüsüdür ve dönüölçer 

gürültüsünden az olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca algılayıcı çıktısından 

doğrudan açı hesaplandığı için zamanla ölçümde sapma meydana gelmemektedir. 

Ancak ivmeölçerle açı ölçmenin dönüölçere göre dezavantajı, ivmeölçerin açı 

ölçümü için yerçekimi ivmesini referans aldığı için sistemin dinamik durumda maruz 

kaldığı ivmelerin açı değişimi olarak algılanmasıdır. 

Şekil 3-15'de platform sağa ve sola yaklaşık 90º eğilmiş daha sonra platform eksenel 

olarak ivmelendirilmiştir. Grafikte bu bölümde anlatılan ivmeölçer ve dönüölçerle 

açı ölçülmesinin birbirine göre avantaj ve dezavantajı açıkça görülmektedir. 
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Şekil 3-15 Açı ve Açısal Hız Grafiği 

Şekil 3-15'de görülen test sonuç grafiğinde, mavi çizgi ivmeölçerden elde edilen 

platform eğim açısı, yeşil çizgi dönüölçerden alınan platform açısal hız ve kırmızı 

çizgi ise bu açısal hızın integrali sonucu elde edilen platform eğim açısıdır.  

Platform, 1. sn'den yaklaşık 3. sn'ye kadar hareketsiz bırakılmış ve daha sonra 14. 

sn'ye kadar yukarı yaklaşık 85º ve aşağı yaklaşık 70º eğilmiştir. Sistemin 

ivmelenmediği durumlarda (14. sn'ye kadar), dönüölçer ve ivmeölçer ile hesaplanan 

platform eğim açılarının birbirlerine ne kadar yakın olduğu görülmektedir. Daha 

sonra 14. sn'den sonra platform eksenel olarak ivmelendirilmiştir. Grafikte görüldüğü 

üzere, dönüölçerden elde edilen açı sonucu eksenel ivmelerden çok az etkilenmesine2 

rağmen, ivmeölçer bu ivme hareketlerini yaklaşık 20º eğim açıları olarak algılamıştır. 

18. sn'den sonra bu eksenel ivmelerin kesilmesiyle ivmeölçer verisi düzelmiştir. 

Ancak dönüölçerden elde edilen açısal hızın integrali sonucu hesaplanan platform 

açısı, bu algılayıcı çıktısı üzerinde Şekil 3-14'de görülen kaçınılmaz gürültülerinde 

eklenmesi sebebiyle testin sonunda yaklaşık 5º sapmıştır. 

Sonuç olarak; Procopter KTS uygulaması için yapılan platform dengelemesinde, bu 

iki algılayıcı avantajları birleştirilerek daha düzgün bir eğim algılayıcısı elde 

edilmesi gereklidir. Bunun için Kalman Süzgeci kullanılacaktır. Kalman Süzgecinde 

                                                
2 Dönüölçer üretici firma tablosuna göre lineer ivmenin algılayıcı çıktısına etkisi 0.2º/s/g'dir. 
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eksenel ivme olmayan durumlarda ölçümü doğru olan ivmeölçer; zamanla açısında 

sapma olan dönüölçere referans olarak verilecektir. Dinamik durumlarda ise 

dönüölçerden elde edilen ölçüm doğru kabul edilecek, böylece platform için en 

doğru açı bulunmaya çalışılacaktır. 
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4 KALMAN SÜZGECİ 

Kalman Süzgeci; aşağıda görülen z ölçümü ile lineer stokastik diferansiyel 

denklemler tarafından tanımlanan, kesikli zaman kontrollü işlemlerde genel problem 

olan durum tahminini çözümleyen matematiksel denklemler serisidir [6].  

111 −−−
++= kkkk wBuAxx (Stokastik Diferansiyel Denklem)  (4.1) 

kkk vHxz +=  (Ölçüm Denklemi)     (4.2) 

Buradaki A durum geçiş matrisi, B girdi veya kontrol matrisi, u girdi veya kontrol 

vektörü ve H ölçüm hassasiyeti matrisidir [7]. Ayrıca yukarıdaki denklemlerde 
kw  

ve kv  sırasıyla işlem ve ölçüm gürültüsüdür. Bu iki gürültü birbirinden bağımsız 

kabul edilmektedir. 

),0(~)(

),0(~)(

RNvp

QNwp
     (4.3) 

Pratikte, işlem gürültü kovaryansı "Q" ve ölçüm gürültü kovaryansı "R" her ölçüm 

ya da adımda değişebilmektedir, ancak bu uygulamada sabit oldukları kabul 

edilecektir. 

Kalman Süzgeci işlem tahminini bir çeşit geri beslemeyle yapmaktadır. Buna göre 

süzgeç öncelikle bir zamana göre kestirimde bulunur ve daha sonra bu zamanda 

alınan gürültülü ölçümlere göre bir geri besleme elde eder. Bu sebeple Kalman 

Süzgeci denklemleri zaman güncellemesi ve ölçüm güncellenmesi denklemleri olmak 

üzere iki gruba ayrılır. Zaman güncelleme denklemleri, bir sonraki adım için 

öncelikli kestirimleri elde etmek için o andaki sistem durumlarını ve hata kovaryans 

tahminlerini belirler. Ölçüm denklemleri ise geri beslemeden sorumludur. Bir adım 

sonraki tahminini elde etmek için yeni ölçümle kestirimleri kullanır [6]. 
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Zaman güncelleme denklemleri kestirim denklemleri olarak, ölçüm güncelleme 

denklemleri ise düzeltici denklemleri olarak da adlandırılabilir. Sonuç olarak Kalman 

Süzgeci Şekil 4-1'deki gibi kestirim-düzeltim algoritması olarak çalışmaktadır. 

 

Şekil 4-1 Kesikli Kalman Süzgeci Döngüsü 

Kesikli Kalman Süzgeci zaman güncelleme ve ölçüm güncelleme denklemleri Tablo 

4-1 ve Tablo 4-2'de görülmektedir [6]. 

Tablo 4-1 Kesikli Kalman Süzgeci Zaman Güncelleme Denklemleri 

11ˆˆ
−−

−
+= kk BuxAx                                                          (4.4) 

QAAPP T

kk +=
−

−

1                                                           (4.5) 

İlk denklemde k-1 zaman adımından k zaman adımına sistem durum tahmini 

yapılmaktadır. İkinci denklemde ise, yine aynı zaman adımına göre sistem hata 

kovaryans tahmini yapılmaktadır. 

Tablo 4-2 Kesikli Kalman Süzgeci Ölçüm Güncelleme Denklemleri 

1)( −−−
+= RHHPHPK T

k

T

kk                                             (4.6) 

)ˆ(ˆˆ −−
−+= kkkkk xHzKxx                                                   (4.7) 
−

−= kkk PHKIP )(                                                            (4.8) 

Ölçüm güncellemede ilk adımda Kalman Süzgeci kazanç katsayısı olan kK ' yı 

hesaplanmaktadır. Daha sonra kz ölçümünü kullanarak sistem durum kestirimi 

yapılmaktadır. En son adım ise sonraki adım için hata kovaryans kestirimidir. 
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4.1 Algılayıcı Birleştirme 

Procopter KTS uygulaması olan platform dengelemesinde, ivmeölçer ve dönüölçer 

algılayıcılarının özellikleri Kalman Süzgeci ile birleştirilecektir. Birleştirme için 

gerekli durum-uzay modeli aşağıda görülmektedir. 

sapmajiroskopjiroskopaçı _−=

•

    (4.9) 

0_ =

•

sapmajiroskop      (4.10) 

Bu denklemelere göre dönüölçer ölçümünden sapma değeri çıkarıldığında platform 

açısal hızı elde edilir. Ancak buradaki sapma değeri ölçülemez bir sabittir. Bu 

denklemlerdeki platform eğim açısına "θ ", dönüölçerden alınan dönü-hızı ölçümüne 

"q" ve dönüölçer sapmasına "b"  karakterleri atanarak sistem durum-uzay modelini 

aşağıdaki gibi çıkarabilir. 

bq −=θ&       (4.11) 

0=b&        (4.12) 

q
bb
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     (4.13) 

Yukarıdaki durum-uzay denklemi, Kalman Süzgeci denklemlerine uygulanacaktır. 

Bu denklemlerde; 









=

b
x

θ
→Durum matrisi, 








 −
=

00

10
A →Durum geçiş matrisi, 









=

0

1
B → Girdi veya kontrol matrisi, 

qu =  → Sistem girdisidir. 
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4.2 Kalman Süzgeci MATLAB Uygulaması 

Platform dengelemede eğim açısının daha doğru bir şekilde bulunabilmesi için, 

Kalman Süzgeci ile algılayıcı birleştirme işlemi yapılmıştır. Bu birleştirme için 

durum-uzay denklemleri ile oluşturulan Kalman Süzgeci algoritması, MATLAB 

yazılımında test edilmiştir. Test için MATLAB editöründe ve MATLAB-

SIMULINK'te iki ayrı yazılım geliştirilmiştir. 

MATLAB editöründe geliştirilen yazılım, platformun herhangi bir hareketi sırasında 

toplanan algılayıcı verilerine göre yine aynı zaman adımlarına göre Kalman Süzgeci 

algoritmasını koşmaktadır. Bu sayede ölçüm gürültü "R" ve işlem gürültü "Q" 

kovaryanslarının değişimlerinin, Kalman Süzgeci çıktısına etkileri daha net bir 

şekilde görülebilmiştir. 

Şekil 4-2'de genel blokları görülen MATLAB-SIMULINK'te geliştirilen yazılım ise, 

Kalman süzgeci algoritmasının gerçek zamanlı olarak test edilmesine olanak 

sağlayacaktır. 

Ivmeölçer ve Gyro Degerlerini 10bit olarak alir.

Bu veriler açi ve açisal hiz olarak derece cinsinde çevrilmektedir.

Bu degerler iki ivme ölçer ve gyro verisi olarak alinmaktadir
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Şekil 4-2 Kesikli Kalman Filtresi MATLAB-Simulink Diyagramı 

RS232 bloğunda; ivmeölçer X, Z-eksen ivmeleri ve dönüölçerden Y-ekseni dönü hızı 

verileri 10 bit olarak alınmakta ve derece olarak açı ve dönü hızına 

dönüştürülmektedir. Diğer iki blok ise Kalman Süzgeci algoritmasının (Şekil 4.1) 
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SIMULINK'teki uygulamasıdır. Yani ilk blokta zaman güncellemesi yapılmakta, 

diğer blokta ise ivmeölçerden alınan açı bilgisine göre ölçüm güncellemesi 

yapılmaktadır. Sistem durum matrisinin yanında Kalman Süzgeci kazanç katsayısı; 

algılayıcı ölçüm çıktıları, ivmeölçer çıktısının integralinden elde edilen eğim açısı ve 

Kalman Süzgeci'nin başarımını gösteren kovaryans matrisinin diyagonalleri çıktı 

alınarak zamana göre çizdirilmiştir. 
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Şekil 4-3 Zaman Güncellemesi Bloğu 
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Şekil 4-4 Ölçüm Güncellemesi Bloğu 

Şekil 4-2'de genel yapısı görülen ve Şekil 4-3 ve Şekil 4-4'de zaman güncellemesi ve 

ölçüm güncellenmesi bloklarının ayrıntıları verilen SIMULINK diyagramı, Kalman 

Süzgeci algoritmaları mikrokontrolcü üzerine gömülmeden önce MATLAB-

SIMULINK ortamında test edilmesini sağlamıştır. 

4.3 Kalman Süzgeci Sonucu 

Yapılan simülasyonda platform öncelikle 10. saniyeye kadar y ekseni etrafında 

yaklaşık ±50º eğilmiş daha sonra x-ekseni doğrultusunda ivmelendirilmiştir. Bu 

hareketin ivmeölçer ve dönüölçerden elde edilen verileri toplanmış ve "imu.mat" 

dosyası olarak kaydedilmiştir. Hata ve ölçüm kovaryansı ayarlarının sonuca 

etkilerinin daha net ortaya konabilmesi için bu dosyada kayıtlı veriler üzeriden 

Kalman Süzgeci sonuçlarına bakılacaktır. Şekil 4-5'de platform hareketi sonucu elde 

edilen açı grafiği görülmektedir. 
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Şekil 4-5 Platform Hareketi Sonucu Algılayıcı Çıktı Grafiği 

Bu veriler üzerinde koşulan ilk Kalman Süzgeci ölçüm ve işlem gürültü 

kovaryansları R=10 ve 
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Q  olarak alınmıştır. Şekil 4-6'da bu 

parametrelere bağlı Kalman süzgeci sonucu görülmektedir. Bu grafikteki mavi çizgi 

Kalman süzgeci sonucunda bulunan değerdir. 
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Şekil 4-6 Kalman Süzgeci Açı Sonuç Grafiği 
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Şekil 4-7 Kalman Süzgeci Açı Sonuç Grafiği (Yakın Gösterim) 
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Şekil 4-8 Kalman Süzgeci Açı Sonuç Grafiği (Yakın Gösterim) 

Şekil 4-6, 4-7 ve 4-8'de görüldüğü üzere Kalman süzgeci sonucunda bulunan açı ile 

ivmeölçer ve dönüölçerlerden alınan açı 10. saniyeye kadar yaklaşık aynı çıkmıştır. 

10. saniyeden sonra ise eksenel ivmelerin referansa yani ivmeölçerlere olan bozucu 

etkisi Kalman Süzgeci sonucunu da etkilemiştir. Fakat bu sapma ivmeölçerden elde 

edilen açıya göre daha az olmuştur. Yukarıdaki grafikte ivmeölçer 30º ye kadar 

sapma yaparken Kalman süzgecinden elde edilen açı sonucunda bu değer yaklaşık 

15º de kalmıştır. Platforma etkiyen ivmeler 16. saniyeden sonra kesilmiş ve platform 

başlangıç durumuna getirilmiştir. Dolayısıyla, ivmeölçer ölçümü düzelmiş ve tekrar 
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0º eğim açısını göstermiştir. Kalman süzgeci sonuçta referansına göre kendini 

düzeltmiş ve 0º olmuştur. Dönüölçer sonucu elde edilen açının ise, daha önceki 

bölümlerde bahsedilen sebeplerden dolayı yine 0º den sapmış olduğu açıkça 

görülmektedir. 

4.4 Kalman Süzgeci Parametre Ayarlarının Sonuçlara Etkisi 

4.4.1 İşlem Gürültü Kovaryansı Etkileri 

Kalman süzgecinin başarımı hata kovaryans matrisine bağlıdır. Bu matris kalman 

süzgecinin referans açısını ne kadar başarılı takip ettiğini göstermektedir. Şekil 4.7'de 

kovaryans yani "P" matrisinin diyagonallerinin zamana göre değişimi görülmektedir. 

Görüldüğü üzere P11 önce sıfıra yaklaşmış daha sonra ise zamanla artmıştır. P22 ise 

yine aynı şekilde zamanla artmaya başlamıştır. Bu sonuçlar Kalman süzgecinin iyi 

çalışmamakta olduğunu göstermektedir. Olması gereken bu katsayıların sıfıra 

yaklaşıp sabit kalmasıdır yani herhangi bir değerle kesişmesidir. 

Kalman Süzgecinin daha iyi çalışması için işlem gürültü kovaryans matrisi "Q" 

üzerinden ayar yapılacaktır. Şekil 4-9'da bu matris elemanlarının azaltılmasının hata 

kovaryans matrisi diyagonal elemanlarına etkileri görülmektedir. Bu grafikte R=10 

alınıp P1 için 
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Şekil 4-9 İşlem Gürültüsü Kovaryans Matrisinin Değişiminin Hata Kovaryansına 

Etkisi 
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere 
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matrisi istenilen sonucu sağlamaktadır. 

4.4.2 Ölçüm Gürültü Kovaryansı Etkileri 

Ölçüm gürültüsü kovaryansının değerinin bulunması, işlem gürültüsüne göre daha 

kolaydır.  Bunun için algılayıcıdan gelen ölçüm gürültüsü sapma aralığının karesi 

alınabilir. Fakat yapılan bu algılayıcı birleştirme uygulamasında, bu gürültü yerine 

ivmenin bozucu etkilerinin alınması gereklidir. Yani İHA'nın havada maruz kalacağı 

eksensel ivmeler bozucu etki olarak alınmalıdır.  

Ölçüm gürültü kovaryansı, dönüölçere göre sistemin ivmeölçere ( yani referansına ) 

ne kadar güvenebileceğini göstermektedir. Yani "R" değerinin artması ile Kalman 

Süzgeci açı sonucunu dönüölçer açı sonucuna yaklaştıracaktır. Böylece sistemin 

maruz kaldığı bozucu ivmelerden daha az etkilenecek fakat normal ölçülerde 

dönüölçere bağlı olarak hata yapacaktır. "R" değerinin azaltılması sonucunda ise 

Kalman Süzgeci sonucu ivmeölçer açı sonucuna daha fazla yakınsayacak ve normal 

durumlarda hata yapmamasına rağmen ivmelenme durumunda ivmeölçer açı ölçüm 

hatasına bağlı olarak daha fazla hata yapacaktır. Şekil 4-10'da R matrisinin Kalman 

süzgecine olan etkisi açıkça görülmektedir. 
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Şekil 4-10 Ölçüm Gürültüsü Kovaryansının Kalman Süzgeci Sonucuna Etkisi 
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Şekil 4-11 Ölçüm Gürültüsü Kovaryansının Kalman Süzgeci Sonucuna Etkisi  

(Yakın Gösterim) 

10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Angle Plot

time

an
gl

e(
de

g)

 

 

R=10

R=1

R=0.1
angle measured

angle integrated

 

Şekil 4-12 Ölçüm Gürültüsü Kovaryansının Kalman Süzgeci Sonucuna Etkisi  

(Yakın Gösterim) 

Şekil 4-11 ve 12'de platformun ivmelenme anındaki açı ölçüm sonuçları yakından 

görülmektedir. Bu grafikteki mor, yeşil ve açık mavi eğriler "R" değerinin sırasıyla 

10º, 1º ve 0.1º için Kalman Süzgeci sonucunu göstermektedir. Siyah ile gösterilen 

"angle_measured" eğrisi ivmeölçerden alınan açı sonucunu, kırmızı ile gösterilen 

"angle_integrated" eğrisi ise dönüölçerden elde edilen açı değerini göstermektedir. 
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Görüldüğü üzere "R" değerinin artması Kalman Süzgeci sonucu elde edilen açı 

değerinin eksenel ivmelere karşı hassasiyetini düşürmektedir. 

4.4.3 Mikrokontrolcü Üzerinde Gömülü Kalman Süzgeci Sonucu 

MATLAB ve SIMULINK'te uygulaması yapılan Kalman Süzgeci algoritması 

mikrokontrolcü üzerine gömülmek üzere C diline çevrilmiştir. Daha sonra Kalman 

Süzgeci sonucu elde edilen ve ivmeölçer sonucu elde edilen açı değerleri 

SIMULINK ortamına aktarılmıştır. 

Şekil 4-13'de platformun rasgele hareketi sonucunda elde edilen ivmeölçer ve 

Kalman Süzgeci açı sonuçları görülmektedir. Kalman Süzgeci açı sonucunun, 

referansı olan ivmeölçer açı sonucuna yakınsaması net bir şekilde görülmektedir. 
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Şekil 4-13 Mikrokontrolcü Üzerinde Koşan Kalman Süzgeci Açı Sonuç Grafiği 
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5 PLATFORM STABİLİZASYONU 

PROCOPTER aracının KTS uygulaması olan platform dengeleme çalışması için 

yapılması düşünülen ve Bölüm 3.1'de yapılma amacı açıklanan Şekil 5-1'deki 

düzenek, Şekil 5-2'deki gibi yeniden yapılandırılmıştır. 

 

Şekil 5-1 Platform Dengeleme Testi Genel Yapısı 

 

Şekil 5-2 Platform Dengeleme Döngüde-Donanım Testi Genel Yapısı 

Bu yapılandırma sonucunda yapılan ilk değişiklik, düzeneğinin döngüde-donanım 

(Hardware in the Loop) testi haline dönüştürülmesidir. Şekil 5-1'deki düzenekte, açı 

bilgisi bilgisayara sadece gözlem için gönderilmekte ve platform kontrolcüsü 

mikrokontrolcü üzerinde gömülü olarak koşmaktadır. Dolayısıyla, bu düzenekte 

kontrolcü davranışı ve komut çıktılarının gözlemi daha zor olacaktır. Şekil 5-2'de 
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yani döngüde-donanım testi düzeneğinde ise kontrolcü MATLAB-SIMULINK 

ortamında koşmaktadır. Bu sayede kontrolcü katsayı değişimlerinin donanım 

üzerindeki etkisi gerçek zamanlı olarak görülebilecektir. Böylece deneme yanılma 

yoluyla yapılacak kontrolcü tasarımında zaman açısından daha etkili yol izlenmiş 

olacaktır. 

İkinci değişiklik ise servonun platform kenarı yerine platform merkezine 

yerleştirilmesidir. Şekil 5-1'deki düzenekte servo koluna bağlı olan ekler, servo şaft 

dönüş oranını düşürmekte ve bu sayede platform hareket hassasiyetini arttırmaktadır. 

Ancak kısıtlı zaman içerisinde bu düzeneğin hazırlanması zor olacağından, servonun 

doğrudan üstteki platformun ortasına bağlanmasına karar verilmiştir. Fakat bu 

yaklaşım test düzeneği üretimini oldukça kolay hale getirmesine rağmen, servo 

çözünürlülüğünü kısıtlayıcı hale getirmiştir. 

Şekil 5-3 ve 5-4'de platform dengeleme test düzeneğinin üretilmiş durumları 

görülmektedir. 

 

Şekil 5-3 Platform Dengeleme Döngüde-Donanım Testi Düzeneği 
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Şekil 5-4 Platform Dengeleme Döngüde-Donanım Testi Düzeneği (Üstten Görünüm) 

5.1 Döngüde Donanım Platform Dengeleme Testi Kontrolcü Yapısı 
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Şekil 5-5 Döngüde-Donanım Platform Dengeleme Testi Kontrolcü Yapısı 

Platform dengeleme döngüde-donanım testinde, MATLAB-SIMULINK ortamında 

koşacak kontrolcü yapısı Şekil 5-5'de görülmektedir. Bu diyagramda sol altta, seri 

port aracılığıyla platform açısı yani kontrolcü geri beslemesi tamsayı olarak 

gelmektedir. Bu değer ile istenilen platform arasındaki açı, platform açı hatasını 
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verecektir. Örneğin; istenilen açı 0º olduğunda platform yere paralel kalmaya 

çalışacaktır. Daha sonra bu hata değeri kontrolcü üzerinden geçmekte ve açı için 

gerekli PWM değerine dönüştürülmektedir. Bu PWM değeri mikrokontrolcü 

üzerinde bulunan PWM yazmacına yazılması gereken değerdir. Daha sonra bir 

kısıtlama bloğu (saturation) ile bu komut sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi yapılan 

platformun yaklaşık 30º'lik bir aralıkta hareket edebilmesidir. 

5.2 Kontrolcü Tasarımı ve Sonuçları 

Platform dengelemede kullanılan servonun kendi içerisinde ana şaftında bulunan 

pottan aldığı geri besleme açısıyla çalışan bir kontrolcüsü bulunmaktadır. Dolayısıyla 

düzenekte kullanılan servonun motor modeli çıkarılarak, bu model üzerinden 

kontrolcü tasarımı yapılabilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak bu düzenekte tercih 

edilen klasik P, PI, PD ve PID kontrolcü katsayıları deneme yoluyla bulunacaktır. 

Burada test düzeneğinin döngüde-donanım olarak koşuyor olması, bu katsayıların 

hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlayacaktır. 

Bu testlerde platform, sol tarafa sonuna kadar eğilmiş ve 0º açısal pozisyonuna 

oturma zamanlarına bakılmıştır. 

5.2.1 P-kontrol 

P-kontrol algoritmasında geri besleme ile komut arasındaki hata sabit bir kazançla 

çarpılır ve kontrolcü komutu haline getirilir. Kontrolcüsü tasarlanan sistemde, komut 

ve mikrokontrolcüden elde edilen geri besleme pozisyon açısı olduğu için P-

kontrolcüsüne açısal pozisyon hatası gelecektir. P-kontrolcü kazancının arttırılması, 

kontrolcünün hataya verilen tepkisini arttıracaktır. Dolayısıyla sistemin verilen 

komuta ulaşma zamanını kısaltacaktır. Fakat verilen komut ile pozisyon arasındaki 

az bir hataya bile fazla tepki vereceğinden, sistemde en yüksek hal aşımına 

(overshoot) sebep olacaktır. P-kontrolcüsü kazancı arttırılarak elde edilen yükselme 

zamanındaki düşüş, en yüksek hal aşımının artması olarak sistem cevabına 

yansıyacaktır. Bu hal aşımının fazla olması sistemi kararsızlığa götürebilmektedir. 
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Şekil 5-6 P-kontrolcü Katsayısının Değişimine Göre Platform Dengeleme Test 

Sonuçları 

Şekil 5-6'da P-kontrolcü katsayıları 0.1, 0.5, 1 ve 1.5 için platform dengeleme test 

sonuçları görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında, P katsayısının artmasıyla sürekli 

hal hatası azalmakta fakat bunun yanında beklendiği üzere, en yüksek hal aşımı ve 

yerleşme zamanı (settling time) artmaktadır. Hatta Kp=1.5 değeri için sistem karasız 

hale gelmektedir. Bunun sebebi önceden açıklandığı üzere kontrolcünün küçük 

hatalara karşı aşırı tepki vermesidir. Bu grafikteki sonuçlara bakıldığında en verimli 

kontrolcü katsayısının P=0.5 olduğu görülmektedir. 

5.2.2 PI-kontrol 

PI-kontrolcüsünde P-kontrolcüsüne ek olarak, geri besleme ile komut arasındaki 

hatanın integrali alınır ve bir I-kontrolcü katsayısıyla çarpılır. Dolayısıyla bu integral 

hataların toplamıdır. Bu hata toplamını sıfıra eşitlendiğinde sistemin sürekli hal 

hatası giderilir. 
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Şekil 5-7 PI-kontrolcü Katsayılarının Değişimine Göre Platform Dengeleme Test 

Sonuçları 

Şekil 5-7'de görüldüğü üzere "Kp=0.5 Ki=1, Kp=1 Ki=1, Kp=0.5 Ki=0.5 ve Kp=0.5 

kontrolcülerine ait sistem cevabı sonuçları görülmektedir. Kontrolcüye eklenen 

integratör beklendiği üzere sistemin sol hal hatasını gidermiştir. 

5.2.3 PD ve PID-kontrol 
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Şekil 5-8 PD ve PID-kontrolcü Katsayılarının Değişimine Göre Platform Dengeleme 

Test Sonuçları 
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PD-kontrolcüsünde P-kontrolcüsüne ek olarak, geri besleme ile komut arasındaki 

hatanın türevi alınır ve bir D-kontrolcü katsayısıyla çarpılır. Dolayısıyla bu türev 

hata eğrisinin eğimidir. Sistem cevabının başlangıçta artı eğimli olması, D-kontrolcü 

komutunun etkisini artırmasına, dolayısıyla PD kontrolcü komutunun eğiminin 

azalmasına sebep olur. Bunun sonucunda sistem hızı kontrol altında kalacak ve en 

yüksek hal aşımı azalacak, fakat yerleşme zamanı artacaktır. 

Şekil 5-8'de test sonuçlarından görüldüğü üzere çeşitli kontrolcülere eklenen türev, 

sistemi kararsız hale getirmiştir. 

5.3 Döngüde-Donanım Platform Dengeleme Testi Sonuçları 

Platform dengeleme testlerinde daha öncede belirtildiği üzere, servonun şaft çevirim 

oranın düşürülmeden platform ortasına monte edilmesi ve mikrokontrolcü ile servo 

arasında yapılan 8bitlik veri yolu nedeniyle açı komutlarının tam sayı olarak 

gönderilmesi, servo açısal hareket çözünürlüğünü düşürmüş ve test platformu için 

kısıtlayıcı hale getirmiştir. Yani verilen açı komutlarına servo, adım motor şeklinde 

cevap vermiştir. Ayrıca servonun kontrolcüsünü içerisinde barındırması, kontrolcü 

tasarımında Root-Locus gibi tekniklerin uygulanmasını engellemiştir. Bu 

sebeplerden dolayı bu çalışmada kontrolcü tasarımı kabaca deneme yanılma yoluyla 

yapılmıştır. 

Yapılan testlerde en iyi sonucu PI-kontrolcüsü (Kp=0.5 Ki=1) vermiştir. Bu 

kontrolcü ile, platform sonucunun daha iyi görülebilmesi ve servonun adım hareket 

etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için, platforma Şekil 5-9'da görülen adım açı 

komutu verilmiş ve sistemin cevabı çizdirilmiştir. Şekil 5-10'da ise sinüs açı komutu 

altında platform açı değişimi görülmektedir. 
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Şekil 5-9 Adım Açı komutu ve Platform Cevabı 
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Şekil 5-10 Sinüzoidal Açı Komutu ve Platform Cevabı 

Sonuçlardan görüldüğü üzere servo yaklaşık 1º hassasiyetle hareket etmektedir. Bu 

sebeple kontrolcü başarımı iyi gözlenememektedir. Açı geri beslemesinin ve 

kontrolcü komutunun ondalık sayı olarak gönderilmesi için bu verilerin 8bit 4 sıra 

halinde gönderilmesi gerekmektedir. Bunun yanında servo şaftı dönüş oranını 

düşürecek dişli kutusu gibi düzelmeler, platformun adım hareket problemini 

çözecektir. 
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6 SONUÇLAR 

Bu çalışmada dikey iniş-kalkış yapabilen bir İHA'nın kavramsal tasarımı yapılmış ve 

bu tasarıma göre şekillenen KTS üzerine gidilmiştir. Bunun için, KTS ile aynı 

çalışma mekaniğine sahip tek eksende platform dengeleme uygulaması yapılmıştır. 

İHA'nın havada kontrolünü ve yönelimini sağlayan KTS'nin uygulaması olan 

platform dengeleme testi için gerekli dönüölçer ve ivmeölçer içeren AÖB ve 

mikrokontrolcü başta olmak üzere, donanım ve yazılım altyapısı hazırlanmıştır. 

Öncelikle bu çalışmalar kapsamında elektronik bilgisi ve mikrokontrolcü 

programlama konusundaki eksiklikler giderilmiştir.  

Platform dengeleme testi için uygun ivmeölçer ve dönüölçer tedarik edilmiş ve bu 

algılayıcılar ölçeklendirilmiştir. Daha sonra üzerinde ivmeölçer, dönüölçer ve 

mikrokontrolcü olan elektronik devre kartı üretilmiştir. 

Kalman Süzgeci ve kontrolcü algoritmaları mikrokontrolcü üzerine gömülmeden 

önce MATLAB-SIMULINK ortamında oluşturulmuştur. Böylece Kalman Süzgeci 

ve kontrolcü değişkenlerinin gözlemlenmesi, ayarları ve ayar sonuçlarının sisteme 

etkisinin görülebilmesi çok daha kolay olmuştur. Bunun için, MATLAB-SIMULINK 

ile mikrokontrolcü arasındaki veri iletişimi seri port (RS232) üzerinden yapılmıştır. 

AÖB çıktıları Kalman Süzgeci ile birleştirilerek daha dayanıklı ve doğru bir eğim 

algılayıcısı ortaya çıkarılmıştır. MATLAB ortamındaki Kalman Süzgeci yapısı C 

diline çevrilerek mikrokontrolcü içerisine gömülmüştür. Daha sonra mikrokontrolcü 

içerisindeki Kalman Süzgeci sonucu elde edilen platform açı bilgisi kullanılarak 

platform dengeleme testi yapılmıştır. 

Her ne kadar kontrolcü platform dengeleme testi başarımı kontrolcüye bağlı olsa da 

bu çalışmada kontrolcü tasarımı esas amaç olmamıştır. Dolaysıyla tercih edilen 

klasik kontrolcünün tasarımı deneme yanılma yolu ile kabaca yapılmıştır. 

Platform dengeleme test düzeneği için kullanılacak kontrolcü tasarımında, kolaylık 

olması açısından döngüde-donanım metodu tercih edilmiştir. Böylece kontrolcü 
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kazanç katsayılarının değişiminin sistem cevabına etkisi gerçek zamanlı olarak 

görülebilmiştir. 

En son olarak, tasarlanan kontrolcü de kullanılarak platforma adımsal ve sinüzoidal 

açı komutları verilmiştir. Bu çalışmaların sonunda platform açısı istenilen açıyı 

yaklaşık yakalayabilmiştir. 

Bu çalışmada Bölüm 5.3'de belirtilen değişikliklerin yapılması halinde test 

düzeneğinin daha iyi olacağı ve buna bağlı olarak kontrolcü başarımının artacağı 

ortadadır. 

Sonuç olarak bu çalışmada tasarımı düşünülen İHA'ya göre şekillenen KTS'nin 

uygulanabilir olduğu görülmüştür. 
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EK–1 

LIS3L02AS4 İVMEÖLÇERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: 
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LIS3L02AS4 İVMEÖLÇERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ: 
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EK–2 

ADXRS401 DÖNÜÖLÇERİNİN ÖZELLİKLERİ: 
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