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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

TAKTİK SEVİYE BİR İNSANSIZ HAVA ARACI İÇİN DURUM AÇILARI KESTİRİMİ 

 

Tuğrul AYDEMİR 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ 

Bu tez çalışmasında bir insansız hava aracının durum açılarını belirlemek üzere; durum açıları 

ve dönü ölçer sabit kayma kararsızlığından oluşan durum uzay modeli ile durum açıları 

ölçümlerini içeren üç farklı ölçüm modeli oluşturulmuştur. Bu üç farklı ölçüm modeli ile üç 

farklı genişletilmiş Kalman filtresi tasarlanarak; ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma 

sistemi, hava veri ölçüm sistemi ve manyetik pusula verileri kullanılarak sensör füzyonu 

gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm modelinden küresel konumlandırma sisteminin kullanıldığı model 

birincil ölçüm modeli olarak ele alınmıştır. Diğer iki ölçüm modeli küresel konumlandırma 

sistemi kayıplarında kullanılmak üzere önerilmiştir. Bu iki model hücum açısı ve yana kayış 

açısı sensörlerinin hava aracı konfigürasyonunda yer alıp almaması durumuna göre 

kullanılmaktadır. Her bir genişletilmiş kalman filtresi, taktik seviye bir insansız hava aracından 

alınan, uzun süreli ve bütün uçuş fazlarını kapsayan gerçek uçuş verileri kullanılarak bir 

benzetim ortamında çalıştırılmıştır. Sonuçlar aynı hava aracında bulunan, daha yüksek sınıfta 

sensörler içeren ve maliyeti yüksek başka bir sistem ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma 

ortalama kare hatası, hatanın varyansı ve ilinti katsayısı parametreleri ele alınarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Aralık 2016, 98 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Durum ve baş açısı referans sistemi, durum açıları kestirimi, sensör 

füzyonu, ataletsel seyrüsefer sistemleri, küresel konumlandırma sistemi, hava veri ölçüm 

sistemi, manyetik pusula 
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ABSTRACT 

Master Thesis  

ATTITUDE DETERMINATION OF TACTICAL GRADE UAV 

 

Tuğrul AYDEMİR 

Ankara University  

Graduate School of Natural ve Applied Sciences 

Department of Electrical and Electronics Engineering 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ 

 

In this study, three different measurement models are created that contain attitude measurement, 

state space model which contains attitude and gyroscope bias drift to determine an attitude for 

unmanned air vehicle. With these three different measurement models, three different extended 

Kalman filters were designed and the sensor fusion was performed using the inertial 

measurement unit, the global positioning system, the air data measurement system and the 

magnetic compass data. The global positioning system model is used as primary measurement 

model of the three different measurement models. The other two measurement models are 

proposed to use in global positioning system losses. These measurement models are used 

according to whether angle of attack and angle of sideslip sensor are in air vehicle 

configuration. Each model runs in simulation environment that using long term real flight data 

which included as all flight phases, taken from tactical grade an unmanned air vehicle. The 

results are compared with high cost another system which includes high grade sensors with the 

same air vehicle. This comparison is evaluated according to mean square error, variance of error 

and correlation coefficient parameters. 

 

 

 

December 2016, 98 pages 

Key Words: Attitude and heading reference system, attitude estimation, sensor fusion, inertial 

navigation system, global positioning system, air data measurement system, magnetic compass 
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SİMGELER DİZİNİ 

𝛼   Hücum Açısı. Birim: radyan.  

𝛼𝑚   Ölçülen Hücum Açısı Verisi. Birim: radyan. 

𝛼𝑡    Gerçek Hücum Açısı Verisi. Birim: radyan. 

𝛽   Yana Kayış Açısı. Birim: radyan. 

𝛽𝑚    Ölçülen Yana Kayış Açısı Verisi. Birim: radyan. 

𝛽𝑡    Gerçek Yana Kayış Açısı Verisi. Birim: radyan. 

𝜒   Yer İzi Açısı. Birim: radyan. Aralık: [-𝜋,+𝜋] 

𝜙   Yuvarlanma Açısı. Birim: radyan, sonuçlar dereceye çevrilmiştir. Aralık: 

(-𝜋/2,+𝜋/2) 

𝜃   Yunuslama Açısı. Birim: radyan, sonuçlar dereceye çevrilmiştir.   

  Aralık: (-𝜋/2,+𝜋/2) 

𝜓   Baş Açısı. Birim: radyan, sonuçlar dereceye çevrilmiştir. Aralık: [-𝜋,+𝜋] 

𝜓𝑣𝑎𝑟   Manyetik Varyasyon. Birim: radyan. 

𝜓𝑚𝑎𝑔  Manyetik Baş Açısı. Birim: radyan. Aralık: [-𝜋,+𝜋] 

𝜓𝑡   Gerçek Baş Açısı. Birim: radyan. Aralık: [-𝜋,+𝜋] 

𝜎𝜔    Dönülçer Gürültüsü. Birim: rad/sn. 

𝜎𝑏𝜔   Dönüölçer Sabit Kayma Kararsızlığı. Birim: rad/sa. 

𝑎𝑚   İvmeölçer Ölçülen Sensör Verisi. Birim: m/sn
2
. 

𝑎𝑡   İvmeölçer Gerçek Sensör Verisi. Birim: m/sn
2
. 

𝑏𝑎    Hava Veri Ölçüm Birim Sabit Kayma Hatası. Ortak model parametresi. 

birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝑏ℎ     Manyetik Pusula Sabit Kayma Hatası. Birim: gauss.  

𝑏ℎ𝑖     Manyetik Pusula Sert Demir Hataları. Birim: gauss. 

𝑏𝑠      Ataletsel Ölçüm Birim Sabit Kayma Hatası. Ortak model parametresi. 

birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝑏𝑟     Ataletsel Ölçüm Birim Sabit Kayma Kararsızlığı. Ortak model 

parametresi. birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝑐𝑎    Hava Veri Ölçüm Birim Pitot Tüp Kalibrasyon Hatası. Ortak model 

parametresi. birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝐶𝑏
𝑛  Gövde Eksen Takımı Açısal Hızlarından Durum Açısı Türevlerine Geçiş 

Matrisi (3x3). Birimsiz. 

𝐶𝑠𝑖   Manyetik Pusula Yumuşak Demir Hata Matrisi (3x3). Birimsiz. 

𝑓𝑏   Gövde Eksen Takımında Özgül Kuvvet Vektörü (3x1). Birimler: m/sn
2
  

𝑓𝑥
𝑏  Gövde Eksen Takımında X Yönündeki Özgül Kuvvet. Birimi: m/sn

2
 

𝑓𝑦
𝑏  Gövde Eksen Takımında Y Yönündeki Özgül Kuvvet. Birimi: m/sn

2
 

𝑓𝑧
𝑏  Gövde Eksen Takımında Z Yönündeki Özgül Kuvvet. Birim: m/sn

2
 

𝐹𝑐   Merkezkaç Kuvveti. Birimi: Newton. 

𝐹𝑔   Ağırlık. Birimi: Newton. 

𝐹𝑙   Kaldırma Kuvveti. Birimi: Newton. 

𝑔   Yerçekimi İvmesi. Birimi: m/sn
2
 

𝑔𝑛  Seyrüsefer Eksen Takımında Yerçekimi İvmesi Vektörü (3x1) . Birimler: 

m/sn
2
 

𝐻𝑚𝑎    Manyetik Pusula Eksenel Kaçıklık Hataları. Birimsiz. 

𝐻𝑚   Manyetik Pusula Ölçülen Sensör Verisi. Birimi: gauss. 
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𝐻𝑠𝑓     Manyetik Pusula Orantı Katsayısı Hatası. Birimsiz. 

𝐻𝑡    Manyetik Pusula Gerçek Sensör Verisi. Birimi: gauss. 

𝐻𝛿𝑆𝑓    Manyetik Pusula Orantı Katsayısı Kararsızlığı. Birimsiz. 

𝑚𝑏   Gövde Eksen Takımında Manyetik Alan Vektörü (3x1). Birimler: gauss. 

𝑚𝐷  Seyrüsefer Eksen Takımında Aşağı Yöndeki Manyetik Alan. Birimi: 

gauss. 

𝑚𝐸  Seyrüsefer Eksen Takımında Doğu Yönündeki Manyetik Alan. Birimi: 

gauss. 

𝑀𝑚  Ataletsel Ölçüm Birimi Ölçülen Sensör Verisi. Ortak model parametresi. 

birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝑀𝑚𝑎    Ataletsel Ölçüm Birimi Eksenel Kaçıklık Hataları. Birimsiz. 

𝑚𝑛   Seyrüsefer Eksen Takımında Manyetik Alan Vektörü (3x1). Birimler: 

gauss. 

𝑚𝑁  Seyrüsefer Eksen Takımında Kuzey Yönündeki Manyetik Alan. Birimi: 

gauss. 

𝑀𝑆𝑓    Ataletsel Ölçüm Birimi Orantı Katsayısı Hatası. Birimsiz. 

𝑀𝑡   Ataletsel Ölçüm Birimi Gerçek Sensör Verisi. Ortak model parametresi. 

birim alınan verinin birimiyle aynı olmaktadır. 

𝑀𝛿𝑆𝑓    Ataletsel Ölçüm Birimi Orantı Katsayısı Kararsızlığı. Birimsiz. 

𝑝   X Ekseni Etrafındaki Açısal Dönüş Hızı. Birim: rad/sn 

𝑃    Hata Kovaryans Matrisi 

𝑃𝑑  Dinamik Basınç. Birim: psi 

𝑃𝑑𝑚
    Ölçülen Dinamik Basınç Verisi. Birim: psi 

𝑃𝑑𝑡
    Gerçek Dinamik Basınç Verisi. Birim: psi 

𝑃𝑟  Referans Basınç, Normal Koşullarda 14.696 psi 

𝑃𝑠  Statik Basınç. Birim: psi 

𝑃𝑠𝑚
   Ölçülen Statik Basınç Verisi. Birim: psi 

𝑃𝑠𝑡
   Gerçek Statik Basınç Verisi. Birim: psi 

𝑃𝑡  Toplam Basınç. Birim: psi  

𝑞   Y Ekseni Etrafındaki Açısal Dönüş Hızı. Birim: rad/sn 

𝑄   Süreç Kovaryans Matrisi 

𝑟   Z Ekseni Etrafındaki Açısal Dönüş Hızı. Birim: rad/sn 

𝑅   Ölçüm Kovaryans Matrisi 

𝑟𝑜0  Standart Deniz Seviyesi Hava Yoğunluğu, Sabit: 1.225 kg/m
3
  

𝑅𝜙   Yuvarlanma Ekseni Etrafında Dönüş Matrisi (3x3). Birimsiz. 

𝑅𝜃   Yunuslama Ekseni Etrafında Dönüş Matrisi (3x3). Birimsiz. 

𝑅𝜓    Baş Açısı Ekseni Etrafında Dönüş Matrisi (3x3). Birimsiz. 

𝑅𝑛
𝑏  Seyrüsefer Eksen Takımından Gövde Eksen Takımına Geçiş Matrisi 

(3x3). Birimsiz. 

𝑅𝑏
𝑎  Gövde Eksen Takımından Aerodinamik Eksen Takımına Geçiş Matrisi 

(3x3). Birimsiz. 

𝑅𝑎
𝑏  Aerodinamik Eksen Takımından Gövde Eksen Takımına Geçiş Matrisi 

(3x3) Birimsiz. 

𝑇0    Standart Deniz Seviyesi Sıcaklığı, Sabit: 288.15 Kelvin.  

𝑇𝑐   Dönüölçer Sabit Kayma Kararsızlığ için İlinti Zamanı. Birim: sn 

𝑇𝑚   Ölçülen Sıcaklık Verisi. Birim: Kelvin. 
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𝑇𝑂𝐴𝑇  Ortam Sıcaklığı. Birim: Kelvin. 

𝑇𝑡    Gerçek Sıcaklık Verisi. Birim: Kelvin. 

𝑢   Gövde Eksen Takımında X Yönündeki Hız. Birim: m/sn 

𝑣   Gövde Eksen Takımında Y Yönündeki Hız. Birim: m/sn 

𝑉𝑏   Gövde Eksen Takımında Hız Vektörü (3x1). Birimler: m/sn 

𝑉𝐷   Seyrüsefer Eksen Takımında Aşağı Yöndeki Hız. Birim: m/sn 

𝑉𝐸   Seyrüsefer Eksen Takımında Doğu Yönündeki Hız. Birim: m/sn 

𝑉𝐼𝐴𝑆  İşari Hava Hızı. Birim: m/sn 

𝑉𝑚   KKS Ölçülen Hız Verisi. Birim: m/sn 

𝑉𝑁   Seyrüsefer Eksen Takımında Kuzey Yönündeki Hız. Birim: m/sn 

𝑉𝑛   Seyrüsefer Eksen Takımında Hız Vektörü (3x1). Birimler: m/sn 

𝑉𝑆𝑆𝑆𝐿   Deniz Seviyesindeki Standart Ses Hızı, Sabit: 340.294094 m/sn 

𝑉𝑇𝐴𝑆  Gerçek Hava Hızı. Birim: m/sn 

𝑉𝑡   KKS Gerçek Hız Verisi. Birim: m/sn 

𝑣1   Ölçüm Modeli-1 Ölçüm Gürültü Vektörü (3x1). Birimler: rad 

𝑣2   Ölçüm Modeli-2 Ölçüm Gürültü Vektörü (3x1). Birimler: rad 

𝑣3   Ölçüm Modeli-3 Ölçüm Gürültü Vektörü (3x1). Birimler: rad 

𝑤𝑎   İvmeölçer Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: m/sn
2
. 

𝑤𝛼    Hücum Açısı Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: rad 

𝜔𝑏  Gövde Eksen Takımında Açısal Dönüş Hızı Vektörü (3x1). Birimler: 

rad/sn 

𝑤𝛽    Yana Kayış Açısı Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: rad 

𝑤ℎ   Manyetik Pusula Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: gauss. 

𝜔𝑚   Dönü Ölçer Ölçülen Sensör Verisi. Birim: rad/sn 

𝑤𝑝   Durum Modeli Gürültü Vektörü (6x1). Birimler: rad/sn 

𝑤𝑃𝑑
    Dinamik Basınç Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: psi 

𝑤𝑃𝑠
    Statik Basınç Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: psi 

𝑤𝑇    Sıcaklık Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: Kelvin 

𝑤𝑉   KKS Hız Verisi Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: m/sn 

𝑤𝜔   Dönü Ölçer Rastgele Sensör Gürültüsü. Birim: rad/sn 

𝜔𝑡   Dönü Ölçer Gerçek Sensör Verisi. Birim: rad/sn 

𝑋𝑎   Aerodinamik Eksen Takımı X Yönü 

𝑋𝑏   Gövde Eksen Takımı X Yönü 

𝑋𝑒   Dünya Eksen Takımı X Yönü 

𝑋𝑛   Seyrüsefer Eksen Takımı X Yönü 

𝑌𝑎   Aerodinamik Eksen Takımı Y Yönü 

𝑌𝑏   Gövde Eksen Takımı Y Yönü 

𝑌𝑒   Dünya Eksen Takımı Y Yönü 

𝑌𝑛   Seyrüsefer Eksen Takımı Y Yönü 

𝑍𝑎   Aerodinamik Eksen Takımı Z Yönü 

𝑍𝑏   Gövde Eksen Takımı Z Yönü 

𝑍𝑒   Dünya Eksen Takımı Z Yönü 

𝑍𝑛   Seyrüsefer Eksen Takımı Z Yönü 
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1.  GİRİŞ 

Büyüyen yelpazesi ile insansız hava araçları (İHA) farklı uygulama amaçlarıyla askeri 

görevleri daha ucuz ve güvenilir hale getirmektedir (Euston vd. 2008). İHA’lar 

muharebe birlikleri ve karar vericiler için üzerlerinde bulunan faydalı yüklerle 

istihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla mevcut askeri operasyonlarda bir 

dayanak noktası haline gelmiştir (Barton 2012). Çıkış noktası itibariyle askeri alanda 

uygulama alanı bulan bu sistemler günümüzde tarım, kargo, haberleşme/iletişim,  

biyolojik gözlemler gibi sivil alanlarda da kullanılır hale gelmiştir. İHA uygulamaları 

insanlı sistemlere göre daha az risk ve düşük maliyet avantajı ile askeri ve sivil alanda 

yaygınlaşmıştır. Standardizasyon çalışmalarının da ilerlemesiyle sivil alanda kullanımın 

hızla artacağı öngörülmektedir. 

Genel olarak İHA’larda yazılım ve donanım desteği ile pilot ya da operatörün yardımı 

olmadan hava aracının kontrol ve güdüm işlemlerini gerçekleştiren bir otopilot sistemi 

bulunmaktadır. Otopilot temelde kendisine bağlı sensör verileri ile hava aracının 

konum, hız ve durum açıları verilerini kullanarak bir kontrol çıktısı üreten ve bu 

kontrolcü çıktılarını eyleyicilere ileten; bu şekilde uçuşun otomatik icrasını sağlayan 

sistemler bütünüdür.  

Oto pilot sistemlerinin amacı verilen referans gezingeyi sürekli olarak takip etmek ya da 

belirli varış noktaları arasında gezinmektir. Gelişmiş bir oto pilot sistemi İHA’yı, kalkış, 

piste yaklaşma, iniş, yükselen ya da alçalan gezinge takibi gibi uçuşun tüm 

aşamalarında kontrol edebilmektedir (Chao vd. 2007).  

İHA’ların kontrolü, üst seviyede rota planlama ve uygulama; alt seviyede ise stabilite 

artırımı ve durum açılarını tutuş işlemlerini kapsar. Bir platform gövdesinin sabit bir 

referans çerçeveye göre yönelimini tanımlayan durum açılarının doğru olarak bilinmesi 

kontrol açısından en önemli etmenlerden biridir.  
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Sadece durum açılarının kestirimi bütün seyrüsefer çözümünün yüksek doğrulukla 

belirlenmesi için yeterli değildir fakat doğruluğu yüksek bir tam seyrüsefer çözümü için 

ana itici faktördür (Kayasal 2007). Bunun yanında bağımsız bir durum açıları referans 

kaynağı olarak hava aracı acil durumlarında, yedekliliğin gerekli görüldüğü tasarımlarda 

ya da öteleme gereksinimi bulunan özel sistemlerde durum ve baş açısı referans sistemi 

adı verilen sistemlerin kullanımı oldukça yaygındır.  

Durum açıları bütün otopilot iç döngülerinde referans olarak kullanılmaktadır. Bu 

yüzden güvenilir, dinamik ve yüksek doğruluklu durum açıları bilgilerine gerçek 

zamanlı erişim büyük önem arz etmektedir (Wang vd. 2011). Fakat bu durum açıları 

doğrudan ölçülebilir değildir (Pham vd. 2015). 

Düşük ağırlıklı, düşük güç tüketimli, düşük maliyetli mikro elektromekanik sistem 

(MEMS) teknolojisine dayalı sensör sistemlerinin gelişimi; askeri ve sivil kullanım 

amaçlı İHA oto pilotlarının da gelişimini kolaylaştırmıştır (Barton 2012). 

Sunduğu avantajlarla İHA’larda MEMS teknolojisine dayalı sensörlerin kullanımı 

artmaktadır. Bununla birlikte yüksek doğruluğa sahip olmayan dönü ölçer verilerinin, 

durum açılarının belirlenmesi amacıyla, klasik yaklaşımla integralinin alınması zamanla 

durum açıları verilerinde dramatik bir şekilde artan hataya sebep olmaktadır. 

Dönü ölçer ile birlikte ivmeölçer, manyetik pusula, küresel konumlandırma sistemi 

(KKS) ve hava veri ölçüm birimi (HVÖB) gibi uçak alt sistemlerinin bütünleştirilmesi 

ile yüksek doğruluklu durum açısı verileri elde edilebilmektedir. Destekli seyrüsefer 

sistemleri ataletsel ölçüm biriminin  (AÖB) yanında bağımsız sistem veya sistemler 

içermekte; bu şekilde seyrüsefer bilgisinin doğruluğu ve sürekliliği artırılmaktadır 

(Simanek 2011). 

Farklı sensörlerden alınan direkt ölçümlerin optimal kestirimi olarak tanımlanan sensör 

füzyonu problemi bu sistemlerin bütünleştirilmesi konusunda öne çıkmaktadır. Üretilen 

veri doğruluğu sensör füzyonu algoritmasına dayanmaktadır.  
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Bu tez çalışması kapsamında taktik seviye bir insansız hava aracı için durum açılarının 

kestirilmesi amacıyla AÖB ile KKS, HVÖB ve manyetik pusula alt sistemlerinin 

füzyonu gerçekleştirilmiştir. Kestirim yöntemi olarak genişletilmiş kalman filtresi 

(GKF) kullanılan çalışmada AÖB tabanlı ve sabit kayma hatasını da içeren ortak bir 

süreç modeli ile birlikte üç farklı ölçüm modeli oluşturulmuştur. Bu ölçüm 

modellerinden ilki KKS tabanlı; diğer ikisi ise KKS’de kayıp yaşandığı durumlarda 

kullanılması amacıyla HVÖB kaynaklı olarak ele alınmıştır. HVÖB kaynaklı olan bu iki 

model hücum açısı ve yana kayış açısı bulunan ve bulunmayan hava aracı 

konfigürasyonlarında kullanılmak üzere sunulmuştur. Bu ölçüm modellerini içeren üç 

farklı GKF tasarımı yapılmış; bir benzetim ortamında gerçek uçuş verileri kullanılarak 

önerilen sistem çalıştırılmış; sistemin doğruluğu ve sürekliliği referans olarak alınan 

bağımsız bir kaynak ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
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2.  KURAMSAL TEMELLER 

2.1 İnsansız Hava Araçları 

En basit tanımıyla İHA, mürettebatı bir bilgisayar sistemi ile değiştirilmiş ve kablosuz 

veri hattına sahip bir hava aracıdır (Austin 2011). Bu sistemlerin geliştirilmesindeki 

temel amaç uzmanlaşması uzun zaman ve emek gerektiren bu alanda insanın yaşayacağı 

risk faktörünü ve maliyeti azaltmaktır. II. Dünya Savaşı’nın ardından teknolojik 

gelişmelerin hız kazanmasına paralel olarak insansız hava araçlarına olan ilgi oldukça 

artmıştır. 

İHA’ların sınıflandırmasında birçok yaklaşım bulunmakla birlikte yaygın olan 

yaklaşımlardan biri büyüklükleri ve görev kabiliyetlerine göre sınıflandırmadır (Austin 

2011). Uçuş süreleri ve tavan irtifaları göz önüne alındığında İHA’lar mini, taktik ve 

stratejik olarak sınıflandırılır. Taktik İHA’lar daha geniş bir çerçevede değerlendirilir. 

Bu sistemler 1500 kg’ye kadar ağırlığa sahip olan ve 14000 m tavan irtifasına çıkabilen 

sistemler olarak tanımlanabilmektedir.  

Son yıllarda sensör teknolojileri, veri işleme ve pil teknolojilerinin gelişmesi, İHA’ların 

gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 

Bu çalışmada veri toplama ve değerlendirme platformu olarak kullanılan Karayel 

İHA’nın görüntüsü şekil 2.1’de verilmiştir. 
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Şekil 2.1 Veri toplama ve değerlendirme platformu olarak kullanılan Karayel İHA 

2.2 Hava Aracı Hareketini Tanımlayan Açılar 

2.2.1 Durum açıları 

Hava aracının yönelimi üç durum açısıyla belirlenmektedir (Duc-Tan vd. 2011). 

Yuvarlanma, yunuslama ve baş açısı olarak isimlendirilen bu açılar, Euler açıları olarak 

da anılmaktadır. 

Yuvarlanma açısı: 

Kanat uçlarının yukarı-aşağı yönelimini tanımlayan açıdır. Bu açı sıfır olduğunda 

kanatlar yatay olarak konumlanmaktadır.  Hava aracının sağa yatışı pozitif olarak kabul 

edilmektedir. Pozitif yuvarlanma açısına sahip bir hava aracı örnek olarak şekil 2.2-

2.3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2 Pozitif yuvarlanma açısına sahip bir hava aracının üst çaprazdan görünümü         

(Rönnbäck 2000) 

 

 

Şekil 2.3 Pozitif yuvarlanma açısına sahip bir hava aracının arkadan görünümü 

(Rönnbäck 2000) 
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Yunuslama açısı  

Burnun aşağı-yukarı yönelimini tanımlayan açıdır. Hava aracının burun yukarı hareketi 

pozitif; burun aşağı hareketi ise negatif yönü ifade etmektedir. Örnek olarak pozitif bir 

yunuslama açısı gösterimi şekil 2.4-2.5’te verilmiştir. 

 

Şekil 2.4 Pozitif yunuslama açısına sahip bir hava aracının üst çaprazdan görünümü 

(Rönnbäck 2000) 

 

 

Şekil 2.5 Pozitif yunuslama açısına sahip bir hava aracının yandan görünümü 

(Rönnbäck 2000) 
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Baş açısı 

Burnun sağ-sol hareketini tanımlamaktadır. Seyrüsefer eksen takımında aracın yönünü 

ifade eder. Hava aracının sağa dönüşü pozitif; sola dönüşü ise negatif olarak ele alınır.  

Örnek olarak pozitif yönde baş açısının gösterimi şekil 2.6-2.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.6 Pozitif baş açısına sahip bir hava aracının üst çaprazdan görünümü (Rönnbäck 

2000) 

 

 

Şekil 2.7 Pozitif baş açısına sahip bir hava aracının üstten görünümü (Rönnbäck 2000) 
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2.2.2 Aerodinamik açılar 

Hücum açısı 

Yunuslama açısı ile gerçek hava hızı yönü arasındaki fark hücum açısıdır. Uçuş hattı ve 

yunuslama açısı birbirine eşit değilse hava aracı sıfırdan farklı bir hücum açısına 

sahiptir. X ekseni gerçek aerodinamik hız vektörü üzerindeyse hücum açısı pozitif 

olarak değerlendirilmektedir (Şekil 2.8). 

 

Şekil 2.8 Hücum açısı (Lopes vd. 2012) 

Yana Kayış açısı 

Baş açısı ile gerçek hava hızı yönü arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Hava aracı 

sıfırdan farklı bir yana kayış açısıyla uçuş yaptığında baş açısı uçuş yönünden farklı 

olmaktadır. X ekseni gerçek hız vektörünün solundaysa yana kayış açısı pozitif olarak 

ele alınmaktadır (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.9 Yana Kayış açısı (Lopes vd. 2012) 

2.3 Referans Eksen Takımları ve Eksen Takımları Arasındaki Dönüşümler 

Bir referans eksen takımı bir koordinat sisteminin veya platformun konum, yönelim ve 

diğer özelliklerinin tanımlanabileceği eksenleri ifade eder. Bir referans eksen 

takımındaki bir vektör tanımı başka referans eksen takımına göre daha anlamlı ve daha 

iyi anlaşılır olabildiği için farklı eksen takımı tanımları bulunmaktadır (Lopes vd. 2012). 

Farklı eksen takımları bulunmakla birlikte çalışma kapsamında seyrüsefer eksen takımı, 

gövde eksen takımı ve aerodinamik eksen takımı kullanılmıştır. İlerleyen bölümlerde bu 

eksen takımlarının tanımları verilmiştir. 
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2.3.1 Seyrüsefer eksen takımı 

Üç ortogonal vektörden oluşmaktadır. N vektörü kuzey, E vektörü batı D vektörü ise 

yerel yerçekimi yönündedir. Merkezi seyir sistemi üzerindedir (Nalbantoğlu ve Seymen 

2007). Seyrüsefer eksen takımının gösterimi şekil 2.10’da verilmiştir. 

 

Şekil 2.10 Seyrüsefer eksen takımı (Lopes vd. 2012) 

2.3.2 Gövde eksen takımı 

Ataletsel sensörlerin temel eksen takımıdır. X ekseni burnu, Y ekseni sağ kanadı, Z 

ekseni ise aşağı yönü gösterecek şekildedir (Rönnbäck 2000). Merkezi seyir sistemi 

üzerinde olan ve eksenleri belirgin araç yönleriyle çakışık olarak seçilen eksen takımıdır 

(Nalbantoğlu ve Seymen 2007). Şekil 2.11’de gövde eksen takımı eksenleri 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.11 Gövde eksen takımı (Lopes vd. 2012) 

2.3.3 Aerodinamik eksen takımı 

Merkezi platformun ağırlık merkezinde olan, X ekseni aracın aero dinamik hız vektörü 

yönünde; Y ekseni aracın simetri düzleminde; Z ekseni de aşağı yönde tanımlanmıştır. 

Aero dinamik eksen takımı şekil 2.12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.12 Aerodinamik eksen takımı (Lopes vd. 2012) 
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2.3.4 Referans eksen takımları arasındaki dönüşümler 

Notasyon 

𝑋𝑏: Bu ifade X vektörünün ya da matrisinin b referans eksen takımında tanımlandığını 

göstermektedir. 

𝑅𝑏
𝑛: Bu matrisin b referans eksen takımından n referans eksen takımına geçişi 

sağladığını göstermektedir. 

Eşitliklerde s ifadesi sinüs , c ifadesi ise kosinüs fonksiyonunu, t ifadesi ise tanjant 

fonksiyonunu göstermektedir. Bu terimlerin alt indisleri ise açıyı tanımlamaktadır. 

Örneğin 𝑐𝜃 ifadesi 𝜃 açısının kosinüsünü ifade etmektedir. 

Seyrüsefer eksen takımı ile gövde eksen takımı arasındaki dönüşümler 

Seyrüsefer eksen takımından gövde eksen takımına geçmek için seyrüsefer eksen takımı 

önce X ekseni etrafında yuvarlanma açısı (𝜙) kadar döndürülmekte, sonra yeni oluşan 

eksen takımı Y ekseni etrafında yunuslama açısı (𝜃)  kadar döndürülmekte ve son 

olarak bu eksen takımı Z ekseni etrafında baş açısı (𝜓) kadar döndürülerek gövde eksen 

takımına ulaşılmaktadır (Nalbantoğlu ve Seymen 2007). 

X ekseni etrafında yuvarlanma açısı (𝜙) kadar dönüş şekil 2.13’te ifade edilmiştir. 
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Şekil 2.13 X ekseni etrafında yuvarlanma açısı (ϕ) kadar dönüş 

Yuvarlanma açısı için dönüşüm matrisi: 

       𝑅(𝜙) = [

1 0 0
0 𝑐𝜙 𝑠𝜙

0 −𝑠𝜙 𝑐𝜙

] (2.1) 

 
 

Y ekseni etrafında yunuslama açısı (𝜃) kadar dönüşün gösterimi şekil 2.14’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 2.14 Y ekseni etrafında yunuslama açısı (θ) kadar dönüş 

Yunuslama açısı için dönüşüm matrisi: 



15 

 

       𝑅(𝜃) = [
𝑐𝜃 0 −𝑠𝜃

0 1 0
𝑠𝜃 0 𝑐𝜃

] (2.2) 

 

Z ekseni etrafında baş açısı (𝜓) kadar dönüş şekil 2.15’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.15 Z ekseni etrafında baş açısı (ψ) kadar dönüş 

Baş açısı için dönüşüm matrisi: 

       𝑅(𝜓) = [

𝑐𝜓 𝑠𝜓 0

−𝑠𝜓 𝑐𝜓 0

0 0 1

]   (2.3) 

 

Yunuslama, yuvarlanma ve baş açısı dönüşümleri sırasıyla çarpıldığında bir vektörün 

seyrüsefer eksen takımından gövde eksen takımına geçişi için kullanılan 𝑅𝑛
𝑏 matrisi 

oluşmaktadır (Kumar 2004). 

       𝑅𝑛
𝑏 = 𝑅(𝜙, 𝜃, 𝜓) = 𝑅𝜙𝑅𝜃𝑅𝜓 

       𝑅𝑛
𝑏 = [

𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜃𝑠𝜓 −𝑠𝜃

𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 𝑠𝜙𝑐𝜃

𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑠𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 − 𝑠𝜙𝑐𝜓 𝑐𝜙𝑐𝜃

] 

 

  (2.4) 
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Gövde eksen takımından seyrüsefer eksen takımına geçiş için de 𝑅𝑛
𝑏 matrisinin 

transpozu kullanılmaktadır. 

       𝑅𝑏
𝑛 = 𝑅𝑛

𝑏𝑇
   (2.5) 

 

Aerodinamik eksen takımı ile gövde eksen takımı arasındaki dönüşümler 

Gövde eksen takımından aerodinamik eksen takımına geçiş için gövde eksen takımı X 

ekseni etrafında negatif hücum açısı -α ile dönüdürülüp ardından Z ekseni etrafında 

pozitif yana kayış açısı β ile dönürülerek aero dinamik eksen takımına ulaşılmaktadır. 

Bunun sonucunda eşitlik (2.8)’de verilen 𝑅𝑏
𝑎 matrisi oluşmaktadır. Aerodinamik eksen 

takımından gövde eksen takımına geçiş için bu matirisin transpozu kullanılmaktadır. 

       𝑅(𝛽) = [

𝑐𝛽 𝑠𝛽 0

−𝑠𝛽 𝑐𝛽 0

0 0 1

]   (2.6) 

       𝑅(−𝛼) = [

𝑐𝛼 0 𝑠𝛼

0 1 0
−𝑠𝛼 0 𝑐𝛼

] (2.7) 

       𝑅𝑏
𝑎 = 𝑅(𝛽,−𝛼) =  [

𝑐𝛽 𝑐𝛼 𝑠𝛽 𝑐𝛽𝑠𝛼

−𝑠𝛽𝑐𝛼 𝑐𝛽 −𝑠𝛽𝑠𝛼

−𝑠𝛼 0 𝑐𝛼

] (2.8) 

       𝑅𝑏
𝑎 = 𝑅𝑎

𝑏𝑇
 (2.9) 

 

2.4 Hava Aracı Seyrüseferi, Durum Açıları Kestirimi ve Seyrüsefer Sistemi Alt 

Sistemleri 

İHA’larda hava aracının otonom hareketini sağlayan oto pilot sistemleri seyrüsefer alt 

sistemlerinden alınan bilgileri iç ve dış döngü kontrol algoritmalarında referans olarak 

kullanmakta ve kontrolcü çıkışlarını hava aracının fiziksel hareketini sağlayan 

eyleyicilere iletmektedir.  
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Hava aracı sevk ve kontrolü için yüksek doğrulukta ve hassasiyette seyrüsefer verisi 

gerekmektedir (Elkaim vd. 2015). Bu oto pilot sistemleri kalkış ve tırmanma, uçuş, 

alçalma ve iniş fazlarının tamamında uygun hava aracı kontrolünü sağlamak için durum 

açıları bilgilerine sürekli ve kesintisiz, yüksek frekansta ve doğrulukta ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

İHA’larda kullanılan sistemlerin ağırlık ve maliyetlerinin az olması hedeflenen bir 

durumdur. Bu iki gereksinim, üst seviye yüksek doğruluklu seyrüsefer sistemlerinin bu 

sistemlerde kullanımı engellemektedir (Gross vd. 2012). MEMS sensörler düşük 

maliyet, küçük hacim, düşük güç tüketimi ve sürekli yüksek frekansta veri üretebilme 

kabiliyetleri açısından avantajlıdır (Duc-Tan vd. 2011). Bu sebeple bu teknolojinin 

yaygınlaşması hem İHA hem de oto pilot sistemlerinin gelişmesi için büyük bir olanak 

sağlamıştır.  

Durum açılarının belirlenebilmesini sağlayan temel bileşenler olan dönü ölçer ve 

ivmeölçer sensörleri her zaman bir ölçüm hatasına sahiptir. Durum açılarının temel 

olarak dönü ölçer verilerinin integralinin alınmasıyla ölçüldüğü göz önüne alındığında 

bu işlem sonucunda durum açısı verilerinde hatanın artarak biriktiği görülmektedir. 

Çeşitli sensörlerden gelen verilerin toplanması ve veri füzyon tekniklerinin uygulanarak 

en uygun verinin elde edilmesi işlemi sensör füzyonu olarak tanımlanmaktadır (Tanveer 

vd. 2011). Tipik olarak, AÖB çıkışları dünya üzerinde her zaman ve her yerde dört ya 

da daha fazla uydunun görüş alanı içerinde olduğu koşulda veri sağlayan KKS ile 

desteklenmektedir (Madyastha vd. 2012).  

Bunun yanında sistem güvenirliği, doğruluğu ve sürekliliği açısından 

değerlendirildiğinde AÖB’nin manyetik pusula ve/veya hava veri ölçüm birimi(HVÖB) 

ile bütünleştirildiği uygulamalar da bulunmaktadır. 
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2.4.1 Ataletsel ölçüm birimleri (AÖB) 

AÖB açısal hız ve ivme ölçümü yapan, birbirine dik olarak üç eksene yerleştirilmiş 

dönü ölçer ve ivmeölçer sensörlerinden oluşan bir bütündür. AÖB’ler seyrüsefer 

sistemlerinin ana bileşenleridir (Simanek 2011). 

İvmeölçerler üç eksen boyunca sisteme etki eden özgül kuvvetleri ölçmektedirler 

(Solimeno 2011). Dönü ölçerler bir eksen etrafındaki hareketi belirlemek için eksen 

etrafındaki açısal hızı ölçen sensörlerdir (Günhan 2014).  

AÖB’ler geçmişten günümüze sivil ve askeri amaçlı kara, hava ve deniz platformlarında 

yaygın olarak kullanılmıştır. Öyle ki günümüz akıllı telefonlarında bile AÖB’ler 

yerleşik sistem bileşenleri olarak kabul edilmektedir. 

AÖB tasarım yaklaşımları ve sensör teknolojileri 

AÖB’ler için temelde iki adet yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki ataletsel ölçüm 

elemanlarının platforma sabitlendiği ve sistemin platforma bağlı olarak hareket ettiği 

kardanlı sistemlerdir. Bu sistemler jirokararlaştırılmış AÖB olarak da anılmaktadır. Bu 

sistemlerde ataletsel sensörler sabitleştirilmiş değildir; platformun hareketi ile hareket 

etmektedir (Akça 2012). Ataletsel ölçüm elemanlarının bir bilezik içine yerleştirildiği 

bu sistemlerde dönü ölçer verilerinin sisteme geri besleme olarak verilmesiyle açısal 

hareket sıfırlanmakta ve sistem platformun açısal hareketlerine karşı izole edilmektedir 

(Tutucu 2000). 

Diğer bir yaklaşımı da analitik tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda ataletsel ölçüm 

elemanları hareketli platforma sabit bir şekilde monte edilmektedirler. 

Kardanlı ve analitik AÖB tasarım yaklaşımı sırasıyla şekil 2.16-2.17’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.16 Kardanlı AÖB (Akça 2012) 

 

Şekil 2.17 Analitik AÖB (Akça 2012) 
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1990’lı yıllardan önce sensör teknolojileri ve işlemsel kısıtlardan dolayı kardanlı 

sistemlerin kullanımının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bu sistemler 

günümüzde uçaklarda, deniz taşıtlarında ve seyir füzelerinde kullanılsa da maliyet, 

hacim ve ağırlık dezavantajlarından dolayı İHA’larda veya taktik seviye füzelerde 

kullanılmaları uygun değildir (Bezick vd. 2010). 

Kardanlı AÖB’lerin hız ve işlem yükü açısından avantajları olsa da büyük hacmi, 

maliyeti ve düşük operasyonel kabliyetleri dolayısıyla analitik sistemler günümüzde 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Hayal 2010, Duc-Tan vd. 2011). 

Dönüölçer teknolojileri temel olarak MEMS, optik ve mekanik olarak 

sınıflandırılmaktadır. MEMS ve optik dönüölçerler analitik AÖB yaklaşımına göre 

tasarlanmıştır. Optik dönüölçerler fiber optik ve halka lazer dönüölçer olarak 

ayrılabilmektedir. Mekanik dönüölçerler ise kardanlı tasarım yaklaşımı ile 

çalışmaktadır. İvmeölçerler ise mekanik ve MEMS teknolijisi ile tasarlanmaktadırlar. 

Bu teknolojilere göre ataletsel ölçüm birimlerinin sınıflandırılması ve buna göre hata 

parametrelerinin incelenmesi takip eden bölümde verilmiştir. 

AÖB hata kaynakları ve AÖB’lerin sınıflandırılması 

AÖB’de hatalar deterministik ve stokastik olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. 

Deterministik ve stokastik hatalar arasındaki temel fark deterministik hatalarda giriş ve 

çıkış arasında sabit bir ilişki tanımlanabilirken stokastik hatalarda bu ilişkinin rastgele 

olmasıdır (Hayal 2010). 

AÖB’ler sabit kayma, orantı katsayısı, tekrarlanabilirlik, gürültü gibi sensör 

performansını etkileyen parametreler ile karşılaştırılabilir. Uygulamaların çoğunda 

sensör performansının yanında sensör fiyatı ve boyutları da etkili rol oynamaktadır 

(Barbour 2010). Ataletsel ölçüm birimi performansı direkt olarak kullanılan sensörlerin 

kalitesine bağlıdır ve uygulama ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma 
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parametreleri olarak sabit hata kararsızlığı, orantı katsayısı hatası, rastgele gürültü gibi 

parametreler ele alınabilir.  

İvmeölçer ve dönü ölçer için orantı katsayısı kararsızlığı ve sabit hata kararsızlığına 

göre yapılan yaygın bir sınıflandırma şeması şekil 2.18-2.19’da verilmiştir. Bu şekiller 

incelendiğinde sensör sınıflandırmasının kullanılan sensör teknolojisi ile doğrudan ilgili 

olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 2.18 Sabit kayma kararsızlığı ve orantı katsayısı hatası parametreleri ele alınarak 

yapılan dönüölçer sınıflandırması (Schmidt 2010) 

 

Şekil 2.19 Sabit kayma kararsızlığı ve orantı katsayısı hatası parametreleri ele alınarak 

yapılan ivmeölçer sınıflandırması (Schmidt 2010) 
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Sensörlere ait hata parametreleri azaldıkça boyut, ağırlık, güç tüketimi ve maliyet ters 

orantılı bir şekilde artmaktadır. Hata parametre değerleri açısından geniş bir aralıkta 

olan MEMS sensörler bölüm 2.3’te belirtildiği üzere birçok avantaja sahiptir.  MEMS 

sensörler tek bir entegre üzerinde sensör ve elektronik destek elemanlarını 

içermektedirler (Kayasal 2007). 

MEMS sensör hataları laboratuvar kalibrasyonlarıyla ya da kestirim sürecinde 

belirlenebilir. Sensör gürültüleri sensörün kendinden ya da diğer elektronik bileşenlerle 

olan etkileşimlerinden kaynaklıdır ve deterministik modeller ile yok edilmez. Sadece 

stokastik modeller ile filtrelenebilirler. 

Literatür araştırmalarında 20’den fazla AÖB hata tipi tanımlandığı görülse de birbiriyle 

kombine olan hataları ham sensör verilerinden elde etmek mümkün olmamaktadır. 

Dolayısıyla benzer karakteristiklere sahip hata kaynakları gruplandırılmakta ve özel test 

metodlarıyla belirlenmektedir (Alan varyansı testleri, oto ilinti tekniği vb.). Örneğin 

normal dağılıma sahip hata kaynakları birleştirilerek ortak bir normal dağılıma sahip tek 

bir hata olarak ele alınabilmektedir. 

Sabit hata (bayas) sensör ölçüm performansına en çok etkisi olan hatadır. AÖB’ler için 

sabit hata deterministik olarak belirlenebilen ve rastgele olan iki terimden oluşur. Bu 

terimler dönüölçerler için °/sa; ivmeölçerler için g/h olarak verilmektedir. Sabit hata 

teriminin deterministik kısmı kalibrasyon yöntemleriyle elde edilebilmektedir. Sabit 

hata teriminin rastgele kısmı ise stokastik modeller ile belirlenebilmektedir (Kayasal 

2007). 

2.4.2 Küresel koordinat sistemi 

KKS uydularından alınan sinyallerin varış zamanı tekniği ile işlenmesine dayanan ve 

hassas konum ve hız verisi sağlayan KKS; askeri ve sivil platformlarda çok yaygın 

olarak kullanılmaktadır. KKS kara, deniz ve hava araçlarında temel bir seyrüsefer 

sistemi bileşeni haline gelmiş hatta günümüzde telefonlardan saatlere kadar kullanım 



23 

 

alanı bulmuştur. Tüm dünya çapında kullanılabildiği ve kullanıcı tarafından çok fazla 

yatırım gerektirmemesi nedeniyle vazgeçilmez bir sistem olarak yerini almıştır (Güner 

vd. 2013). Son yıllarda KKS alıcılarının düşen maliyeti de bu sistemlerin uygulamalarda 

giderek daha fazla kullanılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca KKS teknolojisindeki 

gelişmeler çözüm kalitesini ve doğruluğunu artırmaya devam etmektedir. 

Uydu tabanlı sistemler olarak hali hazırda kullanımda olan iki sistem vardır. Bunlardan 

ilki ABD küresel konumlama sistemi olan GPS (Global Positioning System), diğeri ise 

Rus küresel konumlama sistemi olan GLONASS (Global Navigation Satellite 

System)’tır. Birkaç yıl içerisinde Avrupa sistemi olan Galileo’nun da hizmete girmesi 

beklenmektedir (Cappelle vd. 2006). GPS, 1994 yılından itibaren sivil kullanıma 

açılmıştır. Günümüzde askeri ve sivil uygulamaların ihtiyaçlarına yönelik performans 

ve doğruluk iyileştirme çalışmaları devam etmektedir (Akça 2012). 

KKS temel olarak uzay katmanı, kontrol katmanı ve kullanıcı katmanı olarak 

adlandırılan üç katmandan oluşmaktadır (Şekil 2.20). Uzay katmanı dünya ekvatoruyla 

55° açıyla 6 farklı yörüngeyi takip eden; ortalama olarak 20.200 km yükseklikte 

bulunan 24 uyduyu içermektedir. Kontrol katmanında uyduların sağlık durumları takip 

edilmekte ve eşzamanlama (senkronizasyon) işlemleri yürütülmektedir. Kullanıcı 

katmanında ise KKS alıcıları tarafından uydu sinyalleri alınmakta ve çözülmektedir 

(Kaplan ve Hegarty 2005). 
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Şekil 2.20 KKS katmanları (Kaplan ve Hegarty 2005) 

KKS uyduları iki adet taşıyıcı frekanstan (L1 ve L2) bilgi iletebilmektedirler. Bu 

frekanslar her bir uydu için seyrüsefer verilerinin bulunduğu mesajları içermektedir. 

KKS alıcıları ise gelen bu sinyalleri işleyerek kendi seyrüsefer bilgilerini üretmektedir. 

KKS’nin temel tekniği alıcı ve eşzamanlı gözlenen uydular arasındaki mesafeleri 

ölçmektir. Uyduların konumu, bunun yanında alıcı ve uydu arasında ölçülen mesafe 

verileriyle, alıcının konumu belirlenmektedir (Pham vd. 2015). 

KKS hata kaynakları darbe zamanlama hatası, iyonosferik ve trafosferik gecikmeler, 

çok yolluluk hataları, efemeris ve elektronik bileşen tabanlı ölçüm hataları olarak 

sıralanabilir (Grewal vd. 2007). 

2.4.3 Hava veri ölçüm birimi 

Hava veri ölçüm birimleri barometrik irtifa, hava hızı, yana kayış açısı, hücum açısı ve 

ortam sıcaklığı verilerini üreten sistemlerdir (Lopes vd. 2012). 

Barometrik irtifa ve hava hızı pitot statik tüpü adı verilen bir yapı üzerinden alınan 

basıncın statik ve diferansiyel basınç sensörleri tarafından ölçülmesiyle elde edilen 

verilerle hesaplanmaktadır. Temel olarak bir pitot statik sisteminin çalışma prensibi 

şekil 2.21’de verilmiştir. 
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Şekil 2.21 Pitot statik tüpünün çalışma prensibi (Austin 2011) 

Barometrik irtifa, statik basınç sensörü kullanılarak kadranlı barometre prensibi ile 

atmosferik basıncın standart bir basınç seviyesine göre ölçülmesiyle elde edilmektedir. 

(Barton 2012). Hava hızı ise pitot tüpünün önünden alınan toplam basınç ile statik 

basınç arasındaki farkın differansiyel basınç sensörü tarafından ölçülmesiyle 

hesaplanmaktadır. 

Hücum ve yana kayış açısı sensörleri havanın yerel (lokal) akış yönünü ölçmektedirler 

(Bekir 2007). Bu veriler kanatçık adı verilen ve hava akışı yönünün ölçülmesini 

sağlayan, pitot statik tüpüne monte edilmiş sensörler yardımıyla ölçülebildiği gibi 

toplam basınç girişi etrafında dikey ve yatay olarak konumlandırılmış basınç girişi 

bulunan pitot statik tüp yapılarıyla da ölçülebilmektedir. 

Dış ortam sıcaklığı ise hava veri ölçüm birimleri içerisinde bulunan sensörlere ulaşan 

hava üzerinden ölçülebilmektedir. Bunun yanında dış yüzey üzerinden direkt hava 

sıcaklığını ölçen sensörlerle de bu veri elde edilebilmektedir. 

Hava veri ölçüm birimi hataları pitot tüp kalibrasyon hataları, orantı katsayısı hataları, 

sensör ölçüm gürültüleri olarak tanımlanabilir. 
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2.4.4 Manyetik pusula 

Manyetik pusulalar birbirine dik olarak konumlandırılmış üç adet sensör ile dünya 

manyetik alan vektörünü ölçen sistemlerdir. Ölçülen manyetik alan vektörünün yatay 

bileşenleri kullanılarak manyetik kuzeye göre baş açısı elde edilmektedir.   

Manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki fark manyetik sapma açısı olarak 

tanımlanmaktadır. Manyetik sapma açısı matematiksel olarak modellenmiştir. Enlem, 

boylam, irtifa ve zaman girdilerine karşılık manyetik sapma açısı çıktısını veren ve 

dünya çapında beş yılda bir yayınlanan dünya manyetik modeli oluşturulmuştur 

(Kayasal 2007). 

İdeal durumda sensör ölçümlerinin plaftform hareketine bağlı birim çember üzerinde 

bulunması gerekir. Manyetik pusulalarda sensör hatalarının yanı sıra en büyük hata 

kaynağı olan sert ve yumuşak demir hataları ölçümü etkilemekte ve idealde olması 

gereken çember yapısı bozuntuya uğramaktadır. Bu hatalar plaformda bulunan demir ya 

da çelik malzemeler, elektrik akımları, mıknatıslar ya da motorlardan 

kaynaklanabilmektedir. Sabit manyetik alan bozuntuları kalibrasyon yöntemleri ile 

giderilebilir. Ancak manyetik metallerin hareketinin ya da beklenilmeyen bir elektrik 

akımının, değişken manyetik alan etkisi yaratması nedeniyle bu bozuntuları gidermek 

olanaksızdır. Bu, bir yerleşim problemi olarak ele alınmakta ve tasarım aşamasında bu 

hususa dikkat edilmektedir. 

Sert demir hatası mıknatıs etkisi yaratan ve bu etkinin değişmediği mıknatıslardan ya da 

sabit elektrik akımlarından kaynaklanmaktadır. Bu hata sabittir ve manyetik alan ölçüm 

yönelimine göre sensör verileri üzerinde bulunmaktadır. Sert demir hatası orijin 

merkezli bir çemberi x ve y eksenleri boyunca sabit bir uzaklığa taşımaktadır. Bu etkiyi 

yok etmek için çember merkezindeki ofsetin belirlenmesi gerekmektedir.  

Yumuşak demir hataları dünya manyetik alan çizgilerinin bozulması sonucu oluşan 

hatalardır. Ferromanyetik malzemeler(demir, nikel, çelik) manyetik alan kaynağı 
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olmamakla beraber var olan manyetik alan çizgilerini bozucu etkiye sahiptirler. Bu hata 

sonucu idealde birim çember üzerine oturması gereken ölçümler bozunum düzeyine 

göre elips şeklini almaktadır (Kayasal 2007). 

Sensör, seyrüsefer eksen takımına göre sıfırdan farklı yönelim açılarıyla bulunuyorsa 

dikey manyetik sensör üzerinde manyetik alan ölçümleri alınmaya başlanır. Bu yüzden 

iki eksen manyetik alan sensörü baş açısı ölçümü için yeterli bilgiyi sağlamamaktadır 

(Lopes vd. 2012). Dolayısıyla dünya manyetik alan vektörünün üç boyutta ölçülmesi ve 

yönelim açıları için rotasyon işlemi uygulanması doğru bir ölçüm için elzemdir. 

2.5 Kalman Filtresi ve Genişletilmiş Kalman Filtresi 

Kalman filtresi 1960 yılında R. E. Kalman tarafından tanıtılan bir doğrusal optimal 

kestiricidir (Kalman 1960). Kalman filtresi doğrusal ayrık sistemlerde başarılı bir 

kestirim algoritmasıdır. Sürecin stokastik ve gürültülü olduğu sistemlerde Kalman 

filtresi minimum varyans tahmini ile kare hatanın ortalamasının minimize edilmesi 

ilkesine göre çalışmaktadır.  

Gerçek dünyadaki çoğu süreç doğrusal değildir; dolayısıyla Kalman filtresi vasıtası ile 

tahmin edilebilmeleri için doğrusal hale getirilmelidir. Taylor serinin kestirim etrafında 

açılarak yüksek dereceli terimlerin ihmal edilip süreç ve ölçüm fonksiyonlarının kısmi 

türevleri kullanılarak doğrusallaştırma yapılabilmektedir. 

Kalman ve GKF ile ilgili birçok araştırma ve derleme yapılmıştır. Doğrusal ve doğrusal 

olmayan sürekli ve ayrık zaman sistemler için uygulamalar geliştirilmiştir.  Simon’un 

(2006) çalışmasında olduğu gibi bu konuda ayrıntılı kaynaklar bulunmaktadır. Bu 

nedenle burada sadece bölüm 2.5.1’de Kalman filtresi; bölüm 2.5.2’de GKF eşitlikleri 

verilmiştir.  
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2.5.1 Kalman filtresi eşitlikleri 

Durum uzay modeli: 

       𝑥𝑘 = 𝐹𝑘−1𝑥𝑘−1 + 𝑤𝑘−1 (2.10) 

       𝑦𝑘 = 𝐻𝑘𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 (2.11) 

 

Burada 𝑤𝑘 ve 𝑣𝑘 birbirinden bağımsız normal dağılıma sahip süreç ve ölçüm 

gürültüleridir. 𝑄𝑘ve 𝑅𝑘 bu gürültülerin kovaryans matrisleridir. 

k=0 için başlangıç değerleri; 

       𝑥0 = 𝐸[𝑥0] (2.12) 

       𝑃0 =  𝐸[(𝑥0 − 𝐸[𝑥0])(𝑥0 − 𝐸[𝑥0])
𝑇] (2.13) 

 

k= 1…N için; 

Durum öngörümü: 

       𝑥𝑘
− = 𝐹𝑘−1�̂�𝑘−1

−  (2.14) 

 

Öngörüm kovaryansı: 

       𝑃𝑘
− = 𝐹𝑘−1𝑃𝑘−1𝐹𝑘−1

𝑇 + 𝑄𝑘−1 (2.15) 

 

Kazanç matrisi: 

       𝐺𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇[𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘]−1 (2.16) 
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Durum güncellemesi: 

       𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐺𝑘(𝑦𝑘 − 𝐻𝑘𝑥𝑘

−) 
(2.17) 

 

Durum kovaryans güncellemesi: 

       𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐺𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘
− (2.18) 

 

2.5.2 Genişletilmiş Kalman filtresi eşitlikleri 

1. dereceden GKF eşitlikleri aşağıda verilmiştir. 

Durum uzay modeli: 

       𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1) + 𝑤𝑘−1 (2.19) 

       𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 (2.20) 

 

Burada 𝑤𝑘 ve 𝑣𝑘 birbirinden bağımsız normal dağılıma sahip süreç ve ölçüm 

gürültüleridir. 𝑄𝑘ve 𝑅𝑘 bu gürültülerin kovaryans matrisleridir. 

k=0 için başlangıç değerleri; 

       𝑥0 = 𝐸[𝑥0] (2.21) 

       𝑃0 =  𝐸[(𝑥0 − 𝐸[𝑥0])(𝑥0 − 𝐸[𝑥0])
𝑇] (2.22) 

 

k=1…N için; 
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Durum öngörümü: 

       𝐹𝑘−1 =
𝜕𝑓(𝑥)

𝜕𝑥
|
𝑥=𝑥𝑘

 (2.23) 

       𝑥𝑘
− = 𝑓(𝑥𝑘−1) (2.24) 

       𝐻𝑘 =
𝜕ℎ(𝑥𝑘)

𝜕𝑥
|
𝑥=𝑥𝑘

−
 (2.25) 

 

Öngörüm kovaryansı: 

       𝑃𝑘
− = 𝐹𝑘−1𝑃𝑘−1𝐹𝑘−1

𝑇 + 𝑄𝑘−1 (2.26) 

 

Kazanç matrisi: 

       𝐺𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇[𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘]−1 (2.27) 

Durum güncellemesi: 

       𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐺𝑘(𝑦𝑘 − ℎ(𝑥𝑘

−)) (2.28) 

 

Durum kovaryans güncellemesi: 

       𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐺𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘
− (2.29) 

 

2.6 Sensör Bütünleştirme Mekanizmaları 

Seyrüsefer sistemlerinde sensörlerin bütünleştirilmesi konusunda farklı yaklaşımlar 

mevcuttur. Bu yaklaşımların temel farkı ayrık sistemler arasında paylaşılan bilginin 

türüne dayanmaktadır. Temelde bir seyrüsefer sistemi için bütünleştirme mekanizması 

tanımları KKS ve AÖB’nin bütünleştirme mekanizmasına sağladığı verilerin türüne 

dayalı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda bağsız, gevşek bağlı, sıkı bağlı ve aşırı sıkı 

bağlı olmak üzere dört mekanizma mevcuttur. Gevşek bağlı ve sıkı bağlı bütünleştirme 

yöntemleri en fazla kullanılan yöntemlerdir.  
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2.6.1 Bağsız bütünleştirme mekanizması 

Bağsız bütünleştirme mekanizması bütünleşmiş bir sistem için en temel mekanizmadır. 

Bu mekanizmada sistemler ayrı ayrı olarak çalışmakta ve iki farklı seyrüsefer çözümü 

ortaya koymaktadır. KKS çözümü hazır hale geldiğinde AÖB çözümü sıfırlanmakta ve 

sisteme herhangi bir geri besleme verilmemektedir (Angrisano 2010). Burada iki sistem 

yedekli olarak çalışmaktadır. Bu bütünleştirme mekanizmasının avantajı basit ve işlem 

yükünün düşük olmasıdır. Fakat bu yöntemle elde edilen verilerin doğruluğunun düşük 

olması nedeniyle yüksek doğruluk gerektiren uygulamalarda kullanılmamaktadırlar. 

Ayrıca bu sistemlerde üretilen durum açısı verileri eğer özel bir KKS türü (çoklu anten) 

kullanılmıyorsa sadece AÖB tabanlıdır. 

2.6.2 Gevşek bağlı bütünleştirme mekanizması 

Bu bütünleştirme türünde KKS ve AÖB kaskat olarak çalışmaktadır. KKS ham verileri 

tekil olarak KKS işlemcisinde işlem görmekte ve bu şekilde seyrüsefer verileri 

üretilmektedir. Bu türün en büyük avantajı işlem yükünün az ve yöntemin kolay 

uygulanabilir olmasıdır. Dezavantajı ise KKS çözümü için en az dört adet uydunun 

gerekmesidir. Bu mekanizmanın çalışma prensibi şekil 2.22’de verilmiştir.  

 

Şekil 2.22 Gevşek bağlı bütünleştirme mekanizması (Angrisano 2010) 
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2.6.3 Sıkı bağlı bütünleştirme mekanizması 

Sıkı bütünleştirme mekanizmasında KKS ham ölçümleri ayrı bir filtre ile 

işlenmemektedir. AÖB’den elde edilen seyrüsefer verileri KKS sözde uzaklık ve 

doppler kayması verilerini düzeltmek için kullanılmaktadır (Schmidt ve Phillips 2010). 

Bu mekanizma türünün çalışma prensibi şekil 2.23’te verilmiştir. Bu bağlantı 

mekanizmasının en büyük avantajı KKS’nin dört adet uydunun altında görüşü olmasına 

rağmen bütünleştirilmiş verinin üretilebilir olmasıdır. İşlem yükünün fazla olması 

sistemin zayıf yönüdür (Jung ve Tsiotras 2007). 

 

Şekil 2.23 Sıkı bağlı bütünleştirme mekanizması (Angrisano 2010) 

2.6.4 Aşırı Sıkı bağlı bütünleştirme mekanizması 

Sıkı bağlı mekanizma ile aynı temel işleyişe sahiptir ancak bu bağ mekanizmasında 

KKS verileri düzeltilmektedir (Şekil 2.24). Bu bağ mekanizmasının avantajı sıkı bağlı 

sistemlerde olduğu gibi dört uydudan az sayıda görüş olduğunda bütünleştirilmiş veri 

üretilebilmesinin yanında çok yolluluk ve yayın bozucu etkilere karşı dayanıklı 

olmasıdır (Schmidt ve Phillips 2010). Bununla beraber zayıf KKS sinyallerinin sisteme 

dâhil olmasını engellemesi de önemli bir artıdır. Dezavantajı ise aşırı işlem yükü ve 

karmaşıklık getirmesidir. Günümüzde bu bağ mekanizması yaygın olarak 

kullanılmamakta, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 
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Şekil 2.24 Aşırı sıkı bağlı bütünleştirme mekanizması (Angrisano 2010) 
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3.  MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Önerilen Sistem Mimarisi 

Önerilen sistem hali hazırda birçok hava aracında durum açılarını belirlemek amacıyla 

kullanılan; durum ve baş açısı referans sistemi olarak adlandırılan ve tipik olarak AÖB, 

manyetik pusula ve tümleştirici mekanizma alt bileşenlerinden oluşan sistemlere benzer 

bir çözümdür. Bu haliyle sistem bir insansız hava aracında bulunması elzem olan KKS 

ya da HVÖB sistemlerinden veri alarak bütünleştirme işlemi yapabilen bir durum açıları 

ve baş açısı referans sistemidir. 

Seyrüsefer sistemlerinin tasarımı doğruluk gereksinimleri ve platform dinamikleri temel 

alınarak yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında daha önceki bölümlerde verilen bilgiler 

ışığında platformu ve uygulamaya özel durumları da göz önüne alarak değerlendirme 

yapmak doğru olacaktır.  

Bütünleştirme mekanizması açısından önerilen sistem için gevşek bağlı bütünleştirme 

mekanizması benimsenmiştir. Düşük doğruluğa sahip bağsız bütünleştirme 

mekanizması karşılaştırmaya gerek olmaksızın sıkı bağlı ve aşırı sıkı bağlı 

mekanizmalar açısından karşılaştırma yapıldığında gevşek bağlı mekanizmanın seçilme 

nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Diğer eşleşme yöntemlerinin bilgisayar hesaplama maliyetleri yüksektir. 

Solimeno (2011)’in çalışmasında aynı durum uzay modeli için sıkı bağlı 

mekanizmanın gevşek bağlı mekanizmaya göre kayan nokta işlem sayısı baz 

alındığında %65 daha fazla işlem yükü getirdiği görülmektedir. 

 Diğer eşleşme yöntemlerinin en büyük avantajı küresel konumlandırma sistemi 

kayıplarına ya da düşük kalitede sinyallere karşı duyarlı olmasıdır. Yüksek 

irtifada ve nesnelerden bağımsız bir ortamda çalışan insansız hava araçları için 

normal koşullarda uydu görüşünün azalması durumu genelde anlık olarak düşük 
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sürelerde olmaktadır. KKS kaybı durumu için önerilen sistemde kullanılacak 

alternatif çözümler de hali hazırda sunulmuştur. 

 Diğer eşleşme yöntemleri küresel konumlandırma sistemi donanımına/ara 

yüzlerine derin erişim gerektirmektedir. Bu her durumda mümkün 

olamamaktadır. 

 Gevşek bağlı sistemlerde sistemi oluşturan bileşenler birbirinden ayrı olarak ele 

alınmakta; dolayısıyla farklı bileşenler birbirinden bağımsız olarak sisteme dâhil 

edilebilmektedir. Bu durum tasarımda ve iyileştirmede esneklik avantajı 

sağlamaktadır (Kim ve Sukkarieh 2002). Çalışma kapsamında önerilen sistem 

mimarisindeki ölçüm modelleri verileri farklı kaynaklardan alınarak yedeklilik 

sağlanmıştır. Diğer bağlanma türlerinde bu mümkün görünmemektedir. 

İyi bir performans sonucu elde etmek için çözüm, modelleme ve kestirim olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Modelleme, hata ve dinamik hesaplama modellerinin 

geliştirilmesini tanımlamaktadır. Kestirim ise hata telafilerinin doğru bir sonuç için 

kullanılmasını açıklamaktadır. Tümleşik bir sistemin doğruluğu sistemin modellenmesi 

ve kestirim algoritmalarıyla doğrudan ilişkilidir (Salycheva ve Cannon 2004). 

Seyrüsefer sistemleri için sistem dinamiklerinden dolayı doğrusal Kalman filtresi 

kullanımı uygun değildir (Nemra ve Aouf 2010). GKF sadeliği, güvenirliği ve gerçek 

zamanlı uygulamalarda kullanılabilir olması nedeniyle doğrusal olmayan durum uzay 

modelleri için oldukça sık kullanılan bir yöntemdir (Orderud 2005).  

Doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesinde kullanılan bir diğer kestirim yöntemi 

ise Kokusuz Kalman Filtresi (KKF)’dir. İşlem yüküne göre karşılaştırıldığında KKF, 

GKF’ye göre dezantajlı olarak görülmektedir (Nemra ve Aouf 2010). Gross vd. 

(2012)’nin çalışmasında seyrüsefer verilerinin elde edilmesi amacıyla aynı süreç ve 

ölçüm modellerine sahip GKF ve KKF’nin çalıştırılıp kayan nokta işlem sayısı baz 

alınarak işlem yükleri karşılaştırıldığında; KKF’nin GKF’ye göre 3 kat daha fazla kayan 

nokta işlemi gerçekleştirdiği ortaya konmuştur. Veri doğruluğu açısından bakıldığında; 

KKF ile seyrüsefer çözümü üretmek amacıyla yapılan çalışmalardan Gross vd. 

(2012)’nin çalışmasında aynı koşullarda durum açıları için veri doğruluğu 
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performansları ortalama kare hatası (OKH) ele alınarak karşılaştırıldığında; GKF ve 

KKF arasında üç durum açısı içerisindeki en büyük fark; 0.08 derece
2
 olarak 

bulunmuştur. Benzer şekilde Akça’nın (2012) çalışmasında ise bu iyileştirme 0.07 

derece
2 

olarak verilmiştir.  KKF’nin GKF’ye göre getirdiği işlem yüküne nazaran 

sağladığı doğruluk göz önüne alındığında; çalışmada seyrüsefer sistemleri için standart 

bir kestirim tekniği olarak görülen GKF kullanılmıştır. 

Çalışmada durum açıları ifadesi Euler açıları metoduyla ile yapılmıştır. Bunun nedeni 

genel olarak otopilot kontrolcülerinin bu yöntemle kontrolü daha basit bir şekilde 

yapabilmesi ve bu yöntemin sezgisel olarak daha kolay anlaşılır olmasıdır (Gönül 

2011). Bu metodun dezavantajı tekillik (singülerlik) durumudur. Platform dinamikleri 

göz önüne alındığında bu dezavantaj geçerli olmamaktadır.  

Çalışmada ortak bir durum modeli ile kullanılabilir üç farklı ölçüm modeli önerilmiştir 

ve bu ölçüm modelleriyle birlikte üç farklı GKF oluşturulmuştur. Bunlar GKF-1, GKF-

2 ve GKF-3 olarak adlandırılmıştır. Bu GKF’ler sırasıyla ölçüm modeli-1, ölçüm 

modeli-2 ve ölçüm modeli-3’ü ölçüm modeli olarak kullanmaktadır. 

Birden fazla ölçüm modelinin olduğu bir çözüme gidilmesinin nedeni KKS kayıplarında 

da sürekli ve yüksek doğrulukta durum açısı verilerinin elde edilmesini sağlamaktır. 

KKS tabanlı bir model olan ölçüm modeli-1 temel ölçüm modeli olarak ele alınmıştır. 

Ölçüm modeli-2 ve ölçüm modeli-3 HVÖB tabanlı olup KKS kayıplarında kullanılacak 

ölçüm modelleridir. GKF-2 ya da GKF-3 platform konfigürasyonuna göre 

seçilebilmektedir. Bütün hava araçlarında standart olarak bulunmayabilen hücum ve 

yana kayış açısı sensörlerinin yer almadığı platformlarda KKS kayıplarında GKF-3 

kullanılabilecektir. 

Her bir GKF konfigürasyonu için blok diyagramlar sırasıyla şekil 3.1-3.3’te verilmiştir. 

Diyagramlarda destek sistem olarak kullanılan sensör ve veriler yeşil; kullanılmayan 

sensör ve veriler kırmızı; içyapıda bulunan sensör ve verileri mavi olarak gösterilmiştir. 

Diyagramlar her bir GKF için durum ve ölçüm vektörlerinin oluşturma aşamalarını ve 
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sistem giriş çıkışlarını içermektedir. Ölçüm ve süreç modellerine ilişkin detaylı bilgiler 

ilerleyen başlıklarda verilmiştir. 
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Şekil 3.1 GKF-1 blok diyagram 
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Şekil 3.2 GKF-2 blok diyagram 
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Şekil 3.3 GKF-3 blok diyagram 
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3.2 Sensör Verileri İçin Hata ve Gürültü Modelleri 

Dönü ölçer ve ivmeölçer verileri aşağıdaki gibi modellenebilmektedir (Moafipoor vd. 

2011). Burada 𝑀𝑠𝑓 orantı katsayısı hatasını, 𝑀𝛿𝑠𝑓 orantı katsayısı kararsızlığını, 𝑀𝑡 

gerçek sensör verisini, 𝑀𝑚𝑎 eksenel kaçıklık hatasını, 𝑏𝑠 sabit kayma hatasını, 𝑏𝑟 sabit 

kayma karasızlığı hatasını, 𝑤 ise beyaz gürültüyü temsil etmektedir. 

       𝑀𝑚 = (1 + 𝑀𝑠𝑓 + 𝑀𝛿𝑠𝑓 ) 𝑀𝑡 + 𝑀𝑚𝑎 𝑀𝑡 + 𝑏𝑠 + 𝑏𝑟 + 𝑤 (3.1) 

 

AÖB sensör verileri üzerindeki hatalar deterministik ve stokastik olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası, orantı katsayısı kararsızlığı ve 

eksenel kaçıklık hataları deterministik hata kaynaklarıdır. Bu hataları belirlemek için 

ataletsel sensörlere bilinen giriş değerleri uygulanmakta ve karşılık gelen sensör çıktıları 

incelenmektedir (Ünver 2013).  

Sistemde kullanılan AÖB’nin deterministik hataları fabrika kalibrasyonu ile giderilmiş 

olduğundan sensör ölçüm modeli aşağıdaki hale indirgenebilmektedir. 

       𝑀𝑚 = 𝑀𝑡 + 𝑏𝑟 + 𝑤 (3.2) 

 

Bu durumda dönü ölçer verileri aşağıdaki gibi modellenmektedir. Eşitlikte ωt gerçek 

dönü ölçer verisini, 𝑏𝑟 dönü ölçer sabit kayma kararsızlığını, 𝑤𝜔  dönü ölçer gürültüsünü 

ifade etmektedir. 

       𝜔𝑚 = 𝜔𝑡 + 𝑏𝑟 + 𝑤𝜔 (3.3) 

 

İvmeölçer verilerinin kestirim algoritması içerisinde integrali alınmadığından dolayı 

sabit hata kararsızlığı hatasının toplam doğrulukta etkisinin ihmal edilebilir olduğu ve 

aynı zamanda kestirim algoritmasında sabit kayma hatasını modellemenin fazladan 

işlem yükü getirdiği göz önüne alınarak ivmeölçer hataları normal dağılıma sahip 

rasgele gürültü olarak modellenmiştir. 
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       𝑎𝑚 = 𝑎𝑡 + 𝑤𝑎 (3.4) 

 

 

Dönü ölçer ölçüm modelinde verilen sabit hata kararsızlığı 1. dereceden Gauss Markov 

(GM) süreci ile modellenebilmektedir (Gebre vd. 2004). Üstel bir öz ilinti fonksiyonuna 

sahip olan GM süreci, geçmişte alınan değerlerin ölçeklendirilmesi ve normal dağılıma 

sahip rastgele bir gürültü ile toplanması sonucu gelecekteki değerleri ifade edebilen bir 

süreçtir (Günhan 2014). 1. dereceden GM süreçleri sabit hata kararsızlığı gibi yavaş 

değişen sensör hatalarınının modellenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Günhan 2014). 

Şekil 3.4’te birinci dereceden GM sürecinin öz ilinti fonksiyonu gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.4 GM sürecinin öz ilinti fonksiyonu 

GM sürecinin ayrık zaman eşitliği eşitlik (3.5)’te verilmiştir. 

       𝑥𝑘 = 𝑒−∆𝑡/𝑇𝑐 𝑥𝑘−1 + 𝑤𝑘 (3.5) 
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Dönü ölçer için 1. dereceden GM süreci ele alınarak türetilen differansiyel denklem 

eşitlik (3.6)’da gösterilmiştir. Burada 𝑇𝑐 ilinti zamanını 𝑤𝑏𝑟
 ise beyaz gürültüyü temsil 

etmektedir. 

       𝑏𝑟
̇ = −1

𝑇𝑐
⁄ 𝑏𝑟 + 𝑤𝑏𝑟

 (3.6) 

 

GM süreci için süreç gürültüsü aşağıda verilmiştir. 

       𝑄𝑤𝑏𝑟
=

2𝜎𝑏𝑟

2

𝑇𝑐
⁄  (3.7) 

 

KKS doğasından kaynaklanan çok yolluluk, troposfer gecikmeleri, saat hataları vb. 

hatalar KKS işleyicisi tarafından giderildiğinden KKS’den alınan hız ve yer izi verileri 

için hata, normal dağılıma sahip gürültü olarak modellenmiştir.  

       𝑉𝑚 = 𝑉𝑡 + 𝑤𝑉 (3.8) 

       𝜒𝑚 = 𝜒𝑡 + 𝑤𝜒 
(3.9) 

 

Manyetik pusula verileri aşağıda verildiği şekilde modellenebilmektedir. Burada 𝐻𝑠𝑓 

orantı katsayısı hatasını, 𝐻𝛿𝑠𝑓 orantı katsayısı kararsızlığını, 𝐻𝑡 gerçek sensör verisini, 

𝐻𝑚𝑎 eksenel kaçıklık hatasını, 𝑏ℎ sabit kayma hatasını, 𝑏ℎ𝑖 sert demir hatasını, 𝐶𝑠𝑖 

yumuşak demir hatasını 𝑤ℎ ise beyaz gürültüyü temsil etmektedir. 

       𝐻𝑚 = (1 + 𝐻𝑠𝑓 + 𝐻𝛿𝑠𝑓 ) 𝐻𝑡 + 𝐻𝑚𝑎 𝐻𝑡 + 𝑏ℎ + 𝐶𝑠𝑖 𝐻𝑡 + 𝑏ℎ𝑖 + 𝑤ℎ (3.10) 

 

Sistemde kullanılan manyetik pusulanın sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası, 

orantı katsayısı kararsızlığı ve eksenel kaçıklık hatalarının fabrika kalibrasyonu ile 

giderilmiş olması nedeniyle sensör ölçüm modeli aşağıdaki hale indirgenebilmektedir. 
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       𝐻𝑚 = 𝐻𝑡 + 𝐶𝑠𝑖 𝐻𝑡 + 𝑏ℎ𝑖 + 𝑤ℎ (3.11) 

 

Sert ve yumuşak demir hata parametreleri platforma özel kalibrasyon yöntemleriyle elde 

edilmektedir. Dolayısıyla sensör verisi, parametreleri belirlenmiş bu hatalardan 

arındırılarak kestirim sürecinden bağımsız olarak elde edilmektedir. Bu durumda ölçüm 

modeli eşitlik (3.12)’deki hale gelmekte ve sensör hatası normal dağılıma sahip gürültü 

olarak modellenmektedir. 

       𝐻𝑚 = 𝐻𝑡 + 𝑤ℎ (3.12) 

 

HVÖB’den alınan veriler aşağıda verildiği şekilde modellenmektedir. Burada 𝐴𝑠𝑓 orantı 

katsayısı hatasını, 𝐴𝛿𝑠𝑓 orantı katsayısı kararsızlığını, 𝐴𝑡 gerçek sensör verisini, 𝑏𝑎 sabit 

kayma hatasını, 𝑐𝑎 pitot tüp kalibrasyon hatasını, 𝑤𝑎 ise beyaz gürültüyü temsil 

etmektedir. 

       𝐴𝑚 = (1 + 𝐴𝑠𝑓 + 𝐴𝛿𝑠𝑓 ) 𝐴𝑡 + 𝑏𝑎 + 𝑐𝑎 + 𝑤𝑎 (3.13) 

 

 

Pitot tüp yerleşiminden kaynaklı kalibrasyon hata parametresi kesitirim sürecinden 

bağımsız olarak kalibrasyon yöntemleriyle elde edilmektedir. Bu yüzden sensör ölçümü 

bu hatadan arınmış olarak alınmaktadır. Fabrika kalibrasyonuyla da sistemde kullanılan 

hava veri ölçüm birimi sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası, orantı katsayısı 

kararsızlığı hataları giderilmiş olduğundan model aşağıdaki hale gelmektedir.  

       𝐴𝑚 = 𝐴𝑡 + 𝑤𝑎 (3.14) 

Bu durumda HVÖB’den alınan statik basınç, dinamik basınç, dış ortam sıcaklığı, 

hücum açısı ve yana kayış açısı sensör modelleri sırasıyla aşağıdaki gibi olmaktadır. 

 

       𝑃𝑠𝑚
= 𝑃𝑠𝑡

+ 𝑤𝑃𝑠
 (3.15) 

       𝑃𝑑𝑚
= 𝑃𝑑𝑡

+ 𝑤𝑃𝑑
 

(3.16) 

       𝑇𝑚 = 𝑇𝑡 + 𝑤𝑇 
(3.17) 

       𝛼𝑚 = 𝛼𝑡 + 𝑤𝛼 (3.18) 
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       𝛽𝑚 = 𝛽𝑡 + 𝑤𝛽 
(3.19) 

 

3.3 Süreç Modeli 

Eşitlik  (3.20)’de verildiği gibi üç GKF’de de durum vektörü yunuslama, yuvarlanma, 

baş açısı ve üç eksen dönü ölçer sabit kayma kararsızlığı hatalarından oluşmaktadır.  

       𝑥 = [𝜙 𝜃 𝜓     𝑏𝑝 𝑏𝑞 𝑏𝑟]𝑇  (3.20) 

 

Üç eksen dönü ölçerden alınan veriler durum açılarını tanımlamak üzere kinematik 

diferansiyel denklemlerle ifade edilmektedir. Aşağıdaki eşitlik açısal hızlarla durum 

açıları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 𝐶𝑏
𝑛 gövde eksen takımı açısal hızlarından 

durum açısı türevlerine geçiş matrisini; p, q, r açısal dönüş hızlarını; 𝜙, 𝜃, 𝜓 ise 

sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve baş açısını ifade etmektedir. 

       [

𝜙

�̇�
�̇�

̇

] =  𝐶𝑏
𝑛 [

𝑝
𝑞
𝑟
] 

 

 (3.21) 

 

       [

𝜙

�̇�
�̇�

̇

] =  [

1 𝑠𝜙𝑡𝜃 𝑐𝜙𝑡𝜃
0 𝑐𝜙 −𝑠𝜙

0 𝑠𝜙/𝑐𝜃 𝑐𝜙/𝑐𝜃

] [
𝑝
𝑞
𝑟
] 

 

 (3.22) 

 

 

Üç dönü ölçer için sabit hata kararsızlığı eşitlik (3.6)’da açıklandığı şekilde aşağıda 

verildiği gibi modellenmektedir. Burada 𝑏𝑝, 𝑏𝑞,𝑏𝑟 sabit hataları, 𝑇𝑐ilinti zamanını, 

𝑤𝑏𝑝
, 𝑤𝑏𝑞, 𝑤𝑏𝑟

  ise beyaz gürültüyü temsil etmektedir. 

       𝑏�̇� = −1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑝 + 𝑤𝑏𝑝
 (3.23) 

       𝑏�̇� = −1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑞 + 𝑤𝑏𝑞
 (3.24) 
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       𝑏�̇� = −1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑟 + 𝑤𝑏𝑟
 (3.25) 

 

Dönü ölçer verilerinden sabit kayma hatasının çıkarılıp yeniden düzenlenmesiyle durum 

modeli vektörünün değişimi eşitlik (3.26)’da verildiği gibi olmaktadır. 

       𝑓(𝑥, 𝑢) =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
(𝑝𝑚 − 𝑏𝑝 ) + (𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑠𝜙𝑡𝜃 + (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑐𝜙𝑡𝜃

(𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑐𝜙 − (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑠𝜙

(𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑠𝜙/𝑐𝜃 + (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑐𝜙/𝑐𝜃

−1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑝

−1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑞

−1
𝑇𝑐

⁄ 𝑏𝑟 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3.26) 

 

 

Bu durumda GKF doğrusallaştırma matrisi aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır. 

 𝜕𝑓(𝑥, 𝑢)

𝜕𝑥
=

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 (𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑐𝜙𝑡𝜃 − (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑠𝜙𝑡𝜃 (𝑡𝜃

2 + 1) ((𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑠𝜙 + (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑐𝜙) 0

−(𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑠𝜙 − (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑐𝜙 0 0

(𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )𝑐𝜙/𝑐𝜃 − (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 𝑠𝜙/𝑐𝜃 (𝑞𝑚 − 𝑏𝑞 )
𝑠𝜙𝑠𝜃

𝑐𝜃
2 + (𝑟𝑚 − 𝑏𝑟 ) 

𝑐𝜙𝑠𝜃

𝑐𝜃
2 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

     

−1 −𝑠𝜙𝑡𝜃 −𝑐𝜙𝑡𝜃
0 −𝑐𝜙 𝑠𝜙

0
−𝑠𝜙

𝑐𝜃

−𝑐𝜙

𝑐𝜃

−1/𝑇𝑐 0 0
0 −1/𝑇𝑐 0
0 0 −1/𝑇𝑐]

 
 
 
 
 
 
 

   
(3.27) 

 

Süreç modeli gürültüsü aşağıda verilmiştir. 

       𝑤 = [𝑤𝜙 𝑤𝜃 𝑤𝜓     𝑤𝑏𝑝
𝑤𝑏𝑞

𝑤𝑏𝑟]𝑇 (3.28) 
 

3.4 Ölçüm Modelleri 

3.4.1 Yerçekimi ivmesi referansının elde edilmesi 

Ölçüm modeli-1’de yunuslama ve yuvarlanma açıları; ölçüm modeli-2’de yunuslama ve 

yuvarlanma açıları; ölçüm modeli-3’te yunuslama açısı yerçekimi referansına göre 
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modellenmiştir. Bütün modeller için yerçekimi ivme referans modeli ortaktır. Hız, 

dolayısıyla doğrusal ve merkezcil ivme parametreleri ise ölçüm modeli kaynağına göre 

belirlenmektedir ve modeller bu noktada farklılaşmaktadır. İlerleyen bölümlerde her bir 

ölçüm modeli ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

Durum açıları statik durumda dünyanın yerçekimi ivme vektörünün kartezyen 

bileşenleri yardımıyla belirlenebilmektedir. Fakat dinamik koşullarda ataletsel ve 

merkezcil ivme bileşenleri de ivmeölçerler tarafından ölçülmektedir (Gross vd. 2012). 

Newton yasaları araç eksen takımındaki ivme verilerini yerçekimi, açısal dönüşler ve 

eksenel ivmeler kullanılarak ifade etmekte kullanılabilmektedir (Eldredge 2006). 

İvmeölçerler gerçek platform ivmesi ile yerçekiminin farkını ölçmektedirler. Bu durum 

aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir. 

       𝑓𝑏 = 𝑎 − 𝑔 (3.29) 

 

Platform ivmesi doğrusal ve merkezcil ivmeler olarak ifade edildiğinde ivmeölçer 

ölçüm modeli eşitlik (3.30)’da verildiği hale gelmektedir (Barton 2012). Burada 𝑓𝑏 

gövde eksen takımına göre ivmeölçer verilerini; �̇�𝑏gövde eksen takımına göre ivme 

vektörünü; 𝜔𝑏  ×  𝑉𝑏 terimi merkezcil ivmeleri, 𝑔𝑏 ise araç eksen takımına göre 

yerçekimi ivmesini ifade etmektedir. 

       𝑓𝑏 = �̇�𝑏 + 𝜔𝑏  ×  𝑉𝑏 − 𝑔𝑏 (3.30) 
 

Seyrüsefer eksen takımında yerçekimi vektörü eşitlik (3.31)’de verildiği gibi 

tanımlanabilmektedir (Hayal 2010). 

       𝑔𝑛 = [0 0 𝑔]𝑇 (3.31) 

 

Gövde eksen takımında üç eksende hız ve doğrusal ivme ifadeleri eşitlik (3.32)’de ve 

eşitlik (3.33)’te verilmiştir. 
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       𝑉𝑏 = [𝑢 𝑣 𝑤]𝑇 (3.32) 

       �̇�𝑏 = [�̇� �̇� �̇�]𝑇 (3.33) 

 

Gövde eksen takımında yerçekimi ivme vektörü eşitlik (3.34)’te verildiği gibi ifade 

edilmektedir (Liu vd. 2008).  

       𝑔𝑏 = [

𝑔𝑥
𝑏

𝑔𝑦
𝑏

𝑔𝑧
𝑏

] =  𝑅𝑛
𝑏 𝑔𝑛 

(3.34) 

 

       [

𝑔𝑥
𝑏

𝑔𝑦
𝑏

𝑔𝑧
𝑏

] =  [

−𝑔 𝑠𝜃

𝑔 𝑐𝜃𝑠𝜙

𝑔 𝑐𝜃𝑐𝜙

] 
(3.35) 

 

 

Gövde eksenine göre merkezcil ivme denklemleri aşağıda verilmiştir.  

       𝜔𝑏  ×  𝑉𝑏 =  [
𝑝
𝑞
𝑟
] × [

𝑢
𝑣
𝑤

]  =  [

𝑤𝑞 − 𝑣𝑟
𝑢𝑟 − 𝑤𝑝
𝑣𝑝 − 𝑢𝑞

] 
(3.36) 

 

 

Eşitlik (3.30), (3.33), (3.35) ve (3.36) ifadeleri birleştirildiğinde aşağıda verilen eşitlik 

elde edilmektedir. 

       [

𝑓𝑥
𝑏

𝑓𝑦
𝑏

𝑓𝑧
𝑏

] = [
�̇�
�̇�
�̇�

] + [

𝑤𝑞 − 𝑣𝑟
𝑢𝑟 − 𝑤𝑝
𝑣𝑝 − 𝑢𝑞

] − [

−𝑔 𝑠𝜃

𝑔 𝑐𝜃𝑠𝜙

𝑔 𝑐𝜃𝑐𝜙

] 
(3.37) 

 

 

Eşitlik (3.37)’de verilen ifade yerçekimi vektörü için yeniden düzenlendiğinde aşağıda 

verilen eşitlik ortaya çıkmaktadır. 
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       [

−𝑔 𝑠𝜃

𝑔 𝑐𝜃𝑠𝜙

𝑔 𝑐𝜃𝑐𝜙

] = [
�̇�
�̇�
�̇�

] + [

𝑤𝑞 − 𝑣𝑟
𝑢𝑟 − 𝑤𝑝
𝑣𝑝 − 𝑢𝑞

] − [

𝑓𝑥
𝑏

𝑓𝑦
𝑏

𝑓𝑧
𝑏

] 
(3.38) 

 

 

Eşitlik (3.38)’de verilen denklemin sağ tarafı 𝑓𝑥𝑔
𝑏 , 𝑓𝑦𝑔

𝑏 , 𝑓𝑧𝑔
𝑏  olarak düzenlendiğinde 

aşağıdaki eşitlik ile ifade edilmektedir. 

       [

−𝑔 𝑠𝜃

𝑔 𝑐𝜃𝑠𝜙

𝑔 𝑐𝜃𝑐𝜙

] = [

𝑓𝑥𝑔
𝑏

𝑓𝑦𝑔
𝑏

𝑓𝑧𝑔
𝑏

] 
(3.39) 

 

 

Eşitlik (3.39) ele alınarak yunuslama ve yuvarlanma açıları için eşitlik (3.40) ve eşitlik 

(3.41) elde edilmektedir. 

       𝜙 =  𝑡𝑎𝑛−1(𝑓𝑦𝑔
𝑏 /𝑓𝑧𝑔

𝑏 ) (3.40) 

       𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑓𝑥𝑔
𝑏 √𝑓𝑦𝑔

𝑏 2
+ 𝑓𝑧𝑔

𝑏 2
⁄ ) 

 

(3.41) 

 

3.4.2 Baş açısı ölçüm modeli 

Baş açısı ölçüm modeli manyetik pusula kaynağından ölçüm alınmak üzere üç ölçüm 

modeli için de ortak olarak tanımlanmıştır. 

Gövde ekseninde manyetik alan vektörü aşağıda verildiği gibi tanımlanmaktadır. 

       𝑚𝑏 = [

𝑚𝑥
𝑏

𝑚𝑦
𝑏

𝑚𝑧
𝑏

] 
(3.42) 
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Dünya üzerindeki manyetik alan vektörleri yüzey boyunca düz bir şekilde 

uzanmamaktadır. Manyetik pusula herhangi bir yöne eğildiği zaman ölçümde önemli 

yer teşkil eden x ve y eksenlerindeki manyetik ölçümleri z eksenindeki manyetik 

alandan etkilenmektedir. Bu durum x ve y eksenlerinde hatalı ölçüme; dolayısıyla baş 

açısının da yanlış hesaplanmasına yol açmaktadır. Dönüş ve tırmanış manevralarında 

yatay manyetik alan bileşenlerinin değişmesinden dolayı, x ve y manyetik alan 

vektörlerinin yönelim açıları ile düzeltilmesi gerekmektedir (Arlinghaus 2009). Bu 

düzeltme gövde eksen takımında tanımlanan manyetik alan vektörünün seyrüsefer eksen 

takımına geçirilmesiyle yapılmaktadır (Gönül 2011). 

Seyrüsefer eksen takımında manyetik alan vektörü eşitlik (3.43)’te, gövde eksen 

takımında manyetik pusula tarafından ölçülen manyetik vektörü (3.42)’de gösterilmiştir. 

Yönelim düzeltmesi amacıyla yunuslama ve yuvarlanma açılarını kullanarak baş açısını 

elde etmek için, gövde eksen takımında tanımlanan manyetik alan vektörünün 𝜙 ve 𝜃 

kadar döndürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla eşitlik (2.1), (2.2) ve (2.3) kullanılarak 

eşitlik (3.45) elde edilebilmektedir. 

       𝑚𝑛 = [

𝑚𝑁

𝑚𝐸

𝑚𝐷

] (3.43) 

       𝑅𝜙𝑅𝜃𝑚𝑏 = 𝑚𝑛𝑅𝜓 (3.44) 

       [

𝑐𝜃 𝑠𝜙𝑠𝜃 𝑐𝜙𝑠𝜃

0 𝑐𝜙 −𝑠𝜙

−𝑠𝜃 𝑠𝜙𝑐𝜃 𝑐𝜙𝑐𝜃

] [

𝑚𝑥
𝑏

𝑚𝑦
𝑏

𝑚𝑧
𝑏

] = [−
𝑚𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑚

𝑚𝑁 𝑠𝑖𝑛 𝜓𝑚

𝑚𝐷

] = [

𝑥ℎ 

𝑦ℎ 

𝑚𝐷

] 
 

(3.45) 

 

Dünya manyetik alan eşitlikleri eşitlik (3.45)’te verildiği üzere ele alındığında manyetik 

baş açısı aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 

       𝑥ℎ = 𝑚𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝜓 (3.46) 

       𝑦ℎ = −𝑚𝑁 𝑠𝑖𝑛 𝜓 
(3.47) 
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       𝜓𝑚 = 𝑡𝑎𝑛−1(−𝑦ℎ 𝑥ℎ ⁄ ) 
(3.48) 

 

Manyetik baş açısı manyetik sapma açısı ile toplanarak gerçek baş açısı elde 

edilmektedir.  

       𝜓𝑡 = 𝜓𝑚𝑎𝑔 + 𝜓𝑣𝑎𝑟 (3.49) 

 
 

3.4.3 Ölçüm modeli-1 

Ölçüm modeli-1 yunuslama ve yuvarlanma açıları için bölüm 3.4.1’de verilen yerçekimi 

referansını; baş açısı için ise bölüm 3.4.2’de verilen pusula ölçümlerine dayalı baş açısı 

verisini kullanmaktadır.  

Yerçekimi referans modelinde bulunan gövde eksen takımındaki hızlar ve doğrusal 

ivmeler KKS kullanılarak elde edilebilmektedir. 

Seyrüsefer eksen takımındaki kinematik hızlar eşitlik (3.50)’de verildiği gibi ifade 

edilmektedir (Jwo vd. 2014). Bu veriler KKS’den alınan veriler ile türetilmektedir.  

       𝑉𝑛 = [

𝑉𝑁

𝑉𝐸

𝑉𝐷

] (3.50) 

 

KKS’den alınan yer hızı bilgisi seyrüsefer eksen takımında kuzey ve batı hızlarını 

bileşenidir (Zhang vd. 2012). Düşey hız verisi KKS’den direkt alınmaktadır. KKS’den 

alınan yer izi açısı ve yer hızı verileriyle doğu ve kuzey hız bileşenleri elde 

edilebilmektedir. 𝑉𝑔 yer hızını, χ yer izi açısını ifade etmek üzere, bu ilişki aşağıdaki 

eşitliklerle açıklanmıştır. 

       𝑉𝑁 = 𝑉𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜒 (3.51) 
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       𝑉𝐸 = 𝑉𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜒 (3.52) 

 

Gövde eksen takımındaki hızlar seyrüsefer eksen takımındaki hızların gövde eksen 

takımına geçirilmesiyle elde edilmektedir. Bu şekilde eşitlik (3.54)’te verilen denklem 

elde edilmektedir. 

       𝑉𝑏 = 𝑅𝑛
𝑏𝑉𝑛 (3.53) 

       [

𝑢𝑘𝑘𝑠

𝑣𝑘𝑘𝑠

𝑤𝑘𝑘𝑠

] = [

𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜃𝑠𝜓 −𝑠𝜃

𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 𝑠𝜙𝑐𝜃

𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑠𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 − 𝑠𝜙𝑐𝜓 𝑐𝜙𝑐𝜃

] [
𝑉𝑁

𝑉𝐸

𝑉𝐷

] 
 

(3.54) 

 

 

Yukarıda verilenlere göre ölçüm modeli-1 aşağıda verildiği gibi oluşturulmuştur. 

       𝑓𝑥𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏 = −(𝑓𝑥
𝑏 − �̇�𝑘𝑘𝑠 − (𝑤𝑘𝑘𝑠𝑞 − 𝑣𝑘𝑘𝑠𝑟)) (3.55) 

       𝑓𝑦𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏 = (�̇�𝑘𝑘𝑠 + (𝑢𝑘𝑘𝑠𝑟 − 𝑤𝑘𝑘𝑠𝑝) − 𝑓𝑦
𝑏) (3.56) 

       𝑓𝑧𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏 = (�̇�𝑘𝑘𝑠 + (𝑣𝑘𝑘𝑠𝑝 − 𝑢𝑘𝑘𝑠𝑞) − 𝑓𝑧
𝑏) (3.57) 

       𝑧1 = [

𝜙𝑚1

𝜃𝑚1

𝜓𝑚1

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑡𝑎𝑛−1

(

 
 𝑓𝑦𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏

𝑓𝑧𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏⁄

)

 
 

𝑡𝑎𝑛−1

(

 
 −𝑓𝑥𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏

(√𝑓𝑦𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏 2
+ 𝑓𝑧𝑔𝑘𝑘𝑠

𝑏 2
)

⁄

)

 
 

𝜓𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.58) 

 

Ölçüm modeli -1 için ölçüm gürültü vektörü aşağıda verilmiştir. 

       𝑣1 = [𝑣1𝜙 𝑣1𝜃 𝑣1𝜓]𝑇 (3.59) 

 



53 

 

3.4.4 Ölçüm modeli-2 

Ölçüm modeli-2 yunuslama ve yuvarlanma açıları için bölüm 3.4.1’de verilen yerçekimi 

referansını; baş açısı için ise bölüm 3.4.2’de verilen pusula ölçümlerine dayalı baş açısı 

verisini kullanmaktadır.  

Hava hızı genelde işari ve hakiki hava hızı olmak üzere iki farklı şekilde 

tanımlanmaktadır. İşari hava hızı pitot sisteminden alınan toplam basınca göre 

hesaplanmaktadır. Gerçek hava hızı ise hava aracının hızını içinde hareket ettiği hava 

kütlesine göre tanımlamaktadır. Gerçek hava hızı işari hava hızının hava yoğunluğuna 

ve sıcaklığına göre düzeltilmiş halidir. 

İşari hava hızı verisi aşağıda verildiği gibi elde edilmektedir. Burada 𝑃𝑑 dinamik basıncı, 

𝑃𝑟 referans basıncı, 𝑉𝑆𝑆𝑆𝐿 deniz seviyesindeki standart ses hızını ifade etmektedir. 

       𝑉𝐼𝐴𝑆 = 𝑉𝑆𝑆𝑆𝐿√5 [(
𝑃𝑑

𝑃𝑟
+ 1)

0.285714

− 1] 
(3.60) 

 

 

İşari hava hızı verisinden gerçek hava hızının hesaplanması aşağıda verilmiştir. Eşitlikte 

𝑟𝑜0 standart deniz seviyesi hava yoğunluğunu, 𝑇0 standart deniz seviyesi sıcaklığını, 

𝑇𝑂𝐴𝑇 ortam sıcaklığını ve 𝑃𝑠 ise statik basıncı temsil etmektedir. 

       𝑉𝑇𝐴𝑆 = 𝑉𝐼𝐴𝑆√[
 𝑟𝑜0𝑇0𝑇𝑂𝐴𝑇

𝑃𝑠
] 

(3.61) 

 

 

Aerodinamik eksen takımında hız vektörü aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir. 
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       𝑉𝑇𝐴𝑆
𝑎 = [

𝑉𝑇𝐴𝑆

0
0

] (3.62) 

 

Aerodinamik eksen takımındaki hız vektörünü gövde eksen takımına geçirmek için 

eşitlik (2.8) ve (2.9)’da verilen eşitlikler kullanılmaktadır.  

       [

𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑣ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑤ℎ𝑣𝑜𝑏

] = 𝑅𝑎
𝑏 𝑉𝑇𝐴𝑆

𝑎  
(3.63) 

 

 

Eşitlik (3.63)’dan hareketle gövde eksen takımındaki hız vektörü gerçek hava hızına 

bağlı olarak aşağıda verilmiştir. 

       [

𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑣ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑤ℎ𝑣𝑜𝑏

] = [

𝑐𝛼𝑐𝛽
𝑠𝛽

𝑠𝛼𝑐𝛽
] 𝑉𝑇𝐴𝑆 

(3.64) 

 

 

Yukarıda verilenlere göre ölçüm modeli-2 aşağıda verildiği gibi oluşturulmuştur. 

       𝑓𝑥𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏 = −(𝑓𝑥
𝑏 − �̇�ℎ𝑣𝑜𝑏 − (𝑤ℎ𝑣𝑜𝑏𝑞 − 𝑣ℎ𝑣𝑜𝑏𝑟)) (3.65) 

       𝑓𝑦𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏 = (�̇�ℎ𝑣𝑜𝑏 + (𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏𝑟 − 𝑤ℎ𝑣𝑜𝑏𝑝) − 𝑓𝑦
𝑏) (3.66) 

       𝑓𝑧𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏 = (�̇�ℎ𝑣𝑜𝑏 + (𝑣ℎ𝑣𝑜𝑏𝑝 − 𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏𝑞) − 𝑓𝑧
𝑏) (3.67) 

       𝑧2 = [

𝜙𝑚2

𝜃𝑚2

𝜓𝑚2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑡𝑎𝑛−1

(

 
 𝑓𝑦𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏

𝑓𝑧𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏⁄

)

 
 

𝑡𝑎𝑛−1

(

 
 −𝑓𝑥𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏

(√𝑓𝑦𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏 2
+ 𝑓𝑧𝑔ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑏 2
)

⁄

)

 
 

𝜓𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.68) 
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Ölçüm modeli-2 için ölçüm gürültü vektörü aşağıda verilmiştir. 

       𝑣2 = [𝑣2𝜙 𝑣2𝜃 𝑣2𝜓]𝑇 (3.69) 

 

3.4.5 Ölçüm modeli-3 

Ölçüm modeli-3’te baş açısı için bölüm 3.4.2’de verilen pusula ölçümlerine dayalı baş 

açısı verisi kullanılmaktadır. 

Ölçüm modeli-3 KKS kaybında kullanılacağından veri kaynağı olarak HVÖB’ün ele 

alınması gerekmektedir. Ayrıca bu modelin hücum açısı ve yana kayış açısı olmayan 

hava aracı konfigürasyonları için tanımlanması nedeniyle bu açıların etkin olduğu 

yöntemlerden kaçınılması gerekmektedir. 

Hücum ve yana kayış açısı bilgileri olmadığından doğrusal ve merkezcil ivme bilgilerini 

elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu yönde ivmeölçer ölçümleri üzerinde lineer 

ivmenin etkisi daha az; merkezcil ivmelerin ise daha fazladır. Dolayısıyla aerodinamik 

açıların sıfır olması kabulü ile sadece lineer ivme etkisinin azaltılabileceği yaklaşımı 

geçerli olmamaktadır. Bundan dolayı yuvarlanma açısının elde edilebilmesi için 

yerçekimi modelinin yerine koordineli dönüş hareketi tabanlı bir model uygulanmıştır. 

Koordineli dönüş tüm yanal eksenlerdeki kuvvetlerin toplamının sıfır olduğu sabit hızda 

yapılan dönüştür (Leven vd. 2009). Hava araçları genelde sadece istikamet dümeni ile 

dönüş yapmamakta; dönüşleri koordineli dönüş hareketi ile yapmaktadırlar. Dolayısıyla 

hava araçları dönüşleri, hava aracının yatış ekseninde hareketi ile yapmaktadır.  

Şekil 3.5’te koordineli dönüş hareketinde hava aracına etkiyen kuvvetler gösterilmiştir. 
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Şekil 3.5 Koordineli dönüş hareketinde hava aracına etkiyen kuvvetler (Jung ve Tsiotras 

2007) 
 

𝐹𝑙 kaldırma kuvvetini 𝐹𝑔 ağırlığı, 𝑔 yerçekimi ivmesini, 𝑚 kütleyi, 𝜙 yuvarlanma açısını 

ifade etmek üzere dikey eksendeki kuvvetler için denge eşitlikleri aşağıda verildiği 

gibidir. 

       𝐹𝑔 = 𝑚𝑔 (3.70) 

       𝐹𝑔 = 𝐹𝑙𝑐𝜙 
(3.71) 

       𝐹𝑙 =
𝐹𝑔

𝑐𝜙
 

(3.72) 

       𝐹𝑙 =
𝑚𝑔

𝑐𝜙
 

(3.73) 

 

 
𝐹𝑐 merkezkaç kuvvetini; 𝑉𝑇𝐴𝑆 gerçek hava hızı, 𝑔 yerçekimi ivmesini, 𝜙 yuvarlanma 

açısını ve 𝑟 gövde eksen takımında z yönündeki açısal hızı ifade etmek üzere yanal 

eksendeki denge eşitlikleri aşağıda verilmiştir. 

       𝐹𝑐 = 𝑚𝑉𝑇𝐴𝑆𝑟 (3.74) 

       𝐹𝑐 = 𝐹𝑙𝑠𝜙 (3.75) 
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       𝑚𝑉𝑇𝐴𝑆𝑟 =  
𝑚𝑔𝑠𝜙

𝑐𝜙
 

(3.76) 

       𝑡𝑎𝑛 𝜙 =
𝑉𝑇𝐴𝑆 𝑟

𝑔
 (3.77) 

       𝜙 = 𝑡𝑎𝑛−1((𝑉𝑇𝐴𝑆 𝑟) 𝑔⁄ ) (3.78) 

 

Bir hava aracı için en büyük hız ve lineer ivme hareketi gövde eksen takımına göre x 

yönünde olduğundan; x eksenindeki doğrusal ivme en fazla bozucu etkiye sahiptir. 

Dolayısıyla yerçekimi referansı için x eksenindeki ivmelenmeyi göz önüne alıp hücum 

ve yana kayış açılarını sıfır kabul ederek diğer eksenlerdeki hızları sıfır olarak ele almak 

en etkin çözüm olarak görülmüştür. 

Bu kabullerle hız vektörü aşağıdaki gibi olmaktadır. 

       [

𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑣ℎ𝑣𝑜𝑏

𝑤ℎ𝑣𝑜𝑏

] = [

𝑐𝛼𝑐𝛽
𝑠𝛽

𝑠𝛼𝑐𝛽
] 𝑉𝑇𝐴𝑆 = [

𝑉𝑇𝐴𝑆

0
0

] (3.79) 

 

Yukarıda verilenlere göre ölçüm modeli-3 aşağıda verildiği gibi oluşturulmuştur. 

 

𝑧3 = [

𝜙𝑚3

𝜃𝑚3

𝜓𝑚3

] =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑡𝑎𝑛−1((𝑉𝑇𝐴𝑆 𝑟) 𝑔⁄ )

𝑡𝑎𝑛−1

(

  
 (𝑓𝑥

𝑏 − �̇�ℎ𝑣𝑜𝑏)

(√[𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏𝑟 − 𝑓𝑦
𝑏]

2
+ [𝑢ℎ𝑣𝑜𝑏𝑞 − 𝑓𝑧

𝑏])2)
⁄

)

  
 

𝜓𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
(3.80) 

 

 

Ölçüm modeli-3 için ölçüm gürültü vektörü aşağıda verilmiştir. 

       𝑣3 = [𝑣3𝜙
𝑣3𝜃

𝑣2𝜓]𝑇 (3.81) 
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3.4.6 GKF parametreleri ve ilk değerler 

Kovaryans matrislerinin ve ilk durum değerlerinin belirlenmesi için çalışmada 

kullanılan sensölerin bazı hata parametreleri ele alınmıştır. Flenniken (2005), Strus vd. 

(2007) ve Moafipoor vd. (2011) çalışmalarında tez kapsamında kullanılan AÖB için 

hata karakteristiklerini deneysel yöntemlerle elde etmişlerdir. Bunun yanında KKS hata 

parametreleri için ise üreticinin sağladığı bilgi dökümanından faydalanılmıştır. Bu 

bilgiler kullanılarak derlenen hata parametreleri çizelge 3.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1 Kullanılan sensör hata parametreleri 

Veri Sembol Hata parametresi Birim 

Dönülçer gürültüsü 𝜎𝜔 0.008 rad/sn 

Dönüölçer sabit kayma 

kararsızlığı için ilinti zamanı 
𝑇𝑐 192 sn 

Dönüölçer sabit kayma 

kararsızlığı  
𝜎𝑏𝜔 

 
0.0262 rad/sa 

KKS yer izi açısı gürültüsü 𝜎𝜒 0.007 rad 

 

Süreç kovaryans matrisi dönü ölçer gürültü parametreleri temel alınarak atanmıştır. 

Çizelge 3.1’e göre süreç kovaryans matrisi üç GKF için de aynı olacak şekilde aşağıda 

verildiği gibi oluşturulmuştur. 

 
𝑄1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜔

2, 𝜎𝜔
2, 𝜎𝜔

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ]

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.0082, 0.0082, 0.0082,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] 

(3.82) 

 
𝑄2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜔

2, 𝜎𝜔
2, 𝜎𝜔

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ]

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.0082, 0.0082, 0.0082,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] 

(3.83) 
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𝑄3 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜔

2, 𝜎𝜔
2, 𝜎𝜔

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ]

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.0082, 0.0082, 0.0082,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] 

(3.84) 

 

Ölçüm kovaryans matrisleri süreç kovaryans matrisi gibi basit olarak atanamamaktadır. 

Bunun nedeni ölçüm modellerinde birden çok gürültülü sensör ölçümleriyle analitik ve 

trigonometrik çözümlerin bulunmasıdır. Bunun için ilk olarak analitik çözümler 

kestirim sürecinden bağımsız bir şekilde uygulanmış; referans sistem ile arasındaki 

istatiksel parametreler hesaplanmış ve bu şekilde bir ön tahmin yapılmıştır. Sonrasında 

bu ön tahminden başlayarak ölçüm kovaryans matrisleri deneme-yanılma yöntemiyle 

belirlenmiştir. Bu şekilde belirlenen ölçüm kovaryans matrisleri üç GKF için aşağıda 

verilmiştir. 

       𝑅1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝜎𝜙1
2, 𝜎𝜃1

2, 𝜎𝜓1
2] = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0.212, 0.142, 0.222] (3.85) 

       𝑅2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝜎𝜙2
2, 𝜎𝜃2

2, 𝜎𝜓2
2] = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0.322, 0.252, 0.222] (3.86) 

       𝑅3 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝜎𝜙3
2, 𝜎𝜃3

2, 𝜎𝜓3
2] = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0.282, 0.182, 0.222] (3.87) 

 

GKF’ler için ilk durum değerlerinin atanması yunuslama ve yuvarlanma açıları için 

bölüm 3.4.1’de verilen eşitliklerde platformun lineer ve merkezcil ivmelere sahip 

olmadığı varsayılarak yapılmıştır. İlk durumun sıfır kabul edilmemesinin nedeni ilk 

platform duruşunun sıfırdan farklı olabilmesidir. Baş açısı için ilk değer ise platformun 

belirli bir hız (3 m/s) üzerine çıkması şartıyla KKS yer izi açısı olarak ele alınmıştır. 

Bunun nedeni başlangıç anında hava aracı etrafında uçuş hattı personelinden, güç 

kaynaklarından vs. oluşabilecek geçici manyetik alan bozuntularının sistemin 

ilklendirmesine etkisini azaltma düşüncesidir. Dönü ölçer sabit kayma kararsızlığı 

hataları için ilk değerler sıfır olarak atanmıştır. Buna böre GKF’ler için ilk durum 

değerleri aşağıda verilmiştir.  
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       𝑥1(0|0) = [𝑡𝑎𝑛−1(𝑓𝑦
𝑏 𝑓𝑧

𝑏⁄ ) 𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑓𝑥
𝑏 (√𝑓𝑦

𝑏2
+ 𝑓𝑧

𝑏2
)⁄ ) 𝜒     0 0 0]𝑇 

(3.88) 

       𝑥2(0|0) = [𝑡𝑎𝑛−1(𝑓𝑦
𝑏 𝑓𝑧

𝑏⁄ ) 𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑓𝑥
𝑏 (√𝑓𝑦

𝑏2
+ 𝑓𝑧

𝑏2
)⁄ ) 𝜒     0 0 0]𝑇 

(3.89) 

       𝑥3(0|0) = [𝑡𝑎𝑛−1(𝑓𝑦
𝑏 𝑓𝑧

𝑏⁄ ) 𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑓𝑥
𝑏 (√𝑓𝑦

𝑏2
+ 𝑓𝑧

𝑏2
)⁄ ) 𝜒     0 0 0]𝑇 

(3.90) 

 

Hata kovaryans matrisi bilinmeyen başlangıç durumu için atanmaktadır. Yuvarlanma ve 

yunuslama açıları için GKF ilk durum değerleri ölçüm modellerinde bulunan merkezcil 

ve lineer ivme ölçümlerinin sıfır kabul edilmesiyle ivmeölçer verilerinden direkt olarak 

elde edilmektedir. Fakat burada analitik ve trigonometrik çözümlerin bulunmasından 

dolayı bu açılar için ilk durum hata değerleri ivmeölçer gürültü parametreleri yerine 

ölçüm modelleri için belirlenen hata değerlerinin 10 katı olacak şekilde atanmıştır. Baş 

açısı ilk durum değerini KKS yer izi açısı olacak şekilde aldığından baş açısı için 

başlangıç hatası, KKS yer izi açısı gürültüsü olarak ele alınmıştır. Dönü ölçer sabit 

kayma kararsızlığı hataları için ilk durum değerleri süreç kovaryans matrisinde verilen 

hata değerlerinin 10 katı olarak belirlenmiştir.  Bu bağlamda P hata kovaryans 

matrislerinin başlangıç değerleri aşağıda verildiği gibi atanmıştır. 

 
𝑃1(0|0) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜙1

2, 𝜎𝜃1
2, (1 10⁄ ) 𝜎𝜒

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ] × 10

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.212, 0.142, (1 10⁄ )0.0072,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] × 10 

(3.91) 

 

 
𝑃2(0|0) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜙2

2, 𝜎𝜃2
2, 𝜎𝜒

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ] × 10

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.322, 0.252, (1 10⁄ )0.0072,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] × 10 

(3.92) 
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𝑃3(0|0) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜎𝜙3

2, 𝜎𝜃3
2, 𝜎𝜒

2,
2𝜎𝑏𝜔

2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄ ,

2𝜎𝑏𝜔
2

𝑇𝑐
⁄  ] × 10

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 [0.282, 0.182, (1 10⁄ ) 0.0072,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
,
2 (

0.0262

3600
)
2

192
  ] × 10 

(3.93) 
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4.  ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Veriler ve Değerlendirme 

Bu çalışmada bir hava aracının gerçek uçuşu boyunca kaydedilen uçuş verileri 

kullanılmıştır. Bu uçuş yaklaşık 12 saat 30 dk süreli olup, kalkış ve yükselme, uçuş, 

alçalma ve iniş olmak üzere bütün uçuş fazlarını kapsamaktadır. Kayıt altına alınan 

gerçek uçuş verileri MATLAB ortamına aktarılmıştır. 

Kalkış ve yükselme safhası hava aracının pist üzerinde hızlanıp teker kesmesi ve 

sonrasında uçuş irtifasına çıkış hareketlerini kapsamaktadır. Bu aşamada hava aracı 

irtifa kazanmakta ve aynı zamanda kalkış bekleme noktası etrafında kalkışı 

tamamlamak için dönüş hareketi yapmaktadır. Normal uçuş ve dönüşler safhasında hava 

aracı uçuş irtifasında gezingeyi takip etmektedir. Alçalma ve iniş safhası ise hava 

aracının irtifa kaybetme ve piste teker koyup durma hareketlerini kapsamaktadır.  

Değerlendirme, mevcut hava aracında kullanılan yüksek doğruluğa sahip, KKS destekli 

ve fiber optik tabanlı; yüksek maliyetli bir tümleşik seyrüsefer sistemi çıktılarının 

referans alınması ve bu referans verilerle alınan sonuçların karşılaştırılmasıyla 

yapılmıştır. 

4.2 Veri Bütünleştirmede Kullanılan Yöntemlerin Sınanması 

Veri bütünleştirme amacıyla yapılan işlemlerin test edilmesi amacıyla iki farklı yöntem 

ele alınmıştır. Alt başlıklarda bu test durumları ile ilgili açıklamalar yapılmış ve alınan 

sonuçlar verilmiştir. Toplam veri örneğinin çok yüksek olmasından dolayı grafiklerin 

anlaşılamamasını önlemek adına grafikler belirli bir zaman aralığında gösterilmiştir. İki 

test durumu için de alınan sonuçlar ile ilgili çıkarımlar bütünleşik olarak  SONUÇ 

bölümünde bulunmaktadır. 
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4.2.1 Test durumu-1 

Bu test durumunda, kestirim sürecinde elde edilen ölçüm vektöründeki durum açıları ile 

kestirim sürecinden bağımsız bir şekilde dönü ölçer tabanlı olarak elde edilen durum 

açıları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaya kestirim sonucu elde edilen durum açıları 

da eklenerek, filtre çıkışı ile veri kaynaklarının doğrudan bir ilişki içerisinde olup 

olmadığının anlaşılması amaçlanmıştır. GKF-1 ele alınarak; dönü ölçer verilerinin 

eşitlik (3.21) ile durum açısı türevlerine geçirilmesi ve bunların integralinin alınmasıyla 

durum açısı bilgileri elde edilmiştir. Bu veriler ile birlikte kestirim süresince ölçüm 

modeli-1’den elde edilen durum açıları verileri; bu verilerin 5. dereceden kayan 

ortalama filtreden geçirilmiş halleri ve kestirim sonucu elde edilen durum açısı verileri 

karşılaştırılmıştır. Şekil 4.1’de yuvarlanma; şekil 4.2’de yunuslama; şekil 4.3’te baş 

açısı için alınan sonuçlar görülmektedir. 

 

Şekil 4.1 Veri bütünleştirme test-1 yuvarlanma 
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Şekil 4.2 Veri bütünleştirme test-1 yunuslama 

 

Şekil 4.3 Veri bütünleştirme test-1 baş açısı 
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4.2.2 Test durumu-2 

Bu testin amacı sadece ölçüm modeli temel alınarak sağlıklı bir şekilde durum açısı 

bilgilerinin elde edilip edilemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Bu amaçla ölçüm modelindeki 

durum açısı verilerinin gürültü seviyeleri ortaya konmuştur. Bu test durumunda ölçüm 

modeli-1 kestirim sürecinden bağımsız olarak ele alınmıştır. Ölçüm modeli içerisinde 

bulunan durum açısı verileri için referans kaynaktan alınan durum açısı verileri 

kullanılmış ve bu şekilde durum açıları elde edilmiştir. Bunun yanında bu veri 5. 

dereceden kayan ortalama filtreden geçirilmiştir. Şekil 4.4’te yuvarlanma, şekil 4.5’de 

yunuslama, şekil 4.6’da baş açısı için alınan sonuçlar görülmektedir. 

 

Şekil 4.4 Veri bütünleştirme test-2 yuvarlanma 
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Şekil 4.5 Veri bütünleştirme test-2 yunuslama 

 

Şekil 4.6 Veri bütünleştirme test-2 baş açısı 
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4.3 Benzetim Sonuçları 

Üç GKF de ayrı ayrı bütün uçuş boyunca çalıştırılarak alınan sonuçlar tüm uçuş 

fazlarında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sonuçlar ortalama kare hatası (OKH), alınan 

sonuçlar ve referans arasındaki hatanın varyansı ve ilinti katsayısı parametreleri ele 

alınarak değerlendirilmiştir. OKH iki veri örnekleri arasındaki farkların karelerinin 

beklenen değerini ifade eder. OKH, iki veri arasındaki farkın büyüklüğü ya da 

küçüklüğü konusunda doğrudan bilgi vermektedir. Bu iki veri arasındaki farkın 

değişimini ifade eden varyans parametresi ve bu iki veri arasındaki ilişkinin yönünü ve 

gücünü ifade eden ilinti katsayısı parametresinin de değerlendirmeye katılması, 

sonuçların değerlendirilmesinde tamamlayıcı unsurlardır. 

Sonuç olarak OKH’nin ve varyansın sıfıra; ilinti katsayısının ise bire yakın olduğu 

durumlarda karşılaştırılan verilerin yüksek oranda örtüştüğü söylenebilir. OKH, varyans 

ve ilinti ile ilgili bilgiler ve matematiksel ifadeler EKLER bölümünde verilmiştir. 

Bu bölümde benzetim sonuçlarının grafikleri verilerek sonuçlar bu grafikler üzerinden 

sunulmuştur. Çıktılar için istatiksel parametrelere dayalı değerlendirmeler ise  SONUÇ 

bölümünde yapılmıştır. 

Grafiklerde yatay eksenler saniye cinsinden 10
4
 çarpanıyla zaman olarak ele 

alınmaktadır. Düşey eksenler ise derece olarak verilmektedir. Alt başlıklarda her bir 

GKF için referans kaynak verisi ile birlikte tüm uçuşun grafikleri ayrı ayrı 

bulunmaktadır. Bunun yanında her bir GKF için referans veri ile aralarındaki mutlak 

fark grafikleri de verilmiştir. Tüm uçuş verisi çok sayıda örnek içerdiğinden grafiklerin 

görsel olarak tam anlaşılamaması durumu göz önüne alınarak uçuş fazlarının ayrı ayrı 

grafikleri de elde edilmiştir. Çalışmanın bütünlüğünü bozmamak adına bu grafikler 

EKLER bölümünde verilmiştir. Referans bir kaynakla karşılaştırma imkânı olmasa da 

GKF’ler arasındaki tutarlılığın anlaşılabilmesi için dönüölçer sabit kayma kararsızlığı 

sonuçları da EKLER bölümünde verilmiştir. 



68 

 

4.3.1 GKF-1  

Şekil 4.7-4.9’da sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve baş açısı için tüm uçuş boyunca 

referans ve GKF-1 çıktılarının grafiği görülmektedir. Yunuslama, yuvarlanma ve baş 

açısı için GKF-1 ile referans arasındaki mutlak fark grafikleri şekil 4.10’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 GKF-1 ve referans yuvarlanma açısı 
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Şekil 4.8 GKF-1 ve referans yunuslama açısı 

 

Şekil 4.9 GKF-1 ve referans baş açısı 
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Şekil 4.10 GKF-1 Referans ile mutlak fark 

4.3.2 GKF-2 

Tüm uçuş boyunca yuvarlanma, yunuslama, baş açısı için referans ve GKF-2 

çıktılarının grafiği Şekil 4.11-4.13’te verilmiştir. GKF-2 ile referans arasındaki mutlak 

fark grafikleri yunuslama, yuvarlanma ve baş açısı için şekil 4.14’te verilmiştir. 
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Şekil 4.11 GKF-2 ve referans yuvarlanma açısı 

 

Şekil 4.12 GKF-2 ve referans yunuslama açısı 
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Şekil 4.13 GKF-2 ve referans baş açısı 

 

Şekil 4.14 GKF-2 Referans ile mutlak fark 
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4.3.3 GKF-3 

Referans ve GKF-3 yuvarlanma, yunuslama ve baş açısı verilerinin tüm uçuş için 

grafikleri Şekil 4.15-4.17’de verilmiştir. Yunuslama, yuvarlanma ve baş açısı için GKF-

3 ile referans arasındaki mutlak fark grafikleri şekil 4.18’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.15 GKF-3 ve referans yuvarlanma açısı 
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Şekil 4.16 GKF-3 ve referans yunuslama açısı 

 

Şekil 4.17 GKF-3 ve referans baş açısı 
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Şekil 4.18 GKF-3 Referans ile mutlak fark 
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5.  SONUÇ  

Bu tez çalışmasında ilk olarak seyrüsefer konusu ile ilgili temel tanımlar yapılmış; 

İHA’larda bulunan seyrüsefer sistemleri ve bileşenleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Bunun yanında bu bileşenler ile seyrüsefer çözümünün üretilmesinde kullanılan 

yöntemlere değinilmiş ve füzyon mekanizmaları açıklanmıştır. 

Durum açılarının kestirimi için KKS kayıpları ve hava aracı sensör konfigürasyonu göz 

önüne alınarak üç farklı ölçüm modeline sahip üç GKF ile bir sistem önerisi 

sunulmuştur. Önerilen bu sistem mimarisi bir benzetim ortamına aktarılmış; taktik 

seviye bir insansız hava aracından alınan gerçek uçuş kayıt verileri kullanılarak sonuçlar 

elde edilmiştir. Hava aracında bulunan yüksek sınıfa dahil başka bir seyrüsefer sistemi 

referans alınarak bu sistemin verileriyle çalışma kapsamında elde edilen veriler 

karşılaştırılmıştır. 

Veri bütünleştirmede kullanılan yöntemlerin ve kestirim konfigürasyonun doğruluğunun 

anlaşılabilmesi için testler yapılmıştır. Bölüm 4.2.1’de sunulmuş olan test durumunda 

da görüldüğü üzere, dönü ölçer verilerinden elde edilen durum açısı türevlerinin 

integrallerinin alınması sonucu hesaplanan verilerin sensör gürültüsünden ziyade bir 

bayaslı bir sonuç doğurduğu; ölçüm modellerinden elde edilen sonuçlarda ise 

gürültülerin baskın olduğu ve bu gürültülerin sayısal bir filtre ile filtrelenemediği 

görülmektedir. Kestirim sonucunda alınan verilerin gürültüden arındırılmış olduğu 

gözlenmiştir. Burada dönü ölçerlerden alınan veriler ile bir önceki iterasyonda alınan 

GKF çıkışlarını kullanan durum modeli ilişkisi de göz önüne alındığında filtrenin durum 

ve gürültülü ölçümler için optimum bir sonuç verdiği düşünülmektedir. Bölüm 4.2.2’de 

verilmiş olan test durumu sonuçlarına göre; referans kaynaktan alınan durum açısı 

verilerinin kullanılarak ölçüm modelinin kestirim sürecinden bağımsız olarak 

koşturulması sonucunda elde edilen durum açısı verileri incelendiğinde, verilerin 

referans kaynağa kıyasla oldukça gürültülü olduğu ve bu gürültülerin sayısal filtre 

tarafından bastırılamadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, kestirim işlemiyle birlikte, 

birbirinden farklı hata tiplerine sahip iki kaynaktan sağlanan veriler ile bu iki kaynaktan 

doğruluğu daha yüksek veri edilmiştir. 
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GKF-2 ve GKF-3 KKS kayıpları için önerilmiş olsa da sistemin gerçek performansının 

ortaya konulabilmesi amacıyla bu GKF’ler bütün uçuşu kapsayacak şekilde 

çalıştırılmıştır. Önerilen sistemin güvenirliğinin, uçuş dinamiklerinden ve zamandan 

bağımsızlığının anlaşılabilmesi maksadıyla kalkış ve yükselme, uçuş, alçalma ve iniş 

olmak üzere bütün uçuş fazlarını kapsayacak şekilde uzun süreli bir uçuş verisi sisteme 

girdi olarak verilmiştir. Hava aracının bütün uçuş safhalarının ele alınmasıyla bütün 

uçuş dinamiklerinin görüldüğü tüm durumlar kapsanmış olmaktadır.  

Değerlendirme yapılırken ortalama kare hatası (OKH), alınan sonuçlar ve referans 

arasındaki hatanın varyansı (VAR) ve ilinti katsayısı (İK) parametreleri kullanılmıştır. 

Benzer çalışmalarda da değerlendirme parametresi olarak kullanılan OKH’ye ek olarak 

hatanın varyansı ve ilinti katsayısı parametrelerinin de göz önüne alınmasının 

sonuçların doğruluğunun anlaşılabilirliğini artıracağı değerlendirilmiştir. Bu 

parametreler uçuş boyunca alınan sonuçların yanı sıra uçuş fazları için de ayrı ayrı 

olarak elde edilmiştir. 

Çizelge 5.1-5.3’te sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve baş açısı için üç GKF’nin OKH 

(derece
2
), İK ve VAR (derece

2
) değerleri verilmiştir.  

Çizelge 5.1 Yuvarlanma açısı için alınan sonuçlar 

 GKF-1 GKF-2 GKF-3 

OKH İK VAR  OKH İK VAR OKH İK VAR 

Tüm Uçuş 0,15 1,00 0,12 0,15 1,00 0,12 0,23 1,00 0,23 

Kalkış ve  

Yükselme 
0,18 1,00 0,11 0,22 1,00 0,18 0,35 1,00 0,28 

Normal  

Uçuş ve  

Dönüşler 

0,14 1,00 0,12 0,14 1,00 0,11 0,20 1,00 0,20 

Alçalma  

ve iniş 
0,16 1,00 0,12 0,20 1,00 0,14 0,32 1,00 0,30 
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Çizelge 5.2 Yunuslama açısı için alınan sonuçlar 

 GKF-1 GKF-2 GKF-3 

OKH İK VAR  OKH İK VAR  OKH İK VAR  

Tüm Uçuş 0,03 1,00 0,03 0,05 1,00 0,03 0,09 0,99 0,07 

Kalkış ve  

Yükselme 
0,03 1,00 0,03 0,07 1,00 0,04 0,07 1,00 0,05 

Normal  

Uçuş ve  

Dönüşler 

0,02 0,99 0,02 0,05 0,99 0,03 0,09 0,95 0,07 

Alçalma  

ve iniş 
0,05 1,00 0,03 0,07 1,00 0,05 0,07 1,00 0,06 

 

Çizelge 5.3 Baş açısı için alınan sonuçlar 

 GKF-1 GKF-2 GKF-3 

OKH İK VAR  OKH İK VAR OKH İK VAR 

Tüm Uçuş 0,20 1,00 0,18 0,20 1,00 0,19 0,20 1,00 0,18 

Kalkış ve  

Yükselme 
0,12 1,00 0,10 0,12 1,00 0,10 0,12 1,00 0,09 

Normal  

Uçuş ve 

Dönüşler 

0,21 0,99 0,20 0,21 0,99 0,20 0,21 0,99 0,19 

Alçalma  

ve İniş 
0,19 1,00 0,14 0,19 1,00 0,14 0,19 1,00 0,14 

 

Yuvarlanma açısı için GKF-3’ün ayrı ayrı uçuş fazları ve tüm uçuş süresi için alınan 

sonuçlarda GKF-1 ve GKF-2’den daha az doğrulukta veri ürettiği görülmektedir. Tüm 

uçuş için alınan sonuçlar baz alındığında GKF-1 ve GKF-2’nin birbirleri ile aynı; kalkış 

ve yükselme; alçalma ve iniş fazlarında ise farklılıkların bulunduğu gözlenmiştir. 

Uçuşun en uzun bölümü olan normal uçuş ve dönüşler fazında aynı doğrulukta olmaları 

sebeyiyle tüm uçuş için alınan sonuçların da birbirleri ile aynı olması sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Yunuslama açısı sonuçları incelendiğinde tüm uçuş ve tüm fazlarda GKF-1’in, GKF-2 

ve GKF-3’ten daha yüksek doğrulukta veri sağladığı; GKF-2’nin doğruluğunun tüm 
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uçuş süresi için GKF-3’ten daha yüksek olduğu görülmektedir. Kalkış ve yükselme; 

alçalma ve iniş fazlarında GKF-2 ve GKF-3 sonuçlarının aynı olmasına rağmen tüm 

uçuş için alınan sonuçlarda GKF-2’nin daha yüksek doğrulukta olmasının nedeni GKF-

2’nin uçuşun en uzun safhası olan normal uçuş ve dönüşler fazında daha yüksek 

doğrulukta veri sağlamasıdır. GKF-3’ün, bu modelde hücum ve yana kayış açılarının 

ihmal edilmesine rağmen, kalkış ve yükselme; alçalma ve iniş fazlarında bu açıların 

ihmal edilmediği GKF-2 ile benzer performans gösterdiği; normal uçuş fazında ise 

GKF-2’nin daha düşük hataya sahip olduğu gözlenmiştir. Normal uçuş fazında diğer 

fazlara göre hücum açısının daha düşük olduğu düşünüldüğünde; bu tip sensörlerde 

görülebilen bir durum olan iç kalibrasyondan kaynaklı düşük açılarda daha doğru veri 

üretebilme durumun hücum açısı sensörü için geçerli olabileceği çıkarımı yapılmıştır. 

Bu çıkarımı yuvarlanma açısı için GKF-1 ve GKF-2 sonuçlarının normal uçuş fazında 

aynı; kalkış ve yükselme; alçalma ve iniş fazlarında ise GKF-2’nin daha az doğrulukta 

veri sağlaması durumu da desteklemektedir. 

Alınan baş açısı sonuçları incelendiğinde bütün fazlarda ve toplam uçuş boyunca üç 

GKF’nin de birbirleri ile aynı doğrulukta sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu durumun 

baş açısı ölçüm modellerinin tüm GKF’ler için ortak bir yapıda tanımlanmasının bir 

sonucu olarak gözlendiği öngörülmüştür. Bunun yanında modellerdeki diğer durum 

açılarının baş açısına etkisi düşünüldüğünde; diğer durum açıları doğrulukları arasında 

dramatik bir farklılığın olmamasının da bu sonucun alınmasında etkisi olduğu 

öngörülmüştür.  

Kendi içlerinde benzer ölçüm modellerine sahip olmalarına rağmen üç GKF’de de 

yuvarlanma ve baş açısı sonuçlarının yunuslama açısına göre doğruluğunun daha az 

olduğu görülmektedir. Bu durumun ölçümün alındığı platformda yatay yönde, 

yunuslama ve sapma eksenlerini etkileyecek şekilde bulunan titreşim sönümleme 

mekanizmasının düşük frekansta salınımından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Sonuçlar incelendiğinde tüm faz ve kestiricilerde İK sonuçlarının 1’e eşit ya da çok 

yakın olduğu; dolayısıyla kestirilen veriler ile referans veriler arasındaki ilişkinin 

yüksek olduğu gözlenmiştir. VAR ve OKH sonuçlarının kendi aralarında birbilerine 
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oldukça yakın olmasından dolayı sistemlerin sabit hatasının görece az olduğu 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak önerilen sistem genel olarak değerlendirildiğinde: 

 Önerilen sistem hava aracı konfigürasyonunda hali hazırda bulunan diğer 

sistemlerin verilerini de kullanarak veri doğruluğunu artırmakta ve sürekliliğini 

sağlamaktadır.  

 Önerilen sistemde KKS kayıpları da ele alınmış ve bu durumlar için hava aracı 

sensör konfigürasyonu da göz önüne alınarak farklı modeller önerilmiştir. 

 Bu tip hava araçlarında mevcut durumda kullanılan, dış destek kaynaklarından 

veri alıp füzyon işlemi gerçekleştirmeyen durum ve baş açısı referans 

sistemlerinde dinamik koşullarda veri doğruluğu azalırken önerilen sistem bu 

durumlardan etkilenmemektedir. Önerilen sistem bütün uçuş dinamiklerini ve 

safhalarını kapsayacak şekilde teste tabi tutulmuş ve performansı ortaya 

konmuştur. 

 Sıkı bağlı bütünleştirme mekanizmasına sahip, tam seyrüsefer çözümü üreten ve 

yüksek kalitede sensör içeren bütünleştirilmiş AÖB/KKS sistemlerinde dahi 

KKS kaybında durum açısı verilerinin hatası zamanla artarken önerilen sistemin 

performansının sensör verileri geldiği sürece zamandan bağımsız olduğu sonucu 

çıkarılabilmektedir. 

 KKS kaybı için önerilen GKF-2’nin, GKF-1 ile yakın doğrulukta sonuç ürettiği 

göz önüne alınırsa hava aracının oto pilot sisteminin veri hatasına duyarlılığına 

bağlı olarak sadece GKF-2’nin durum kestirimi amacıyla uygulanabileceği 

değerlendirilmiştir. 

 GKF-3’ün uzun süreli KKS kayıplarında ya da KKS’nin bastırıldığı durumlarda 

da kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

 Önerilen sistemin herhangi bir hava aracında bulunan tümleşik sistemlerin alt 

bileşenlerinden veri alacak şekilde uygulanmasıyla sadece yazılım tabanlı yedek 

bir sistem tasarlanabilir.  

 Sistemin hesaplama maliyetinin diğer tümleşik sistemlere göre düşük olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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Gelecek çalışmalar açısından bakıldığında: 

 Durum açıları kuaterniyon gösterimiyle tanımlanarak yüksek açılı uçuş profiline 

sahip hava araçları için de önerilen yöntemler uygulanabilir. 

 Sistemde kullanılan sensörlerin hata modelleri genişletilerek sensör verilerinin 

doğruluğu artırılabilir. 

 Farklı dönüş karakteristiğine sahip hava araçları çalışmada önerilen koordineli 

dönüş modeli yerine yeni modeller tanımlanabilir. 

 Çıktıların doğruluğunun artırılması amacıyla farklı kestirim metotları 

uygulanabilir. 

 Sistem modelleri genişletilerek tam seyrüsefer çözümü üreten bir çalışma 

yapılabilir. Bununla birlikte KKS kaybında konum ve hız verisinde oluşacak 

hatalar diğer destek sistemlerle azaltılabilir. 
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EK 1 Ortalama Kare Hatası 

İki veri arasındaki farkı ölçmek için kullanılan istatiksel bir parametredir. Bir model ya 

da kestirici tarafından üretilen veri ile gerçek veri arasındaki farkı ifade etmekte sıklıkla 

kullanılmaktadır. Eldeki iki farklı veri kümesinin her bir elamanı arasındaki farkların 

karesinin beklenen değerine eşittir. Bunun matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir. 

       𝑀𝑆𝐸𝑥 =
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 

 

 

(1) 

 

OKH’nin küçük olması veriler arasındaki farkın az olduğu anlamına gelmektedir. 
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EK 2 Varyans 

Verilerin her birinin ortalama değerden olan farklarının karelerinin beklenen değeri 

varyans olarak tanımlanmaktadır. Varyans verilerin ortalama değer etrafındaki 

sapmalarını ifade etmektedir. Aşağıda varyansa ait matematiksel ifadeler verilmiştir. 

Standart sapma 𝜎 olarak ifade edilmiştir ve varyansın kareköküne eşittir. 

 

       𝑣𝑎𝑟(𝑥) = 𝐸((𝑥 − 𝐸(𝑥)2) = 𝐸(𝑥2) − (𝐸(𝑥))2 (1) 

       𝑣𝑎𝑟(𝑥) = 𝜎2 =
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 
 

(2) 

 

 

Genel olarak varyansın küçük olması kestirim değerinin kesinliğinin yüksek olduğu 

anlamına gelmektedir. 
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EK 3 İlinti Katsayısı 

Bağımsız değişkenlerin ayrı ayrı istatistik incelemelerinin yanında, bunların karşılıklı 

ilişkilerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu önemli bir 

konudur. İlinti katsayısı, iki değişken arasındaki kovaryansın, değişkenlerinin her 

birinin standart sapmalarının çarpımına oranı olarak tanımlanmaktadır. 𝐶𝑜𝑣[𝑥, 𝑦], x ve y 

değişkenleri arasındaki kovaryansı, 𝜎𝑥ve 𝜎𝑦 sırasıyla x ve y değişkenlerinin standart 

sapmasını ifade etmek üzere ilinti katsayısı aşağıda verilmiştir. 

 

       𝑅𝑥𝑦 =
𝐶𝑜𝑣[𝑥, 𝑦]

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

(1) 

 

İlinti katsayısının değeri -1 ve +1 arasında değişmektedir. 0 değeri iki değişken arasında 

hiçbir ilişki bulunmadığını göstermektedir. İlinti katsayısı +1 değerine yaklaştıkça iki 

veri arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. -1 değerine yaklaşıldıkça 

ise ters bir doğrusal ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. İlinti katsayının +1 olması iki 

veri arasında %100 doğrusal bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. 
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EK 4 Uçuş Safhalarına Göre Ayrılmış Benzetim Sonuçları 

Şekil 1-3’te sırasıyla kalkış ve yükselme; normal uçuş ve dönüşler; iniş ve alçalma uçuş 

safhalarında referans ve 3 GKF için de yuvarlanma açısı verilerini gösteren grafik 

verilmiştir. 

 

Şekil 1 Kalkış ve yükselme safhasında referans ve GKF’ler için yuvarlanma açıları 
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Şekil 2 Normal uçuş ve dönüşler safhasında referans ve GKF’ler için yuvarlanma açıları 

 

Şekil 3 Alçalma ve iniş safhasında referans ve GKF’ler için yuvarlanma açıları 
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Sırasıyla kalkış ve yükselme; normal uçuş ve dönüşler; iniş ve alçalma uçuş 

safhalarında referans ve 3 GKF için yunuslama açısı verileri şekil 4-6’da görülmektedir. 

 

 

Şekil 4 Kalkış ve yükselme safhasında referans ve GKF’ler için yunuslama açıları 
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Şekil 5 Normal uçuş ve dönüşler safhasında referans ve GKF’ler için yunuslama açıları 

 

Şekil 6 Alçalma ve iniş safhasında referans ve GKF’ler için yunuslama açıları 
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Referans ve 3 GKF’nin baş açısı çıktıları sırasıyla kalkış ve yükselme; normal uçuş ve 

dönüşler; iniş ve alçalma uçuş safhaları için şekil 7-9’da verilmiştir. 

 

Şekil 7 Kalkış ve yükselme safhasında referans ve GKF’ler için baş açıları 
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Şekil 8 Normal uçuş ve dönüşler safhasında referans ve GKF’ler için baş açıları 

 

Şekil 9 Alçalma ve iniş safhasında referans ve GKF’ler için baş açıları 
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EK 5 Dönüölçer Sabit Kayma Kararsızlığı Sonuçları 

3 GKF’nin dönüölçer sabit kayma kararsızlığı sonuçları sırasıyla X, Y ve Z yönündeki 

dönüölçerler için şekil 1-3’te verilmiştir. 

 

Şekil 1 Dönüölçer X Sabit Kayma Kararsızlığı 
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Şekil 2 Dönüölçer Y Sabit Kayma Kararsızlığı 

 

Şekil 3 Dönüölçer Z Sabit Kayma Kararsızlığı 
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