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I. Bir Quadrotor İnsansız Hava Aracının Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Testi 

Özet 

Bu çalışmada, dört pervaneli ve altı serbestlik derecesine sahip bir insansız hava aracının 

(quadrotor) matematiksel modelinin çıkarılması, motor ve pervanelerin sistem tanımlamaları, 

arzu edilen hareketleri için kontrolcü tasarlanması, simülasyonu ve gerçeklenmesi üzerinde 

durulmuştur. Hareketlerin tanımlanması için koordinat sistemlerinin seçimi ve bu koordinat 

sistemlerinin arasındaki matematiksel ilişki, rotasyon matrisleri ile elde edilmiştir. Ayrıca 

izafi hız ve ivme üzerinde durulmuş, Newton'un genelleştirilmiş ikinci yasası aracılığı ile 

çizgisel ve açısal ivmelerin denklem eşitliklerinin eldesiyle, dinamik sistemin modeline 

geçilmiştir. Dinamik sistemin modelini tamamlamaya yönelik, motor ve pervanelerin 

karakteristikleri bazı uygulamalı yöntemler ile çıkarılmıştır. Ayrıca sistemin eylemsizlik 

momenti ve aerodinamik özellikleri yaklaşımlar ile elde edilmiştir. Dinamik sistemin 

matematiksel modelindeki doğrusallık ile ilgili sorun, Taylor Serisi'nin yardımı ile aşılmıştır, 

sistemin durumlarının (state) transfer fonksiyonu ile PID kontrolcü arasındaki ilişki geri 

beslemeli bir sistem olarak incelenmiştir. Ardından simülasyonu ve gerçeklenmesi 

yapılmıştır. 

Projenin diğer bir çalışma bölümü ise görüntü işleme ile el hareketlerinin algılanmasıdır. El 

hareketlerinin algılanması problemi örüntü tanıma alanında son yıllarda önem kazanmış 

durumdadır. Önceden hazırlanmış bir veri seti üzerinden el hareketlerinin algılanması pek 

çok konuda uygulama alanı bulmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi bu 

uygulamaların gerçek zamanlı yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu hareketlerin önceden 

belirlenen bir veri seti üzerinden sınıflandırılmasında destekçi vektör makinesi (Support 

vector machine-SVM) kullanılabilecek popüler bir sınıflandırıcıdır. Histogram tabanlı 

özniteliklerin SVM ile birlikte kullanım örnekleri gün geçtikçe artmaktadır. 

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, el hareketleri ile quadrotor’un kontrolü için 

çalışmalar yapılmıştır. El hareketlerinin sınıflandırılmasından alınan veriler, kablosuz 

iletişim yoluyla quadrotor’e gönderilmiştir. Quadrotor’un uçması için gereken 5 farklı kanal 

ihtiyacına göre algoritma geliştirilmiştir. Proje bu algoritmanın gerçeklenmesi ve 

yazılımlarının tamamlanması ile son bulmuştur.  

Design, Implementation and Testing of an UAV Quadrotor 

Abstract 

In this Project, simulation and implementation of an unmanned vehicle with four propellers 

and six degree of freedom have been carried out. In order to design a proper controller, 

mathematical model of the vehicle has been extracted. System definitions of motors and 

propellers have also been defined.  Coordinate systems have been selected to define motions 

of the vehicle. The mathematical relationship between the coordinate systems have been 

obtained by using  rotation matrices. Equations of linear and angular accelerations have been 

obtained by using the Newton’s generalized second law, then dynamic model of the vehicle 

was established. The characteristics of motors and propellers have been extracted by some 

practical methods.  

The other part of the project is to recognize the hand gestures with image processing. 



 

Recently, recognition of hand gestures in the field of pattern recognition has gained 

importance. To classify these gestures, Support Vector Machines method has been used. 

Upon complition of these two parts, experiments have been conducted to evaulate 

performance of the quadrotor with hand gestures. 

II. Amaç ve Kapsam  

Projenin amacı 4 rotorlu bir insansız hava aracı olan Quadrotor’un kontrolünün sağlanması 

ve yapılan görüntü işleme çalışmasıyla senkronize olarak çalıştırılmasıdır. Klasik kontrol 

teorileri kullanılarak matematiksel olarak kontrolü ve simülasyonu gerçekleştirilecektir. 

Projenin diğer bir çalışma alanı olan görüntü işleme bölümünde ise MATLAB üzerinden bazı 

el hareketlerinin sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların 

birbirinden bağımsız olarak gerçeklenmesi sonrasında el hareketleri ile quadrotor’un kontrolü 

için çalışılacaktır. İnsansız hava aracının belirli insan eli hareketleri ile kontrol edilmesini 

kapsayan projede hem dinamik model çıkarımı, hem teorik araştırma hem de uygulama 

çalışmaları yapılacaktır. 

Bir quadrotor araç imal etmek, uçuş kontrolcüsünü gerçekleştirmek, görüntü tabanlı 

algoritmalarla navigasyonunu iyileştirmek, bu araca otonom olarak uçabilecek bir kabiliyet 

kazandırmak başlıca proje amaçlarıdır. Günümüzde insansız hava araçları geniş bir kullanım 

alanına sahiptir ve giderek yaygınlaşmaktadır. Daha çok askeri alanlarda kullanılan bu araçlar 

güvenlik, savunma ve takip amaçlı kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından esinlenerek 

teknolojinin sağladığı hassas hesaplama ve ölçme teknikleriyle geliştirecek olduğumuz 

insansız hava aracı günlük yaşamda karşılaşılacak sorunların çözülmesi amaçlanmaktadır. 

Buna örnek olarak bir afet ya da kaza durumunda ulaşılması güç olan noktalardaki insanlara 

uçan bir cisim karadaki araçlardan çok daha hızlı ulaşabilir (Örneğin dik bir yamaca düşmüş 

araç ya da denizde ulaşılması güç bir noktaya yardım edilmesi gibi). İnsanların 

hareketlerinden ihtiyaçlarının ya da isteklerinin tespit edilmesi ve hızlı çözümler 

üretilebiliyorsa bu araçla çözümün çabuk bir şekilde gerçekleştirilmesi, insansız hava 

aracıyla çözülemeyecek bir sorun ise de bu durum ile ilgili bir ön bilgi elde edilerek gerekli 

yerlere haber vermesine imkân sağlayacak bir sistemin alt yapısının kurulması amaçlanmıştır. 

III. Materyal ve Yöntem  

Quadrotor yapımı için gerekli olan malzemeler tahmin edileceği üzere motorlar pervaneler 

ve bir gövdedir. Bunun yanı sıra çok yüksek hızlarda dönen bu motorların hız kontrolü için 

elektronik hız kontrolcüleri de her motor için birer adet kullanılmıştır. Quadrotor’un hem 

kumanda ile hem de el hareketleri ile kontrol edildiğini göz önünde bulundurursak kumanda 

için bir alıcı, el hareketleri ile kontrol için bir telemetri ve bir gömülü sistem ihtiyacı vardır. 

Tüm bu malzemeleri çalıştırmak için ihtiyacımız olan elektriksel güç bir lipo pil ile 

sağlanmıştır. Bu malzemelerin birleştirilmesi ile oluşan yaklaşık 1350 gramlık bu aracı 

uçurmak için gerekli olan donanım bir uçuş kontrolcüsüdür. Bu uçuş kontrolcüsünün de 

eklenmesi ile quadrotor aracı tamamlanmıştır. Bilgisayar üzerinden programlanan bu kart 

üzerine önceden teorik olarak hesaplanan PID değerleri gömülmüş ve uçuş kontrolcüsünün 

gerekli eniyileme çalışmaları için denemeler yapılmıştır. İstenilen durum aracın belirli 

yüksekliklerde durağan bir şekilde asılı kalabilmesidir. Bunun için yapılan çalışmalar 

sonucunda istenilen duruma ulaşılmış ve quadrotor için eniyileme çalışmaları ile kontrol 

çalışması son bulmuştur. Diğer bir taraftan yürütülen görüntü işleme çalışmalarında, 

başlangıçta sadece birkaç farklı el hareketi için gerçeklenen çalışmalar, quadrotor’un hareket 

kabiliyetine göre düzenlenmiştir. Burada el hareketlerinin sayısı arttırılmış bununla beraber 

oluşan problemler eniyileme çalışmaları ile giderilmiştir. Projenin iki ayrı kolunun tam 

anlamıyla çalışır hale gelmesinden sonra bu iki çalışma birleştirilmiştir. Bu birleştirme 



 

aşamasında telemetri MATLAB’dan yazılan değerleri quadrotor üzerindeki FPGA 

donanımına gönderir ve FPGA bu gelen verileri sinyale çevirerek uçuş kontrolcüsüne giriş 

olarak verir. Uçuş kontrolcüsü bu sinyalleri motorlar için rpm değerlerine dönüştürerek 

aracın istediğimiz hareketi yapmasına olanak sağlar. 

Projenin gerçeklenmesi için en başta yapılan teorik çalışmalar quadrotor’un dinamik 

modelini anlamamıza ve sanal ortamda simülasyon yaparak denememize olanak sağlamıştır. 

Görüntü işleme daha çok uygulaması olan bir çalışma olduğu için bunun teorik olarak 

incelenmesi daha çok projenin ilerleyişine göre adım adım gerçeklenmiştir. İki ayrı çalışma 

alanı olan projenin iki ayrı analiz ve raporu başta quadrotor kontrolü olmak üzere sırasıyla 

yazılacaktır. Bu iki proje kolunun sırasıyla analizinin ardından yapılan birleştirme 

çalışmasından da son olarak bahsedilecektir. 

3.1. Quadrotor’un Matematiksel Modeli 

 Quadrotor modelinde, katı bir gövde üzerinde dört rotor bulunmaktadır. Modeli için, 

hareket denklemleri üzerinde durulmuştur. Hareketli eksenleri özümsemeye yönelik çalışma 

yapılmıştır. Ardından, tanımlanan bu eksen takımları arasındaki ilişki matematiksel olarak 

gösterilerek ve Newton’un genelleştirilmiş ikinci yasasından yararlanılarak serbestlik 

açılarıyla ilişkili eşitlikler elde edilmiştir. 

3.1.1. Eksen Seçimi 

 Hava araçları için ciddi bir öneme sahip olan konulardan birisi ise eksen takımlarının 

seçimidir. Bir çok kinetik ve dinamik denklemi genelleştirilmiş halde yazabiliyor olmamıza 

imkân sağlayacaktır. Dünya üzerinde dinamik bir denklem yazarken eksen takımının, Dünya 

üzerine sabitlenmiş hareketsiz bir eksen takımı olarak düşünerek işlemlerimizi yaparız fakat 

bu kabullenme her zaman bizlere faydalı olmayabilir. Takdir edeceğiniz üzere dünya güneş 

etrafında bir eksen boyunda hareket etmekte ve kendi etrafında bir dönme hareketi 

yapmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında dünya üzerine sabitlenmiş olan eksen takımı 

aslında Güneş’e göre hareketlidir. Bu gerçek göz önüne alınır bizim sistemimiz düşünülürse, 

gövde havada hareket etmektedir ve üzerindeki eksen takımı hareket halindedir. Kısaca 

yeryüzündeki sabit gözlemciyi güneş gibi düşünürsek, bizim quadrotorumuz ise dünya 

olacaktır. Böylece, yeryüzünde bir sabit eksen takımımız ve sistem üzerinde gövdeye 

sabitlenmiş hareketli bir eksen takımımız olacak. Böyle seçilen eksen takımlarının bize ciddi 

faydası olacaktır. Dönen (hareketli) eksen takımlarına göre izafi hareket ile kendisinin 

döndüğü bir sistemde hareketin gerçekleştiği veya hareketin bu sistemden gözlendiği birçok 

kinematik problemin çözümünü oldukça kolaylaştırır. 

 

Şekil 3.1 Eksen gösterimi 

Seçtiğimiz bu eksen takımlarına ilerleyen kısımlarda earth-fixed frame ve boyd-fixed frame 



 

olarak bahsedeceğiz. Daha önceden söylediğimiz gibi sistemimizin 6 serbestlik açısı (DOF) 

ve 12 durum (state) bulunmaktadır. Bu değişkenlerden ϕ, ϴ ve ψ (yuvarlanma (roll), 

yunuslama (pitch), yalpalama (yaw)) olmak üzere earth frame ile body frame arasında 

bulunan euler açılarıdır. Ayrıca bu euler açılarının ile türev ilişkili p, q ve r açısal hızları body 

frame üzerindedir. Diğer 6 durum değişkeni ise yeryüzünde sabit alabileceğimiz konum 

değişkenleri olan x, y ve z koordinat eksenleridir. Takdir edeceğiniz üzere x, y ve z earth 

frame ile ilişkilendirilmiştir. Konum değişkenlerimizle türevle ilişkili gövde üzerindeki 

çizgisel hızı veren u, v ve w body frame ile ilişkilidir. Gördüğünüz gibi durumlar arasında 

zamanın türevi şeklindeki ilişkilerden bahsetmiş olmamıza rağmen aynı eksen takımlarında 

olmamaları nedeni ile aralarındaki ilişkiyi kurmak için bir işleme daha ihtiyaç duyarız. Bu 

bağlantıyı rotasyon matrisleri ile sağlayacağız. Yani durumlarımız (state) arasındaki ilişki 

hem zaman türevlerine hem de rotasyon matrislerine bağlıdır demek daha doğrudur. 

Bu eksenlerde izafi hız ve ivmeden bahsede biliriz. Şekil 3.1’de görüldüğü gibi sabit X-Y 

ekseni ve hareketli x-y eksenleri mevcuttur. Hareketli eksen üzerinde bulunan bir A 

noktasının O noktasına göre olan konumu rA = rB + rA/B (rA/B A’nın B’ye göre konumu olarak 

isimlendirile bilir. Ayrıca, rA/B=xi+yj şeklinde yazılabilir) şeklinde vektör toplamı olarak 

yazılabilir. Hareketli eksen B noktası cevresinde ώ açısal hızı ile ϴ kadar hareket ederse, 

dönen eksenler durumunda birim vektörler i ve j şimdi x-y eksenleri ile birlikte dönmektedir, 

bu nedenle, değerlendirilmek zorunda olunan zaman türevlerine sahiptir. 

 

Şekil 3.2 Referans eksenlerin dönmesinin etkisi 

Referans eksenler bir dϴ=ώdt açısı kadar döner iken dt zaman aralığında her bir birim 

vektördeki sonsuz küçük değişimleri gösteren şekil 3.2’den bu türevler görülebilir. Bu 

durumda i‘deki diferansiyel değişim di dir ve j nin yönüne sahiptir ve büyüklüğü i birim 

vektörünün boyu ile dϴ açısının çarpımına eşit olacaktır. Yani di=dϴj olur. Her iki taraf dt 

ile bölünürse, i´=ώj şeklinde edlde edilir. Ayrıca,  ώj=ώ x i yazılabilecegi için i birim 

vektörünün türevi i´= ώ x i olarak ifade edilebilir. Burdan izafi hıza geçiş yaptığımızda, 

rA´=rB´+d/dt(xi + yj) ardından  rA´=rB´+ (xi´ + yj´) + (x´i + y´j) bu ifadeler düzenlenirse; 

rA/B= ώ x r + vrel olarak bulunur (vrel=x´i + y´j ). Buradan yola çıkarak aynı şekilde 

(V´)XY=(V´)xy+ώ x V ivme ile alakalı denklemde elde edilir, görüldüğü üzere her iki taraf 

kütle(m) ile çarpılırsa Newton’un genelleştirilmiş ikinci yasası elde edilir. İlerleyen 

bölümlerde çizgisel ivme ile ilgili olan kısımda bunu kullanacağız. Takdir edileceği üzere 

denklemin sol tarafı earth frame ile ilişkili iken sağ taraf body frame ile ilişkilidir. Bu 

denklemi kullanırken rotasyon matrisleri ile çarpmak gerekecektir. Konum vektörleri 

üzerinde detaylıca incelemiş olduğumuz ve zaman türevi sonucu hareketli eksenlerde 

büyüklük ve doğrultunun değişiyor olmasından elde ettiğimiz denklemlerimiz bizim hareket 

denklemlerimizin özünü oluşturacaktır. Matematiksel modelin çıkarılmasında bu genel 

gösterim kullanılacaktır. Çünkü ilgileniyor olduğumuz sistem tamda bu eksenlere uygun 

şekilde hareket ediyor. Böylece üzerine etki edecek kuvvetlerin bulunuyor iken bu 

denklemler bizim için önem arz edecektir. Görüldüğü üzere eksen takımlarının seçimi gayet 

önemlidir ve bizim çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde yapıyor olduğumuz matematiksel 



 

analizin çekirdeğini oluşturacak denklemleri ve kavramları elde etmemizi sağlamıştır. 

3.1.2. Rotasyon Matrisleri 

 Eksen takımlarının dünya üzerine ve quadrotor üzerine sabitlenmiş iki takım olarak 

seçilmesi, bu iki eksen takımı arasında dönüşüme ihtiyaç doğurmuştur. Quadrotor üzerine 

sabitlenmiş eksenlerdeki değişimler, eksenlerin açısal olarak yer değiştirmesiyle ifade edilir. 

İki eksen arasındaki dönüşüm için quadrotor’un hareketleri sırasında, quadrotor’a göre sabit 

kabul edilen dünya eksenleri ve hareketli quadrotor eksenleri arasındaki ilişki ifade 

edilmelidir. Bunun için rotasyon matrislerine ihtiyaç duyulur. Bu matris özel olarak yön 

kosinüs matrisi (direction cosine matrix) olarak adlandırılır. Quadrotor’un açısal pozisyonu  

’yi ifade edebilmek için; quadrotor üzerine sabitlenmiş olan eksenin, yeryüzü atalet eksenine 

göre oryantasyonları kullanılır. Bunun için quadrotor üzerinde tanımlı yunuslama, 

yuvarlanma, yalpalama açıları kullanılır. 

Eksen takımlarının dünya üzerine ve quadrotor üzerine sabitlenmiş iki takım olarak 

seçilmesi, bu iki eksen takımı arasında dönüşüme ihtiyaç doğurmuştur. Quadrotor üzerine 

sabitlenmiş eksenlerdeki değişimler, eksenlerin açısal olarak yer değiştirmesiyle ifade edilir. 

İki eksen arasındaki dönüşüm için quadrotor’un hareketleri sırasında, quadrotor’a göre sabit 

kabul edilen dünya eksenleri ve hareketli quadrotor eksenleri arasındaki ilişki ifade 

edilmelidir. Bunun için rotasyon matrislerine ihtiyaç duyulur. Bu matris özel olarak yön 

kosinüs matrisi (direction cosine matrix) olarak adlandırılır. Quadrotor’un açısal pozisyonu  

’yi ifade edebilmek için; quadrotor üzerine sabitlenmiş olan eksenin, yeryüzü atalet eksenine 

göre oryantasyonları kullanılır. Bunun için quadrotor üzerinde tanımlı yunuslama, 

yuvarlanma, yalpalama açıları kullanılır. 

                                   (3.1) 

Quadrotor üzerinde x ekseni sabit kabul edilerek bu eksen etrafında yuvarlanma açısıyla  

döndürülür ise (Şekil 3.3a), y ve z eksenlerindeki açısal değişimler meydana gelir. Bu 

değişimler, her eksen için bir satır olmak üzere, bir rotasyon matrisi ile ifade edilir. Bu 

matrisin elemanlarının hesaplanması için etrafında döndürülen eksen sabit kabul edilerek, 

döndürme esnasında değişen eksenler Şekil 3.3b’de görüldüğü gibi 2 boyutlu olarak ayrıca 

çizilir. Matrisin çıkarılması işlemine, hareket halinden önce bir referans noktası seçilerek, 

Şekil 3.3b’de P noktası, başlanır. P noktası sabit kalmak üzere, dönme açısına göre yeni 

eksenlerdeki P’nin konumu işaretlenir. Bu noktalar matematiksel olarak, dönme açısı   ve 

P noktasının eski koordinatları y,z cinsinden hesaplanır. Temel olarak bu noktanın değişen 

koordinat düzlemine olan uzaklıkları hesaplanır. İlk olarak yapılan x ekseni etrafında 

döndürmek olduğu için matrisin ilk satırı ‘[1 0 0]’ şeklinde bir matris olacaktır. Aynı şekilde 

y ve z eksenleri de sabit kabul edildiğinde sırasıyla bu matrisler de 2. ve 3. Satırlar ‘[0 1 0]’ 

ve ‘[0 0 1]’ olacaktır. Değişen eksenlerin uzunluğuna ve değişim yönüne göre cosinüs ve 

sinüs değerleri pozitif ve negatif değerler alabilmektedir. 

                            

(a)                                                                (b) 



 

Şekil 3.3 Eksenlerdeki dönme hareketi 

Rotasyon matrisleri R ile gösterilir ve notasyon olarak parantez içine değişen açı ve sabit 

koordinat ekseni yazılır. İlk olarak yaptığımız x ekseni için rotasyon matrisi R( , x) olarak 

gösterilir. 

                                      (3.2) 

Diğer eksenlerin de kendi etraflarında döndürülmeleriyle oluşan R( ,y) ve R( ,z) matrisleri 

de aşağıdaki denklemlerle ifade edilmiştir. Bu matrisler de aynı adımlar takip edilerek elde 

edilir. 

 

 

Bütün eksenler için ayrı ayrı rotasyon matrisleri bulunur ve sonunda bu üç matris de 

çarpılarak tam rotasyon matrisi  elde edilir. Bu matris, dünya eksenlerinden quadrotor 

eksenlerine dönüşümü sağlar. Bu yüzden dönüşüm matrisi olarak da adlandırılır. 

                          (3.3) 

   (3.4) 

3.1.3. Çizgisel İvme 

 Çizgisel ivmeyi tanımlarken Newton’nun genelleştirilmiş ikinci yasasını kullanacağız. 

Önceki bölümlerde var olan eksen takımlarımızı incelerken bu konuya detaylıca değinmiştik. 

İvmeyi earth-fixed frame üzerinden tanımlayacağız. 

                   F=mV´                                                           (3.5) 

Buradaki ‘m’ sistemin toplam kütlesidir ve sabittir. V ise body frame’de tanımlı hız vektörüdür. 

Yani u, v ve  w olarak tanımladığımız hız vektörlerinden oluşmaktadır. Zamanda 

türevlendiklerinde hem yönleri hem büyüklükleri değişeceği için; F=mV´+ώ x mV biçimini 

alacaktır. Ardından da aşağıdaki gibi yazılabilir; 

x

y

z

F u qw rv

F m v ru pw

w pv quF

     
        
                                        (3.6) 

Modelin sadeliği açısından ciddi anlamda etkisi olmayan bazı aerodinamik kuvvetler ihmal 

edilecektir. Sistemimizin gövdesine dışardan etki eden kuvvetler olarak itme kuvveti (trust force) 

ve kütle ile yer çekimi ivmesinden kaynaklanan mg etkili olacaktır. İtme kuvvetine ilerleyen 



 

bölümlerde detaylı değinilecektir fakat burada sıklıkla kullanacağımız için tanımlamak 

faydalıdır. Sistemimizde bulunan motorların açısal hızları, pervanelerin eylemsizlik momentleri 

ve havanın yoğunluğu gibi değişkenlerle ilişkilendirilen z ekseni üzerinde bulunan kuvvettir. 

İtme kuvveti ile mg, her ikiside z ekseni üzerinde bulunur. Ayrıca, kütle kuvveti olan mg sadece 

earth frame üzerinde tanımlı olduğu için body frame ile ilişkilendirilmesi için önceki bölümde 

bahsettiğimiz rotasyon matrisleri ile elde edilen dönüşüm matrisi olan D ile çarpılması gereklidir. 
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                              (3.7) 

Düzenlemeler yapılırsa; 

sin

cos sin

cos cos

u rv qw g

v pw ru g

T
w qu pv g

m



 

 

   

   

    
 

İtme kuvvetini yerine yazmak gerekirse,  

2 2 2 2

1 2 3 4( )T b    
 

Şeklinde yazılır, buradaki Ω motorların açısal hızlarıdır, indislerinden de fark edebileceğimiz 

üzere dört motorunda oluşturduğu açısal hızla ilişkilidir. Ayrıca b itme katsayısıdır. Pervanelerin 

eylemsizlik momentleri ve hava yoğunluğu ile ilişkilidir.  
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Son olarak çizgisel ivmeyi üstteki denklemler gibi ifade edebiliriz. 

3.1.4. Açısal ivme 

 Sistemimiz aynı zamanda dönme hareketleri yapıyor olduğunu belirtmiştik. Dışardan 

uygulanan torklar ile quadrotorumuzun açısal momentumu değişecektir. 

M=H´                                                                 (3.8) 

Önceki bölümde tartıştığımız çizgisel ivme için vektör türevleri buradada geçerlidir. Açısal 

momentumun yön ve büyüklük değişiminden dolayı aşina olduğumuz; 

M = H´ + ώ x H                                                 (3.9) 

Şekilde gösterebiliriz. Ayrıca H = Iώ şeklinde açısal momentumu yazabiliriz, buradaki ώ tahmin 

edileceği üzere açısal hızdır. I ise sistemin eylemsizlik momentidir. İlerleyen bölümlerde detaylı 

hesaplanacaktır fakat bu bölümde çokça bahsedeceğimiz için tanımlamak faydalı olacaktır. 



 

Eylemsizlik momenti katı (rigid) cisimlerin, kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı 

eylemsizliğini gösterir. Duran bir cismin eylemsizliği cismi kütlesi olduğu gibi, dönen bir cismin 

eylemsizliği de eylemsizlik momentidir. Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise 

kullanıyor olduğumuz quadrotor gövdesinin xz ve yz düzlemlerinin simetrik olduğu için Ix ve Iy 

eşit çıkacaktır. Belirtildiği gibi eylemsizlik momentinin (moment of inertia) detaylı bir şekilde 

hesaplanması ilerleyen bölümlerde yapılacaktır. 
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                                                 (3.10) 

Ardından açısal momentum yerine yazılırsa; 

   M = Iώ´ + ώ x Iώ 

Açısal hızların yerine yazılması ve vektörel çarpım ardından; 

 

( )

( )

( )

x x z y

y y x z

z z y x

M p I qr I I
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M r I pq I I

  

  

  
 

Bahsettiğimiz gibi, xz ve yz düzlemleri simetrik olduğu için Ix=Iy olarak yazılabilir. 

( )

( )

x x z y

y y x z

z z
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Şeklinde basitleşir. Dış torkları yerine yazmak gerekirse, bu torklar rotorların oluşturduğu itme 

kuvvetleri ile ilişkilidir. Örneğin, ϕ açısının zamanla değişimini etkileyen şekil 3.4’te görüldüğü 

gibi 2 ve 4 alt indisli rotorlardır. Bu karşılıklı yerleştirilen iki rotorun sağladıkları itme kuvveleri 

arasındaki fark ϕ (roll) yuvarlanma açısı üzerinde değişime etkilidir. Aynı şekilde ϴ (picth) 

yunuslama açısıda 1 ve 3 alt indisli rotorların itme kuvvetleri ile ilişkilidir. Yalpalama açısı olan 

ψ (yaw) ise 4 rotorun sürüklenme kuvveti ile ilişkilidir. Bildiğiniz üzere karşılıklı rotorlar aynı 

yönde dönerler yani 1 ve 3 indisli rotorlar aynı yönde, 2 ve 4 indisli rotorlarla ters yönde 

dönmektedir. 

 



 

Şekil 3.4 Rotorlar ve torklarının etkisi 
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Buradaki l rotorlar ile quadrotorun merkezi arasındaki uzunluktur. Ayrıca, d ise sürüklenme 

katsayısıdır. Sürüklenme katsayısı ilerleyen bölümlerde (sistem tanımlanması) hesaplanacaktır. 
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Son olarak yukarda belirtilen denklemler elde edilir fakat bu denklemler tam anlamıyla 

genelleştirilmiş değildir. Bir sonraki bölümde kararlı devinim etkisi (gyroscopic effect) 

tartışılacaktır ve elde ettiğimiz bu denklemler genişletilecektir. 

3.1.5. Kararlı Devinim Etkisi (Gyroscopic Effect) 

 Dinamikte birçok ilginç problemlerden birisi de kararlı devinim hareketidir. Bu hareket uçuş 

dinamiği için hatırı sayılır derecede önemlidir. Bu bölümde, pervanelerin gyroscopic momenti 

(gyroscopic moments of the propellers) üzerinde durulacaktır. Sistemimiz üzerinde var olan 

rotorların kendi eksenleri ve quadrotorun merkezi etrafında dönüyor olması bu etkiye olan 

ilgimizi artırmıştır. Gyroscopic etkiyi daha iyi anlayabilmek ve sistemimizle olan bağlantısını 

kurmak için tanımı ile başlayabiliriz. Bu hareket, cismin kendi ekseni etrafında dönerken, aynı 

anda diğer bir cismin etrafında dönmesi sonucu oluşur. Hareketin tam bir tanımını yapmak zor 

olmasına rağmen, rotor ekseni sabit hızda dönerken, sabit bir değerde bir başka eksen tarafında 

da döndüğünden çok bilinen ve yararlı kararlı devinim hareket örnekleri ortaya çıkar. 

 

Şekil 3.5 Devinim etkisi 

Yüksek L dönme hızı ile y eksenine göre düşük Ω dönme hızı değeri için, açısal momentumu, H 

= IL vektörü ile gösterebiliriz, burada Iz dönme eksenine göre eylemsizlik momentidir. 



 

Başlangıçta, düşük devinim hızlarının y ekseni etrafında oluşturduğu açısal momentumun küçük 

bileşenlerini ihmal edebiliriz. H’a dik M torkunun eklenmesi, açısal momentumda, dH =d(IL) 

kadar bir değişim meydana getirir. M = H´, Mdt = dH şeklinde de yazılabildiğinden dH  ve 

dolayısı ile dL nin,  M yönünde bir vektör olduğunu anlarız. Şekil 7’den, IL açısal momentum 

vektörünün, dt süresince, limitte tan(dψ)= dψ olması nedeni ile dψ kadar açı süpürdüğünü 

görebiliriz. Buradan, 

               

Mdt
d

IL
 

   veya    

d
M I L

dt




 

Elde ederiz. Devinim hızını bulmak için Ω = dψ/dt yerine yazılırsa, 

 M I L   

Sonucuna ulaşılır. 

Sistemimize uyguladığımız takdirde, 
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Buradaki, Hx,y,z x, y ve z doğrultularındaki toplam açısal momentlerdir. 
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Sistemimiz gereği rotorların açısal hızları sadece z ekseninde mevcuttur. Bu yüzden x ve y alt 

indisli açısal momentler sıfır olur. Böylece denklemlerimiz sadeleşerek aşağıdaki şekli alır. 
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Ardından durum eşitlikleri şeklinde denklemlerimizi yazdığımızda; 
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İfadelerini elde ederiz. Gördüğünüz gibi gyroscopic momentler modelimize eklenmiş oldu. 

  

3.1.6. Destek Vektör Makineleri 

 

Herhangi bir cihazın kamera yardımıyla aldığı görüntü üzerinden işlem yapabilmesi için bu 

görüntünün belirli bir sınıflandırma işleminden geçmesi gerekmektedir.  Sınıflandırma, benzer 

özellikteki nesnelerin önceden belirlenmiş alt gruplara atanması işlemidir. Veri madenciliği en 

genel tanım olarak büyük ölçekli bilgiler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işlemidir. 

Sınıflandırma veri madenciliği modellerinde tahmin edici modeller kategorisinde yer alır.       

 Destek vektör makineleri genel çalışma prensibi olarak iki sınıf arasında tahmin yapar. DVM n 

boyutlu bir girişi doğrusal olmayan bir biçimde daha yüksek bir boyuta taşır ve bu boyutta 

doğrusal bir sınıflandırıcı oluşturur. DVM sınıflandırma aşamasında öznitelik vektörüne ihtiyaç 

duyar. Bu öznitelik vektörü deneme veri setindeki tüm veriler için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. DVM 

verileri optimal olarak ikiye ayıran n-boyutlu bir hiperdüzlem oluşturmaktadır. SVM ikili bir 

sınıflandırıcıdır ve sınıf etiketleri sadece ±1 değerlerini alır. Fiziksel dünyada problemler 

genellikle çok sınıflıdır. Projede ele alınan el hareketlerini sınıflandırmak da çok sınıflı bir 

sınıflandırma problemidir.  

Çoklu sınıf probleminde DVM örnek alınan sınıfı pozitif geri kalan sınıfları negatif olarak alır. 

Bu yaklaşım bire karşı geri kalan sınıflar (one-versus-rest) yaklaşımıdır. M sınıflı bir sınıflandırıcı 

elde etmek için, ayırmak istediğimiz sınıfı bir grup geri kalan sınıfları ayrı bir grup olmak üzere 

her sınıf için  olacak şekilde ayrı ayrı sınıflandırıcılar inşa edilmelidir. Bu 

sınıflandırıcıların hepsi bir sınıfı diğerlerinden ayırarak eğitim aşamasından geçirilmiştir. Bu 

sınıflandırıcıları işaret fonksiyonunu uygulamadan önce, azami çıkışa göre birleştirerek çok sınıflı 

bir sınıflandırıcı elde edilebilir. 

Matematiksel olarak DVM’in eğitim setini tanımlamak istersek: 

eğitim seti T = {xi , yi} ve i = 1,2, ... , N   

bu setteki her örnek d tane özelliğe sahiptir  {x Rd}  

(y  {-1,+1}) 

şeklinde tanımlayabiliriz. 



 

D boyutlu bu uzayda bütün hiper düzlemler bir vektör ve bir sabit sayıyla ifade edilir. 

  

w vektörü hiper düzleme dik bir vektördür. Bu formül işaret fonksiyonuna girdi olarak verilir ise 

DVM’in sınıflandırma fonksiyonu ortaya çıkar. 

 

bu fonksiyonun farklı x örnekleri için aldığı değer +1 den büyük ya da eşit ise sonuç doğru olur 

ve çıkış +1 değerini alır, -1 den küçük ya da eşit ise sonuç yanlış olarak kabul edilir ve çıkış -1 

değerini alır. 

3.1.7. Eğimlerin Histogramları 

 

HoG giriş olarak alınan çerçeveyi kare boyut ölçülü hücrelere (cellSize) ayırarak mümkün 

olduğunca fazla hücre yerleştirmeye çalışır. Burada bahsi geçen çerçeve’nin eğim hesabı bölünen 

hücreler üzerinden yapılır. HoG algoritması sırasıyla bazı adımların gerçeklenmesi ile 

tamamlanabilir. Genel olarak 3 başlık altında incelenecektir. 

Bir imgenin eğimi iki boyutlu filtreler kullanılarak elde edilebilir. Genellikle yatay ve dikey 

filtreler bir arada kullanılırak elde edilecek histogramın daha kullanışlı olması hedeflenir. İmge 

ilk başta bir düzeltme (smoothing) işlemi için gausian bir filtreden geçer. Yatay ve dikey filtrelerin 

bir arada uygulanabiliyor olması için ilk filtreleme işleminde yani gauss filtresinin girişindeki 

imge gri hale dönüştürülerek girişe verilmelidir. Girişteki düzeltme filtresinden sonra yatay ve 

dikey olmak üzere Gauss filtresinin çıkışı bu iki filtreye gönderilir. Bu filtreler sobel filtredir. 

Sobel filtre hücrelerdeki kenarları belirler. Sobel filtrelerin girişine gelen düzeltilmiş imgeyi Is 

olarak adlandırırsak, bu filtrelerin yatay ve dikey olmak üzere çıkışları filtrenin karakteristiğyle 

fotoğrafın katlanmasıyla (convolution) elde edilir. 

 

 

 Filtre çıkışınlarında elde edilen  Ix  ve  Iy  imgeleri ile eğimin açısı ( ) ve büyüklüğü (E); 

         

         

denklemleriyle hesaplanabilir. 

Eğimlerin büyüklüğü ve açısal yön bilgileri kullanılarak bölgesel histogramlar elde edilir. 

Bölgedeki her piksel, eğim hesaplarken yön tabanlı histogram kanalı için bir ağırlık bildirir. 

Konumlar dikdörtgenseldir ve histogram kanalları eğimin işaretli veya işaretsiz olması durumuna 

göre 0-180 ve 180-360 derece aralığına eşit bir şekilde dağılır. 



 

Normalize olmamış ve verilen bloktaki bütün histogramları içeren  bir  vektörünün k = 1 ve k = 

2 için k-norm’ları ve küçük bir e katsayısı ile 4 farklı şekilde hesaplanır. Bir tanesini örnek verecek 

olursak; 

                 

şeklinde hesaplanabilir. 

IV. Analiz ve Bulgular 

4.1. Motorların Tanımlanması 

 Sistemimizin üzerinde bulunan ve sisteme giriş olarak itme kuvveti sağlayan motorların 

tanımlanması ve modelinin çıkarılması önemlidir. Motor modeli genel modelimizin içerisinde 

önemli bir konudadır. Durumlar (states) rotorların açısal hızları ile ilişkilidir. Takdir edeceğiniz 

üzere bu açısal hızları sağlayan bir alt sistem olan DC motorlardır. Kontrol algoritmamızı daha 

detaylandırmak ve modele dayalı tasarlayacağımız kontrol edicimizi daha etkili kılmak adına 

motor modeli üzerinde duracağız. 

Sisteme giriş olarak uygulanan itme kuvvetini DC motorlar pervaneler yardımı ile üretir. Motor 

modelimizin yanında pervanelerinde modeli önemlidir, bir sonra ki başlıkta pervanelerin 

tanımlanmasıyla ilgileneceğiz. Tekrar DC motorumuzun tanımlamasına dönersek. Bildiğiniz 

üzere uygulanan gerilime karşı DC motorlar bir çıkış üretirler bu çıkış bizim eşitliklerimizde açısal 

hız olarak hesaplanacaktır.(Açısal ivme ya da tork ile de ilgili aktarım fonksiyonu yazılabilir.) 

Elektrodinamik bir yapıya sahip olan DC motorlarımızı elektriksel ve dinamik kısım olarak ikiye 

ayırabiliriz. Bu iki yapıdan dolayı, DC motorun aktarım (transfer) fonksiyonunu yazdığımız 

zaman iki adet zaman sabiti elde edeceğiz. Bunlardan biri, tahmin edebileceğiniz üzere, elektriksel 

zaman sabiti bir diğeri ise mekanik zaman sabitidir. Farklı iki zaman sabitinden bahsediyor isek 

sistem ikinci derecedendir bilgisini verebiliriz. Biraz daha detaylandıracak olursak, elektriksel 

kısmının giriş sinyaline tepkisi takdir edileceği üzere mekanik kısma göre çok daha hızlıdır. Bu 

yüzden DC motorun köklerinin yerlerine bakıldığında mekanik kısmının köklerinin daha baskın 

olduğunu görebiliriz. O yüzden sistem mekanik zaman sabitini takip ediyormuşçasına davranış 

gösterecektir. Bu yüzden birçok çalışmada DC motorun modeli birinci dereceden alınmıştır, 

kısaca elektriksel kısım ihmal edilmiştir. Biz çalışmamızda bu kısmı ihmal etmeyecek ikinci 

derecen bir DC motor modeli kullanacağız. Bu bilgiler ardından DC motorumuzun yapısında 

bulunan değişkenlerden bahsedebiliriz. B sürtünme tork katsayısı (friction torque coefficient), J 

eylemsizlik (inertia), Kt tork sabiti (torque costant), Kb zıt elektromotor kuvveti sabiti (back emf 

constant), L indüktans (inductance), R direnç (resistance). Bu değişkenler arasında ki 

matematiksel ilişkiyi kurabiliriz.  

 

Şekil 4.1 Motor elektriksel modeli 



 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

t

b

T t K i t

e t K w t

d
V t e t Ri t L i t

dt

d
T t J w t Bw t

dt





  

 
                                             (4.1) 

Görüldüğü gibi tork (T(t)) ile Kt katsayısıyla orantılanmış akım arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere, oluşan e(t) gerilimi (back emf nedeni ile oluşur açısal hız w(t) ile 

doğrusal ilişkilidir.) oluşan akımı etkilemektedir, aynı zamanda akımda oluşacak tork’u ordanda 

çizgisel hızı oluşturmaktadır. Kısaca geri beslemeli bir yapı söz konusudur. Aktarım fonksiyonunu 

yazmayı kolaylaştırmak maksatlı eşitliklerin Laplace dönüşümünü yapıp, sistemi bloklar şeklinde 

yazabiliriz. 

 

Şekil 4.2 Motor transfer fonksiyonu gösterimi 

Şekil 4.2’de görüldüğü gibi elde edilen geri beslemeli yapı DC motorumuza aittir. Buradan 

transfer fonksiyonunu çıkış/giriş ilişkisi ile yazarsak; 
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                           (4.2) 

Böylece açısal hız çıkışı ile gerilim girişi arasındaki ilişki transfer fonksiyonu ile yazılmış oldu. 

Transfer fonksiyonunun hissiyatı, sistemin karakteristik özellikleri ile ilgili bize bilgi vermek 

üzerine kuruludur. Özellikle paydayı sıfır yapan değerler bize sistemin davranışını anlatır. Bu 

değerlere bakarak sistemin kararlı olup olmadığını, kararlı ise nasıl bir sönümleme yapıyor 

olduğunu hangi sönümlenme katsayısına ve doğal frekansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu basamağın ardından artık DC motorumuzun bu değişkenlerini hesaplamamız gerekecek. 

Bunun için deneysel bir yöntem izleyeceğiz. Nasıl olsa sistemin aktarım (transfer) fonksiyonu 

elimizde, farklı girişler için çıkışın değerlerini elde edersek bu sayısal değerler yardımı ile 

değişkenlerin sayısal değerleri elde edilebiliriz. Kısaca süreci özetlersek, motor üzerinden 

alacağımız, hangi giriş gerilimine hangi çıkış rpm’i (dakikadaki devir sayısı) karşılık geliyor 

verisini ve Matlabda ki ‘parameter estimation’ özelliğini kullanarak DC motorumuzun 

değişkenlerini kestirebiliriz. 

Bu işlemleri detaylandıracak olursak. Öncelikle motor üzerinden alacağımız veriler için bir 

yöntem geliştirmemiz gerekli, başka çalışmalarda da öne çıkan bir yöntem olan, encoder devresi 



 

ile motor üzerinden rpm okuma işlemini yapacağız. Donanım olarak, Arduino Mega 2560 

kullanacağız, bu mikroişlemci sahibi kart ile encoder devresinden aldığımız bilgiyi rpm grafiği 

olarak Matlab’da çizdireceğiz. Encoder devresi için optik bir sensör kullanarak siyah beyaz ayrımı 

ile devir sayısı hesaplamayı amaçladık. 

Şekil 4.3’te görüldüğü gibi dört dilimden oluşan siyah ve beyaz bir diski motorumuzun üst kısmına 

yerleştirip uygun bir mesafeden encoder devremizi konumlayarak beyaz-siyah geçişlerini 

algılayabiliriz. 

 

Şekil 4.3 Motor parametreleri tanımlama için kullanılan deney düzeneği 

Optik encoder devremizin üzerinde bulunan sensöz yardımı ile beyaz siyah geçişlerini algılayacak 

ve mikroişlemcimize kesme (interrup) sinyali olarak iletecektir. Bu kısımda üstünde durulması 

gereken husus, 4 dilimli olduğu için bir turda iki beyaz siyah geçişi yapacaktır. Yani dakikada iki 

geçiş sayılırsa bir tur dönmüş anlamına gelir. Dakikada bir tur demek bir rpm’e karşılık gelmektedir. 

Rpm hesaplayan algoritmanın üzerinde ilerleyen kısımda durulacaktır. 

Optik encoder devresinin nasıl çalıştığına değinecek olursak. Üzerinde bir adet QRD1114 optik 

yansıtıcı sensörü bulunur, çizgi izleyen robotların yapımında sıkça kullanılan bu sensör beyaz renk 

üzerindeyken düşük, siyah renk üzerindeyken yüksek gerilim üretmektedir. Şekil 4.4’te görüldüğü 

gibi sensörün iç yapısında bir adet IR diyot ve fototransistör vardır. Devrenin arduinoya çıkış 

vereceği kısımda bir adet 74HC14N schmitt trigger kullanımıştır. Bu entegrenin kullanılmasındaki 

maksat, sensörden sürekli aynı düzeyde gerilim elde edemeyeceğimizden belli bir seviyenin üstünü 

belirlediğimiz çıkış gerilimine eşitlemektir. Örneğin, sensör siyah üzerinde 3.3V, 4.2V gibi değişen 

çıkışlar versin, schmitt trigger ile bu düzeyleri 5V olarak çıkışa yani arduino’nun interrup girişine 

gönderebilir. Özellikle arduinodaki algoritmamızın daha sağlıklı çalışması için önemli bir husustur. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4 Optik encoder devre şeması 



 

 

Şekil 4.5 Devrenin gerçeklenmiş hali 

Şekil 4.5’te optik encoder devresinin gerceklenmiş hali ve devre şeması verilmektedir. Görüldüğü 

gibi gerekli dirençler bağlanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekirse bir adet kullanılan potansiyometre, 

sensöre ile sensör beslemesinin arasında bulunmaktadır. Potansiyometrenin farklı değerleri için 

sensörün okuma mesafesi değişmektedir. Böylece sistem üzerinde fiziksel olarak seçilen mesafeye 

en uygun sensör hassasiyetlik ayarını bu değişken direnç ile yapabiliriz.  

 Bir sonraki adım olarak, beyaz siyah geçişlerini arduinoya interrup olarak aktarma işlemi ardından, 

rpm hesaplama işlemini bu platform üzerinde koşan algoritma ile gerçeklendirilecektr. Motora 

uygulanan farklı girişler için, bu girişler transfer fonksiyonundan da anlaşılacağı üzere gerilim 

olmalı, elde edilen çıkışlar yani rpm hesaplanıp Matlabda çizdirilmelidir. (Aktarım fonksiyonunda 

çıkış çizgisel hız olarak belirtilmiştir. Bunu rpm’e çevirmek için bir kazançla çarpmak gerekir.) 

Rpm saymakta olan algoritmadan biraz bahsetmek gerekirse, interrup pinine gelen her sinyalde 

içerisindeki counter’i bir artırmak süreti ile belli bir süre diliminde, bizim çalışmamızda 100ms’de 

bir, saydığı geçiş sayısını rpm ile ilişkilendirir. Bir turu tamamladığında 2 geçiş olacağını biliyoruz 

ve 100ms’de kaç tur attığı bilgisi ile oradan bir dakikada kaç tur atacağı bilgisine doğru orantı ile 

ulaşabiliriz. 100ms’de sayılan counter değerini 300 ile çarparsak, bir turda iki geçişi olan bir 

encoder için, rpm değerini buluruz. Arduino’nun bağlı olduğu COM üzerinden Matlab ile 

haberleşebilir ve söz konusu olan değişkeni çizdirebiliriz. 

Bu işleminde ardından elimizde giriş çıkış verileri ve DC motorun transfer fonksiyonu 

bulunmaktadır. Değişkenleri kestirmek için Matlabda bulunan, system identification toolbox 

altında simülink modeli aracılığı ile parameter estimation kısmı bulunmaktadır. Elimizdeki DC 

motor modelinin doğrusal lineer) olması kestirim işimizi kolaylaştıracaktır. Matlabın bu başlık 

altında kullandığı kestirim teknikleri maximum likelihood, prediction-error minimization schemes 

ve subspace metodları tabanlı N4SID, CVA ve MOESP algoritmalarıdır. Bu kısımda kestirim 

yöntemlerinin teorisi üzerinde durmayacağız. Bizi ilgilendiren Matlabda bunu nasıl 

uygulayacağımız. Yukarıda bahsedildiği gibi ‘parameter estimation’ işlemi simülink üzerinden 

yapılmakta ve gereksinim olarak sisemin aktarım(transfer) fonksiyonuna ve giriş çıkış verilerine 

ihtiyaç duymaktadır. 



 

 

Şekil 4.6 Motor simulink modeli 

Şekil 4.6’da DC motorumuzun simülink modeli görülmektedir. Çıkışın hemen öncesinde bulunan 

kazanç çizgisel hızı rpm’e çevirmek için konulmuştur.(değeri 30/pi’dir.) 

 

Şekil 4.7 Simulink modeli giriş çıkış grafikleri 

Şekil 4.7’de gösterilen grafikler, giriş ve çıkış verilerinin çizdirilmiş halidir. İlki gerilim-zaman 

(giriş sinyali) ikincisi ise rpm-zaman (cıkış sinyali) grafikleridir. Görüldüğü gibi rpm değişimi 

gerilim değişimini izlemektedir. Bu beklediğimiz bir durumdur çünkü DC motor doğrusal bir 

sistemdir. Böylece çıkış girişin bir katsayı ile orantılanmış sonucu olması doğal bir durumdur. 

Matlabda kestirim işleminin uygulanması için gerekli olan hususlardan birisi ile kestirilecek 

değişkenlere ilk değer atanmasıdır. Bu işlem yapılırken dikkat etmemiz gereken konu atanacak 

değerlerin gerçekçi olmasıdır. Bu yüzden farklı bir çalışmada kestirilmiş olan değerleri biz kendi 

sistemimiz için ilk değer olarak alabiliriz. (Çalışmanın adı ve sahibi. Modeling, Identication and 

Control of a Quadrotor Aircraft-Marcelo De Lellis Costa de Oliveira) Aşağıdaki değerler başlangıç 

olarak alınanlardır. 
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Şekil 4.8 Parametre kestirim sonuçları 

Kestirim işlemi tamamlanması 7 tekrarlamada (iteration) tamamlanmıştır. Şekil 4.8’de ki ilk 

grafikte gri ile çizilen ölçülen, mavi ile çizilen ise kestirilen değerlerdir. İkinci grafikse 

değişkenlerin başlangıç değerinden ne kadar değiştiğini göstermektedir. Aşağıda kestirim sonucu 

hesaplanan değerler mevcuttur. 
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Görüldüğü gibi elde edilen değerler bir DC motorun parametreleri olmak için makul seviyededir. 

Tek bir motoru tanımladık ve parametrelerini kestirdik. Modelin sadeliği açısından tüm 

motorlarımızı özdeş kabul edeceğiz. Böylece DC motor tanımlama ve parametrelerini kestirme 

işlemi tamamlanmış oldu. 

4.2. Pervanenin Eylemsizlik Momenti 

 Kullanılan pervaneler 10x4.7 pervanelerdir. 10 sayısı inç olarak pervanenin uzunluğunu belirtir. 

4.7 ise yunuslama (pitch) katsayısıdır. Pervaneler mükemmel bir akışkan içerisinde kabul edilerek 

hesaplanan bu katsayı teoride 360 derece dönerek 4.7 inç mesafeyi alabileceğini gösterir. 

Pervanelerin kullanıldığı motora ve kendi yapılarına göre tanımlanan bir eylemsizlik momenti 

vardır. Bu katsayıyı hesaplayabilmek için öncelikle pervanenin tutturulduğu motorun önceden 

tanımlanmış olduğunu kabul edelim. Açısal hızın tepkisini hesaplamak, pervanenin eylemsizlik 

momentini hesaplamamıza olanak sağlayacaktır. Açısal hızın tepkisi için motor kullanılabilir fakat 

motor içerisindeki kontrol elektroniği motorun düşük voltajlar ile beslenmesine izin vermemektedir 

yani sadece yüksek voltaj ve yüksek hız değerleri ulaşılabilirdir. Hızı arttırmak pervane üzerinde 
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bilinmeyen bir sürüklenme kuvveti ortaya çıkaracaktır ve bu kuvvet eylemsizlik momenti 

hesaplamalarında kesin olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

 Pervanelerin eylemsizlik momentlerinin kestirimi için doğrudan yaklaşım kullanılmıştır. 

Pervanenin ağırlığı ve yoğunluğu bilinmektedir. Pervanenin bir yarısı 3 parçaya ayrılarak 

incelenmiştir. 

 

Şekil 4.9 Pervanenin bir yarısının üçe bölünmesi 

Bu üç parçanın yoğunluk, kütle ve boyutları bilindiği için direk olarak eylemsizlik momentleri 

hesaplanır. Tablo 4.1’de her bir parçanın fiziksel ölçütleri yer almaktadır. 

             Tablo 4.1 Parçaların Fiziksel Ölçüleri 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekliği h, genişliği w ve kütlesi m olan bir dikdörtgensel plakanın eylemsizlik momenti 

                                     (4.3) 

Yukarıdaki denklem ile hesaplanmıştır. Referans olarak dönme ekseni merkezde olan III numaralı 

parça alınırsa diğer parçaların eylemsizlik momentleri I0 bu parçanın eylemsizlik momenti olmak 

üzere diğer parçaların eylemsizlik momentleri: 

                                     (4.4) 

 

formülüyle hesaplanır. Daha sonra tüm parçaların eylemsizlik momentleri toplanarak toplam 

moment hesaplanır. 2 yarım parçadan oluştuğu için 2 ile çarpılır. 

Parça kütle (g) genişlik 

(cm) 

yükseklik 

(cm) 

r (cm) 

(mile 

uzaklık) 

I 1.7 3 2.5 9 

II 2.6 4.4 2.8 5 

III 1.2 5 1.2 0 



 

    

olarak hesaplanır. 

4.3. Aerodinamik Katsayıların Tanımlanması 

     Hareket denklemlerinin iki önemli aerodinamik katsayısı vardır. Bunlar itme katsayısı b ve 

sürükleme katsayısı d’dir. 

  4.3.1. İtme Katsayısı 

İtme katsayısını hesaplamak için motor dinamiklerinde kullanılan denklem kullanılmıştır. İtme 

açısal hız ve itme katsayısı ile hesaplanır. 

                                                    (4.5) 

Quadrotor’un havada asılı kaldığı durumda tüm motorların açısal hızları eşit olduğu için bu formül 

şu hale dönüşür: 

                                                 (4.6) 

 quadrotor’un kütlesi  m = 1.4kg 

 yerçekimi ivmesi       g = 9.81 m/s2  

 ve asılı kaldığı durum için açısal hız 800 rad/s alınmıştır.  

 Bunu çizgisel hıza çevirir isek, 

 V = wr formülü ile,  r = 0.01375m olduğu için V = 11 m/s bulunur. Bu değerlerden yola çıkarak,

  

    

 itme katsayısı hesaplanır. 

4.4. Sürüklenme Katsayısı 

 Sürüklenme momenti motor şaftıyla ilgilidir ve pervaneler üzerindeki aerodinamik kuvvetlerden 

kaynaklanır. Sürüklenme momenti motorun dönmesi için gerekli olan gücü tanımladığı için oldukça 

fazla önem arz eder. Sürüklenme momenti dönen pervaneler nedeniyle oluşur ve bu etki 

quadrotor'un yalpalama (yaw) hareketi yapmasını sağlar. 



 

 Sürüklenme katsayısını tanımlamak için havada asılı konumda duran quadrotor'de motorların 

basamak tepkisi ile pervanesiz bir motorun basamak tepkilerinin karşılaştırılması yapılır. 

Beklenildiği gibi pervanesiz motor üzerinde aerodinamik kuvvetlerin etkisi yoktur. Bu iki 

durumdaki motorların basamak tepkilerinin kıyaslanmasıyla pervanelerin sürüklenme katsayılarını 

kestirmek mümkündür. Sürüklenme katsayısı d'yi hesaplamak için gerekli olan dinamik denklem 

verilmiştir. 

 Bu denklem doğrusal değildir. Taylor serisine açılarak yüksek dereceli terimler denklemden 

çıkarılırsa doğrusal bir denklem elde edilebilir. Burada quadrotor'un havada asılı kaldığı durum göz 

önünde bulundurulur. Doğrusallaştırılmış denklem, 

olarak bulunur. Görüldüğü üzere 2 ve daha yüksek dereceli terimler denklemden çıkarılmıştır. 

Laplace bölgesine geçilerek transfer fonksiyonu da çıkarılabilir: 

 

Bu transfer fonksiyonu 1. dereceden olduğu için zaman sabiti, 

  

olarak yazılabilir. Denklemde Jm motorun eylemsizlik momenti Ip ise pervanelerin eylemsizlik 

momentidir. Açısal hız için yazdığımız dinamik denklemimize dönecek olursak pervanesiz motorda 

sürüklenme katsayısı 0 olacağı için denklem yeniden Jr = Jnp olarak yazılırsa, 

 

                 

denklem bu şekli alır.  Burada ikinci bir eşitlik olarak elimizde 

  

denklemi de vardır. Jm motorun Jl ise motor üzerine konulan keyfi bir yük için pervanesiz 

eylemsizlik momentidir. Motor üzerine halka şeklinde yükler konularak eylemsizlik momenti 

arttırılabilir. Hesaplanırken motor üzerine halka şeklinde yükler konulur. Pervanesiz motor için 

yazdığımız dinamik denkleme bakıldığında denklem lineerdir. Transfer fonksiyonu doğrudan 

yazılabilir.  



 

                             (4.7) 

Bu transfer fonksiyonun zaman sabiti ise; 

              

olarak denklemden çıkarılabilir.  denkleminden d çekilirse; 

                     

olarak bulunur ve burada  denkleminden dm katsayısı çekilerek bu denklemde yerine yazılırsa 

sürüklenme katsayısının denklemi elde edilir. 

                     

Projede kullanılan motorlar ve pervaneler dahilinde kestirim yapılarak çıkarılan sürüklenme 

katsayısı  

                 

olarak bulunur. 

4.5. Quadrotorun Eylemsizlik Momenti 

 Eylemsizlik momentinin önemini matematiksel modelin çıkarılması sırasında vurgulanmıştı. 

Tekrar kısaca bir tanım yapmak gerekirse, eylemsizlik momenti katı(bükülmez) cisimlerin, kendi 

rotasyon hareketlerine karşı olan eylemsizliğini gösterir. Duran bir cismin eylemsizliği cismin 

kütlesi olduğu gibi, dönen bir cismin eylemsizliği de eylemsizlik momentidir. Bu tanım hemen 

ilgimizi çekiyor olmalıdır. İçinde geçen önemli anahtar ifadeler mevcuttur, ‘katı cisim’ ve ‘kendi 

rotasyon hareketi’. Bu ifadeler katı bir cisim olan quadrotor gövdemize ve kendi rotasyon hareketi 

ifadesinde sistemimizin yapıyor olduğu yunuslama (pitch), yalpalama (yaw) ve yuvarlanma (roll) 

hareketine itafda bulunmaktadır. Sistemimizin yaptığı bu hareketlerin önemli bir unsuru olduğunu 

tekrar vurgulayalım. Zaten matematiksel modelin içerisinde de eylemsizlik momenti epey yer 

almaktadır. 

 Eylemsizlik momentini hesaplanması, m kütleli bir noktasal cismin r uzaklıktaki bir eksen etrafında 

dönmesiyle mr2 şeklinde tanımlanır. Buradan içi dolu 3 boyutlu bir cismi düşünürsek her parçacığın 

mr2 değerini toplayarak bulabiliriz. Bu işlemin hissiyatını bizi integrale götürecektir. Bir hacim 

integrali alarak dönme eksenine göre eylemsizlik momentini hesaplamış oluruz. Takdir edeceğiniz 

üzere bizim sistemimiz düzgün bir geometriye sahip değildir. Hacim integralini almak oldukça 

zordur. Bu yüzden bir yaklaşım kullanabiliriz. 

 Artı şeklinde bir gövdemizin olduğunu önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu şekildeki yani simetrik 

bir gövde seçmiş olmak avantajlıdır. Çünkü yunuslama ve yuvarlanma hareketleri aynı 

matematiksel modele sahip olmaktadır. Tekrar yaklaşımı nasıl yapacağımız konusuna dönecek 



 

olursak, sistemimizde kütlede toplamış bir küre gibi ayrıca motorları da noktasal bir cisim gibi 

düşünebiliriz. Böylece, hacim integrali kolaylıkla alınabilecek bir yaklaşım elde etmiş oluruz. Tabi 

bu hususta akla ilk gelen, bir yaklaşımda bulunmanın eylemsizlik momentlerini gerçekte farklı 

olarak hesaplanacak olmasıdır. Bu kaygımızda haksız değiliz fakat artı şeklinde bir gövdeye sahip 

olan sistemde merkezindeki küresel yaklaşımla kütlesinin büyük bir kısmını kapsayacağız. 

 

Şekil 4.10 Sistemin görünümü 

Şekil 4.10’da sistemimiz görülmektedir. Bataryasının, uçuş kartının ve diğer donanımlarını 

merkeze yerleştireceğiz ve kütle merkezde toplanmış bir şekilde olacak böylece küresel bir 

yaklaşım bizim kütlemizin büyük bir kısmını kapsayarak hesaplanan ile gerçek eylemsizlik 

momenti arasında fark azalacaktır. 

 

Şekil 4.11 sistemin küresel modeli 

 

Şekil 4.11’de yaklaşım yaptığımız küresel model bulunmaktadır. Motorlar ise noktasal olarak 

modellenmiştir. Artık üç katlı integraline geçebiliriz. Buradaki m sistemin toplam kütlesidir. 

Küresel bir yaklaşım yaptığımız için küresel koordinatları seçerek kürenin hacmini yazabiliriz. 

Buradaki küremizin yarıçapıdır.  
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                                            (4.8) 

Ardından, motorlar için noktasal kütle olarak kabul ettiğimiz eylemsizlik momentini hesaplayalım. 

Buradaki mr  motorun kütlesi l ise dönüş eksenine olan uzaklıktır. 

2

rI m l
                                                                 (4.9) 

3 adet dönüş ekseninden bahsetmiştik. Bu eksenler x, y ve z eksenleri idi. Eylemsizlik momentlerini 

bulurken bu eksenlerin etrafında sırasıyla yaklaşımlı modelimizi döndürerek her eksen için 

eylemsizlik momentleri olan Ix, Iy ve Iz değerlerini hesaplayacağız. 

2
2

2
2

2
2

2
2

5

2
2

5

2
4

5

x r

y r

z r

mR
I m l

mR
I m l

mR
I m l

 

 

 
 

Görüldüğü üzere sistemimizin gövdesinin simetrik olması bizlere eylemsizlik momentlerini 

hesaplama konusunda kolaylık sağlamıştır. Beklenildiği gibi x ve y eksenleri etrafında yaklaşımlı 

modelimizi döndürüyor olmak aynı etkiyi oluşturmakta, yine bahsi geçen eksenler etrafında dönüş 

söz konusu iken iki adet motor dönüş ekseni etrafında dönmekteyken iki tanesinin üzerinden eksen 

geçtiği için onlar hesaba katılmaz. Fakat z ekseni etrafında dönerken (yaw hareketi) 4 motorda rotar 

ekseni etrafında bulunmaktadır ve dördüde eklenmelidir. 

4.6. Sistemin Kontrolü 

 Quadrotorumuzu arzu ettiğimiz kriterler ile kontrol etmemiz gerekmektedir. Uçuş sırasında gerek 

dışardan gelen bozucu etkilere vereceği cevap gerekse göndereceğimiz komutlardaki istenilen 

hareketleri yapabiliyor olması için kontrolcü tasarlanması hayatı bir önem arz etmektedir. Örneğin 

havada asılı kalma hareketini ele alalım, herhangi bir nedenden dolayı dengesi bozulması 

durumunda dengeyi tekrar sağlayabilmek için geri beslemeli kontrol sistemi girişe kontrol sinyali 

üretecektir. Burada kullanacağımız kontrolör klasik kontrolün en bilineni olan PID olacaktır. 

Modele bağlı yaptığımız bu kontrolde sistemin durumlarının (state) transfer fonksiyonları gerek yer 

kök eğrilerini çizmemizde gerekse kontrolcü tasarlamakta epey faydalı olacaktır.  

 Klasik kontrolde diferansiyel denklemleri çözmek ve sistemin davranışlarını daha iyi anlayabilmek 

adına Laplace dönüşümü uygulanır. Böylece s-düzleminde sistemin sıfırları (zero) ve kutupları 



 

(pole) hakkında konuşmak oldukça kolay olacaktır. Takdir edeceğiniz üzere s bir karmaşık sayıdır, 

yer kök eğrilerinin çiziminde bu s-düzlemini çokça kullanacağız. 

 Daha önceki bölümlerde sistemin nonlineer ve kararsız olduğundan bahsetmiştik. Burada yeri 

gelmişken detaylandırabiliriz. Sistemin durumları (state) değişken katsayılıdır. Değişken 

katsayılara sahip olması bildiğiniz üzere sistemin doğrusal olmadığını gösterir. PID kontrolcü 

kullanabilmemiz için sistemin doğrusal olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda bir denge noktası 

çevresinde Taylor serisi açarak doğrusallaştırma işlemi yapabiliriz. Açtığımız serinin doğrusal olan 

(genelde ilk iki terimidir) terimleri alarak eşitlikleri doğrusallaştırmış oluruz. Tabi bu işlem 

yapıldıktan sonra sistem mümkün mertebe bu denge noktası çevresinde çalışmalıdır. Çünkü denge 

noktasından uzaklaşıldıkça, doğrusallaştırılmış olan eşitlik orijinal eşitlikle aynı karakteristik 

özellikleri göstermez. 

 

Şekil 4.12 Doğrusallaştırma için denge noktası 

Şekil 4.12’de görülen kırmızı nokta bizim denge noktamız olsun, siyah ile çizilen eğri ile orijinal 

sistemimizin karakteristiği, kırmızı doğru ise kırmızı denge noktasına göre doğrusallaştırılmış 

eşitliğimiz olsun. Görüldüğü üzere tam denge noktasında iken doğrusallaştırılmış ile orijinal eşitlik 

aynı karakteri sergiliyor. Fakat denge noktasından uzaklaştırıldıkça aralarındaki fark artmaktadır. 

Kısaca, doğrusallaştırılmış model için tasarlayacağımız PID kontrol edicinin düzgün çalışıyor 

olması için sistemin denge noktasının çevresinden fazla uzaklaşmaması gerekmektedir. Bu durum 

aklımıza hemen uygulamamız gereken bir kontrol kriterini getirir. Maksimum aşmayı mümkün 

mertebe küçük tutabilirsek PID’nin doğru çalışacağını garantilemiş olabiliriz. Tabi ki bunu 

sağlayabilmek için kontrolcü tasarımımızı uygun yapmalıyız. Maksimum aşmanın azaltılması 

genelde oturma süresinin artmasına neden olur. Fakat bu durum ödeyebileceğimiz bir bedeldir. 

Maksimum aşmayı mümkün mertebe %10’un altında tutmaya gayret edeceğiz. 

 Değiniyor olduğumuz bir başka husus ise sistemin kararsız olmasıdır. Bazı durumların (state) yer 

kök eğrisini ilerleyen kısımlarda çizdiğimizde göreceğiz ki kararsız olan bölgede (sağ taraf) eğriler 

bulunmaktadır. Bu durumda bizim arzumuz sistemi kararlı olduğu bölgede çalıştırmaktadır. Bu 

yüzden kontrol edicimizi ona göre tasarlayacağız. 

4.6.1. Doğrusallaştırma  

 Önceki başlık altında doğrusallaştırmaya değinmiştik ve önemini vurguladık. Bu başlık altında ise 

uygulamasını yapacağız. Sadece bir state için işlemleri yapacağız, doğrusallaştırmanın hissiyatı 

anlaşılması maksatlı, geri kalan statelerin sonuçlarını direk vereceğiz.  
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 Görüldüğü gibi Taylor serisinin ilk iki terimini almak doğrusal modelimiz için yeterlidir. Burada 

değinilmesi gereken husus ise, denge noktasını havada asılı kalma durumu için açıların sıfır olduğu 

durumu yani sıfırı aldık. O yüzden q0 ve r0 sıfır olmalıdır. Ayrıca motorları özdeş seçtiğimiz için 2. 

ve 4. motorun sıfır indisli değerleri eşit alınmıştır. Tüm durumların (state) doğrusallaştırılmış halini 

yazalım. 
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4.6.2. Yer Kök Eğrileri 

 Sistemimizin matematiksel modelinden yararlanarak giriş ve çıkış sinyallerinin oranı ile her durum 

(state) için açık çevrim transfer fonksiyonu elde etmeliyiz. Bu fonksiyon vasıtası ile sistemimiz için 

kökler ve sıfırlar bulabiliriz; bunların kontrol kazançları, kontrol kutup-sıfırları ya da sistemin bir 

değişkeni ile nasıl ilişkilendiğini, yerlerinin s-düzleminde nasıl değiştiğini gösteren eğriler, bizim 

yer kök eğrilerimizdir. Bu eğriler incelendiği takdirde, sistem hakkında bize fikir ve ciddi anlamda 

bilgi verir bunun yorumuna değineceğiz, eğrilerin başladığı ve bittiği sıfırların, kontrol edicinin 

eklediği kutup ve özellikle sıfırların etkisi bizi çok ilgilendirmektedir. Bizim sistemimizde s-

düzleminin sağ (pozitif) tarafında kararsız bir kutup noktası oluşmuş ise bu nokta sistemi kararsız 

bölgeye sürüklemiş olur. Şekil 22’de bize örnek olabilmesi açısından ölçülen ve hesaplanan sayısal 

değerler yerine yazılarak ϕ(s) durumunun (state) U(s) (itme kuvveti) giriş sinyallerine göre elde 

edilmiş açık çevrim transfer fonksiyonunun yer kök eğrisi çizilmiştir.  

 

Şekil 4.13 Yer Kök eğrisi 

Görüldüğü üzere sıfırda bulunan iki kutup, hemen sıfırdan ayrılarak s-düzleminin karasız yani 

pozitif olan bölgesin sonsuza doğru gitmişlerdir. (Bu yüzden sistemin bu durumu (state) kararsızdır 

diyebiliriz, karasızlık için s- düzleminin pozitif tarafında eğrinin bir parçasının bulunması yeterlidir) 

Bunun nedeni sistemde sıfırın olmamasıdır sistem sıfırları mevcut olsaydı kutupların bazıları 

konumlarına göre o sıfırlarda sönümlenecekti. Fakat hiç sistem sıfırı bulunmamasından dolayı 

sistemin dört kutbuda asimptot oluşturmuştur. Bu eğrilere bakarak sistemin bu durumu (state) için 

rahatlıkla kararsız diyebiliriz. 

 Görüldüğü gibi yer kök eğrileri bize sistemle ilgi hayati öneme sahip konularda bize bilgi 

vermektedir. Tabi bu imkân söz konusu olduğu için kontrolör tasarlarken ciddi anlamda eğrilerin 

hareketinden yararlanacağız. Kısaca sistemin yer kök eğrilerini arzu ettiğimiz karakteristik 

özelliklere sahip noktalardan geçirebilmek adına ekleyeceğimiz kontrolör kutup ve sıfırlarını 

yerleştireceğiz. Tekrardan yer kök eğrilerine bakarak arzu ettiğimiz noktalar geçip geçmediğini 

teyit etmiş olacağız. Bundan sonra ki süreç boyunca sıkça başvuracağımız bir yöntem olarak 

çalışmamızda yer alacak.    



 

4.6.3. Açı ve Genlik Testleri 

 Bu testler ile geri beslemeli bir sistemde yer kök eğrileri arzu edilen noktadan geçip geçmiyor olma 

durumu kontrol edilir. Geçmesi için gerekli olan açı katkısı hesaplanabilir. PID kontrol edicilerden 

bahsetmeden önce bu testleri detaylandırmada fayda var. 

Bu yöntem s’in karmaşık bir sayı olması ve içerisinde genlik ve açı ifadesi barındıran bir şekilde 

yazılabilmesinden, sistemin ve kontrol edicinin kutupların ve sıfırların açı etkilerinin toplamlarını 

ve aynı ifadelerinin genliklerinin oranlarını kapalı çevrim transfer fonksiyonu özelliklerinden 

yararlanarak, istenilen kontrol kriterlerini içerisinde barındıran köklerin bu eğrilerin üzerinde olup 

olmadığını üzerindeyse hangi kontrol kazançları kullanılması gerektiğini söyleyebilen testlerdir. 

 

Yer kök eğrilerini çizerken bir değişkene göre değişimin söz konusu olduğunu belitmiştik, PID için 

3 değişken olduğu için bunları tek bir kazanç parantezine alıp sıfır oluşturma yöntemi ile çizmek 

mümkündür. Açı testi için pozitif kazanç değerleri, sıfırların açı katkıları ile kutupların açı 

katkılarının farkının (2k+1)π’nin pozitif ya da negatif herhangi katına eşit olmasından geçiyor. 

Bunu şöyle izah edebilriz; 1+T(s)K(s)=0 ise -1=T(s)K(s) olur T(s) ve K(s)’nin karmaşık sayıların 

(s+z) formunda çarpanları olduğu göz önüne alınırsa karmaşık sayıların açılarını yazabiliriz ve 

bunların tamamının toplamı -1’ın açı ifadesine yani -180’e eşit cıkmalı buna 360 ekleyerek ya da 

çıkararak başka eşit olabileceği açılara uzanabiliriz. Açı testi sağlanıyorsa, genlik testi içinde bu 

karmaşık sayıların genliğini 1’e eşitlememiz gerekmektedir burdan Kc katsayısını bulmak 

mümkündür. Tabi hesaplamalar yapılırken s yerine yazılacak kök önem arz etmektedir. Bu kök 

bizim ζ ve ώ katsayılarımızı barındıran 2.derecen referans transfer fonksiyonumuzun kökleri 

olmalıdır. 

4.6.4. PID  

 Bu bölüm altında öncelikle PID kontrol edicinin nasıl çalışıyor olduğundan bahsedeceğiz. Ardından 

yine bir durum (state) için PID kontrol edici tasarlanacak. Bir sonraki bölümde onun simülasyonu 

üzerinde duracağız.  

     Bilindiği üzere klasik kontrolde faz ileri veya geri kompansatörleri tasarlanarak sisteme bir 

kutup ve sıfır eklenir. PID bunların özelleşmiş bir halidir. Hissiyat olarak FİGK (faz ileri geri 

kompansatörü) ile benzetilebilir. Sistemin hem geçici durum hem de kalıcı durum tepkisine 

etkilidir. Günümüzde kontrol alanında sıklıkla başvurulan bir kontrol edicidir. 

 PID (oransal integral türev) giriş ile çıkış sinyalleri arasındaki farkı yani hata sinyalini işleyerek 

(oransal kazançla çarparak, integral ve türevini alarak) yeni bir sinyal üretir. Böylece sistem 

istediğimiz davranışa yakın davranabilir, kısaca PID kontrolcü incelersek, oransal kısımda sistemin 

dalga şekli değişmez sadece hata sinyali kuvvetlendirilip zayıflatılır. İntegralde ise sistemin kalıcı 

durum hatası düzeltilir, hataların toplamı şeklindeki hareketi sayesinde bunu yapar, sistemin 



 

cevabını yavaşlatır ve karasız bölgeye doğru sürükler. Türev tabiatı gereği değişimle ilgilidir, 

hatada değişimin var olduğu noktalara müdahil olarak geçici durumun tepkisini kısaltır, kalıcı 

durum hatasında değişim söz konusu olmadığından o konuda etkisi yoktur. 

     Beklenildiği üzere kontrolcü uygulanan sistem geri beslemeli bir sistem olur. Bizim 

sistemimizin de durumları (state) geri beslemelidir. Şekil 23’de ki yapı gibi düşünülebilir. Daha 

önceki bölümlerden olan doğrusallaştırma kısmında yuvarlanma (roll) durumunu ele almıştık. Bu 

kısımda da tutarlılık için aynı durumu (state) ele alabiliriz. Yuvarlanma hareketine etkili olan 

girişleri sağlayan motorların 2 ve 4 olduğunu belirtmiştik. Geri beslemeli yapımızda maksadımız 

yine havada dengede durma olacak. Bu yüzden yuvarlanma açımızın hep sıfırda kalması bizi 

sistemin havada asılı duruyor olmasını sağlar. (Tabi ki sadece yuvarlanma açısıyla ilgili bir durum 

değildir. Yunuslama (pitch) ve yalpalama (yaw) açılarının da durumu göz önüne alınmalıdır. Ayrıca 

havada asılı kalma durumunda motorlarımızın üretmesi gerektiği açısal hızın sağladığı itme kuvveti 

sistemimizin ağırlığına eşit olmalıdır. Böylece sistem ne alçalır ne yükselir ne de dengesi bozulur.) 

Bu durum hissiyat olarak bizler içinde uygundur. Yuvarlanma açımız sıfırdan ayrıldığı takdirde 

sistem geri beslemesi bir hata sinyali oluşturacaktır. Yuvarlanma açısının sıfırdan ayrılmasının 

farklı nedenleri olabilir. Dışardan etkileyen bozucu tork ya da motorların aynı itme kuvvetini 

üretemiyor olması olabilir. Bu durumda bozulan dengeyi yerine getirmek adına kontrol edici gelen 

hata sinyalini arzu ettiğimiz doğal frekans ve sönümlenme kat sayıları ile ortadan kaldırmak 

maksatlı yeni bir kontrol sinyali üreterek ilgili motorun girişine gönderecektir.  

Sistemimiz için seçeceğimiz kontrol kriterleriyle ilgili olarak dikkat etmemiz gereken bir önemli 

husus sistemin denge noktasından çok uzaklaşmamasıdır. Çünkü sistem modeli denge noktası 

etrafında doğrusallaştırıldığı için bu noktadan ayrılması matematiksel modelinden uzaklaşması 

anlamına gelir. Bu yüzdendir ki seçilmesi gereken kontrol kriterlerini %10 maksimum aşma ve 

10rad/s doğal frekans olarak seçebiliriz. 

4 3 2

0.522

0.004 0.039 0.009s s s                                       (4.12) 

Sistemin yuvarlanma  durumu için yukarıdaki transfer fonksiyonu elde edilmiştir. PID kontrol 

ediciyi uygulamak için basit bir yaklaşım yapabiliriz.  
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Şeklinde üzerinde aynı noktada bulunan 2 adet sıfır seçerek ve bir kazanca göre çizebileceğimiz bir 

kontrolcü kullanabiliriz. Bu ifade açıldığında; 
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                                                      (4.14)  

şeklinde elde edilecektir burada işimizi kolaylaştıran sıfırları aynı noktada seçmek olacak. Açı 

koşulları sağlandığında a= 31.2 olarak elde edilir. Bu kontrol edici ile sistemin K kazancına göre 

yer kök eğrisi aşağıdaki gibi çizilir. 



 

 

Şekil 4.14 Kontrolcü yer kök eğrisi 

Yer kök eğrileri üzerinden arzu edilen kontrol kriterlerine yakın noktalar arasından seçilmiştir. Şekil 

4.15’de görüldüğü gibi bu noktadaki kök -7.22+9.53i şeklinde belirlenir. Ayrıca bu noktanın 

sönümlenme katsayısı 0.604, doğal frekansı 12rad/s ve maksimum aşması %9.26 olarak bulunur. 

Bu kriterler başlangıçta belirlediğimiz kriterlere gayet yakın olduğu için bu noktadaki K kazancını 

kullanabiliriz. K=2.28 olarak bulunduktan sonra yuvarlanma durumu için gerekli olan PID 

kazançları Kp=2, Ki=1.1, Kd=1.2 elde edilir. Aynı şekilde yunuslama PID katsayılarıda aynı 

olacaktır. Yalpalama için hesaplanırsa Kp=4, Ki=0.5, Kd=3.5 elde edilir. 

 

Şekil 4.15 PID katsayılarının seçimi için kullanılan nokta 

Modellediğimiz sistemin öncelikle Matlab ortamında benzetimi yapılmıştır. İlk olarak da 

kontrolcünün performansı gözlenmiştir. 



 

 

Şekil 4.16 Kontrolcünün simulink yapısı 

Bu sistemin çıkışı aşağıda görülmektedir. 

 

Şekil 4.17 Kontrolcünün tepkisi 

 

Şekil 4.17’de görülen sonuçlar, sisteme t=0 anında verilen bozucu etki ardından sistemin 

tekrar dengeye gelişini gösteren grafiktir. 



 

 

Şekil 4.18  

Şekil 4.18’de görülen sistemin 3 boyutlu animasyonudur. Simülasyon sonuçlarının 

beklenildiğinden farklı olmasının nedeni var olan matematiksel modeldeki sadeleştirmeler, ihmaller 

ve doğrusallaştırma işleminin orijinal modelden uzaklaştırmasıdır. Fakat var olan sonuçlar tolere 

edebileceğimiz şekilde istediğimiz sonuçlara yakındır. 

4.7. El Hareketlerinin Tanınması Algoritmasının Geliştirilmesi 

Bu bölüme öncelikle el hareketlerini sınıflandırma probleminin tanımının detaylı olarak 

verilmesiyle başlanacaktır. Bizim problemimiz için tanımlamak istediğimiz 3 temel hareket şekil 

1'de gösterilmiştir. Amacımız bu 3 hareketin gerçek zamanlı olarak algılanmasıdır. Bunun için ilk 

aşamada bu hareketleri tanımlayan örnekler üzerinden sınıflandırıcının eğitilmesi gerekmektedir. 

Problemin bilgisayar ortamında gerçeklenmesi için sınıflandırıcının kullanacağı veri setinin 

oluşturulması gerekmektedir.  Bizim problemimiz için üç farklı el hareketi tanımlanmış ve her bir 

el hareketi için 25 örnek kayıt edilmiştir. Kayıt edilen örnekler 480x640 çözünürlüğündedir. 

 

Şekil 4.18 Oluşturulan veri setinden örnekler 

Kayıtlar üzerinden elin şeklinin çıkarılması için bir segmentasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Segmentasyon işlemi pek çok farklı şekilde yapılabilir (contour based,color based). Özellikle insan 

uzuvlarının segmentasyonu konusunda renk tabanlı bir segmentasyon insan ten rengi çok değişken 

olduğundan iyi bir sonuç vermeyecektir. Ancak her hangi bir renk uzayında (RGB,HSV) spesifik 

bir alana düşen renk aralığı için renk tabanlı segmentasyon işlemi çok karalı çalışacaktır. Diğer 

segmentasyon türlerine kıyasla renk tabanlı segmentasyon işlemi basit bir eşik değer belirlenerek 



 

kolay bir şekilde gerçeklenebilir. Bizim projedeki asıl amacımızın SVM sınıflandırıcısının 

çalıştırılması olduğu için bu kısımda üstte belirtildiği gibi renk uzayında belirli bir alanı temsil 

edecek bir renk seçilerek renk tabanlı bir segmentasyon yapılmıştır. RGB renk uzayı renkleri belirli 

eşik değerlerde sınırlandırmak için çok elverişli değildir. Bu nedenle HSV renk uzayının 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kısaca renk uzaylarından bahsedilecek olunursa; 

RGB renk uzayı (ya da KYM renk uzayı), İngilizcedeki 'Red' 'Green' 'Blue', yani 'Kırmızı' 'Yeşil' 

'Mavi' kelimelerinin baş harflerinden ismini alan bir renk uzayıdır. Işığı temel alarak, doğadaki tüm 

renklerin kodları bu üç temel renge referansla belirtilir. Her renk %100 oranında karıştırıldığında 

beyaz ve %0 oranında karıştırıldığındaysa siyah elde edilir. 

HSV renk uzayı ise, İngilizcedeki ‘Hue’, ‘Saturation’, ‘Value’ kelimelerinin baş harflerinden ismini 

alan bir renk uzayıdır.Bunlarda sırasıyla ‘Renk özü’,’Doygunluk’ ve ‘Parlaklık’ olarak çevrilebilir. 

Renk özü, rengin baskın dalga uzunluğunu belirler, örneğin sarı, mavi, yeşil, vb 

Doygunluk, rengin "canlılığını" belirler. Yüksek doygunluk canlı renklere neden olurken, düşük 

doygunluk rengin gri tonlarına yaklaşmasına neden olur. 

Parlaklık ise rengin aydınlığını yani içindeki beyaz oranını belirler. 

Bizim problemimiz için  

Hmin=120; 

Smin=100; 

Vmin=100 olarak filtrelenmiştir. Gözlemlenen sonuçlar şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.19 Maskelenmiş veri setinden örnekler 

Sonrasında kaydedilen siyah beyaz resimlerin çözünürlüğü [32 X] oranında düşürülerek yeniden 

kayıt edilmiştir. Çözünürlüğün düşürülmesi ve seçilecek minimum çözünürlük oranına ileride 

değinilecektir. 



 

 

Şekil 4.20 [32 X] 

Veri setinin oluşturulması tamamlandıktan sonra SVM’in implementasyonun yapılacağı platform 

seçimine gelinmiştir. Burada iki alternatifimiz bulunmaktadır ve ikisinin de 

avatajları/dezavantajları alt bölüm olarak tartışılacaktır. 

4.7.1. MATLAB 

İlk çalışma platformu olarak MATLAB seçilmiştir, çünkü MATLAB hem dil kolaylığı hem de 

sağladığı toolbox’lar sayesinde çalışılma kolay açısından avantajlı bir  platformdur.  

İlk aşamada oluşturulan veri setleri üzerinden training ve test dosyaları oluşturulmuştur. Bu 

aşamada kayıtların 20 tanesi eğitim 5 tanesi ise test için ayırılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi 

öznitelik olarak HoG kullanılacaktır. Bu kısımda kullanılacak veri setinin çözünürlüğü üzerine 

konuşacak olursak, yukarıda da belirtildiği gibi orijinal resimlerin çözünürlük değerleri 480x640 

olarak kayıt edilmişti. Segmentasyon işlemleri sonucunda Şekil 2’de de görüleceği üzere elde edilen 

siyah beyaz resimler için bu çözünürlük değeri çok fazladır. Aşağıda da tekrar tartışılacağı gibi, 

resimlerin çözünürlüğü arttıkça öznitelik çıkarılması aşamasında daha fazla işlem yapılması 

gerekecektir. 

Çözünürlük değeri kademeli olarak azaltılarak elimizdeki veri setini bozmayacak şekilde bir 

değer belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak [32 X] değeri belirlenmiştir. Bu değerden daha düşük 

çözünürlük değerlerinden resimlerin kalitesi hızla düşmektedir. 

Öznitelik çıkarılması aşamasında belirlememiz gereken önemli bir faktör öznitelik uzayının 

boyutu olacaktır. Sınıflandırmaya çalıştığımız olguyu matematiksel olarak ne kadar detaylı ele 

alırsak, beklenileceği üzere, öznitelik uzayımızın boyutu da artacaktır. Öznitelik uzayı bizim 

verimizi belirleyen özellik sayısı olarak düşünülebilir. Belirleyeceğimiz her bir özellik için o 

özelliği tanımlanacak bir eksen olacaktır. Bu özelliğin bir boyutta alabileceği sonsuz bir değer 

aralığına sahip olacağı söylenebilir. Böylece toplam özellik sayısı bizim öznitelik uzayımızın 

boyutu olacaktır. 

Her bir öznitelik için, kendi ekseninde alacağı değerleri bir vektör elemanı olarak belirtebiliriz. 

Bu gösterim öznitelik vektörü olarak anılır. Tahmin edileceği üzre öznitelik vektörünün uzunluğu, 

öznitelik uzayının boyutu olacaktır. 

Matlabda HoG özniteliğinin çıkarılması için extractHOGFeatures fonksiyonu kullanılacaktır. 

Fonksiyon parametre olarak 3 boyutlu (truecolor) ya da 2 boyutlu (grayscale) resim ve 'CellSize' 



 

değeri almaktadır.Belirlenecek 'CellSize' değerine göre de öznitelik çıkarmaktadır. Burada 

'CellSize' değeri özniteliğin ne sıklıkla çıkarılacağıdır.( [2 2] , [4 4] ,[8 8] olarak verilebilir.) 

 

Şekil 4.21 HoG özniteliğinin çıkarılması  

Verilen değere göre o sayıda piksel değeri için local olarak öznitelik çıkartılır. Yukarıda da 

tartışıldığı gibi özniteliğin detay seviyesi arttıkça öznitelik uzayının ve vektörünün boyutu 

artmaktadır. [2 2] değeri için 2x2, 4 piksellik alanlar üzerinden işlem yapılacağından şekil 4.21’de 

de görüleceği üzre öznitelik vektör boyu diğer değerlere kıyasla oldukça büyüktür. 

 

Fonksiyon (extractHOGFeatures) sonuç olarak ise öznitelik vektörü ve çıkarılan özniteliğin 

vektörel görselleştirmesini dönmektedir. Şekil 4.21 bu görselleştirme üzerinden elde edilmiştir. 

Görüleceği üzere belirlenen 'CellSize' değerine göre detay seviyesi artmaktadır. 

Kullanılacak öznitelik boyutunun belirlenmesi için seçilen farklı 'CellSize' değerleri için başarım 

oranlarına bakılacaktır. 

Tablo 4.1 ConfusionMatrix 

Sets  |  1        2        3         

------------------------------------ 

1      | 1.00     0.00     0.00      

2      | 0.00     1.00     0.00      

3      | 0.00     0.00     1.00      

   Tablo 4.1 [8 8] olarak seçilen 'CellSize' değerine göre başarım oranını göstermektedir. 

Görüleceği üzre verilen üç veri seti içinde %100 lük başarım elde edilmiştir. (Bu değerler SVM 

kullanılarak elde edilen sonuçlardır. Seçilecek 'CellSize' değerinin yorumlanması için burada 

paylaşılmıştır. SVM kullanımına ileride detaylı olarak değinilecektir.) Bu sonuç veri setimizin 

varyansı çok fazla olmadığı için beklenen bir sonuç olmuştur.[8 8] 'CellSize' değeri için elde edilen 



 

%100 başarı diğer 'CellSize' değerleri içinde sonucun aynı olacağını garantilemektedir. Bu nedenle 

[8 8] 'CellSize' değerinin kullanımına karar verilmiştir. 

Test verileri üzerinden ConfusionMatrix’in üretilmesinden sonra, son olarak sistemin gerçek 

zamanlı performansı denenecektir. Bunun için SVM’in training kısmında elimizde veri seti , test 

kısmında ise anlık olarak video üzerinden alınan frameler kullanılacaktır. Veri setinin 

oluşturulmasında kullanılan kamera bu kısımda da kullanılacak, böylece veri setiyle aynı kalitedeki 

girdiler elde edilecektir. 

Şekil 4.22 Gerçek zamanlı SVM algoritmasının koşturulması 

Kamera 30 kare/saniye olarak kayıt alabilmektedir. Gerçek zamanlı tanıma işlemi için saniyede 2 

kez sınıflandırma işleminin yapılması yeterli görülmüştür. Böylece her 15 framede bir SVM 

algoritması koşturularak sonuç elde edilecektir. Sınıflandırma için alınan her frame veri setine 

uygulandığı gibi öncelikle segmentasyon işlemine tabi tutulup sonrası oluşan binary image üzerinden 

çözünürlüğü [32 X] şeklinde düşürülmektedir. 

Bu kısımda segmentasyon aşamalarından daha detaylı bahsetmek için kullanılan MATLAB kodu 

üzerinden segmentasyon aşamaları tartışılacaktır. Öncelikle HSV renk uzayında yukarıdaki 

paylaşılan parametrelere göre bir filtreleme yapılır. Bu parametreler GUI üzerinden değiştirilerek 

farklı filtreleme değerleri için sonuç gözlemlenebilir. Sonrasında elde edilen resim üzerinden 

bwareaopen() fonksiyonu ile belirlenen parametre değerinden küçük objeleri binary resim üzerinden 

silinmesi sağlanır. Bu aşama sistemde oluşacak gürültü etmenlerini giderilmesi açısından yararlıdır. 

Bir sonraki aşamada strel() kullanılarak görüntü daha smooth bir hale sokulur. Son aşamada 

imclose() ve imfill() fonksiyonları kullanılarak sırasıyla image üzerinden elde ettiğimiz resmin tek 

bir obje haline getirilerek kapalı alanın doldurulması sağlanır. Bu işlemler sonucunda başlangıçtaki 

RGB resim gürültüden arındırılıp tek bir obje haline getirilmiş binary image elde edilmiştir. 

Bahsedilen bu işlemlerin veri seti içinde sırasıyla uygulandığı belirtilmelidir. Son olarak elde edilen 

resim üzerinden [32 X] çözünürlüğe düşürülerek sınıflandırıcıya gönderilir. 

Bu işlemler sonucunda SVM oldukça iyi performans verdiği gözlemlenmiştir. 15 frame’de bir 

yapılan sınıflandırma işlemi gerçek zamanlı çalışma için yeterli olduğu görülmüştür. 

 



 

4.7.2. C++ 

Bir sonraki aşama uygulamanın C++ üzerinden gerçeklenmesi olacaktır. Bu kısımda segmentasyon 

ve öznitelik çıkarma aşamaları için OpenCV , SVM için ise Svmlight kütüphaneleri kullanılacaktır. 

Başlangıç olarak OpenCv ile segmentasyon aşamaları çalışmakla birlikte şuan için asıl uygulama 

MATLAB üzerinden devam etmiştir. Projenin devam eden aşamalarında bu iki kütüphane üzerinden 

C++ implementasyonu çalışılacaktır. 

Uygulamanın C++ implementasyonu için opencv 3.0 ve libsvm kütüphaneleri kullanılmıştır. HoG 

özniteliği opencv yardımı ile çıkarılmış çıkan öznitelikler libsvm için düzenlenmiş ve girdi olarak 

verilmiştir. 

Uygulamadaki genel amaç MATLAB implementasyonu ile paralellik göstermektedir. İlk dönem 

oluşturulan veri setinene benzer yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Yeni verisetinde asıl amaç gerçek 

zamanlı senaryoları karşılayacak hareketlerin kaydedilmesidir. İlk veri setinde her set için 20 görüntü 

kayıt edilirken bu kısımda training için daha çok girdi verilmesi amaçlanmıştır ve her set için 50 

görüntü kaydedilmiştir(nedenine ileride değinilecektir).Genel olarak yukarı/aşağı, sağa/sola, 

ileri/geri ve dur komutları için toplam 7 farklı hareket kaydedilmiştir. Görüntüler ilk setteki gibi 

480x640 çözünürlüğünde kayıt edilmiştir. Öznitelik çıkarılması için tüm veri seti üzerinden çalışan 

genel bir fonksiyon yazılmıştır; 

Mat calculate_HoG( 

 vector<vector< float>>& descriptorsVal, 

 vector< Point>& loc, 

 String path); 

Fonksiyon girdileri için aşağıdaki tanımlamalar yapılabilir; 

vector<vector< float>>& descriptorsVal, 

vector< Point>& loc   

değerleri her veri seti için hesaplanan özniteliklerin depolanmasında kullanılmaktadır.  

String path,değişkeni ile veri seti uzantısı belirtilmektedir. Her görüntü için HOGDescriptor structure 

ı üzerinden öznitelik çıkarılmaktadır.  

Bu kısımda HOGDescriptor öznitelik çıkarırken cellSize olarak şuan için sadece [4 4] değerini 

desteklemektedir. Yukarıda da tartışıldığı üzere cellsize değeri küçüldükçe öznitelik vektörünün boy 

artmaktadır, buda sınıflandırma için daha çok girdiye ihtiyaç oluşturmaktadır. Gerçek zamanlı 

çalışma esnasında veri setinde olduğu gibi gürültüden arındırılmış ve tek bir objenin bulunduğu bir 

girdi gerekmektedir. Bu hususta anlık olarak alınan frame deki tüm contourlar çıkarılarak eşikleme 

yapılmakta ve bu contourun içi doldurularak gürültüden arındırılmış tek bir şekil elde edilmektedir. 

Matlab versiyonuna benzer olarak çıkarılan özniteliklerin görsellemesi aşağıda verilmiştir; 

 



 

 

İkinci aşama çıkarılan özniteliklerin kullanılacak svm kütüphanesine uygun hale getirilmesidir. 

Opencv ile çıkarılan öznitelik vektörü [4 4] lük tüm alanlar için hesaplanmıştır ve sonucu sıfır olan 

değerlerde öznitelik vektöründe yer almaktadır.(Bu alanlar herhangi bir bilgi içermemesine karşılık) 

Ancak kullanılan libsvm kütüphanesinde svm_problem structure’ı üzerinden svm yapısı 

oluşturulmaktadır ve bu structure’ın yapısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

 

 struct svm_problem 

 { 

  int l; 

  double *y; 

  struct svm_node **x; 

 }; 

Burada l değeri her veri seti için verilecek toplam görsel sayısını, y değeri verilen görsellerin hangi 

grupta yer aldığı ve son olarak x değeri de aşağıda verilen yapıya uygun olarak hesaplanan öznitelik 

değerlerini tutmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Görüleceği üzere libsvm hesaplanan özniteliklerin sıfır olmayan değerlerini bulundukları index 

üzerinden alarak training yapmaktadır. Her görsel için sıfır olmayan girdi farklı sayıda olacağı için 

sabit boyutlu bir alan oluşturulamamaktadır bunun yerine son değer olarak (-1,?) verilerek son girdi 

olduğu belirtilmektedir.Bu ayarlamanın ardından libsvm ile training işlemi gerçeklenmektedir. 

Opencv’nin şuan için cellSize olarak [4 4] değerinden daha büyük değerleri desteklememesinden 

ötürü genel olarak çıkarılan öznitelik vektörünün çok büyük olduğu gözlenmiştir.Buda 

sınıflandırmada ciddi sorunlara yol açmaktadır.([8 8] değeri için ortalama 500 iken [4 4] değeri için 

15000 değerine çıkmaktadır.) 

4.7.3. El Hareketleri ile Quadrotor’un Kumanda Edilmesi 

Projenin ayrı kolları olan görüntü işleme ve kontrol çalışmaları tamamlandıktan sonra yapmak 

istenilen, görüntü işlemede algılanan farklı el hareketlerine göre quadrocopter’in hareket ettirilmesidir. 

Bunun için bilgisayar’da MATLAB ortamında çalışan hareket algılama algoritmasından sınıflandırılan 

harekete göre quadrocopter’e belirli veri dizileri gönderilir. Bu işlemin kablosuz yapılması 

gerektiğinden veri gönderme işlemi telemetry aracılığı ile yapılıyor. 

Telemetry ile gönderilen tüm veriler tek bir kanal üzerinden gönderilmektedir. Fakat quadcopter uçuşu 

için en az 5 kanal gerekmektedir. Bu durumda algılanan hareketlere göre her an güncel olacak 5 kanal 

verisi gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde uçuş kontrolü dengeli sağlanamaz ve sonunda 

quadcopter düşer. Tek kanaldan gönderilen bu veri alıcı telemetry’de de tek kanaldan okunabilir. Tek 

kanaldan gönderilen bu veriler ayrı bir işlemci aracılığı ile çözülerek 5 ayrı girişe verilecek bir veri 

seti haline dönüştürülmelidir. Veri gönderme işlemi görüntülerin sınıflandırıldığı MATLAB’da 

yapılmaktadır. 5 ayrı veri setinin tek kanaldan gönderilmesi için her veri seti bir diziye atanmış ve her 

veri setinin ilk byte’ı o veri dizisinin şifresini oluşturmaktadır. Burada yapılan bit düzeyinde bir 

kipleme işlemi, daha sonra alıcıdan okunan verinin bir işlemcide çözülmesiyle 5 farklı girişe 

dönüşecektir.  

Alıcı’dan alınan tek kanaldaki verinin 5 farklı veri dizisine dönüştürüldüğü ve uçuş kontrolcüsüne 

verildiği bölümde işlemci olarak FPGA kullanılmıştır. MATLAB’dan telemetry’ye yazılan veriler 5’er 

byte’lık 5 veri dizisi şeklinde yazılmaktadır. Her veri dizisi’nin 5 byte uzunluğunda olmasının nedeni 

ilk byte’ın o verinin şifresini içerdiği ve sonraki gelen 4 byte’ın uçuş kontrolcüsüne verilmesi gereken 

pwm’in görev süresini içermektedir. Verilerin rakamların ASCII karşılıkları olarak gönderilmesi 

gerekir. Örneğin  gönderilen bir veri dizisi [10 49 54 48 48] olduğunda, baştaki “10” byte’ı FPGA 

üzerinde yazılan verilog koduna göre bu şifre throttle verisine aittir. Bu ilk byte sadece gelen verinin 

hangi çıkışa verileceğini belirlemek için kullanılır. Daha sonra sırası ile gelen tüm veriler FPGA’de 

rakamlara dönüştürüldüktek sonra birleştirilerek mikrosaniye cinsinden çıkışa verilecek pwm 

sinyalinin görev süresini verir. Verilen örneğe tekrar bakılacak olursa sırasıyla 49-54-48-48 verileri 

FPGA’da 1-5-0-0 olarak çözülür. Çıkışa verilmesi gereken pwm sinyalinin periyod’u 20 ms’dir. 1500 

mikrosaniye 1.5 ms olarak pwm görev süresine yansıtılır. Bu sinyal için maksimum görev süresi 2.5 

ms’dir, bundan fazla görev süresi gönderilse dahi 2.5 ms olarak işlem görecektir. FPGA’de her bir veri 

seti için bu işlem sırasıyla yapılır. Bir veri dizisinin çözme ve birleştirme işlemi bitmeden diğer veri 

seti için çözme işlemine başlanmayacak şekilde verilog kurulmuştur.  

MATLAB’da oluşturulan 7 farklı el hareketi’nin 2 tanesi throttle 2 tanesi roll ve iki tanesi de pitch 

hareketi için ayrılmıştır. Kalan hareket ise o anki verilerini koruması için ayrılmıştır. Gerçek zamanlı 

olarak kameradan okunan el hareketlerinin sınıflandırılması sonucu belirlenen harekete göre hangi 



 

çıkışa verilen görev süresi arttırılacak ya da azaltılacaksa ona göre işlem yaptırılır. Hangi hareket 

algılanırsa algılansın 5 veri setinin her biri gönderilmek durumundadır. Örneğin quadrotor’un 

yükselmesi için verdiğimiz komutta throttle görev süresini 50 mikrosaniye arttırılır ve bu sırada diğer 

tüm veriler için orta değeri yani 1250 mikrosaniye’yi de stabilizasyon için gönderilir. Orta değer olarak 

adlandırılan değer quadcopter’in öne arkaya sağa sola savulmaması ya da etrafında dönmemesi için 

uçuş kontrolcüsünün roll, pitch ve yaw girişlerine verilmesi gereken pwm’in görev süreleridir. 

Projenin ayrı çalışma kollarının birleştirilmesi için kullanılan telemetry kablosuz iletişimi sağlamış ve 

bu iletişimde tek kanaldan gelen veriyi 5 ayrı girişe vermek için FPGA kullanılmıştır. FPGA’den 

alınan 5 ayrı çıkış uçuş kontrolcüsü üzerinde throttle,roll,yaw,pitch ve mode girişlerine verilerek 

kontrolü sağlanır. FPGA-verilog tasarımının blok şeması aşağıda verilmiştir. 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Matematiksel modele dayalı bir kontrol edicinin kullanılmasından dolayı bu çalışmada özellikle 

matematiksel modelin çıkarılması üzerinde durulmuştur. Özellikle uçuş dinamikleri ve statelerin 

transfer fonksiyonlarının çıkarılması bağlamında önemli mesai harcanmıştır. Kullanılan PID kontrol 

edicinin doğrusal bir kontrol edici olmasından dolayı sistemin Taylor serisi ile doğrusallaştırılması ve 

var olan denge noktası etrafında çalışması kontrol kriterlerinin belirlenmesinde önemli bir faktör 

olmuştur. Sistem tanımlanması, özellikle deneysel olarak motor ve pervanelerin modelinin çıkarılması 

modelin doğruluğu açısından büyük önem arz etmekteydi. Projenin bu bölümünde model ile kontrol 

edici arasındaki bağlantı üzerinde durulmuştur. 

MATLAB üzerinden alınan farklı el hareketlerinin sınıflandırılması çalışmasında ise başta yalnızca 3 

hareket için geliştirilen algoritma, quadrotor’un hareket kabiliyetinin gerektirdiği şekilde tekrar 

düzenlenmiştir. Burada 7 farklı el hareketi makine öğreniminden geçirildikten sonra implementasyonu 

yapılmıştır.  



 

Bu iki ayrı proje kolunun birleştirilmesi işlemi projenin en son çalışması olmuştur. Burada 

MATLAB’dan alınan sınıflandırma sonuçlarına göre quadrotor’e 5 farklı kanaldan verilecek sinyal 

için yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma MATLAB ile FPGA’yi haberleştirerek el 

hareketleri vasıtasıyla quadrotor’un hareketini sağlamıştır.  

MATLAB üzerinden sağlanan sınıflandırmada bir optimizasyon sorunu oluşturmaktadır. El 

hareketlerinin sadece belirli uzaklıklarda algılanması hareket kabiliyetini çok kısıtlıyor. Bu çalışmanın 

ilerde tekrar yapılması durumunda burada görüntüden el hareketenin dinamik bir algoritma ile alınması 

ve her zaman çerçevenin tam ortasına oturtularak sınıflandırma işlemine başlanması gerekmektedir. 

Bununla birlikte proje ile el hareketleriyle de kontrol edilebilen kararlı bir sistem geliştirilmiş ve uçuş 

testleri başarıyla yapılmıştır. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Çalışmanın devam ettirilmesi ya da buna benzer bir çalışma yapılması durumunda bazı iyileştirilmeler 

ve yeni özelliklerin eklenebileceği değerlendirilmiştir. El hareketlerinin tanınması algoritması daha 

fazla geliştirilerek dinamik bir şekilde yapılması durumunda uzaklık fark etmeksizin el hareketlerinin 

tanınması ve buna göre quadrotor’un hareket ettirilmesi sağlanabilir. Dinamik olarak yapılacak 

çerçeve ayarlaması ve bu çerçeveden el hareketinin seçilerek tanımlanacak olması belirli uzaklıklar 

sonrası çok zordur. Bu uzaklık probleminin giderilmesi için belirli mesafelerden sonra farklı bir 

tanımlama sisteminin devreye girmesi gerekmektedir. Buradaki ölçüt artık daha kolay algılanabilecek 

insan kol hareketleri olabilir. Bunun dışın güvenlik önlemleri daha da arttırılabilir. Her ne kadar 

görüntü işleme ile kontrolü sağlansa da yine de ikinci bir kontrolcü olarak bir kumanda devrede 

olabilir. Bu katkıların sağlanmasının sayesinde gelecekte çok daha optimize çalışan farklı koşullara 

ayak uydurabilen ve daha güvenli bir uçuş sağlayan bir araç olabilir. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

  Herhangi bir altyapı olanağı sağlanmamıştır. 
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IX. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Bütçe 
Yılı 

Detaylar 



 

2015  

Bütçe 
Kodu 

Açıklama 
Önceki 
Yıldan 
Devir 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Aktarma 

Düşülen 
Aktarma 

Eklenen 
Ödenek 

Net Ödenek Harcanan 
Bloke 
Edilen 
(Avans) 

Bloke 
Edilen 
(Diğer) 

Kalan 

03.2 
TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI  

0,00  6.696,00  0,00  0,00  0,00  6.696,00  0,00  0,00  0,00  6.696,00  

03.7 

MENKUL 
MAL,GAYRİMADDİ HAK 
ALIM,BAKIM VE 
ONARIM GİD.  

0,00  3.304,00  0,00  0,00  0,00  3.304,00  0,00  0,00  0,00  3.304,00  

  Toplam  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  
 

2016  

Bütçe 
Kodu 

Açıklama 
Önceki 
Yıldan Devir 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Aktarma 

Düşülen 
Aktarma 

Eklenen 
Ödenek 

Net Ödenek Harcanan 
Bloke 
Edilen 
(Avans) 

Bloke 
Edilen 
(Diğer) 

Kalan 

03.2 
TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI  

6.696,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.696,00  5.664,00  0,00  0,00  1.032,00  

03.7 

MENKUL 
MAL,GAYRİMADDİ 
HAK ALIM,BAKIM VE 
ONARIM GİD.  

3.304,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.304,00  3.245,00  0,00  0,00  59,00  

  Toplam  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  8.909,00  0,00  0,00  1.091,00 
 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Sağlanan tüm teçhizat Robotik Araştırma Laboratuvarında öğrencilerin ve “Robot ve 

Bilim Topluluğu”’nun kullanımına açık olarak muhafaza edilmektedir.  

 

 


