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LQG (Linear Quadratic Gaussian)
algoritmalarına da rastlanmaktadır [4-5].

Özetçe
İnsansız hava araçları için piyasada çok sayıda hazır otopilot
çözümü bulunmakla beraber, gümrük ve distribütör masrafları
da göz önüne alındığında ülkemizde bunarı çok ekonomik
olarak elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu makalede
çalışma grubumuz tarafından bu yöndeki bir girişimin ilk
adımı olarak dengeleyici bir otomatik pilot yazılım ve
donanımı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen otopilotun
maliyeti on beş lira civarında olup, sabit kanatlı bir insansız
hava aracı üzerinde yapılan uçuş testleri sonucunda yunuslama
ve yalpa eksenlerinde uçağı dengede tutmayı başardığı
görülmüştür.

tabanlı

kontrolcü

Küçük ölçekli insansız hava araçları kategorisine bakıldığında
en sık kullanılan otomatik pilot donanımları olarak AttoPilot,
ArduPilot,
Gluonpilot,
FY21AP/FY3ZT,
MicroPilot,
Paparazzi, OpenPilot, Robota, UAVDevBoard, MultiWii
NanoWii ve Megapirate AIO gösterilebilir [6]. Bu ürünlerin
fiyatı 50$-3000$ arasında değişmekte olup, gümrük masrafları
ve distribütörlerin kâr payları da göz önüne alındığında
üretildikleri ülke dışındaki kullanıcılar tarafından elde
edilmeleri oldukça maliyetli olmaktadır. İnsansız Hava
Araçları için bazı düşük bütçeli özelleşmiş otopilot geliştirme
çabalarına rastlanmakla beraber, bu tür çalışmaların çok
yaygın ve yeterli olduğunu söylemek güçtür [7-8].

1. Giriş

Bu çalışmada sabit kanatlı insansız hava araçları için küçük
boyutlu ve düşük maliyetli özelleşmiş bir otomatik pilot kartı
gerçekleştirilmesi çalışmaları üzerinde durulacaktır. İlk etapta
aracı dikey ve yatay eksenlerde dengeleyen bir kontrolcü
gerçekleştirilmiş olup, bu sayede pilotun sadece aracı
yönlendirmeye odaklanmasına ve özellikle hava koşullarının
ideal olmadığı durumlarda uçağın güvenli bir şekilde
uçmasına olanak sağlanmaktadır. Bildirinin geri kalanı şu
şekilde düzenlenmiştir: Önce uçuş kontrol sisteminin
bileşenleri ve kullanılan insansız hava aracıyla ilgili bilgi
verilecektir. Ardından gömülü yazılım, kontrolcü ve uçuş
testlerinden bahsedilecektir. Son olarak sonuçlar ve
gelecekteki çalışmalar sunulacaktır.

İnsansız hava araçlarına uzaktan uçuş komutları
gönderilebildiği gibi aynı zamanda otomatik pilot donanımları
yardımıyla bu komutları belirlenen senaryoya göre kendi
üreterek otonom uçuşlar da gerçekleştirebilmektedirler. Bu
senaryo halen insan faktörünün etkin rol aldığı ve sadece bazı
kontrol yüzeylerinin kontrol edildiği yarı otonom sistem
olabileceği gibi insan faktörü tamamen kaldırıldığı kalkış,
belirlenen rotada seyrüsefer ve görevin tamamlanmasıyla iniş
görevlerinin gerçekleştirilebildiği otomatik pilot sistemlerinin
olduğu bir senaryo da olabilmektedir. Bu kolaylıklar insansız
hava araçlarını yapılan uçuşlar için vazgeçilmez yapmaktadır
[1-2].
Farklı sensör ve işlemcilere sahip birçok ticari otomatik pilot
sistemi kullanıcılarına sunulmuştur. Bu modellerden bazıları
tamamen kapalı modeller olup geliştirmeye kapatılmış ve
yazılımında ya da donanımında herhangi bir değişikliğe izin
vermemektedir. Bunun yanında açık kaynak olan ve yazılımı
ve donanımında değişikliklere izin veren düşük maliyetli
otomatik pilot sistemleri de bulunmakta olup, bu tarz
sistemlerin araştırma çevrelerince kullanımı hızla artmaktadır
[3]. Bu otomatik pilot sistemlerinde yaygın olarak PID tabanlı
kontrolcü algoritmaları kullanılmaktadır bunun yanında
bulanık mantık (Fuzzy Logic), sinir ağları (Neural Network),

2. Sistem Donanımları
2.1. Uçuş Kontrol Sistemi Bileşenleri
Otomatik dengeleme sistemi başlıca üç donanımsal bileşenden
oluşmaktadır. Bunlar; gömülü yazılımın koştuğu Atmega328
işlemcisi tabanlı Arduino Pro Mini platformu, jiroskop ve
ivmeölçer sensörlerini içeren Invensense MPU6050 ataletsel
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Şekil 1. Uçuş Kontrol Sistemi Blok Diyagramı
ölçüm birimi ve bu iki komponenti bir araya getirip, RC
kumanda giriş ve kontrol yüzeyi servolarına ait çıkış
konektörlerini üzerinde bulunduran baskılı devre kartıdır.

çalışabilmektedir. Düşük maliyetinin yanı sıra bu
hesaplamaları işlemcide yapma gerekliliğini ortadan
kaldırması sebebiyle daha düşük güçlü ve ucuz işlemcilerle bir
uçuş kontrol sisteminin gerçeklenebilmesini mümkün
kılmaktadır. Sistemimizde de ham sensör verileriyle
çalışılmamakta ve hesaplanan açılar doğrudan sensörden
alınmaktadır.

Arduino, Atmel Atmega işlemcileri tabanlı ve C++
programlama dili üzerine kurulmuş Wiring dili ile
programlanabilen, hızlı prototiplemeyi amaçlayan donanım ve
yazılım bütünü olarak tanımlanabilir. Pro Mini platformu
diğer Arduino modellerinden, çok küçük boyutları, hafifliği ve
düşük fiyatıyla ayrılmaktadır. Arduino Pro Mini özellikleri
tablo 1’ de verilmiştir.

Üretilen devre kartı, sensör ve işlemci için yerleştirilen
konektörler ile modüler bir yapı sunmakta, herhangi bir arıza
durumunda arızalanan birimin kolayca değiştirilmesine izin
vermektedir. Ayrıca radyo kontrol kumandasından gelen;
yatırgaç, irtifa dümeni ve mod seçim kanallarına ait PWM
sinyalleri kart üzerindeki konektörler ile işlemciye
bağlanmakta ve yine yatırgaç ve irtifa dümeni kontrol yüzeyi
servolarına giden PWM sinyalleri de kart üzerindeki işlemciye
bağlı konektörler ile sağlanmaktadırlar. Ek olarak kart
üzerinde gaz kanalı için de bir giriş ve çıkış bulunmaktadır,
fakat kanala ait PWM sinyalleri algoritma içinde
kullanılmadığından bu sinyaller işlemciye gitmeden doğrudan
dışarıya verilmekte, besleme pinleri elektronik hız kontrolörü
(ESC) üzerinden karta güç beslemesi sağlamak amacıyla
kullanılmaktadırlar. Kartın ölçüleri en 20 mm, boy 80 mm ve
yükseklik 15 mm dir. Devre kartı şekil 2’ de görülebilir.

Tablo 1. Arduino Pro Mini Özellikleri
İşlemci

Atmega 328

Çalışma Gerilimi
Giriş Gerilimi

5V
5-12V

Dijital Pin Sayısı
Analog Giriş Sayısı

14 (6 adet PWM)
8

Flash Bellek (Kod Belleği)

16 KB

SRAM
EEPROM

1 KB
512 Byte

Saat Frekansı

16 Mhz

Pro Mini üzerinde bulunan voltaj regülatörü sayesinde ek bir
devre bileşenine gerek duyulmadan farklı sensörler de
beslenebilmektedir. Ayrıca işlemcinin sağladığı bir adet seri
port üzerinden bilgisayar ile kablolu veya kablosuz iletişim
kurulabilmekte, sağladığı I2C (inter-integrated circuit)
arayüzü sayesinde de kullandığımız MPU6050 gibi birçok
bileşenle hızlı bir şekilde iletişim kurulabilmektedir.

Şekil 2. Uçuş Kontrol Sistemi Devre Kartı
Uçuştaki kartın yer ile iletişimi 3DR Radio RF iletişim ünitesi
ile sağlanmaktadır. Bu ünitenin yaklaşık 3 km. çapında
menzili bulunmaktadır. Kartın gönderdiği veriler, veri kayıt
istasyonu olarak adlandırılan bir PC de toplanmakta ve kayıt
edilmektedirler.
Uçuş kontrol sistemi bileşenlerine ait blok diyagramı Şekil 1’
de görülebilir.

Sistemde kullanılan ataletsel ölçüm birimi MPU6050, 3 eksen
jiroskop ve 3 eksen ivmeölçer bileşenlerinden oluşmaktadır.
Birim, sensörlere ait ham verileri sağlamanın yanında, Digital
Motion Processor olarak adlandırılan bir alt birimi sayesinde
ham sensör verilerini işleyip kullanıcıya iki eksende Euler
açılarını (yalpa ve yunuslama) sunabilmekte, bu özelliği
sayesinde bir AHRS (attitude heading reference system) gibi
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(kumanda kollarının en uç noktaları için) Sisteme entegre
edilen PI kontrolcü sensörden aldığı geri beslemeleri
kullanarak yeni sistem çıkışını hesaplar ve sistemi referans
değere ulaştırmaya çalışır.

2.2. Sabit Kanat Hava Aracı
Geliştirilen uçuş kontrol sistemi TW 757-1 Model, radyo
kontrollü, arkadan pervaneli, planör tipi uçağa yüklenmiş ve
uçuş testleri bu uçak ile gerçekleştirilmiştir. Uçak özellikleri
Tablo 2’de görülebilir.

PI kontrolcü katsayıları belirlenirken önceki çalışmalarımızda
sistem tanılama yöntemleri kullanarak elde ettiğimiz modeller
[9] üzerinden gidilmiş, elde edilen sonuçlarda yaygın olarak
kullanılan manuel ayarlama yöntemi ile oynamalar yapılarak
ideal katsayılar elde edilmeye çalışılmıştır. Sistemde
kullanılan PI kontrolcüye ait blok diyagramı Şekil 4’ de
görülebilir.

Tablo 2. TW 757-1 Sabit Kanat Hava Aracı Özellikleri
Kanat Açıklığı
1600 mm
Uzunluk
1044 mm
Uçuş Ağırlığı
950 g
Motor
23812/1400KV Fırçasız Motor
SC
30A
Batarya
11.1V 2700mAh 20C li-po
Planör tipi bir uçak olması sebebiyle yüksek süzülme
kabiliyetine sahip olan TW 757-1, geniş iç hacmi ile içinde
çalışılması kolay bir uçaktır. Yatırgaç, irtifa ve istikamet
dümeni kontrol yüzeylerine, 9g mikro servolar ile müdahale
edilmektedir.

Şekil 4. Otomatik Denge Sistemi PI Kontrolcü Yapısı
Uçuş verileri tek bir cümle haline getirilmekte ve telemetri
üzerinden 20 Hz sıklığında veri kayıt istasyonuna
gönderilmektedirler. Bir veri cümlesi, boşluk karakteri ile
ayrılmak üzere sırasıyla; yatma açısı, yunuslama açısı, uçuş
modu, yatma açısı referans değeri, yunuslama açısı referans
değeri, verilerini içerir.

Uçuş kontrol ve telemetri donanımları yüklü uçak Şekil 3’ de
görülebilir.

3.2. Uçuş Testleri
Geliştirilen kontrolcüyü doğrulamak amacıyla uçuş testleri
gerçekleştirilmiş ve uçuş verileri veri kayıt sistemi ile
toplanmıştır. Uçuşun yapıldığı sırada hava sıcaklığı 28 derece,
rüzgar hızı ise 21 km/s olarak kaydedilmiştir. Kalkıştan inişe
geçene kadar otomatik denge modu devrede olarak yapılan
uçuş için yalpa açısı referans takibi Şekil 5'de, yunuslama açısı
referans takibi ise Şekil 6’da görülebilir.
Grafikler incelendiğinde, referansın çok hızlı değiştirildiği
durumlar dışında hem yatma hem de yalpa açıları için
referans takibinin başarı ile gerçekleştirildiği görülmektedir.
Referans açısının çok hızlı değiştiği durumlar için servo tepki
süreleri de göz önüne alındığında sistem cevabının referansa
yetişememesi beklenen bir durumdur. 5 dakika
uzunluğundaki bu uçuş testinin ilk 40 saniyesi kalkış ve son
20 saniyesi iniş kısımlarıdır.

Şekil 3. TW 757-1 Sabit Kanat Hava Aracı

3. Kontrolcü Tasarımı
3.1. Gömülü Yazılım ve PI kontrol
Uçağı yatma ve yunuslama eksenlerinde, verilen referans
değerlerde dengede tutabilen yazılım, yukarıda tanıtılan
Arduino Pro Mini platformu üzerinde geliştirilmiş ve bu
platforma gömülmüştür. Yazılımda 2 mod bulunmakta ve bu
modlar arasında geçiş radyo kontrol kumandası üzerindeki bir
anahtar ile yapılmaktadır. Anahtarın bağlı olduğu kanalın
1500 us (mikro saniye) altı değerleri için diğer kanallardan
gelen PWM sinyalleri doğrudan çıkışlara iletilmekte ve
manuel uçuş sağlanmakta, 1500 us üstü değerler için ise
otomatik dengeleme modu devreye girmektedir. Bu modda
kullanıcının yatırgaç ve irtifa dümeni kanallarından gönderdiği
değerler işlemci tarafından referans açı değerleri olarak
değerlendirilirler. Referans açı sınırları yalpa açısı için ± 41
derece, yunuslama açısı için ± 22 derece olarak sabitlenmiştir

Uçuşta referans açıları, radyo kontrol kumandası kullanılarak
el ile rastgele şekilde verilmiştir. Referans açılarının insan eli
yerine otomatik bir sistem tarafından sabit zaman aralıklarıyla
belirli miktarda arttırılarak uygulandığı bir kurulum ile bir
miktar daha temiz veriler almak mümkün olabilir. Fakat böyle
bir test boyunca hava aracının görüş alanından çıkabileceği
göz önünde bulundurulmalı, ancak lokasyon bazlı sensörler
ve otomatik geri dönüş algoritmalarıyla güçlendirilmiş bir
donanım ve yazılım altyapısıyla testlerin bu şekilde
gerçekleştirilebileceği değerlendirilmelidir.
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Şekil 5. Otomatik Denge Modu Yalpa Açısı Referans Takibi

Şekil 6. Otomatik Denge Modu Yunuslama Açısı Referans Takibi
motivasyonunu oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan sensör
ve işlemci satın alma bedeli olarak yaklaşık 10 TL harcanmış,
devre kartı ve konnektörler ise 5 TL kadar tutmuş, toplamda
uçuşa hazır otomatik dengeleme sistemi prototipi için 15 TL
harcanmıştır. Bu maliyetin piyasadaki benzer fonksiyonları
yerine getiren ürünlerin yanında ne kadar düşük olduğunu
Tablo 3 incelendiğinde görülebilir.

4. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar
Radyo kontrollü bir sabit kanat hava aracının denetiminde,
doğrudan eyleyicilere komutlar vermek yerine aracın alması
istenilen pozisyonu belirtmek uçuşu pilot için çok daha kolay
hale getirmektedir. Uçağın istenilen pozisyona gelmesi için
hangi kontrol yüzeyinin ne yöne ve kaç derece hareket
ettirilmesine gömülü sistem karar vermekte böylece ilk
uçuşunu yapan acemi pilotların bile başarılı uçuşlar
gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde uçuş
denetimlerini yarı otonom hale getirebilen bir ünitenin düşük
maliyetle üretilip uygun fiyata piyasaya sunulabilmesi, bu
donanımı radyo kontrollü uçak ekipmanlarının varsayılan
donanımlarından biri yapacak yegâne unsurdur.

Çalışmanın ileriki aşamalarında aracın sapma açısının tam
olarak belirlenebilmesi için donanıma dijital pusula eklenmesi,
ayrıca noktalar arası seyrüsefer gibi özelliklerin entegre
edilebilmesi
için
GPS
entegrasyonunun
yapılması
planlanmaktadır. Otomatik dengeleme sistemi için bir yer
kontrol sistemine ihtiyaç duyulmasa da, noktalar arası
seyrüsefer modu gibi modların eklenmesi ile gelişmiş bir yer
kontrol sistemi için de çalışmalar başlayacaktır.

Bu çalışmada geliştirilen donanımın bileşenlerinin olabilecek
en ucuz ve en güçlü bileşenlerden seçilmesi çalışmanın temel
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Tablo 3. Otomatik Dengeleme Sistemi ve Muadil Ürünlerin Özellik ve Fiyat Karşılaştırması
Ürün
Donanımlar

Başlıca
Özellikler

Fiyat

Bildirideki Otomatik
Dengeleme Sistemi
-Atmega 328
-MPU6050 AÖB

Ardupilot Mega
2.6
-Atmega 2560
-MPU6000 AÖB
-Dijital Pusula
-GPS
-Barometre
-Dâhili USB

MultiWii NanoWii

Megapirate AIO

-Atmega 32U4
-MPU6050
-Dâhili USB

-Atmega 2560
-mpu6050
-Dijital Pusula
-GPS
-Barometre
-Dâhili USB

-Yalpa ve yunuslama
eksenlerinde otomatik
dengeleme

-Otomatik
dengeleme
-noktalar arası
otomatik uçuş
-çeşitli otonom
uçuş modları
520 TL

-Yalpa ve yunuslama
eksenlerinde otomatik
dengeleme

-Otomatik
dengeleme
-noktalar arası
otomatik uçuş
-çeşitli
otonom
uçuş modları
200 TL

15 TL
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