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ÖZET 

Bu çalışma, bir quadrocopter (Q-Kopter) ile yer 

üssünde yer alan bir bilgisayar sistemi arasında iletişim 

sağlayacak bir sistem tasarımı ve bilgisayar kontrolü ile Q-

Kopterin yönetilmesini sağlayacak sinyal altyapısının 

kurulmasını içermektedir. Çalışmada elde edilen veriler ile 

bilgisayardan gönderilen komutun Q-Kopter üzerindeki 

etkileri ayrıntılı şekilde açıklanıp arada bulunan iletişim 

modellenmiştir. Bilgisayar ile Q-Kopter arasında doğru 

iletişim sağlandıktan sonra örnek bir çalışma olarak Q-

Kopterin otomatik inişi uygulaması yapılmıştır. Önerilen 

sistem ileride oluşturulacak bir evrensel kontrol sisteminin ön 

prototipidir. Bu bağlamda, çalışma sonucunda bilgisayar 

yönelimli, rotalandırılabilen, otomatik iniş kalkış yapabilecek 

bir Q-Kopter ve onun kontrol sistemi ortaya çıkmıştır.  

1.  GİRİŞ 

Multikopterler akademik[1], endüstriyel[2]ve eğitim 

alanında çok popüler bir şekilde kullanılan insansız küçük 

hava araçlarıdır. Q-Kopterler ise bu hava araçlarından en sık 

kullanılanıdır. Genellikle sensörlerden veri toplama[1] veya 

bütünleşmiş kameradan görsel veri almak[3] için kullanılırlar. 

Q-Kopterlerin birçoğu dâhili bir uçuş kontrol sistemine 

sahiptir. Bu kontrol sistemleri kumanda modülünden gelen 

PWM (PulseWidthModulation) kodlanmış sinyalleri 

yorumlayarak Q-Kopterlerin uçuş kontrollerinin düzgün bir 

şekilde yapılmasını sağlarlar. Günümüzde kullanılan Q-

Kopterler farklı  marka ve modeller için farklı alıcı-verici ve 

kontrol modülleri içerdiği için evrensel bir iletişim 

sağlayamamaktadır. Söz konusu Q-Kopterlerin bazıları kendi 

içlerinde ya da kumanda ünitelerinde belirlenen bazı 

özelliklerle bir yollu ya da çok yollu yönelim desteği 

vermekte ve bu destek yardımı ile daha başarılı ve esnek 

kullanım sağlamaktadır [4] [5]. 

 

Q-Kopterlerin bireysel olarak kumandadan 

kullanımında  kullanım basarisi kullanıcının kullanım 

tercihine bağlıdır. Kullanıcılar kumanda üzerinde bazı 

değerleri değiştirerek kumanda çubuklarını çok etkin ya da 

çok pasif yapabilmektedir. Diğer taraftan, bilgisayarlı 

yönelimde Q-Kopterlerde verilen komutların türü ve değeri 

Q-Kopterin istenilen hareketi doğru yapması için büyük önem 

arz etmektedir. Bilgisayarın kumandadaki değerleri 

değiştirme şansı olmadığı için, doğru değerleri vermek 

kullanım için çok önemlidir 

 

Bilgisayar yönelimli bir Q-Kopter gerçekleştirmek 

için yeniden bir uçuş kontrolü tasarlamak hem uzun bir zaman 

almakta hem de ticari şirketler tarafından üretilmiş birçok 

hava aracında kullanılan uçuş kontrolleri kadar başarılı 

olmamaktadır[6]. Mevcut uçuş kontrollerine ek olarak 

takılabilecek bilgisayar yönelimi sağlayan bir sistem daha 

başarılı bir uçuş kontrolünü ve bilgisayar yönelimini 

sağlayacaktır. Bu çalışmada, yer üssünden kontrol sağlayan 

evrensel bir bilgisayarlı yönelim sisteminin prototipi 

önerilmektedir. Bu tür bir sistemle farklı Q-Kopter 

sistemlerinin kumanda edilmesi ve otomatik 

yönlendirmelerinin sağlanması söz konusu olacaktır. 

 

Bu çalışma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. İlk 

bölüm giriştir ve Q-Kopterler ile ilgili genel bilgi vermektedir. 

İkinci bölüm çalışmanın genel yapısını anlatmaktadır. Üçüncü 

bölüm bilgisayar ile Q-Kopter arasındaki iletişim modeli ve 

etkileri ifade edilerek gönderilen sinyaller irdelenmektedir. 

Dördüncü bölüm ifade edilen çalışmanın gerçeklendiği bir 

uygulamadır. Beşinci bölümde cihazların özellikleri ve 

kullanılma nedenleri yer almaktadır. Sonuç bölümü ise   

Teşekkürler ve Kaynakçadır. 

2.  GENEL TASARIM 

Günümüzde standart bir hava aracı, kullanıcının 

kumanda çubuklarını hareket ettirerek oluşturduğu elektriksel 

sinyali; kumanda ve hava aracı üzerinde bulunan alıcı ve 

verici modülleri aracılığıyla uçuş kontrol ünitesine göndermek 

üzerine kurulu bir iletişim yöntemi izlemektedir. Kullanılan 

çoğu uçuş kontrol sistemi; veri iletişimi için bütün 

yönlendirme verisinin bir arada gönderildiği SBUS(Smart-

BUS Communication Protokol) protokolünü veya ileri-geri, 

yukarı-aşağı, sağ-sol, sağa dönüş-sola dönüş hareketlerinin ve 

bir takım ekstra işlemlerin yapılabildiği manuel bağlantı 

yapısını desteklemektedir [7]. Bu durum, alıcı ve vericilerin 

kolayca değiştirilmesini kolaylaştırır. Kumanda içindeki 

verici ile Q-Kopter içindeki alıcı arasındaki veri hem başka 

sinyallerin karışmasını önlemek hem de güvenlik nedenleri  

ile genelde şifrelenmektedir. Hazır olarak alınan bir Q-

Kopterin üzerindeki alıcının hâlihazırda elde bulunan bir 

kumanda sistemine uyumlu olması olasılığı sürekli ayni 

marka üzerinde çalışılmadıkça düşüktür. Rekabet nedeni ile 

genellikle firmalar farklı marka alıcıları tercih etmektedir. Bu 

durumda, her alınacak Q-Kopter sistemi için bir de kumanda 

almak gerekmektedir. Bu durum çoğu zaman maliyetleri 

oldukça arttıran bir etkendir. Kumanda yerine alıcının 

değiştirilmesi ise bir başka seçenektir. Bu durumda ise Q-

Kopterin bilgisayarlı yönelimini sağlayan modüller genellikle 

orijinal alıcı ile uyumlu olduğu için bilgisayarlı yönelim 

sistemleri kullanılamaz hale gelmektedir.  Bu nedenle, uçuş 

kontrolüne komut gönderebilen ve bilgisayarlı yönelim 

desteği verebilen harici bir sistem özellik, maliyet ve zaman 

kazanımları yönünden daha avantajlı olacaktır. Böyle bir 

sistemin tek ihtiyacı hava aracı üzerindeki alıcı modülünün 

değiştirilmesi ile sınırlı kalacaktır. 

 

Bu çalışmada yer üssünde bulunan bir bilgisayar ile 

bir Q-Kopter sistemini uçurmayı sağlayacak gerekli 

sinyallerin gönderilmesi için bir modelleme yapılmış ve 

gönderilen komutların Q-Kopter sistemi üzerindeki etikleri 

incelenmiştir. Bilgisayardan Q-Kopter kumandasına PWM 



sinyalleri gönderilmiş ve gönderilen sinyaller incelenerek 

referans değerleri ve Q-Kopter üzerindeki etkileri ortaya 

çıkartılmıştır. Çalışma sonucunda; Q-Koptere yaptırılmak 

istenilen işlem karşılığında gönderilmesi gereken sinyaller ve 

bu komutların denklemleri üretilmiş ve sinyallerin; uçuş 

kontrolleri, motor sürücü ve Q-Kopter üzerindeki etkileri 

tespit edilmiştir. Sonuçta, yer üssünde belirlenen GPS 

koordinatına tek seferde uçuş yapabilen ve belli bir piste 

otomatik iniş yapan bir Q-Kopter tasarımı ortaya çıkmıştır. 

2.1 NAZA-M Uçuş Kontrol Sistemi ve DJI Phantom Q-

Kopter Sistemi 

Şekil 1’de gösterilen DJI Phantom model Q-Kopter 

günümüzde sıklıkla kullanılan multikopterlerden birisidir. 

Tasarım olarak içerisinde bir adet NAZA-M uçuş kontrol 

sistemi, dört adet ECS (Electronic Control System) ve bir adet 

Futaba alıcı bulunmaktadır. İçerisindeki alıcı beraberinde 

gelen kumandayla eşleştirildiği ve tekrar eşleştirmesi 

mümkün olmadığı için içerisine bir adet FutabaR2006GS 

model alıcı eklenmiştir. NAZA-M uçuş kontrol sistemi [8] 

yine DJI firmasının  bir ürünü olup, bir üst modeli olan 

NAZA-M V2’den farklı olarak otomatik yönlendirme, 

otomatik kalkış ve iniş yeteneklerini barındırmamaktadır. 

Sistemin yanında kullanılan kumanda ise Futaba 6J modeldir. 

2.2  PCTx Ara Yüzü 

PCTx Endurance RC firmasının bir ürünü olmakla 

birlikte USB’den aldığı verileri PWM sinyaline dönüştürüp 

kumandaya gönderen 8 kanala kadar destek veren bir 

dönüştürücüdür[9].   Çalışmada kullanılan Futaba Kumanda 

giriş portundan sadece PWM sinyali kabul etmektedir ve 

PCTx PWM uyumlu olarak üretilmektedir[10].  

3.  Q-KOPTER İLE İLETİŞİM 

Çalışma C# Programlama dili [11] kullanılarak 

programlanmış ve yazılım üzerinden alınan veriler USB 

(Universal SerialBus) ara yüzü ile PCTx adi verilen bir 

donanım ünitesine gönderilmiştir. Burada, yazılımdan elde 

edilen veriler PWM sinyaline dönüştürülüp kumandanın giriş 

pinlerine verilmiştir. Kumanda da ilgili sinyali Q-Koptere 

iletmiştir (Şekil 2).  

 

Ölçümler Q-Kopterin uçuş kontrol pinlerini 

çoklayarak bağlanan ve pinleri dinleyen SaleaeLogic 

ürününden elde edilmiştir. Çalışmada frekans sabit 73.51 Hz 

olarak ölçülmüştür.  

 

Yapılan çalışmada elli örnekleme yapılmış, aşağıda 

ifade edilen değerlerin karşılığı üretilen darbe genişliği  

bulunmuştur. Çalışmada gönderilen sinyaller daha detaylı bir 

şekilde başka bir çalışmamızda[12] verilmiştir. İlgili 

sinyallerin Q-Kopter üzerinde oluşturduğu yönelimler ve 

bunun görsel tespiti ve değerleri, Q-Kopterin “Throttle” ucu 

olan Pin 3’e uygulandığındaki etkileri alınmıştır. Bu pin yukarı 

ve aşağı hareket için kullanılmaktadır.   

 

Tablo 1’de PCTx’e verilen değerler ile  darbe 

genişliği arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilmektedir : 

 )08.8()96).(06135.0()(  XXDutyCyclex                     (1) 

Hassasiyet değişim bitleri ve ölçüm yöntemlerinden 

kaynaklanan hata oranı %0,1 olarak belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 1: DJI Phantom Q-Kopter Sistemi 

 

 

 

Şekil 2: Sistemin Genel Çalışma Yapısı. 

Tablo 1: PCTx ve DutyCycle örneklemesi 

PCTx Darbe Genisligi(%) Etkisi 

96 8,08 Çok hızlı Alçal 

106 8,6935 Hızlı Alçal 

107 8,75485 Hızlı Alçal 

116 9,307 Alçal 

146 11,1475 Stabil 

147 11,20885 Stabil 

176 

186 

196 

12,988 

13,6015 

14,215 

Hızlı Yüksel 

Hızlı Yüksel 

Çok Hızlı Yüksel 

 

 Bir Q-Kopterin motoruna gönderilen PWM değeri, 

Uçuş Kontrolüne gönderilen değer dışında uçuş kontrolünün 

tüm sensörlerinden gelen değerleri ve motorların bir önceki 

değerlerini de kapsayarak hesaplanmaktadır. Bundan dolayı 

tüm değişkenler ile bir modelleme yapmak mümkün değildir. 

Çalışmada birçok sensörden gelen verinin sabit olduğu kabul 

edilip aşağıdaki veriler üretilmiştir. 

Dört motorun dördünden de elliden fazla veri 

alınmıştır. Verilerin bilgisayardan gönderilen komutlar ve 

açılara göre değiştiği anlaşılmıştır.  

 

Veriler 0 derece, 22 derece ve 30 derece açılarda 

tutularak ve 146 ile 156 değerleri gönderilerek toplanmış ve 

eğimin olduğu her iki kanadının da değeri ayrı ayrı alınmıştır. 

Yönlenme değişimi dışında tüm motorların aynı tepkiyi 

verdiği görülüp tüm değerler Tablo 2 de gösterilmiş ve şu 

sonuçlar elde edilmiştir: 

 

Bilgisa
yar

•96-196 Arası Komutu ve Seçilen Pini USB ile PCTx'e 
gönderir 

PCTX

•Gelen komuta göre PVM üretir ve ilgili porta 
gönderir

Kuma
nda

•Yerel PVM komut alımı 
•Uzak Alıcıya şifreyerek gönderir 

Uçuş 
Kontr

olü

•Gelen PVM'i değerlendirir
•PVM olarak Motorlara Gönderir

Motor 
Sürüc

ü

•Gelen PVM'e göre Motorları çalıştırır



Tablo 2: PCTx’den verilen değerlerin Motorlara etkisi 

PCTX  Darbe Genişliği(%) Yönelme Açı 

146 47.10 Normal 0 

146 47.46 Alt 22 

146 49.03 Alt 30 

146 47.10 Normal 0 

146 47.10 Yüksek 22 

146 47.10 Yüksek 30 

156 67.61% Normal 0 

156 70.83% Alt 22 

156 72% Alt 30 

156 67.61% Normal 0 

156 67.34% Yüksek 22 

156 56.05% Yüksek 30 

146 47.10 Normal 0 

156 67.61 Normal 0 

166 69.51 Normal 0 

 Yüksek kısımda kalan motorlar güç kaybetmeden ve 

açıya göre tepkime vermeden ilerlerken alt kısımda 

kalan motorlar açı arttıkça eksponansiyel olarak 

darbe genişliği artmaktadır. 

 Stabil komutta ne yüksekte olan ne de altta olan 

motorlarda bir PWM değişiklik tespit edilmemiştir. 

 Stabil durumda motor gücünün arttırılması sırasında 

ters eksponansiyel şekilde artım görülmüştür.  

4. GÖRSEL DESTEKLİ OTOMATİK İNİŞ 

 Çalışmada kullanılan yöntemler ile Q-Kopterler 

yönetilip yönlendirilebilmektedir. Q-Kopterden gelen veriye 

göre Q-Kopterin yönetilerek tanımlanmış bir GPS 

koordinatına uçuş ve belli bir piste görsel destekli otonom iniş 

uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 3: Sistem işleyiş diyagramı 

 

Uygulamada ilk önce tanımlanmış hedef GPS 

koordinatına gidilebilmesi için Q-Kopter’in üzerine 

yerleştirilmiş anlık GPS koordinat belirleme cihazından 

(Çalışmada 5MP kameraya sahip Samsung Ace[13] mobil 

telefon hem kamera hem de GPS ünitesi olarak kullanılmıştır) 

gelen bilgiye göre yapması gereken yönelimi tespit eder. 

Yönelim her 3 sn de bir anlık koordinat alınması ile tekrar 

hesaplanır. Anlık koordinat GSM üzerinden gönderilir böylece 

Q-Kopter'den  daha yüksek menzil genişliğinde bilgi alınabilir. 

Çalışma sonucunda Q-Kopter belli bir hata payı ile (3-5 

metre[16] olarak ölçülmüştür) hedef koordinata ulaşır ve iniş 

sistemini başlatır.  

 

START 

WHILE HedefeGPS!=ANLIKGPS 

       GPS Datasını Al 

       Hedefe Yönelim Belirle 

       Yönelim İçin Gerekli Komutu Gönder 

Sleep(3000) 

ENDWHILE 

WHILE Q-KopterYükseklik != 1 

        Görüntü Al 

Pointlerin Orta Noktasını Bul 

        Yönelimi Bul 

        Yönelime göre komut Gönder 

        Bir Kademe İn 

Sleep(5000) 

ENDWHILE 

Tam INIŞ Komutu ver 

Motorları Kapat 

END 

Algoritma 1: İniş Algoritması 

 

Hedef koordinata ulaştığında iniş işlemi için Q-

Kopterin üzerinde bulunan kamera verisi anlık olarak WIFI 

aracılığı ile bilgisayara gönderilir. Gelen görüntünün 

işlenmesinden elde edilen yönelim komutunu PC'den PCTx 

aracılığı ile uzaktan kumandaya iletir ve uzaktan kumanda Q-

Koptere ilgili veriyi iletir. Bu yöntem ile Q-Kopterin belli bir 

şekil düzeneği ile çizilmiş bir piste kolaylıkla inmesi 

sağlanmaktadır. Bu çalışmada Q-Kopter olarak DJI Phantom 

kullanılmıştır. Bu Q-Kopterin seçilmesinin nedeni mevcut 

sistem üzerinde kolayca geliştirme ve ekleme yapılabiliyor 

olmasıdır [14][15]. 

 

Yazılımımız USB iletişimini kolayca kullanabileceğimiz ve 

diğer sistemler ile hızlı ve kolayca iletişim sağlayabilecek C# 

programlama dilinde yazılmıştır. İniş için kullanılan algoritma 

Algoritma 1’de verilmiştir. 

5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada herhangi bir Q-Kopterde küçük bir 

düzenleme ile (Q-Kopter üzerindeki alıcının değiştirilmesi) 

çalışabilecek evrensel bir bilgisayar yönelimli Q-Kopter 

sistemi tasarımı prototipi geliştirilmiştir. Sistem geliştirilerek 

her Q-Koptere uygulanabilir hale getirilebilir ve bilgisayar 

yazılımı aracılığıyla pek çok farklı yeni özellik eklenebilir. 

Tüm bu yeni özellikler çok daha gerçekçi, uygun ve anlık 

durumlara daha iyi cevap verebilecek bağımsız bir Q-Kopter 

yapısı ortaya çıkarmaya yönelik bir modeldir.  

Çalışmada elde edilen veriler ile Q-Koptere 

gönderilmesi gereken değerler tespit edilmiş ve bu değerler ve 

etkileri işlevselleştirilmiştir. Bu denklemler yardımıyla 

kumanda ve aracı cihazlar çıkartılarak bilgisayardan direk Q-

Koptere basit bir dönüştürücü aracılığı ile veri yollanabileceği 

gösterilmiştir. Sonuç olarak, Q-Kopterlerin bilgisayar 

tarafından yönetilebilmesine imkân sağlanmakta, Q-Koptere 

gönderilecek sinyallerin türleri ve Q-Kopter üzerindeki etkileri 

belirlenmekte ve bilgisayar yönelimli gelişmiş bir Q-Kopter ön 

modeli ortaya çıkartılmaktadır. Bu yöntem ile Q-Kopterlerin 

yeteneklerinin geliştirildiği bilgisayar yönelimli bir sistem ve 

bu sistemi oluşturan sinyallerin tanımlamaları yapılmıştır. 

Bilgisayar

PCTx

Uzaktan 
Kumanda

Q-Kopter

Online  
Server



Yöntem geliştirilmeye çok açık olması ile birçok uygulama 

kolaylıkla gerçekleştirilebilecek ve daha büyük çalışmalar 

yapılabilecektir. 

Gelecekte, bu tür bir yapı kullanılarak, iki kameralı 

çoklu yollu seyrüsefer yapabilen bir uçuş sistemi tasarlanması 

planlanmaktadır. Sistem, bir kamerayla önündeki engellerden 

kaçınma manevraları yapabilirken diğer kamerayla veri 

toplama, GPS’ten bağımsız ana üsse otomatik iniş ve kalkış 

yapma gibi görevleri yerine getirebilecektir. Ayrıca, bu tür 

cihazların sınırlı pil ömürleri düşünülerek, pil seviyesini ölçüp 

kalkış yaptığı yerden mesafeyi de hesaba katarak pil 

seviyesine göre otomatik geri dönen ve pil değişimi 

yapıldığında kaldığı yerden seyrüsefer rotasına devam eden bir 

sistemin geliştirilmesi de söz konusu olacaktır. Mevcut GPS 

özelliğinin yanı sıra alınan görüntünün işlenmesi ile yerden 

yükseklik tespiti yapılabilecek sistemler de ortaya 

çıkartılabilir. 

  

 Bu çalışma TUBİTAK 2241A Programı dâhilinde 

desteklenmektedir ve başta Q-Kopter olmak üzere projenin 

tüm maliyeti TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. 
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