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ÖNSÖZ 

Hava aracı pilotları operasyonlar sırasında kokpit içerisindeki sinyalleri/göstergeleri takip 

etmek ve bu sinyalleri yorumlayarak hava aracının sağlıklı seyrettiğini anlamak zorundadır. 

Bu göstergeler hava aracı durum değişkenlerini (yükseklik, varyo, hız, yük faktörü, hücum 

açısı, motor sıcaklığı, motor dönü hızları, vb….), motor arıza bildirilerini ve daha başka 

işarları da içermektedir. Bu değişkenlerin bir çoğunun uçuş sırasında aşılmaması gereken 

limit değerleri bulunmaktadır.  

Uçuş zarfı koruma, diğer adı ile erken uyarı sistemleri limit aşımı öncesinde pilot kontrollerine 

geri beslemeler vererek pilot üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi ve hava aracının limit değerler 

aşılmadan ama limit civarında kullanılmasını amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin tasarımı 

üzerinde halen yoğun çalışılan bir konudur.  

Bu konu, pilotların uçuş sırasında, yaklaşan hava aracı limitleri hakkında uyarılmaları 

ihtiyacından doğmuştur. Yapılan çalışmalara göre, pilotların bu limitler hakkında uyarılması 

oldukça kritiktir. Pilotların kokpit göstergelerine yoğunlaşmak yerine operasyona odaklanması 

arzu edilmektedir. Bu sebeple, Arama-Kurtarma vb. operasyonlarda, emercensi 

durumlarında pilotlara kontroller üzerinden geri besleme sinyalleri gönderebilecek erken 

uyarı/zarf koruma yöntemleri kritik önem taşımaktadır.  

Yeni nesil Fly-By-Wire (FBW) hava araçlarında programlanabilir pilot kontrollerine (lövye, 

saykılık, pedal, vb...) Aktif Kontrol Donanımı adı verilmektedir. FBW hava araçlarında pilot 

kontrolleri ile hava aracı kontrol yüzeyleri (elevatör, rotor pal açıları, vb...) arasında mekanik 

bağlantı bulunmaz. Bu tip hava araçlarında mekanik bağlantının yerini Aktif Kontrol Donanımı 

(AKD) ve Aktif Kontrol Yazılımı (AKY) almıştır. AKY’nin çıktısı olan geri besleme sinyali, 𝛿𝐹∗ 

bu uçaklarda kontrol yüzeylerindeki menteşe momentlerinin hissiyatını pilota geri iletmek için 

kullanılmaktadır. FBW olmayan mekanik sistemlerde menteşe momentleri pilota mekanik 

bağlantılar ile doğal olarak geri iletilmektedir. Günümüzdeki mevcut FBW hava araçlarında 

ise, 𝛿𝐹∗, aerodinamik menteşe momentlerinin hissiyatını modellemenin ötesinde pilota çeşitli 

uyarılar vermek, geri bildirimde bulunmak için de kullanılmaktadır. Örneğin, yeni nesil 

Blackhawk S-70, Chinook Ch-47 ve Ch-53 helikopterlerinin yeni jenerasyonlarında da bu tip 

FBW sistemlere geçiş sözkonusudur.  

Uçuş zarfı koruması için ise kritik noktalardan birisi Aktif Kontrol Yazılımının içerisindeki 

algoritmaların tasarımıdır. AKY pilot geri beslemeleri olan sinyalini (kontrol limiti)üretir. Bu 

sinyal, uçan araç henüz manevraya başlamadan kontrol girdisi verildiği anda bilinmelidir. Bir 

başka değiş ile, uçan araç limitine ulaşmadan, hatta manevra başlamadan aracı limitine 

götürecek kontrol girdisinin (kontrol limiti, 𝛿𝐹∗) bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekir. Dünya 
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da bu konudaki teknolojik bariyerlerden biri bu kontrol limitlerinin doğru hesaplanabilmesi ile 

ilgilidir ve bu nedenle de araştırmaların temel konularından birisidir. Bu sinyalin tahmini 

konusu lisansüstü çalışmalarımızda devam etmektedir. Mevcut çalışmalarda lokal modeler 

oluşturulmakta, online öğrenebilen yapay sinir ağları ile adaptif özellikler sağlanmaktadır.  

Yapay sinir ağın yapısı geliştirilmeye açıktır. Nitekim yapay sinir ağları ile ilgili her geçen gün 

yeni gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle bu proje kapsamında, şu ana kadar geliştirdiğimiz, 

yayınlar yaptığımız bu yöntemlerin yapay sinir ağlarında son yıllarda yapılan yenilikler ile 

güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu teorik altyapı çalışması bu proje ile desteklenecektir.  

Geliştirilen yeni metodolojiler, sinyalinin (kontrol limiti) üretilmesinde kullanılacaktır. Kontrol 

limiti sinyali sayesinde,pilot kontrollerine uçuş zarfını korumak ve çeşitli hava aracı 

limitlerinden kaçınmak için “uyarı”, “hissiyat” ve “yardım” sağlayabilen,aktif kontrol 

programlanarak geri besleme algoritmaları geliştirilebilir. Örneğin kontrol limite dayandığında 

(uçan aracı uçuş zarf limitinin dışına çıkartacak kontrol girdisi) bu aktif kontrol titreşebilir, 

ağırlaşabilir, vs. Bu proje kapsamında aktif kontrol donanımı içerisindeki algoritmalar 

geliştirilecektir. Bunun için mevcut simulatörümüze entegre edilecek, sinyali kestirim 

algoritmaları ile denenecektir. Bu algoritmalar ilk defa böyle bir donanım ile entegre edilmiş 

olacak ve ilk defa pilotlu bir simulasyonda uçulmuş olacaktır. Mevcut durumda bir joystick ile 

masa üzerinde, üç bilgisayar ekranı ile uçabildiğimiz gerek helikopter (UH-1h) ve sabit kanat 

uçak (Cessna 172) simulasyon yazılımlarımız mevcuttur.  

Bu proje kapsamında Aktif Kontrol Donanımı bu simulasyon ortamına entegre edilecek, 

geliştirdiğimiz sinyali algoritmaları kullanılacak ve pilot yardımı ile geri bildirim algoritmaları 

geliştirilecektir. Sinyal üretme yöntemlerimizin verimliliği ve doğruluğu araştırılacak, aktif 

kontrol sistemi ile ilişkisi görülecek, pilotlar ile tüm sistemin çalışabilir hale getirilmesi 

sağlanacaktır. Bu projede tanıtılan bu yeni teknoloji, pilotların kokpit göstergelerine 

yoğunlaşmak yerine operasyona odaklanması arzu edildiğinden, bu yeni teknoloji, pilotlara 

yaklaşan hava aracı limitleri hakkında erken uyarı vermek ve aynı zamanda limitlerden 

kaçınmak için kullanılabilir.  

Bu proje, 114M580 nolu Tubitak 1001 projesi tarafından desteklenmiştir. TÜBİTAK’a bu 

projenin gerçekleştirilmesideki katkılarından dolayı teşekkürü borç biliyoruz.  
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PROJE ÖZETİ 

 

Bu projenin amacı, kontrol sistemi Fly-By-Wire sabit kanatlı uçak ve helikopterlerde, aracın 

uçuş limitlerini geçmemesi için kontrol lövyesinin maksimum hareket mesafesi tahmin 

ederek, pilota bunu aktif lövye kontrolleri ile geri bildirimde bulunarak, aracın uçuş zarfının 

içersinde kalmasını sağlayan uçuş zarfı koruma sisteminin algoritmalarının geliştirilmesidir.  

Kontrol lövyesinin izin verilen maksimum hareket mesafesi uçuş durumuna göre sürekli 

değiştiğinden, bunun bazı limit parametreleri ve uçuş durumları için kestirme algoritmalarının 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu hareket mesafe limitleri tespit edildikce, pilotun bu limitleri 

aşma eğilimi durumunda, bunun pilota aktif (yani ağırlaşabilen, titreşebilen, vs.) lövyeler ile 

bildirilmesi amaçlanmaktadır.  

Bütün uçuş manevralari çeşitli limitler ile sınırlıdır. Klasik uçak ve helikopterlerde bir pilot 

bunları öğrenir ve iş yükünün artması pahasına uçağın limitlere uzaklığını izler. Oysa, yeni 

nesil Uçuş Zarfı Koruma Sistemleri aktif pilot kontrol lövyesinin programlanmasıyla, pilota 

geri bildirim verir ve güvenli bir uçuşu garanti eder.Bu aynı zamanda, pilotun aracı 

maksimum performasında kullanmasını sağlar. Özellikle manevra kabiliyeti yüksek araçlarda, 

veya araçların emercensi durumlarında bu sistemlerin faydalı olduğu görülmüştür. Bu tür 

sistemler yeni nesil helikopter ve uçaklarda kısıtlı uçuş durumları için kullanılmaya 

başlanmıştır, ancak hala nisbeten yeni ve populer bir araştırma alanıdır.  

Kritik noktalar şunlardır: Uçuş limitlerine ulaşmamak için pilot lövyesinde izin verilen hareket 

mesafesi uçuş durumuna göre sürekli değişmektedir. Dolayısyla, pilot kontrol limiterinin 

sürekli tahmini için bir kestirim algoritması gerekmektedir. Bu, yapay sinir ağlarının ve lokal 

modellerin kullanıldığı algoritmaların geliştirilmesi bir süredir yüksek lisans çalışmalarımızda 

devam edilmektedir. Bu yöntemlerin geliştirilmesi, örneğin daha verimli adaptif 

algoritmalarının kullanımı araştırılmalıdır. Ayrıca, kontrol lövyesinin müsaade edilebilir 

limitinin hesaplanmasının ardından bu bilginin pilotun kontrol lövyesindeki limitlenme yöntemi 

bir araştırma konusudur. Örneğin, pilot lövyesini titreştirmek, yavaş yavaş ağırlaştırmak, 

durdurmak, vs. gibi yöntemler vardır ve bunları programlanabilir aktif pilot kontrol lövyelerinde 

yapılabilmektedir. Ancak bu subjektif geri bildirimin pilotlar ile araştırılması gerekmektedir ve 

daha ziyade insan algısının uçuş sırasındaki davranışı ile ilgilidir. Fly-By-Wire araçlar bu aktif 

kontrol lövyelerini kullandıklarından bu programlar doğrudan bu araçlarda kullanılabilir.  

Bu proje ile tahmin yöntemleri geliştirilecek, uçak ve helikopterler için kritik manevralar 

seçilecek, gerçek bir aktif kontrol lövyesi ile denenecektir. Tahmin algoritmaları özgün yazılım 

ve yöntemler olacak, uygulama manevraları ve emercensi durumları özgün senaryolar 
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olacak, pilot geri bildirim yöntemleri için en iyi yöntem belirlenecek ve bu da yine özgün bir 

çalışma olacaktır. Bu çalışma hem Fly-By-Wire’a dönüştürülecek eski uçan araçlarda hem de 

yeni tasarımlanan Fly-By-Wire uçan araçlar için kullanılabilecektir.  

Kontrol lövyesinin hareket limitlerinin hesabı için yapay sinir ağlarının desteklediği lokal 

modeller kullanılmaktadır. Yöntem bir süredir geliştirilmekte olup yapay sinir ağının uçuş 

esnasında hızlı ve doğru değerleri üretebilmesi için yeni yöntemler denenecektir.Bu 

yöntemler birkaç kritik senaryo ile denenecektir. Projede sabit kanat uçak ve helikopter için 

yüksek g-manevrası, helikopter için motor TGT emrecensi durumu ve otorotasyon senaryosu 

kullanılacaktır. Ayrıca, laboratuvarda var olan yazılım altyapısı ile iki eksenli aktif kontrolün 

kullanıldığı basit bir simulatör ortamı yaratılacaktır. Bu senaryolarda programlanabilir aktif 

kontrol sayesinde limitler pilota çeşitli yöntemler ile geri bildirilecektir. 

 Proje çıktısı, Fly-By-Wire uçan sabit kanat ve helikopterler için kullanılmaya müsait, aktif 

kontrol limit tahmin algoritmaları ve yöntemleri olacaktır. Yapay sinir ağının kullanıldığı bu 

yöntemler ilk defa denenecek ve bununla alakalı geri bildirim yöntemleri belirlenecektir. 

Türkiye’de de Fly-By-Wire olacağı bilinen TX/FX savaş uçağı ve Özgün Helikopter 

Projelerinde doğrudan kullanılabilecek yöntemler olacaktır. Ayrıca, dünya da birçok uçan 

araç Fly-By-Wire araçlara dönüştürülmektedir. Bu sırada bu uçuş zarfı koruma yöntemlerinin 

uygulanması sözkonusudur. Dünya da yeni başlayan bu trendin gittikce yaygınlaşması 

beklenmelidir. 
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ABSTRACT 

 

In this project, algorithms and methods to estimate the maximum control travel to be used 

later for pilot cueing for Fly-By-Wire aircraft to avoid approaching aircraft limits will be 

developed. Since the maximum allowable control travel changes according to the state of the 

aircraft, prediction algorithms are needed to estimate limit violations during flight. It is aimed 

to warn pilots via active controls using the estimated control limits. 

All flight maneuvers are limited by various limits. For classic aircraft and helicopters, pilots 

trace and learn the limits at the expense of increased workload. However, a new generation 

of Flight Envelope Protection Systems that use programmable active controls give feedback 

to the pilot and guarantee a safe flight. This also allows the pilot to use the maximum 

performance of the aircraft. In particular, for highly maneuverable aircraft or in case of an 

emergency these systems are found to be useful. Applications of such systems on new 

generation of helicopters and aircraft are becoming popular, but are still relatively new and 

an area of research.  

These are some of the critical issues: The maximum allowable control travel of the pilot 

controls constantly change during flight. Hence, an estimation algorithm to predict the 

changing allowable control travel is required. In previous graduate studies, local linear 

models augmented with Artificial Neural Networks are developed to estimate allowable 

control travel. The development of such neural network based prediction algorithms, will be 

further investigated in this project. Furthermore, once the control travel is estimated the 

methods to use this information at the active pilot control is another research topic in this 

project. For example, the methods may include vibration, soft and hard stops on the control 

lever, etc. These methods will be tested in a simulator environment using active controls.  

In this project, estimation algorithms will be developed, critical maneuvers for aircraft and 

helicopters will be selected, and the algorithms applied for selected maneuvers will be tested 

with a real active control side stick. Prediction algorithms and methods will be our own, 

application maneuvers and emergency situations will be generated, determination of best 

methods for feedback will be made. At the end, the outcomes will be applicable for both the 

old and the new flying vehicles designed as Fly-By-Wire. Online learning artificial neural 

networks are used to augment local models to calculate the allowable control travels and are 

being developed in our recent research. In this project the theory will be further developed. 

These methods will be tested in simulation in a few critical scenarios. High g-maneuvers for 

fixed wing aircraft and helicopters, turbine gas temperature and gas generator speed limiting 

for helicopter engines and autorotation for helicopters are some cases to be consider and 
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simulate in the project. In addition, a simulator environment that uses a simple two-axis 

active side stick controller will be created with existing software. Best pilot cueing technique 

will be determined.  

Project output will be algorithms that are verified and methods of control limit estimation 

available for use in Fly-By-Wire aircraft. Artificial neural network based adaptive control limit 

estimation techniques will be used for the first time in piloted simulations. Since the planned 

Fighter Aircraft Project and the current Indigenous Light Helicopter Projects will be use Fly-

By-Wire, these methods will be applicable. Also, many existing aircraft are being transformed 

into Fly-By-Wire aircraft around the world. Envelope Protection algorithms are being enabled. 

It is expected that this trend will continue in near future. 
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GİRİŞ 

Günümüz şartlarında hava araçlarında limit aşımı olmaması için pilotlar, yaklaşan limitleri 

sürekli olarak göstergelerden takip etmek durumundadırlar. Bu görsel takip, operasyonel 

görevlerinin takibi ve icra edilmesi ile birleştiğinde pilot iş yükünü oldukça artırmaktadır. İş 

yükünün artmasından dolayı, hava araçlarında belirtilen limitler ile gerçek limitler arasında bir 

güvenlik payı da bırakılmaktadır. Bundan dolayı kullanılan platformun yetenekleri tam olarak 

kullanılamayarak uçuş zarfı da sınırlandırılmış olur. 

Yeni nesil, ya da modernize edilen, hava araçlarında Fly-By-Wire uçuş kontrol sistemlerine 

geçildiğinden, pilot ile kontrol yüzeyleri arasındaki mekanik bağ ortadan kalmaktadır. Bu 

bağın ortadan kalkması, pilotun uçuş esnasında pek çok hissi kaybetmesine neden 

olmaktadır. Kontrol yüzeylerinde oluşan aerodinamik kuvvetleri pilotların hissetmesini 

sağlamak için, bu kuvvetleri yapay olarak oluşturabilen Aktif Kontrol Donanımları (AKD) 

kullanılmaktadır. 

AKD’nın kontrol yüzeylerindeki aerodinamik kuvvetleri pilota aktarabilmesi dışındaki bir diğer 

avantajı ise pilota yaklaşan uçuş limitleri hakkında fiziki uyarılar verebilecek şekilde 

programlanabilmeleridir. Bu sayede, pilotun uçuş esnasında ekstradan göstergelere bakması 

gerekmeden uçuş kontrolleri üzerinden yaklaşan limitleri hissederek anlaması ve böylelikle 

üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Pilot iş yükünün azalması sayesinde, 

hava aracının uçuş limitleri için tanımlanmış limitlerindeki güvenlik payı da limit aşımı korkusu 

olmaksızın düşürülüp, hava aracının uçuş zarfıda genişletilebilmesi de amaçlanmaktadır. 

Yaklaşan uçuş limitlerini pilota bildirmek için, bu limitler gerçekleşmeden önce doğru bir 

şekilde tahmin edilmeleri gerekmetedir. Bu amaçla, bu proje kapsamında bazı limit tahmin 

methodları geliştirilmiş, test edilmiş ve bu raporda sunulmuştur. 
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1. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Hava araçlarında, pilota yaklaşan hava aracı limitleri ile ilgili bilgiler sağlayan ve bu bilgiler 

ışığında pilotun limitlerden kaçmasına yardım eden sistemlere en genel hali ile uçuş zarfı 

koruma sistemleri denilmektedir. Uçuş zarfı koruma sistemleri iki temel parametrenin 

tahminine ya da bilgisine dayanmaktadır. Bu parametreler literatürde limit marjin ve kontrol 

marjin olarak bilinmektedir. Limit marjin, kritik olan bir hava aracı durum değişkeninin uçuş 

zarfı limitine olan mesafesi, kontrol marjin ise, bu mesafeye tekabul eden kontrol kolu 

mesafesidir. Her iki mesafe de gerçek limitler aşılmadan pilota bildirildiğinde (kokpit görselleri 

ya da aktif pilot kontrolleri vasıtası ile) verimli bir uçuş zarfı koruması yapılabilir. 

Limit ve kontrol marjinlerin tahmini en temelde dinamik denge noktası denen denge 

noktalarının tahminine dayanmaktadır. Dinamik denge noktası hızlı uçuş değişkenlerinin 

dengeye ulaştığı ama yavaş durum değişkenlerinin değişmeye devam ettiği noktalşar olarak 

bilinir. [6,7,8,9] nolu referanslarda dinamik denge noktası tahminine dayanan yöntemler 

uygulanmıştır. Bu çalışmalarda hava aracı kritik değişkenlerinin dinamik denge noktaları 

simülasyon modelleri kullanılarak elde edilmiş, elde edilen verilerin tablolar haline getirilip 

uçuş sırasında kullanılması hedeflenmiştir. Bu yöntemin en büyük eksiği uçuş zarfının 

tamamını kapsayan dinamik denge noktası verilerine ihtiyaç duymasıdır. Dinamik denge 

noktalarının simülasyon modelleri kullanılarak (uçuş zarfı limitleri de dahil) elde edilmesi zor 

bir iştir. Bu yöntem ancak hava aracını gerçeğe oldukça yakın temsil eden simülasyon 

modelleri ile uygulanabilir. Benzer bir yöntem [10] nolu referansta da uygulanmıştır. Bu 

çalışmada ise değişken parametreli doğrusal hava aracı modelleri ile kullanılmıştır. Bu 

modeller ise diğer çalışmalarda olduğu gibi simülasyon modelleri kullanılarak elde edilmiştir. 

Referanslar [11] ve [12]'de limit ve kontrol marjin tahmini için simülasyon modellerine ihtiyaç 

duymayan adaptif bir yöntem önerilmiştir.Bu çalışmalarda kritik hava aracı durum 

değişkeninin çevrim içi doğrusal olmayan modellerinin uçuşsırasında elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Çevrim içi elde edilen model dinamik denge noktası koşulunda hesaplanıp 

kritik durum değişkeninin gelecek değeri tahmin edilmiştir. Elde edilen gelecek değerin uçuş 

zarfı limitine olan uzaklığı hesaplanarak limit marjin tahmin edilmiştir. Bu model aynı 

zamanda dinamik denge noktası koşulunda ters çevrilerek kritik kontrol mesafesinin (kontrol 

marjin) bulunması için de kullanılmıştır. 

[11] ve [12]’de önerilen yöntem eş zamanlı öğrenme yöntemi olarak bilinen concurrent 

learningalgoritması ile [5] nolu referansta geliştirilmiştir. Eş zamanlı öğrenmenin avantajı 

adaptif elemanın ağırlık katsayılarını ideal katsayılara en yakın yerlere ulaştırıp, öğrenmeyi 
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daha durağan hale getirmesidir. Böylece [11] ve [12]’de oluşturulan modeller daha iyi bir 

noktaya getirilmiştir. 

[11,12] ve [5]’te sunulan yöntemlerin en büyük dez avantajı ise çevrim içi modellerin ters 

çevrilmesini gerektirmesidir. Önerilen yöntemde dinamik denge noktaları her simülasyon 

anında ters çevrilen modellerin iterasyonu sonucu bulunabilmektedir. Yapılan çalışmlarda 

çevrimiçi modellerin itere edildiklerinde en az bir tane yakınsayan sonuç vereceği varsayımı 

yapılmıştır. Ancak ters çevrilen ve adaptif olan modellerin dinamik denge noktasındaki 

iterasyonlarının yakınsayan bir sonuç vereceğinin bir garantisi bulunmamaktadır. Bu durum 

pratik uygulamalar için yöntemin bir eksiği olarak görülmüştür. 

Doktora çalışmaları kapsamında  [11] ve [12]’de sunulan yöntemin eksiklerinin giderilmesi, 

nihayetinde daha iyi bir adaptif algoritma oluşturuması hedeflenmiştir. Nihayetinde yeni iki 

yöntem geliştirilmiştir [13]. Geliştirilen yeni yöntem Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini 

olarak adlandırılmıştır. Kontrol marjinleri ise Kontrol Hassasiyeti Tahmini Kullanılarak Kontrol 

Marjini Tahminin yöntemi ile hesaplanmıştır. Daha sonrasında bu yöntemler de geliştirilerek, 

limit marjin tahmini gerektirmeden kontrol marjini tahmin edebilecek alternetif bir adaptif 

yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem Doğrudan Adaptif Kontrol Marjin Tahmini olarak 

adlandırılmıştır. 

2. DOĞRUDAN ADAPTİF LİMİT MARJİN TAHMİNİ 

 

Hava aracı dinamiği aşağıdaki doğrusal olmayan hareket denklemleri seti ile ifade edilebilir: 

 �̇� = 𝒇(𝒙, 𝒖);  𝒙(𝑡0) = 𝒙0; (1) 

Burada 𝒙 ∈ ℜ𝑛 hava aracı durum değişkeni vektörünü, 𝒙0ise başlangıç koşulunu ifade eder. 

𝒖 ∈ 𝕽𝑝 kontrol girdisi vektörüdür. Burada 𝒇:𝕽𝑛 × ℜ𝑝 ⟶ 𝕽𝑛 fonksiyonunun sürekli 

fonksiyonlar içerdiği ve global olarak Lipschitz koşulunun sağlandığı varsayılmıştır. 

Diferansiyel denklem setinin çözümünün 𝒙(𝑡) sınırlı olduğu varsayılmıştır. 

[7] nolu referans kullanılarak, hava aracı durum değişkenleri, 𝒙, hızlı ve yavaş olmak üzere iki 

değişken setine ayrılabilir: 

 𝒙 = [𝒙𝒇 𝒙𝒔]𝑻  , 𝒙𝒇 ∈ 𝕽𝒍, 𝒙𝒔 ∈ 𝕽𝒏−𝒍  (2) 

burada hızlı ve yavaş durum değişkeni dinamikleri aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 �̇�f = 𝐟1(𝐱f, 𝐱s, 𝐮), (3) 

 �̇�s = 𝐟2(𝐱f, 𝐱s, 𝐮). (4) 
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Dinamik denge noktasında ise hızlı durum değişkenlerinin dengeye ulaştığı diğerlerinin ise 

değişmeye devam ettiği düşünülürse [12], dinamik denge noktası koşulu aşağıdaki gibi 

yazılır: 

�̇�𝑓 = 0. (5) 

Açısal hız ve hücum açısı gibi hızlı uçak durum değişkenleri kontrol girdilerine göreceli olarak 

hızlı tepki verdikleri için uçuş zarfı korumasında özel dikkat gerektirir. Bu yüzden, bu 

yaklaşımda hızlı uçak durum değişkenleri ve zarf limitleri arasındaki ilişki modellenmiştir. 

Denklem (3) aşağıdaki gibi yeniden yazılmıştır. 

 𝒙𝑓 = 𝒇1
−1(�̇�𝑓 , 𝒙𝑠, 𝒖). (6) 

Burada, 𝒇1
−1 gerçek sistem dinamiklerinin tersini ifade eder. Denklem (6)’daki gerçek dinamik 

model 𝒇1 genel bilinmediğinden ya da tersi alınabilir olmadığından, tersini yaklaşık olarak 

alan bir model kullanılır. Bu yaklaşık modele �̂�1
−1 denir ise, asıl hızlı durum 

değişkenidinamiği, gerçek sistemin yaklaşık olarak tersi ve bir modelleme hatasının, 𝝃,  

toplamı olarak yazılabilir: 

 𝒙𝑓 = �̂�1
−1(�̇�𝑓 , 𝒙𝑠, 𝒖) +  𝝃 (7) 

Buradaki 𝝃 modelleme hatası olup adaptif elemanlar ile telafi edilebilir. Adaptif eleman 

kullanılarak 𝒙𝑓 için aşağıdaki yaklaşık denklem kurulabilir: 

 �̂�𝑓 = �̂�1
−1(�̇�𝑓 , 𝒙𝑠, 𝒖) +  𝚫(�̇�𝑓 , 𝒙𝑠, 𝒖) (8) 

𝚫 adaptif elemanları içeren bir vektör fonksiyonu, �̂�𝑓 ise tahmin edilen sinyaldir. Denklem 

(8)’den denklem (7)’yi çıkardığımız zaman model takip hatasının aşağıdaki şekilde olduğu 

ortaya çıkar: 

 𝒆 =  𝝃 − 𝚫(�̇�𝑓 , 𝒙𝑠, 𝒖) (9) 

Eğer, ideal olarak 𝝃, 𝚫 tarafından benzetilirse model takip hatası, 𝒆, sıfır olur. Adaptif eleman 

olarak lineer apay sinir ağları kullanılabilir. Yapay sinir ağları evrensel yakınlaştırıcılar 

olmalarına rağmen, ağ yapısına bağlı olarak 𝝃 ile 𝚫 arasında her zaman bir tahmin hatası 

bulunur. 

Dikkat edilirse tahmin denklemi (8) ve model takip hatası denklemi (9) �̇�𝑓’e ihtiyaç 

duymaktadır. Ancak �̇�𝑓’nin ölçülmesi zor olabilir ya da hiç mümkün olmayabilir. Durum 

değişkenlerinin ölçülebildiği durumlarda, durum değişkenlerinin türevleri gecikmeli bir zaman 

adımında tahmin edilebilir. Bu sebeple, tahmin denklemini gecikmeli bir zaman adımında, 𝑑, 
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oluşturmak ve tahminleri, �̂�𝑓, buna gecikmeli zaman adımına göre hesaplamak uygun 

olacaktır. Denklem (8) gecikmiş bir zaman adımında yazılınırsa aşağıdaki hali alır: 

 �̂�𝑓𝑑
= �̂�1

−1(�̇�𝑓𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑) +  𝚫(�̇�𝑓𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑), (10) 

Burada 𝑑 gecikmiş zaman adımı değişkenidir ve �̇�𝑓𝑑
 merkezi fark tahmini kullanılarak 

gecikmiş zaman adımında tahmin edilinebilir. �̇�𝑓𝑑
’nin bir tahmini var olan merkezi farkların bir 

fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 �̇�𝑓𝑑
= 𝒈(𝒙𝑓𝑑+1

− 𝒙𝑓𝑑−1
, 𝒙𝑓𝑑+2

− 𝒙𝑓𝑑−2
, … , 𝒙𝑓𝑑+𝑘

− 𝒙𝑓𝑑−𝑘
), (11) 

Burada 𝑘 ∈ ℵ+ kaç merkezi fark olduğunu ifade eder. Eğer �̅�(. )𝑡 ∶ ℜ𝑙 ⟶ 𝕽𝑙×𝑘, bir vektörü 𝑡 

zamanında alıp, çıktı olarak merkezi farklardan oluşan bir matris veren bir işlemci olarak 

tanımlanırsa, bu işlemci aşağıdaki şekilde ifade edilinebilir: 

 �̅�(. )𝑡 = [(. )𝑡+1 − (. )𝑡−1, (. )𝑡+2 − (. )𝑡−2, … , (. )𝑡+𝑘 − (. )𝑡−𝑘]. (12) 

𝑡 = 𝑑 anında �̅�(. )𝑡 kullanılarak, �̇�𝑓𝑑
 ifade edilirse, denklem (10) şu şekilde yeniden yazılmış 

olur: 

 �̂�𝑓𝑑
= �̂�1

−1(�̅�(𝒙𝑓)𝑑 , 𝒙𝑠𝑑
, 𝒖𝑑) +  𝚫(�̅�(𝒙𝑓)𝑑 , 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑). (13) 

Model takip hatası da aynı şekilde, gecikmiş bir zamanda merkezi farklar kullanılarak 

yazılınabilir: 

 𝒆𝑑 = 𝝃𝑑 − 𝚫(�̅�(𝒙𝑓)𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑). (14) 

Türevler merkezi farklar kullanılarak tahmin edildiğinden, dinamik trim durumunda �̅�(𝒙𝑓)𝑡
’nin 

sıfır olması beklenir. Yani, denklem (5)’deki dinamik trim şartı aynı zamanda aşağıdaki eşitliği 

ima eder: 

 �̅�(𝒙𝑓)𝑑
= 0. (15) 

İçinde bulunan zaman anındaki dinamik trim durum değişkenlerini tahmin edebilmek için 

denklem (13)’deki tahmincinin bulunun zaman anında doğru olduğu varsayılır. Not edilmelidir 

ki, adaptif eleman kat sayıları optimal katsayılarınyeterince yanına ulaştığı zaman bu 

varsayım mantıklı hale gelir. Bu nedenle, denklem (13), (14) ve (15) kullanılarak içinde 

bulunulan andaki hızlı durum değişkenleri, �̂�𝑓𝐷𝑇
, aşağıdaki gibi tahmin edilebilir: 

 �̂�𝑓𝐷𝑇
= �̂�1

−1(0, 𝒙𝑠, 𝒖) +  𝚫(0, 𝒙𝑠, 𝒖) + 𝒆𝑑 . (16) 

Sonra, limit marjin vektörü 𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
 hesaplanabilir: 
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 𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
= 𝒙𝑓𝑙𝑖𝑚

− �̂�𝑓𝐷𝑇
. (17) 

Şekil 1 de limit marjin tahmin algoritmasının blok diagramı bulunmaktadır. Kesikli çizgiler 

gecikmiş zaman anındaki hesapları ya da değişkenleri gösterirken düz çizgiler, algoritmanın 

içinde bulunduğu andaki hesaplarını göstermektedir. 𝑧−𝑑(. ) işlemcisi, girdinin gecikmiş 

zaman adımındaki, 𝑑, değerini bulmak için kullanılmaktadır. Şu şekilde gösterilinebilir, 

𝑧−𝑑(𝒙𝑓) = 𝒙𝑓𝑑
. 

 

 

Şekil 1. Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmin Algoritması [13] 

Yaklaşık model, lineer bir model, �̇�𝑓 = 𝐴1𝒙𝑓 + 𝐴2𝒙𝑠 + 𝐵𝒖, şeklinde seçilirse özel bir durum 

oluşur ve bu durumda denklem (10) aşağdaki şekilde yazılır: 

 �̂�𝑓𝑑
= −𝐴1

−1(−�̇�𝑓𝑑
+ 𝐴2𝒙𝑠𝑑

+ 𝐵𝒖𝑑) +  𝚫(�̇�𝑓𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑). (18) 

Bu denklemde, 𝚫 içindeki girdi, �̇�𝑓𝑑
, �̅�(𝒙𝑓)𝑑

 ile değiştirilmiştir. Ancak ilk terimde, lineer 

modelin tersinin içindeki türeve, �̇�𝑓𝑑
, merkezi farkların ortalama toplamıyla yakınlaşılmıştır. 

Bunu yaparken ortaya çıkacak herhangi bir hata, adaptif eleman içerisinde telafi edilecektir. 

İşlemci 𝝏(. )𝑡 =
1

𝑘
∑ �̅�(. )𝑡(: , 𝑗)

𝑘
𝑗=1 ∶  ℜ𝑙 → ℜ𝑙 , 𝑡 = 𝑑 anında aşağıdaki şekilde bir ortalama 

toplam hesaplamak için kullanılmaktadır: 

 �̇�𝑓𝑑
≅ 𝝏(𝒙𝑓)𝑑

=
1

𝑘
∑ �̅�(𝒙𝑓)𝑑

(: , 𝑗).𝑘
𝑗=1  (19) 

�̅�(𝒙𝑓)𝑑
 denklem (12)’de tanımlanmıştır. Bu durumda denklem (18) aşağıdaki şekilde yeniden 

yazılabilir: 
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 �̂�𝑓𝑑
= −𝐴1

−1 (−𝝏(𝒙𝑓)𝑑
+ 𝐴2𝒙𝑠𝑑

+ 𝐵𝒖𝑑) +  𝚫 (𝝏(𝒙𝑓)𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑). (20) 

Denklem (14), (15) ve (20) kullanılarak, içinde bulunan andaki dinamik trim şu şekilde tahmin 

edilir: 

 �̂�𝑓𝐷𝑇
= −𝐴1

−1(𝐴2𝒙𝑠 + 𝐵𝒖) +  𝚫(0, 𝒙𝑠, 𝒖) + 𝒆𝑑. (21) 

Not edilmelidir ki, Referans [11], [12] ve [5]’te olduğu gibi denklem (16) ve (21) �̂�𝑓𝐷𝑇
‘nin 

hesaplanması için çevrimiçi iterasyonlara ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla, bu yaklaşıma 

Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini denmiştir. 

3. KONTROL HASSASİYETİ TAHMİNİ TABANLI KONTROL MARJİN TAHMİNİ 

 

Kontrol hassaslıkları, kontrol marjinlerini tahmin etmekte kullanılabilir. Burada adaptif eleman 

katsayıları büyük oranlarda değişerek kontrol hassasiyeti tahmininde hataya neden olabilir. 

Ancak bir sonraki bölümde anlatılacak olan eş zamanlı adaptif öğrenim kanunu, adaptif 

eleman katsayılarının hızlı bir şekilde optimum değerlere ulaşmasını sağlayarak daha isabetli 

kontrol hassasasiyeti tahminlerine ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Kontrol hassasiyeti vektörü, 𝑺 ∈ 𝕽𝑙, Denklem (16)’nın 𝑢𝑒’ya göre türevi alınarak bulunabilir: 

 𝑺 =  
d�̂�𝑓𝐷𝑇

d𝑢𝑒
=

d(�̂�1
−1(0,𝒙𝑠,𝒖)+ 𝚫(0,𝒙𝑠,𝒖))

d𝑢𝑒
. (22) 

Tek bir kontrol eksenindeki kontrol limitleri 𝒖𝒆𝑙𝑖𝑚
vektörü tarafından gösterilinirse, kontrol 

marjinleri, 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
, ilgili kontrol girdisi, 𝑢𝑒, kontrol limitlerinden çıkarılarak bulunabilir: 

 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
= 𝒖𝒆𝑙𝑖𝑚

− 𝑰𝑣𝑢𝑒 (23) 

Burada 𝑰𝑣, 𝑰𝑣 = [1 1…1]𝑇 ∈ 𝕽𝑙 ilişkisi tarafından verilir. Dikkat edilmelidir ki, burada bulunan 

𝒖𝒆𝑙𝑖𝑚
ve 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔

 vektörleri sadece belirli bir kontrol eksenindeki kontrol limit ve marjinlerini 

içermektedirler. 

Limit marjin vektörü, (𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
, 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔

) noktası etrafında Taylor seri açılımı kullanılarak Kontrol 

marjin vektörüne bağlı bir fonksiyon olarak ifade edilir: 

 𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
= diag (

d𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔

d𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔

)𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
+ (𝑌. 𝑆. 𝑇. ). (24) 
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Buradaki diag(.) işlemcisi çıktı olarak sadece diyagonal elemanları olan bir matris verir. 

Yüksek seviye terimleri (Y.S.T) göz ardı edilir ve diag (
d𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔

d𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔

) = diag(𝑺𝑰𝑣
𝑇) eşitliği 

kullanılırsa, Denklem (24) aşağıdaki hali alır: 

 𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
= diag(𝑺𝑰𝑣

𝑇)𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
. (25) 

𝑀 = diag(𝑺𝑰𝑣
𝑇) şeklinde tanımlanırsa, tek bir kontrol ekseni, 𝑢𝑒, üzerindeki kontrol marjini, 

𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
, aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
= 𝑀−1𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔

. (26) 

Denklem (26)’da 𝑀’nin sıfır olmayan diyagonal elementleri için, kontrol marjini ancak ve 

ancak limit marjini sıfır ise sıfır olabilir. Bu, pilotun sıfır limit marjini, 𝒙𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔
= 0, tespit 

edildiğinde uyarılması amacı ile örtüşmektedir. Bu nedenle, bu yaklaşımın kontrol marjinini 

tahmin edebilme başarısı limit marjininin tahmin edilebilmesine bağlıdır. 

Denklem (26) kullanılarak 𝒖𝒆𝑚𝑎𝑟𝑔
 hesaplandığında, belirli bir eksendeki kontrol limitleri 

Denklem (23) kullanılarak tahmin edilinebilir. 

Referans [6], [7] ve [8]’in aksine bu yöntem, kontrol marjinlerine ulaşmak için çevrimiçi 

modelin tersinin alınmasına ihtiyaç duymamaktadır. 

4. EŞ ZAMANLI ÖĞRENEBİLEN LİNEER ADAPTİF ELEMAN 

 

Denklem(9)’daki belirsizliğin, 𝝃, aşağıda görüldüğü gibi lineer bir şekilde 

parametreleştirilebileceği var sayılmaktadır. 

 𝝃(�̅�) = 𝑊∗𝑇𝜙(�̅�) + 𝝐 (27) 

Burada, �̅� ∈ 𝕽𝑟 yapay sinir ağı girdi vektörüdür ve hızlı durum değişkenlerinin merkezi 

farklarını, yavaş durum değişkenlerini ve kontrolleri içerir. Bu,  �̅� = [�̅�(𝒙𝑓)𝑑
, 𝒙𝑠𝑑

, 𝒖𝑑]𝑇 

demektir. 𝑊∗ ∈ 𝕽𝑚×𝑙 ise adaptif eleman ideal katsayılarını ifade eder. Burada, 𝝓(�̅�) =

[𝜙1(�̅�), 𝜙2(�̅�),… , 𝜙𝑚(�̅�)], 𝜙𝑖 ∶  𝕽𝑟 → 𝕽’lerin bilinen ve sınırlı fonksiyonlardır.  

Adaptif eleman, 𝚫, 𝜙’nin lineer kombinasyonları olarak aşağıdaki gibi oluşturulabilir: 

 𝚫(�̅�) =  𝑊𝑇𝜙(�̅�). (28) 

Denklem (9)’da verilen model takip hatası, Denklem (27) ve (28) kullanılarak aşağıdaki hale 

getirilebilinir: 



 

9 

 𝒆 = �̃�𝑇𝜙(�̅�) +  𝝐 (29) 

Burada �̃�𝑇 = 𝑊∗𝑇 − 𝑊𝑇, ideal ve yaklaşık ağırlıkların arasındaki hatadır. Bu hata 

adaptasyon kuralı içerisinde kullanılacaktır.  

Eş zamanlı öğrenmede, hem çevrimiçi kaydedilmiş veriler hem de anlık ölçümler adaptif 

eleman katsayılarının güncellemesinde kullanılmaktadır. Uçuş durumu seçildikten sonra, 

Denklem (29) daki model takip hatası, 𝒆, ve lineer baz , 𝜙(�̅�), veri olarak kayıt edilir. Eğer 𝑍, 

geçmiş verileri içeren bir matrisi ifade ederse, aşağıdaki gibi oluşturulur: 

 𝑍 = [𝜙1, 𝜙2, 𝜙3, … , 𝜙𝑝]. (31) 

Burada 𝜙𝑗 ∈ 𝕽𝑚  ve 𝑗 = 1,2,… , 𝑝 idir. 𝑍 ise 𝑚 × 𝑝 ebatlarında bir geçmiş kümesi matrisidir. 

Eş zamanlı öğrenmenin bir zorluğu, hangi verilerin kayıt edileceğine karar vermektedir. 

Referans [14]’te kullanılan karar kriteri aşağıdadır: 

 
(�̅�−�̅�𝑝)𝑇(�̅�−�̅�𝑝)

�̅�𝑇�̅�
> 𝜖𝑥 (32) 

𝑝 burada geçmişe kaydedilen son noktayı ifade ederken, 𝜖𝑥 bir tasarım parametresidir. 

Aşağıdaki kriterler, Referans 8’de durağan durumdan veri yakalamak için kullanılır: 

 𝜖𝑦1
< √∑ (𝑥(𝑘) − 𝑥(𝑘 − 𝑎))2𝑁

𝑎=1 < 𝜖𝑦2
 (34) 

 𝜖𝑧1
< √∑ (𝑢𝑒(𝑘) − 𝑢𝑒(𝑘 − 𝑎))2𝑁

𝑎=1 < 𝜖𝑧2
 (35) 

𝑥 uçağın değişken durumunu, 𝑢𝑒 ise kontrol girdisini ifade eder. 𝑥(𝑘) içinde bulunulan andaki 

durum değişkeni iken 𝑥(𝑘 − 𝑁), içinde bulunan andan 𝑁 zaman adımı önceki durum 

değişkeninin değerini gösterir. 𝜖𝑦1
, 𝜖𝑦2

, 𝜖𝑧1
ve 𝜖𝑧2

 tasarım parametreleridir. 

Z’ye kaydedilen ve anlık veriler kullanılarak aşağıdaki eş zamanlı öğrenme kuralı ileadaptif 

eleman katsayıları zaman içerisinde güncellenebilir [13]. 

 �̇�(𝑡) = Γ(𝜙(�̅�̇ ) + ∑ 𝜙(�̅�𝑗
𝑝
𝑗=1 )𝒆𝑗

𝑇) (35) 

Burada, Γ belirli pozitif bir öğrenim kazanç matrisidir. Denklem (35)’deki ağırlık güncelleme 

kuralı, Denklem (13) için olan ağırlık tahminindeki,  �̃� = 𝑊∗ − 𝑊, hatayı nihai olarak 

sınırlamayı garanti eder. 

Eş zamanlı öğrenim katsayı güncelleme kuralının kullanılmasının avantajı, ağırlıkların 

optimal değerlere yakınsayacağı, adaptif eleman girdilerinin ısrarlı uyarılmalarına gerek 

duymadan garanti edilmesidir. Referans 15’teki adaptif kontrol probleminde, Z’nin minimum 
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tekil değeri, 𝜎𝑚𝑖𝑛(𝑍), çevrimiçi olarak maksimize edilirse katsayı hatalarının sınırlarının daha 

da küçültülebileceği gösterilmiştir. 

Burada, Denklem (35)’te verilen ağırlık güncelleme kuralı, Denklem (13)’teki adaptif eleman 

katsayılarını güncellemek için kullanılmıştır. 

5. DOĞRUDAN ADAPTİF KONTROL MARJİN TAHMİNİ 
 

Hava aracı dinamiği aşağıdaki doğrusal olmayan hareket denklemleri seti ile ifade edilebilir: 

 �̇� = 𝒇(𝒙, 𝒖);  𝒙(𝑡0) = 𝒙0; (36) 

Burada 𝒙 ∈ ℜ𝑛 hava aracı durum değişkeni vektörünü, 𝒙0 ise başlangıç koşulunu ifade eder. 

𝒖 ∈ 𝕽𝑝 kontrol girdisi vektörüdür. Burada 𝒇:𝕽𝑛 × ℜ𝑝 ⟶ 𝕽𝑛 fonksiyonunun sürekli 

fonksiyonlar içerdiği ve global olarak Lipschitz koşulunun sağlandığı varsayılmıştır. 

Diferansiyel denklem setinin çözümünün 𝒙(𝑡) sınırlı olduğu varsayılmıştır. 

[12] numaralı referansa benzer olarak, hava aracı durum değişkenleri hızlı ve yavaş durum 

değişkenleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hızlı durum değişkenleri, verilen bir kontrol girdisi 

için, durgun durağan duruma göreceli olarak daha hızlı ulaştıklarından dolayı zarf 

korumasında kritik öneme sahiptirler. Bu yüzden 𝒙, şu şekilde yazılabilir: 

 𝒙 = [𝒙𝒇 𝒙𝒔]𝑻, 𝒙𝒇 ∈ 𝕽𝒍, 𝒙𝒔 ∈ 𝕽𝒏−𝒍 (37) 

Ölçülen bir limit parametresinin 𝑦𝑝 ∈ ℜ, hava aracı durum değişkenlerine bağlı doğrusal 

olmayan bir fonksiyon olduğu varsayılır: 

 𝑦𝑝 = ℎ(𝒙𝑓 , 𝒙𝑠).   (38) 

[22] numaralı referansta verilen göreceli derecenin (Relative degree) tanımı kullanılarak, 

𝑦𝑝’nin n’inci dereceden türevi aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 𝑦𝑝
(𝑛) = ℎ𝑛(𝒙𝑓 , 𝒙𝑠, 𝑦𝑝, 𝑦𝑝

(1), 𝑦𝑝
(2), … , 𝑦𝑝

(𝑛−1), 𝑢𝑒). (39) 

Denklem (39)’te 𝑢𝑒 ∈ ℜ, ℎ fonksiyonun 𝑛 kez türevinin alınmasından sonra ortaya çıkan 

kontrol girdisidir. Aynı zamanda birden fazla kontrol girdisinin linear kombinasyonundan da 

oluşabilir. Limit parametrenin göreceli derecesinin (Denklem (39)’ün kaç kez türevinin 

alındığının) bilindiği varsayılmaktadır. Ayrıca, Denlem (38)’ün bilindiği ve tersinin alındığı 

varsayılırsa, yani 𝒙𝑓 = ℎ−1(𝑦𝑝, 𝒙𝑠) ise, Denklem (39) şu şekilde yazılabilir: 

 𝑦𝑝
(𝑛) = 𝑔𝑛(𝒙𝑠, 𝑦𝑝, 𝑦𝑝

(1), 𝑦𝑝
(2), … , 𝑦𝑝

(𝑛−1), 𝑢𝑒). (40) 
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Denklem (40)’te bulunan 𝑢𝑒’nin, uçuş zarfı limit parametresi olan 𝑦𝑝’nin aşımına neden olan 

efektif kontrol girdisi olduğu varsayılmaktadır. Bu noktadan sonra amaç, 𝑢𝑒 ve 𝑦𝑝 arasında 

işlevsel bir yakınsama kurmaktır. Kontrol girdisi 𝑢𝑒’nin düzgün ve devamlı bir sinyal olduğu 

farzedilmektedir. Denklem (39)’un tersi alındığında 𝑢𝑒, Denklem (41)’de görüldüğü gibi 

yazılabilir. 

 𝑢𝑒 = 𝑔𝑛
−1(𝒙𝑠, 𝑦𝑝, 𝑦𝑝

(1), 𝑦𝑝
(2), … , 𝑦𝑝

(𝑛)) (41) 

Burada 𝑔𝑛
−1, gerçek sistem dinamiklerinin tersi olan, bilinmeyen bir fonksiyondur ve birebir 

olmak zorunda değildir. Yaklaşık bir model olan 𝑔𝑛 kullanılarak 𝑢𝑒, bu yaklaşık modelin ve 

modelleme hatası 𝜉’nın toplamı olarak ifade edilebilir: 

 𝑢𝑒 = 𝑔𝑛
−1(𝒙𝑠, 𝑦𝑝, 𝑦𝑝

(1), 𝑦𝑝
(2), … , 𝑦𝑝

(𝑛)) + 𝜉 (42) 

Denklem (42)’de bulunan 𝒙𝑠, yavaş hava aracı durum değişkenleridir ve yaklaşımın 

yapılmasında kullanımı gerekebilir. Eğer 𝒚𝒑 = [𝑦𝑝 𝑦𝑝
(1) 𝑦𝑝

(2) …𝑦𝑝
(𝑛−1)]𝑇𝜖 ℜ𝑛 olarak kabul 

edilirse, Denklem (42) şu şekilde yazılabilir, 

 �̇�𝒑 = [𝑦𝑝
(1) 𝑦𝑝

(2) …𝑦𝑝
(𝑛)]𝑇𝜖 ℜ𝑛, (43) 

Ve adaptif bir eleman olan Δ ile 𝑢𝑒 için aşağıdaki tahmin yazılabilir: 

 �̂�𝑒 = 𝑔𝑛
−1(𝒙𝑠, 𝑦𝑝, �̇�𝒑) +  𝚫(𝒙𝑠, 𝑦𝑝, �̇�𝒑), (44) 

Burada, ters alma operatörünün, (𝑔𝑛
−1 + Δ)’nın, birebir olduğu varsayılmaktadır, öyle ki 

(𝑔𝑛
−1 + Δ):ℜ2𝑛−𝑙+1 ⟶ ℜ vardır ve tektir. 

Not edilmelidir ki, Denklem (44) türev sinyalleri olan �̇�𝒑’nin mevcut olmasına ihtiyaç 

duymaktadır. Türevlerin geçmiş verilerden tahmin edilmesi mümkündür [23]. Dolayısıyla 

tahmin denklemi (44), gecikmeli hareketli zaman adımı 𝑑’de oluşturulabilir: 

 �̂�𝑒𝑑
= 𝑔𝑛

−1(𝒙𝑠𝑑
, 𝑦𝑝𝑑

, �̇�𝒑𝒅
) +  𝚫(𝒙𝑠𝑑

, 𝑦𝑝𝑑
, �̇�𝒑𝒅

). (45) 

Burada indis, 𝑑, gecikmeli hareketli zaman adımını ifade etmektedir. 

Not edilmelidir ki türevler, �̇�𝒑𝒅
, gecikmeli hareketli zaman adımı, 𝑑, etrafında mevcut olan 

merkezi farklara bağlı bir fonksiyon olarak yazılabilir.  �̅�(. )𝑡 ∶ ℜ ⟶ 𝕽𝑛𝑥𝑘 aşağıdaki gibi, 

zaman 𝑡’de limit parametresi 𝑦𝑝’yi alıp merkezi farklar matrisini veren bir operatör olsun. 
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 �̅�(. )𝑡(: , 𝑗) =

[
 
 
 
 
 

(. )𝑡+𝑗 − (. )𝑡−𝑗

(. )𝑡+𝑗 − 2(. )𝑡 + (. )𝑡−𝑗

(. )𝑡+𝑗+1 − 2(. )𝑡+𝑗 + 2(. )𝑡−𝑗 − (. )𝑡−𝑗−1

(. )𝑡+𝑗+1 − 4(. )𝑡+𝑗 + 6(. )𝑡 − 4(. )𝑡−𝑗 − (. )𝑡−𝑗−1

… ]
 
 
 
 
 

, 𝑗 = 1,2,… , 𝑘 (46) 

Referans [24]’deki merkezi farklar ifadesi ve Denklem (46) kullanılarak, Denklem (45), 𝑡 = 𝑑 

iken �̅�(𝑦𝑝)𝑑 şeklinde ifade edilebilir. Not edilmelidir ki, Denklem (46)’de bulunan 𝑘 ∈ ℵ+, 

gecikmeli zaman etrafındaki mevcut merkezi farkların sayısıdır. Operatörün 𝑛. satırı ise limit 

parametresinin 𝑛. türevinin merkezi farklar ile ifade edilişidir. [25] numaralı referansta, daha 

yüksek dereceli türevlerin merkezi farklar ile ifade edilmiş halleri bulunabilir. 

Bu sayede, Denklem (45) merkezi farklara bağlı bir fonksiyon olarak yeniden yazılınabilir: 

  �̂�𝑒𝑑
= 𝑔𝑛

−1(𝒙𝑠𝑑
, 𝑦𝑝𝑑

, �̅�(𝑦𝑝)𝑑) +  𝚫(𝒙𝑠𝑑
, 𝑦𝑝𝑑

, �̅�(𝑦𝑝)𝑑). (47) 

 

Denklem (47), 𝑢𝑒𝑑
= 𝑔𝑛

−1(𝒙𝑠𝑑
, 𝑦𝑝𝑑

, �̅�(𝑦𝑝)𝑑) + 𝜉𝑑 , 𝑒𝑑 denkleminden çıkarıldığında, gecikmeli 

yaklaştırma hatası 𝑒𝑑 bulunur. 

 𝑒𝑑 = 𝜉𝑑 − 𝚫(𝒙𝑠𝑑
, 𝑦𝑝𝑑

, �̅�(𝑦𝑝)𝑑). (48) 

Türevler merkezi farklar ile ifade edildiğinden dolayı, �̅�(𝑦𝑝)𝑑 ’nin durağan manevra 

durumunda sıfır olması beklenir. Bu yüzden, durağan manevra durumu şartı, �̇�𝒑 = 0, aynı 

zamanda aşağıdaki ifadeyi de belirtir. 

 �̅�(𝑦𝑝)𝑡 = 0 (49) 

Bu yüzden, şu anki zaman 𝑡’de belirli bir 𝑦𝑝𝑙𝑖𝑚
 limiti için Denklem (47)-(48)-(49) kullanılarak, 

kontrol limiti �̂�𝑒𝑙𝑖𝑚
şu şekilde bulunabilir: 

 �̂�𝑒𝑙𝑖𝑚
= 𝑔𝑛

−1(𝒙𝑠, 𝑦𝑝𝑙𝑖𝑚
, 0) + 𝚫(𝒙𝑠, 𝑦𝑝𝑙𝑖𝑚

, 0) + 𝑒𝑑 . (50) 

Denklem (50)’te gecikmeli yaklaştırma hatasının, 𝑒𝑑, şu anki zamanda geçerli olduğu 

varsayılır. Not edilmelidir ki, ağ ağırlıkları ideal ağırlıkların yeterince yanına ulaştığı zaman bu 

varsayım mantıklı hale gelir.  

Kontrol marjini, 𝑢𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔
, şu şekilde hesaplanabilir: 

 𝑢𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔
= �̂�𝑒𝑙𝑖𝑚

− 𝑢𝑒 . (51) 
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Şekil 2’de önerilen kontrol marjin tahmin algoritmasının blok diagramı görülmektedir. 

Şekildeki düz çizgiler şimdiki zamanda yapılan hesaplamaları gösterirken, kesik çizgiler 

gecikmeli hareketli zamandaki hesaplamaları ve değişkenleri gösterir. 

 

 

Şekil 2. Doğrudan Adaptif Limit Kontrol Marjin Tahmin Algoritmasının Simülasyon Blok 
Diagramı 

 

Not edilmelidir ki, yukarıda sunulan metod, limit değerlerine geçici tepkide ulaşan limit 

parametrelerinden ziyade limit değerlerine durağan durum tepkisinde ulaşan limit 

parametrelerine uygulanabilir. Denklem (50) ve (51) kullanılarak tahmini kontrol limit ve 

kontrol marjinlerine ulaşır. 

6. AKTİF KONTROL DONANIMI VE SİMÜLATÖR ORTAMINA ENTEGRASYONU 

 

Bu projenin yapılabilmesi için gerekli olan Aktif Kontrol Donanımı (AKD), Stirling firmasından 

temin edilmiştir. Alınan ürün, firmanın Next Generation Inceptor (NGI) modelidir. Şekil 3 de 

ürünün fotoğrafı yer almaktadır. 
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Şekil 3. Stirling Firmasından Temin Edilen NGI Aktif Kontrol Donanımı 

AKD’nin temel özelliği, FBW hava araçlarındaki aktif kontrol lövyelerini simüle etmesidir. 

AKD’nın lövyesinin yatay ve dikey eksende hareket ettirilebilmesi için gerekli kuvvet 

miktarları, istenilen açılarda farklı olacak şekilde programlanabilir. Bu sayede pilota, hidrolik 

bir kontrol sistemindekine benzer bir geri bildirim verilinebilir. Bunun dışında, bu projenin de 

amaçladığı gibi, pilota bu yoldan yaklaşan uçuş zarfı limitleri hakkında bilgi verilinebilir. 

AKD elimize ulaştığında, ilk önce ürünün tüm özelliklerinin doğru çalışıp çalışmadığı için 

testler yapılmıştır. Bu testler için Stirling firmasının test yazılımı kullanılmıştır. Şekil 4 de, test 

yazılımının ara yüzü gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Stirling Firmasının test yazılımı ara yüzü 

NGI ürünün temel özellikleri şunlardır: 

 Lövyenin aktif veya pasif olarak kullanılabilmesi 

 İstenilen eksende ve pozisyonda hareketin engellenebilmesi 

 Lövye aktif moddayken, lövyenin kütle ve sönümlenme karakteristiklerinin 

ayarlanabilmesi 

 Lövyenin istenilen frekans ve genlikte titreştirilebilmesi 

 Lövyenin her eksende, pozitif-negatif yönde, ayarlanabilir 5 farklı noktada istenilen 

kuvvetlerde direnç gösterebilmesi (toplam 20 farklı nokta) 

 Lövyenin merkezinin istenilen yönde kaydırılabilmesi 

 Lövyenin üzerinde isteğe göre programlanabilir 4 tuş bulunması 

AKD her ne kadar bir test yazılımı ile gelmiş olsada, bu yazılım AKD’nı simülatör ortamına 

bağlamak için kullanmaya uygun değildir, çünkü bu yazılımdan dışarıya herhangi bir çıktı 

verilmemektedir. Bu yüzden, AKD’nı simülatör ortamına bağlamak için kendimize ait bir 

yazılım ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda çalışmalara hemen başlanmış ve 

ihtiyaçlarımıza uygun bir yazılım ortaya çıkmıştır. Bu yazılım Visual Studio ortamında C++ 

dilinde yazılmıştır ve test yazılımında kullanılabilen tüm fonksiyonlar bu yazılım ile kontrol 

edilebilmektedir. Simülasyon ortamına bağlanabilmek için Matlab/Simulink programları 
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gerekli olduğundan, yazılımımıza bunun için gerekli ara özellikler de eklenmiştir. Bu sayede 

AKD, Simulink üzerinden kontrol edilebilmekte, ve elimizdeki simülatörlerde aktif bir lövye 

olarak kullanılabilmektedir. 

Stirling firması kullanıcıların kendi yazılımlarını yapabilmeleri için AKD’nin yanında örnek bir 

yazılım ve bazı dökümantasyonlar göndermiştir. Ancak gönderilen örnek yazılım, kendi ürün 

yelpazelerine için hazırlanmış jenerik bir program olduğundan NGI ürünü ile tam uyumlu 

çalışmaması ile beraber hatalı çalışan noktaları da vardır. Bu yüzden kendi yazılımımız 

hazırlanırken bu örnek yazılım çok fazla kullanılamamıştır. Bunun yanında, gönderilen 

dökümanlarında yetersiz ve yüzeysel olması, kendi yazılımımızı hazırlamamızı 

zorlaştırmıştır. 

AKD’ı her açıldığında ortayı bulması için kalibre edilmesi gerekmetedir. Bu işleme Stirling 

firması IBIT adını vermiştir. Bunun yapılabilmesi ve bilgisayar ile AKD arasındaki iletişimin 

sağlanabilmesi için ilk önce kendi programımızda; bunlar için gerekli olan AKD’den 

bilgisayara mesaj yollanması, bilgisayardan AKD’ye mesaj yollanması ve bunların kontrol 

edilmesi için ayrı kodlar yazılmıştır. IBIT için gerekli olan komutlar da AKD-Bilgisayar arası 

mesajlaşmaları kontrol eden koda entegre edilmiştir.  

İkincil olarak programa eklenen kod, testlerin yapılabilmesi ve programın düzgün çalışıp 

çalışmadığını anlamak için yazdığımız “Workbench” kodudur. Burada ana kod (“main”) vardır 

ve test edilmek istenilin fonksiyonlar burada, Visual Studio içerisinde çalıştırılarak test edilir. 

Son olarak, programın Matlab/Simulink ortamına bağlanabilmesi için programa Mex kodu 

eklenmiştir. Mex kodu kullanılarak C++ dilinde yazılan kod Simulink içerisinde 

çalıştırılabilmektedir. Bu sayede, AKD’nin her kademede uygulayacağı kuvvet 

ayarlanabilmekte ve pozisyon değerleri çıktı olarak Simulink üzerinden alınabilmektedir. 

Bunun için, Simulink’te AKD’ye komut yollayacak ve çıktılarını okuyacak basit bir Simulink 

modeli oluşturulmuş ve bu model hazırda olan simülatörümüzün Simulink modeli ile 

birleştirilmiştir. Bu şekilde Simulinkte oluşturulan yeni model sayesinde, AKD, projenin 

başında temin edilmiş olan Flight Link uçuş kontrolleri ile birlikte simülatörümüzü uçurmakta 

kullanılabilmektedir. Bu konfigrasyonda, AKD aktif yan lövye/saykılık şeklinde kullanılırken 

Flight Link kontrolleri aktif olmayan pedal, gaz/kollektif şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca, 

Flight Link kontrollerinin lövyesi de simülatöre bağlı kalmaktadır. Bu sayede, AKD ile 

aralarında seçim yapılınarak kullanılabilir. AKD’nin simülatör ortamına entegre edilmiş ve 

kullanımdaki hali Şekil 5 de görünmektedir. 
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Şekil 5.  AKD’nı simülatör ortamına entegre edilmiştir. Fotoğrafta helikopter simülatörü testi 
esnasında görünmektedir. 
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7. BULGULAR 

 

Burada, proje sürecinde geliştirilen tahmin methodlarının örnek ve simülasyonları verilmiştir. 

Kontrol Hassasiyeti Tahmini Kullanılarak Kontrol Marjin Tahmini için Doğrudan Adaptif Limit 

Marjin Tahmini Yöntemi kullanıldığı için bunların benzetim sonuçları aynı başlık altında 

verilirken, Doğrudan Adaptif Kontrol Marjini Tahmini ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. 

7.1 Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini ve Kontrol Hassasiyeti Tahmini Kullanılarak 

Kontrol Marjin Tahmini Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde, simülasyonlar kullanılarak limit ve kontrol marjin tahminleri değerlendirilmiştir. 

Simülasyonlar, Cessna 182 benzeri bir sabit kanatlı uçak modeli ile yapılmıştır. 

Aşağıda, Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini yönteminin, hücum açışısı limit marjini ve 

yük faktörü limit marjini tahmini için uygulandığı bir örnek bulunmaktadır. Örnekte, Kontrol 

Hassasiyeti Tahmini Tabanlı Kontrol Marjini Tahmini yöntemi kullanılarak elevatör kontrolu 

üzerinde kontrol hassaslıkları, dolayısıyla kontrol marjini tahmin edilmiştir. 

Hücum açısının ve yük faktörünün hızlı uçak durum değişkenleri olduğu varsayılmıştır ve 

bunların limit değerlerine durağan durumda ulaştıkları bilinmektedir. 

Örnek: Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini ve Kontrol Hassasiyeti Tahmini Kullanılarak 

Kontrol Marjini Tahmini 

Bu örnekte, yukarı ve aşağı yunuslama manevralarını simüle edebilmek için uçak modeline, 

uçak durağan bir uçuş durumundayken filtrelenmiş step elevatör girdisi verilmektedir. 

Aktüatör dinamiklerini canlandırmak için birinci dereceden bir filtre kullanılmıştır. Hücum 

açısının, yük faktörünün, yunuslama hızının, hava hızının ve yunuslama açısının doğru 

ölçülebildiği varsayılmıştır. Hücum açısının, yunuslama hızının ve yük faktörünün zamana 

göre türevleri, gecikmiş zaman adımındaki merkezi farklar ile belirtilmiştir ve elevatör 

kontrolü, hava hızı ve yunuslama açısı ile birlikte yaklaşık modeli oluşturmak için 

kullanılmışlardır. Ağırlık güncellemesinde Denklem (35) kullanılmıştır. Denklem (20) 

kullanılarak, gecikmiş zaman adımında, 𝑑, hücum açısı ve yük faktörünü çıktı olarak veren 

aşağıdaki model oluşturulmuştur: 

 [
�̂�𝑑

�̂�𝑧𝑑

] = −𝐴1
−1 [−[𝜕𝛼𝜕𝑞]

𝑇
+ 𝐵𝛿𝑒𝑑

] + [
Δ𝛼(�̅�(𝒙𝑓𝑑

), 𝑉𝑒𝑑
, 𝜃𝑑 , 𝛿𝑒𝑑

, 𝑏1)

Δ𝑛𝑧
(�̅�(𝒙𝑓𝑑

), 𝑉𝑒𝑑
, 𝜃𝑑 , 𝛿𝑒𝑑

, 𝑏2)
] ,  (52) 

Burada, �̅�(𝒙𝑓𝑑
) Denklem (12) kullanılarak oluşturulmuştur ve 𝒙𝑓 = [𝛼 𝑞 𝑛𝑧]

𝑇 ∈ ℜ3. 𝜕𝛼 ve 𝜕𝑞 

lineer modelin tersinde kullanılan merkezi farkların ortalama toplamlarıdır ve aşağıda 

verilmişlerdir: 
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 𝜕𝛼 =
1

𝑘
∑ �̅�(𝒙𝑓)𝑑

(1, 𝑗)𝑘
𝑗=1   

 (53) 

 𝜕𝑞 =
1

𝑘
∑ �̅�(𝒙𝑓)𝑑

(2, 𝑗)𝑘
𝑗=1   

Örnekte, Denklem (12)’deki 𝑘, 𝑘 = 4 olarak alınmıştır, dolayısıyla, �̅�(𝒙𝑓)𝑑
∈ ℜ3×4 dır ve 

aşağıdaki fonksiyonlar adaptif elemanda kullanılmıştır: 

 𝝓(𝑖) =  𝜙𝑖(�̅�(𝒙𝑓)𝑑
(1, 𝑖),   𝑖 = 1: 4  

 𝝓(𝑖 + 4) =  𝜙𝑖+4(�̅�(𝒙𝑓)𝑑
(2, 𝑖),   𝑖 = 1: 4  

 (54) 

 𝝓(𝑖 + 8) =  𝜙𝑖+8(�̅�(𝒙𝑓)𝑑
(3, 𝑖),   𝑖 = 1: 4  

 𝝓(13: 18) = [𝜙13(𝛿𝑒) 𝜙14(𝑉𝑒) 𝜙15(𝜃) 𝜙16(𝛿𝑒𝑉𝑒) 𝜙17(𝛿𝑒𝜃) 𝑏1]
𝑇 .  

𝝓(𝑖)’nin temel vektörün 𝑖. elemanı olduğu ve 𝜙(. )’nin buna denk gelen aktivasyon fonksiyonu 

olduğu not edilmelidir. Sınırlılıktan emin olmak için aşağıdaki aktivasyon denklemi 

kullanılmıştır: 

 𝜙(. ) = 𝑎𝑖 tanh (
.

𝑎𝑖
) ∈ 𝕽,   𝑖 = 1,2,… ,18 (55) 

Burada 𝑎’ tasarım parametreleridir. 

Dinamik durum değişkenleri, [�̂�𝐷𝑇 �̂�𝑧𝐷𝑇]𝑇, merkezi farkların ve ortalama toplamların sıfır 

olduğu, �̅�(𝒙𝑓)𝑑
= 0 ve 𝜕𝛼 = 𝜕𝑞 = 0, durumda Denklem (52)’nın hesaplanması ile bulunabilir: 

 [
�̂�𝑑

�̂�𝑧𝑑

] = −𝐴1
−1𝐵𝛿𝑒 + [

Δ𝛼(0, 𝑉𝑒 , 𝜃, 𝛿𝑒 , 𝑏1)

Δ𝑛𝑧
(0, 𝑉𝑒 , 𝜃, 𝛿𝑒 , 𝑏2)

] + [
𝑒𝛼𝑑

𝑒𝑛𝑧𝑑

], (56) 

Buradaki model takip hataları 𝑒𝛼𝑑
 ve 𝑒𝑛𝑧𝑑

 aşağıdaki şekilde verilmiştir: 

 𝑒𝛼𝑑
= 𝛼𝑑 − �̂�𝑑 ,      𝑒𝑛𝑧𝑑

= �̂� − �̂�𝑧𝑑
.  (57) 

Limit marjinleri de şu şekilde elde edilmiştir: 

 �̂�𝑚𝑎𝑟𝑔 = �̂�𝑙𝑖𝑚 − �̂�𝐷𝑇 ,      �̂�𝑧𝑚𝑎𝑟𝑔
= �̂�𝑧𝑙𝑖𝑚

− �̂�𝑧𝐷𝑇
 (58) 
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Denklem (56)’nın 𝛿𝑒 ’ye göre türevi alınarak, dinamik trim durumundaki hızlı durum 

değişkenleri ile elevatör girdisi arasındaki kontrol hassaslığı bulunabilir. Hassaslık 𝑆𝛼 =
d�̂�𝐷𝑇

d𝛿𝑒
 

ve 𝑆𝑛𝑧
=

d�̂�𝑧𝐷𝑇

d𝛿𝑒
 aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

 [
𝑆𝛼

𝑆𝑛𝑧

] = −𝐴1
−1𝐵 + [

d𝚫𝛼

d𝛿𝑒

d𝚫𝑛𝑧

d𝛿𝑒
]
𝛼=̇𝑞=0̇

𝑇

. (59) 

Kontrol marjinleri de şöyle bulunmuştur: 

 𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝛼
=

1

𝑆𝛼
�̂�𝑚𝑎𝑟𝑔,     𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑛𝑧

=
1

𝑆𝑛𝑧

�̂�𝑧𝑚𝑎𝑟𝑔
. (60) 

Kontrol limitleri, kontrol marjinleri kullanılarak hesaplanmıştır: 

 𝛿𝑒𝑙𝑖𝑚𝛼
= 𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝛼

+ 𝛿𝑒 ,       𝛿𝑒𝑙𝑖𝑚𝑛𝑧
= 𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑛𝑧

+ 𝛿𝑒 . (61) 

Şekil 6’da hücum açısı, yük faktörü, hava hızı tepkisi ve kontrol girdisi ile birlikte dinamik trim 

ve kontrol limit tahminleri gösterilmiştir. 𝛼 ya da 𝑛𝑧 limitlerinin aşıma uğraması için agresif 

girdiler verilmiştir. İki marjin de, pilota uyarı vermeye yetecek kadar önceden zarf sınırları 

başlangıcında tahmin edilebilmiştir. (�̂�𝑚𝑎𝑟𝑔, 𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝛼
) = (0,0) ve (�̂�𝑧𝑚𝑎𝑟𝑔

, 𝛿𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑛𝑧
) = (0,0) 

noktaları, tahmin algoritması tarafından, hücum açısının ve yük faktörünün gerçek limit aşımı 

olmadan önce tahmin edilebilmiştir. 

Şekil 7a-b’de ağırlık güncellemesi zaman geçmişleri gösterilmiştir. Adaptasyon 

başlatıldığında ağırlıkların yakınsamalarının hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olduğu not 

edilmelidir (Şekil 7a-b). Şekil 3c’de tahmin edilen kontrol hassaslıkları gösterilmiştir. 

Şekil 8a-b’de hücum açısı ve yük faktörü tahminlerindeki modelleme hataları, 𝜉𝛼 , 𝜉𝑛𝑧
, ve 

adaptif eleman çıktıları, 𝚫𝛼, 𝚫𝑛𝑧
, gösterilmiştir. Model hataları, adaptif eleman kullanılarak 

yeterli hata sınırları içinde yakınsanmıştır. Maksimize edilmiş tekil değerlerin geçmiş kümesi 

matrisleri, 𝑍𝛼 ve 𝑍𝑛𝑧
, Şekil 4c’de gösterilmiştir. Her geçmiş kümesi için toplam 30 nokta 

seçilmiştir. Minimum tekil değeri artıran veriler, alakalı oldukları küme içine kayıt edilmişlerdir. 

Not edilmelidir ki, Denklem (26) tarafından verilen kontrol marjinlerinin sıfır olması sadece 

limit marjinileri de sıfır olduğu durumda garanti edilmektedir. Bu, sıfır limit marjini fark edildiği 

zaman, kontol hareketindeki limitlerin tespit edilebileceğinin garantili olduğu manasına gelir. 

Sonuçlar, Şekil 6’deki yük faktörünün kontrol marjinlerinin, uçak hızlandıkça küçülmesi 

bakımından fiziksel model ile tutarlılık göstermektedir, yaklaşık 𝑡 = 15 − 30𝑠 aralığında. 
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Sonuç olarak, yöntemin kontrol hareketindeki limitleri gerçek limit aşımı olmadan önce tespit 

edebildiği görülmüştür. 

 

Şekil 6. a-b) Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmin yöntemi kullanılarak dinamik denge 
noktası tahminleri, c) Kontrol Hassasiyeti Tahmini Kullanılarak Kontrol Marjini Tahmimleri, d) 
hava hızı tepkisi [13] 
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Şekil 7. a-b) Adaptif Eleman Katsayı Güncellemesi, c) Kontrol Hassaslık Tahmini [13] 

 

Şekil 8. a-b) Modelleme hataları ile adaptif eleman çıktılarının kıyaslanması, c) Maksimize 
edilmiş minimum tekil noktalarının değerleri [13] 
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7.2 Doğrudan Adaptif Kontrol Marjin Tahmini Benzetim Sonuçları  

Bu bölümde, Doğruda Adaptif Kontrol Marjini Tahmini methodunun etkinliği, simülasyonlar ile 

gösterilmiştir. Simülasyonlar, Cessna 182’ye benzer, doğrusal olmayan genel bir uçak modeli 

kullanarak yapılmıştır. Gösterim için, yük faktörü (𝑛𝑧) limit parametresi olarak (𝑦𝑝 = 𝑛𝑧) 

seçilmiştir ve elevatör kontrolündeki kontrol marjinleri tahmin edilmiştir. 

Örneklerde, hava aracı durum değişkenlerinin (yunuslama hızı (𝑞), hücum açısı (𝛼), hava hızı 

(𝑉𝑒), yunuslama açısı (𝜃)) tam olarak ölçüldüğü varsayılmıştır. 𝑛𝑧’nin göreceli derecesi tam 

olarak bilinmediği için, 𝑞 ve 𝛼 gibi mevcut olan hızlı hava aracı durum değişkenleri türevleri 

adaptif eleman içerisinde ifade etmekte kullanılmıştır. Dolayısıyla �̅�(𝑞)𝑑 ,  �̅�(𝛼)𝑑 ve �̅�(𝑛𝑧)𝑑 

adaptif elemanın içinde kullanılmıştır. Dahası, 𝑉𝑒, 𝜃 ve çarpımları yavaş durum değişkenlerini 

ifade etmekte kullanılmıştır, dolayısıyla, 𝑥𝑠 = [𝑉𝑒 𝜃] 𝑇. 

Aşağıdaki çevrimiçi model, Denklem (45) kullanılarak gecikmeli zaman 𝑑’de kontol girdisi 

𝛿𝑒𝑑
’yi tahmin etmek için kurulmuştur. 

 𝛿𝑒𝑑
= (

1

𝐶1
) (𝐶2[𝜕𝛼𝜕𝑞]

𝑇
− 𝑛𝑧𝑑

) +  𝚫(�̅�(𝑛𝑧)𝑑 , �̅�(𝛼)𝑑 , �̅�(𝑞)𝑑 , 𝑛𝑧, 𝑉𝑒𝑑,𝜃𝑑 , 𝑏1).  (62) 

Bu denklemde ilk terim, doğrusal modelin tersidir. Dikkate alınmalıdır ki, Δ içindeki merkezi 

farklar Denklem (46) kullanılarak kurulmuşken, doğrusal yaklaştırmada birinci dereceden 

farkların ortalaması kullanılmıştır. Yani, 

𝜕𝛼 =
1

𝑘
∑�̅�(𝛼)𝑑(1, 𝑗),

𝑘

𝑗=1

 

(63) 

𝜕𝑞 =
1

𝑘
∑�̅�(𝑞)𝑑(1, 𝑗)

𝑘

𝑗=1

. 

Aşağıdaki fonksiyonlar Denklem (62)’de verilen LPNN, Δ, için kurulmuştur: 

𝜙(𝑖) = 𝜙𝑖 (�̅�(𝑛𝑧)𝑑(1, 𝑖)) , 𝑖 = 1: 4 

(64) 
𝜙(𝑖 + 4) = 𝜙𝑖+4 (�̅�(𝛼)𝑑(1, 𝑖)) , 𝑖 = 1: 4 

𝜙(𝑖 + 8) = 𝜙𝑖+8 (�̅�(𝑞)𝑑(1, 𝑖)) , 𝑖 = 1: 4 

𝜙(13: 18) = [𝜙13(𝑉𝑒) 𝜙14(𝜃) 𝜙15(𝑉𝑒𝜃) 𝜙16(𝑉𝑒
2𝜃) 𝑏1]

𝑇 

  

Kontrol limitleri, şimdiki zamanda ve manevra durağan durumunda , Denklem (47) 

kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca, merkezi farkların sıfır olduğu varsayılmıştır, yani, 
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�̅�(𝑛𝑧) = �̅�(𝛼) = �̅�(𝑞) = 0. Zarf limitleri denklemde yerine konduğunda aşağıdaki denkleme 

ulaşılmıştır: 

 𝛿𝑒𝑙𝑖𝑚
= (

1

𝐶2
) (−𝑛𝑧𝑙𝑖𝑚

) +  𝚫(0,0,0, 𝑛𝑧𝑙𝑖𝑚
, 𝑉𝑒𝜃, 𝑏1) + 𝑒𝑑 , (65) 

Burada, 𝑒𝑑 , tahmin yönteminin yaklaştırma hatasıdır ve gecikmeli zaman adımında, 𝑑, şu 

şekilde hesaplanır: 

 𝑒𝑑 = 𝛿𝑒𝑑
− 𝛿𝑒𝑑

. (66) 

 

Simülasyon-1: Limit Tespiti 

Öncelikle, kontrol marjinlerini tahmin etmek için elevatör girdileri kullanılmıştır. Simülasyon 

sonuçları Şekil 9 ve 10’da sunulmuştur. Şekil 2’de, sırasıyla, yük faktörü tepkisi, elavatör 

girdisi ve hava hızı tepkisi sunulmuştur. t = 10 sn’de simülasyon uyarlaması çalıştırılmıştır ve 

üst ve alt kontrol limitleri tahmin edilmiştir.  

Şekil 10a’da, gerçek kontrol girdisi ile Denklem (62) kullanılarak tahmin edilen girdi 

sunulmuştur. Girdi, makul hata limitleri ile tahmin edilmiştir. Şekil 3b ve 3c’de LPNN ağırlıkları 

ve geçmiş kümesinin tekil değerleri verilmiştir. Belirsizlik bilinmediğinden, ağırlıklar sadece 

optimal değerleri etrafında olabilir. 

Not edilmelidir ki, hava aracının hızı arttığında kontrol marjinleri daralmıştır. Benzer olarak, 

hava aracının hızı düştüğünde ise marjinler artmıştır. 

Ayrıca Şekil 9’da, kontrol limit aşımları gerçek zarf aşımlar olmadan önce öngörülebilmiştir. 

Uygulamada, pilotu yaklaşan limitlerin başlangıcında uyarmak için, tespit anında yumuşak ve 

sert engellemeler aktif kontrol çubuğunda çalıştırılabilir. 
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Şekil 9. a) Yük faktörü tepkisi, b) Kontrol girdisi ve kontrol limit tahminleri, c) Hava hızı tepkisi 

 

Şekil 10. a) Gerçek girdi ile tahmin edilen girdinin kıyası, b) Yapay sinir ağ ağırlıkları, c) 
Geçmiş kümesinin minimum tekil değerleri, Simülasyon-1 
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Simülasyon-2: Limitten Kaçınma 

Sıradaki simülasyonda, tahmin edilen kontrol marjinleri, tahmin edilen kontrol limitleri 

kullanılarak gerçek kontrol girdilerinin limitlenmesi ile doğrulanmıştır. Dolayısı ile 

simülasyonda, kontrol girdisi çevrimiçi kontrol limit tahminleri kullanılarak limitlendiğinde, yük 

faktörünün zarfı ihlal etmesi beklenmemektedir. Sonuçlar Şekil 11’de sunulmuştur. Şekilde 

görüldüğü üzere, kontrol girdisi kontrol limitleri ile sınırlandırıldığında yük faktörü zarf sınırları 

içerisinde kalmıştır. Şekil 12’de; gerçek ve tahmin edilen kontrol girdileri, yapay sinir ağ 

ağırlıkları ve eş zamanlı öğrenim şemasının geçmiş kümesinin minimum tekil değerleri 

sunulmuştur. 

 

Şekil 11. a) Yük faktörü tepkisi, b) Kontrol girdisi ve kontrol limiti tahmini, c) Hava hızı tepkisi, 
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Şekil 12. a) Gerçek girdi ile tahmin edilen girdinin kıyası, b) Yapay sinir ağ ağırlıkları, c) 
Geçmiş kümesinin minimum tekil değerleri, Simülasyon-2 
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SONUÇ 

 

Proje kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşan limitlerin tahmin edilmesi için 

yeni methodlar geliştirilmiştir. Limitlerin doğru bir şekilde daha gerçekleşmeden tespit 

edilebildiği ve kontrol girdilerinin sınırlandırılarak bu limitlerin aşılmasının önlenebildiği 

gösterilmiştir. 

Doğrudan Adaptif Limit Marjin Tahmini methodu ve  Kontrol Hassasiyeti Tahmini Tabanlı 

Kontrol Marjin Tahmini methodu birlikte çalışmaktadır. Öncelikle yaklaşan uçuş limitleri 

tahmin edilip, bu limitler kontrol hassasiyetine çevrilerek kontrol marjinleri tespit edilmektedir. 

Tespit edilen bu kontrol marjinleri ile pilotun hava aracına AKD üzerinden verebileceği kontrol 

girdileri sınırlandırılarak limit aşımı olması önlenmektedir. 

Benzer şekilde, Doğrudan Adaptif Kontrol Marjini Tahmini methodu ile de tespit edilen kontrol 

marjinleri kullanılarak, pilotun hava aracına AKD üzerinden verebileceği kontrol girdilerinin 

sınırlandırılması ile limit aşımı olması önlenmektedir. Bu methodun, bir önceki paragrafta 

değinilen methoda göre avantajı, limit marjin tahmini gerekmeden kontrol marjinlerinin tahmin 

edilebilmesidir. Bu sayede, tahmin süresi kısalmaktadır. Bu pilotun uyarılması ve pilotun tepki 

verebilmesi için daha uzun bir süre tanımakla beraber, bilgisayarda çözülmesi gereken işlem 

yükünün azalmasını da sağlamaktadır. 

Bu TÜBİTAK projesi sayesinde Stirling firmasından alınan AKD’nin ve Flight Link firmasından 

alınan uçuş kontrollerinin daha önceden kendi imkanlarımız ile geliştirilen helikopter ve uçak 

simülatörleri ile birleştirilmesi sonucu ortaya gelişmiş bir simülatör ortamı çıkmıştır. Bu 

sayede, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nün kontrol dalındaki araştırmalar 

için büyük bir kabiliyet kazanmıştır. 

Bu simülatör ortamı sayesinde bahsedilen ve bu proje kapsamında geliştirilen uçuş limiti 

tahmin methodları test edilebilmiş ve ne kadar efektif oldukları gösterilmiştir, ve gene bu 

kabiliyet sayesinde gelecekte, bu raporda sunulan methodların verimlerinin artırılması, yeni 

methodların geliştirilip test edilmesi, farklı geribildirim yöntemlerinin denenip karşılaştırılması 

için zemin hazırlanmıştır.  
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