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QUADCOPTER TANIMI 

Aynı zamanda quadrotor helikopter, quadrocopter ve quadracopter isimleri verilen quadcopter, dört 
motor tarafından kaldırılan ve yürütülen bir multicopter’dir. Sabit kanatlı hava araçlarının aksine 
quadcopter’ler kaldırma kuvvetini dönen kirişlerden elde ettiği için rotorcraft sınıfına girer. 
Quadcopter’ler helikopterlerin aksine genellikle simetrik olarak yerleştirilmiş pervaneler kullanır. 
Bunlar kolektif olarak ayarlanır ancak helikopterdeki gibi döngüsel (cyclic) değildir. Cihazın kontrolü 
motorların dönüş hızını değiştirerek, yani tork yükünü ve itme/kaldırma karakteristiklerinde farklılık 
yaratarak sağlanır.  

 
 

KULLANIM ALANLARI 

 

Araştırma Platformu 

 

Quadcopter’ler üniversite araştırmalarında, uçuş kontrol teorisi, navigasyon, gerçek 

zamanlı sistemler ve robot teknolojisi gibi birçok alanda test ve değerlendirme de kullanılır. Son 

yıllarda çoğu üniversitede giderek artan bir şekilde karışık manevralar yapan quadcopter’ler 

görülmüştür. Sürü halindeki quadcopter’ler formasyon halinde havada durarak takla, halkadan 

geçme ve grup olarak bir pencereden geçme gibi karışık görev görevleri uygulayabilir. 

 

Asker ve Güvenlik Güçleri 

 

Quadcopter insansız hava araçları asker ve güvenlik güçleri tarafından takip, keşif ve 

kentsel alandaki arama kurtarma çalışmaları için kullanılır. Bunun bir örneği küçük ve sessiz bir 

UAV olan, Kanadalı AeryonLabs tarafından üretilen AeryonScout’tır. Şirket Orta Amerika’daki 

uyuşturucu kaçakçısının ormanın derinliklerinde kıstırılması sırasında önemli bir rol oynadığını 

iddia etmiştir. 

 

 

 



Ticari 

 

Quadcopter’lerin en çok kullanıldığı alan havadan çekimlerdir. Maliyet düşüklüğü ve 

otonom uçuş özelliği sayesinde quadcopter’ler bu işler için çok uygundur. Quadcopter’lerle 

havadan fotoğraf çekmek GPS koordinatlarını girip bir tuşa basmak kadar basittir. On-board 

kameraları sayesinde kullanıcılar görüntüyü canlı olarak yere aktarabilir. Emlak fotoğraflamadan 

endüstriyel sistem denetimine kadar birçok firma tarafından kullanılır. Çeşitli kuruluşlar 

quadcopter’lerin kapalı devre televizyon özelliklerinden yararlanarak yerdeki hareketliliği takip 

eder. 

 

Uçuş Kontrolü 

 

Her motor merkezinden bir itme gücü ve tork üretir, bunun yanında cihazın uçuş yönünün 

aksine bir sürükleme kuvveti oluşur. Bütün motorlar eşit açısal hızda dönüyorsa, birinci ve üçüncü 

motorla ikinci ve dördüncü motor ters yönlere dönüyorsa, toplam aerodinamik tork ve bundan 

dolayı yalpa eksenine etkiyen açısal hızlanma sıfırdır. Yani konvansiyonel helikopterlerde 

kullanılan sapmayı stabilize eden motora ihtiyaç yoktur. Sapmaya aerodinamik torkların 

arasındaki uyuşmazlık sebep olur. 

 

Pitch ve roll eksenlerine etkiyen açısal hızlanma yalpa eksenine etki etmeden 

uygulanabilir. Aynı yöne dönen her pervane pitch veya roll ekseninden birini kontrol eder ve bir 

motorun itme kuvvetini arttırırken diğerini azaltmak yalpa stabilitesi için gerekli olan tork 

dengesini koruyarak roll veya pitch eksenine tork uygulanmasını sağlar. Böylelikle, sabit 

pervaneler quadrotorların her eksene manevrasını sağlar. Öteleme ivmesi ise sıfır olmayan bir 

pitch veya roll açısıyla sağlanır. 

 

Üç, altı veya başka bir sayıda motor yerine dört motor kullanılmasının sebebi dört motorun iki 

uygun dönel simetriye sahip olmasıdır. Dört motorla itmeyi yanlara verip roll hareketi yapmak 

kolaydır. İki aynı yöne dönen motorun birinin hızının artıp diğerinin azalmasıyla toplam tork ve 

yalpaya uygulanan güç sıfır olarak kalır. Klasik bir helikopteri kontrol ederken ana motordan 

gelen torku dengeleyip yalpa kontrolü uygulamak zor bir işlemdir ve hatırı sayılır ölçüde pratik 

gerektirir. Quadcopter’in ise yalpa kontrolü doğuştan dengededir. Ana kontroller değişse de 

öğrenmesi daha kolaydır. Günümüzde kaliteli quadcopter’ler kendinden gyroscope’lu olup 

yalpayı daha eksiksiz stabilize eder.  

Quadcopter’lerin motorları “elmas” veya “kare” şeklinde dizilebilir.  

  
Quadcopter özdeş motorlarının dönüş yönleri 



 

 
 

Quadcopter’in havada asılı durma pozisyonundaki (hover pozisyonu) özdeş motorların devir 

hızları 

  
Quadcopter’in yalpa (yaw) hareketi yapması için özdeş motorların çalışması gereken devir hızları 

 



 
 Quadcopter’in dönme (roll) hareketi yapması için özdeş motorların çalışması gereken devir 

hızları 
 
FRAME KİT PARÇALARIMIZ 

ALT TABLA 

 



AYAK 

 

KANAT 

 



ALT TABLA 

 

MONTAJ 

 



PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER 

4 ADET EMAX 2213 FIRÇASIZ MOTOR 

4 ADET 30A ESC 

1 ADET 10400 MAH 35C 3S LİPO PİL 

4 ADET 1045 PERVANE 

HC-05 BLUETOOTH  

GY-51 GYRO SENSÖR 

GÜÇ DEVRESİ 

ARDUİNO 

LİPO ŞARJ CİHAZI 

LİPO BATARYA BUZZER 

 

PROJEDEKİ YAZILIM 

MOTOR TEST KODLARI 

#include <Servo.h>  

Servo fircasizMotor; 

#define potPin A5 

uint16_t MotorHIZI = 0; 

void setup() { 

  pinMode(potPin, INPUT); 

  fircasizMotor.attach(11);  } 

void loop() { 

  MotorHIZI = analogRead(potPin); 

  MotorHIZI = map(MotorHIZI, 0, 1023, 0, 180); 

  fircasizMotor.write(MotorHIZI); 

  delay(15); } 

 

 



GYRO TEST KODLARI 

#include <MPU6050.h> 

#include <I2Cdev.h> 

#include <Wire.h> 

MPU6050 ACC_GYR; 

int16_t accx, accy, accz; 

int16_t gyrx, gyry, gyrz; 

int x; 

int y; 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

Serial.begin(9600); 

ACC_GYR.initialize(); 

Serial.println(ACC_GYR.testConnection() ? "BAŞARILI":"BAŞARISIZ"); 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  ACC_GYR.getMotion6(&accx, &accy, &accz, &gyrx, &gyry, &gyrz); 

  x=map(accx,-17000,17000,0,180); 

  y=map(accy,-17000,17000,0,180); 

  Serial.println("x_durum= "); 

  Serial.println(x); 

  Serial.println("y_durum= "); 

  Serial.println(y); 

  delay(1000); 

} 

 



BLUETOOTH TEST KODLARI 

 

#define BLYNK_PRINT Serial 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial SwSerial(2,3); //RX,TX 

 

#include <BlynkSimpleSerialBLE.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

char auth[] = "75572036aff540d69c36f15c2f1d91d2"; 

 

SoftwareSerial SerialBLE(2,3); //Rx,Tx 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

  SerialBLE.begin(9600); 

  Blynk.begin(SerialBLE,auth); 

  Serial.println("Bağlanmak için bekleniyor..."); 

   

} 

 

void loop() { 

    // put your main code here, to run repeatedly: 

  Blynk.run(); 

 

} 

 



UÇUŞ KONTROL KODLARI(MATLAB) 

n= str2double(get(handles.n_edit,'String')); 
x= str2double(get(handles.x_edit,'String')); 
y= str2double(get(handles.y_edit,'String')); 
a=n; 
b=n; 
c=n; 
d=n; 
if (80<x<200) 
    if (80<y<200) 
        set(handles.text,'String',"sensör"); 
    end 
     if (y<80) 
            a=n+10; 
            b=n+10; 
            c=n; 
            d=n; 

  
        end 
        if (200<y) 
            a=n; 
            b=n; 
            c=n+10; 
            d=n+10; 

  
        end 
end 
if (80<y<200) 
     if (x<80) 
            a=n+10; 
            b=n; 
            c=n; 
            d=n+10; 

  
        end 
end 
if (80<y<200) 
     if (200<x) 
            a=n; 
            b=n+10; 
            c=n+10; 
            d=n; 

  
        end 
end 
if (y<80) 
     if (x<80) 
            a=n+10; 
            b=n+10; 
            c=n; 
            d=n+10; 

  
        end 
end 
if (y<80) 
     if (200<x) 
            a=n+10; 
            b=n+10; 
            c=n+10; 



            d=n; 

  
        end 
end 
if (200<y) 
     if (x<80) 
            a=n+10; 
            b=n; 
            c=n+10; 
            d=n+10; 

  
        end 
end 
    if (200<y) 
     if (200<x) 
            a=n; 
            b=n+10; 
            c=n+10; 
            d=n+10; 

  
        end 
    end 
            set(handles.a_text,'String',a); 
            set(handles.b_text,'String',b); 
            set(handles.c_text,'String',c); 
            set(handles.d_text,'String',d); 

 


