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1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağı-

daki soruları cevaplayınız. 

 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 

 

Kod yazılırken python tabanlı kodlama ve kütüphaneler kullanılmaktadır. Python programlama 

dilinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

. Basit, Python basit ve sade bir dildir. İyi bir Python programı yazılım modeli olarak standart 

dil düzeyinde benzerlikler ve uyum gösterir (tabi İngilizce için geçerli bu durum) Python'un 

bu kadar konuşma diline yakın olan kod yapısı, onun piyasadaki en büyük silahıdır. 

· Öğrenmesi kolay, Python ile başlamak çok kolay. Python, daha önce bahsedildiği gibi 

olağanüstü basit dil olması öğrenim kolaylığı sağlıyor. 

· Free ve Açık Kaynak, basit şekilde bu ne işimize yarar?, bu yazılımın kopyalarını özgürce 

dağıtabilirsin, yazılımın kaynak kodunu okuyabilirsin, değişiklik yapabilirsin, yeni ücretsiz 

programlarda parçalarını kullanabilir ve bunları yapabileceğinizi bilirsiniz. 

· Üst Düzey Dil, bu özelliği sayesinde bir nevi makine ile haberleşme işini Python'a bırakmış 

olursunuz çünkü siz kodları yazarken makine dili ile uğraşmazsınız 

· Taşınabilir, Tüm Python programlarınız herhangi bir değişiklik gerektirmeden bu plat-

formlardan herhangi birinde çalışacaktır. 

· Yorumlanır, C veya C++ gibi diller derlenerek çalışır derleme işlemi kaynak kodu 

makine koduna(0 ve 1) çevirir. Yorumlayıcı bir dil kullandığımızda ayrı bir derleme ve 

yürütme adımı olmaz. Program sadece kaynak koddan çalıştırılır. Python, kaynak 

kodu bytecodes adı verilen bir ara birime çevirir ve sonra bunu bilgisayarın ana diline çevi-

rir, çalıştırır tabi bu durumlar Python dilinin daha hızlı ve kolay kullanılmasını sağlıyor. 

Nesne tabanlı, Python, nesne yönelimli programlamanın yanı sıra prosedür yönelimli pro-

gramlamayı da destekler. Python, C++ ya da Java gibi dillere kıyasla, özellikle nesne 

yönelimli programlama yapmanın çok güçlü ama basit bir yoludur. 

· Genişletilebilir,Çok hızlı çalışmak için kritik bir kod parçasına ihtiyacınız varsa, bu 

kodu C'ye yazıp bunu Python programınızla birleştirerek başarabilirsiniz. 

· Geniş Kütüphaneler, Python Standart Kütüphanesi gerçekten çok büyük. Düzenli 

ifadeler, dokümantasyon oluşturma, birim testi, iş parçacığı, veritabanları, web tarayıcıları, 

CGI, ftp, e-posta, XML, XML-RPC, HTML, WAV dosyaları, şifreleme, GUI (grafik 

kullanıcı ara birimleri) kullanarak çeşitli şeyler yapmanıza yardımcı olabilir. 

https://www.bilgisudur.com/home/c-programlama-dilinin-ozellikleri
https://www.bilgisudur.com/home/cpp-dilini-ozellikleri
https://www.bilgisudur.com/home/cpp-dilini-ozellikleri
https://www.bilgisudur.com/home/java-programlama-dilinin-ozelligi
https://www.bilgisudur.com/home/c-programlama-dilinin-ozellikleri
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· Görüntü işleme kütüphaneleri mevcuttur. 

Python ile neler yapılabilir: 

Bir makineye öğrenme yeteneği verebilirsin (Machine Learning) 

Web uygulamaları (Django) 

Bilimsel Fonksiyonları çok gelişmiştir. 

Rest APİ oluşturma 

Veri analizi 

Ağ ve Soket Programlama 

Masaüstü uygulamaları 

Ve dahası Python hem basit olması hemde zengin kütüphaneleri sayesinde bir çok alanda proje 

geliştirmeye olanak sağlar. 

 

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile 

açıklayınız. 

 

Python programlama dilinin yerine C++  programlama dili tercih edilebilir. Yapılan işin ni-

teliğine baktığımızda gecikmelerin büyük sorunlar oluşturabilir. C++ programlama dilinin en 

önemli özelliklerinden biri yüksek performans ve hızıdır. Bu nedenlerden dolayı oyun 

yazılımlarında ve anlık işlemlerin önemli olduğu yazılımlarda C++ tercih edilmektedir. Simül-

atör uygulaması olsada gerçek uygulamalara geçişte mutlaka C++ programlama dili ile kod 

yazılması faydalı olacaktır. 

 

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa ver-

ilerinin farkı nedir? 

Barometre sensörü hava basıncını ölçebilir. Deniz seviyesini baz alarak bulunulan yüksekliğin 

hava basınç ölçümünü yapabilir. Bu basınç bilgisi ile irtifa ölçümü de elde edilebilir. 

Uydular tarafından gönderilen Gnss verileri uçan araba üzerindeki gnss alıcı devresi ile konum 

bilgileri ve yükseklik irtifa bilgileri hesaplanır. 

Barometre sensör  verileri hava şartlarına göre hatalı değerler göstermesi mümkündür. Gnss 

verilerinde eğer yeterli sayıda uydu yakalanmış ise değerlerde yanılma payı azdır. 

Barometre sensörü ve Gnss alıcı sensörlerin kalitesi ölçedeki hataları aza indirecek etkendir. 
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Şekil 1: Gnss yapısı 

 

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu 

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 

İvmeölçer Deterministik ve Olasılıksal Hata Parametreler:  

Sabit kayma hatası: İvmeölçer sabit kayma hatası, sensöre herhangi bir ivme uygulanmadığı 

durumda ölçülen değerdir. 

Orantı katsayısı hatası: Orantı katsayısı, sensörün çıkışındaki değişim ile girişindeki değişim 

arasındaki orandır. İvmeölçer orantı katsayısı hatası, sensörün ideal orantı katsayısı değer olan 

1 ile sensörün ölçtüğü orantı katsayısı arasındaki farktır. 

Eksenel kaçıklık hatası: Eksenel kaçıklık problemi dahili ve harici olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. AÖB’yi oluşturmak için 3 adet MEMS ivmeölçer kullanılır ve bu 3 adet 

ivmeölçerlerin birbirlerine dik monte edilememesi sonucunda harici eksenel kaçıklık oluşur. 

İvmeölçerin üretimi sırasındaki oluşan eksenel kaçıklık ise dahili eksenel kaçıklık olarak 

adlandırılır. 

Sabit kayma kararsızlığı: İvmeölçer sabit kayma kararsızlığı, ivmeölçerin çalışma sırasındaki 

değişiminden kaynaklı hataları içerir. İvmeölçerin etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de 

değişir. 

Orantı katsayı kararsızlığı: İvmeölçer orantı katsayısı kararsızlığı, orantı katsayısındaki za-

manla değişimi ifade eder. İvmeölçerin etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de değişir. 

Rastgele sensör gürültüsü: Yüksek frekanslı gürültü terimleri (nicemleme gürültüsü, hız rasgele 

yürüme ve Gauss-Markov gürültüsü) rasgele sensör gürültüsünü oluşturmaktadır. 
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Dönüölçer Deterministik ve Olasılıksal Hata Parametreleri: 

Sabit kayma hatası: Dönüölçere herhangi bir giriş uygulanmadığı koşulda belirli bir süre 

ölçülen dönü değerlerinin ortalaması alınarak dönüölçer sabit kayma hatası elde edilir. 

Orantı katsayısı hatası: Dönüölçer orantı katsayısı, açısal hız girişi uygulanan eksen boyunca 

dönüölçer hassasiyetini oluşturur. Bu hata sabit terim, sıcaklıkla uyarılan değişimler, asimetri, 

doğrusal olmama hatası gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Dinamik kalibrasyon testleri ile orantı 

katsayısı hatasının en baskın bileşenleri olan sabit terim bileşeni ve sıcaklıkla uyarılan değişim 

bileşeni belirlenebilir. 

Eksenel kaçıklık hatası: Dönüölçerlerin yanlış hizalanmasından kaynaklanarak her dönüölçer 

diğer dönüölçerlere tam dik olmayabilir. Bunun sonucunda her eksenin diğer iki eksen etrafın-

daki dönüye karşı hassasiyeti oluşur.  

İvmeye bağlı sabit kayma hatası: MEMS dönüölçer yapısı doğrusal ivmeye karşı duyarlılık 

gösterir. Bu etki sensörün çıkışında bir kaymaya neden olur. 

Sabit kayma kararsızlığı: Dönüölçer sabit kayma kararsızlığı, ivmeölçerin çalışma sırasındaki 

değişiminden kaynaklı hataları içerir. Dönüölçerin etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de 

değişir. 

Orantı katsayı kararsızlığı: Dönüölçer orantı katsayısı kararsızlığı, orantı katsayısındaki za-

manla değişimi ifade eder. Dönüölçerin etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de değişir. 

Rastgele sensör gürültüsü: Yüksek frekanslı gürültü terimleri (nicemleme gürültüsü, açısal 

rasgele yürüme ve Gauss-Markov gürültüsü) rasgele sensör gürültüsünü oluşturmaktadır. 

2. Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşa-

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

hedef=cezeri.hedefler[0] Hedef verileri alınıyor. 

hedefEnlem=hedef.enlem 

hedefBoylam=hedef.boylam 

Hedef Enlem ve Boylam bilgileri  

değişkene atanır. 

enlemFark=hedefEnlem-cezeri.gnss.enlem 
Hedefe olan enlem uzaklığı 
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 hesaplandı. 

boylamFark=hedefBoylam-cezeri.gnss.boylam 

Hedefe olan boylam uzaklığı 

 hesaplandı. 

egim=abs(boylamFark/enlemFark) 

Boylam Enlem bölünüp mutlak 

değeri alınarak eğim  

bulunmaktadır. 

daraci=math.atan(egim)  Eğimin radyan cinsinden açı  

değeri hesaplanmaktadır. 

if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  genisaci=-

3.141592654+daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlemfark<0 : 

genisaci=3.141592654-daraci  

            elif boylamfark <0 and enlemfark>=0 : 

genisaci=-daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 

:genisaci=daraci    

            acifark=genisaci-cezeri.manyeto-

metre.veri 

            if acifark <3.14: acifark=aci-

fark+6.283185307 

            if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

 

Hedefin hangi koordinat  

bölgesinde olduğu tespid edilip en 

kısa taraftan dönmesi sağlanıyor. 
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            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

Yapılan testlerde hedefe dönüşün 

4 eşit parçaya bölünerek yapılması 

daha sağlıklı olmuştur. 

 

 

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz?  

 

“cezeri.hedefler”   veri dizisi, hava  aracının hedef bilgilerini vermektedir. Hedef bilgisi enlem 

ve boylam olmak üzere iki tanedir. Örnek  olarak ilk hedef için cezeri.hedefler [0], ikinci hedef 

için cezeri.hedefler [1]  ifadeleri kullanılmaktadır.  

 

Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?  

if (cezeri.gnss.enlem-hedefEnlem+cezeri.gnss.boylam-hedefBoylam) <=0.3: 

şartı ile bulunulan enlem ve boylam degerleri ayrı ayrı hedef enlem ve boylam değerlerinden 

çıkarıldığında bu iki değerin toplamı yaklaşık sıfırdan küçük eşitse hedefe  ulaşılmış demek-

tir. Iniş işlemi yapılabilir. Burada uçuş teslerinde 0,3 degeri iniş için eşik degeri alınmıştır. 

 

III. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

 

Senaryo 1 de Radar sensörü iniş için kullanılmıştır. Radar deniz seviyesinden yüksekliği de-

gilde iniş bölgesine olan gerçek yükseklik bilgisini vermektedir. Lidar sensörü yağmurlu 

bölgeler olduğu için hataya düşmektedir. Lidar kullanılamaz. 

IV. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl?  

İnişte “cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)”  komutu kullanılmıştır. İniş hızı “cezeri.imu.Vz”  

komutu ile hesaplandığında 4.4 m/sn olduğu görülmüştür. 
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cezeri.yavas = 4.4 m/sn 

cezeri.orta = 8.8 m/sn 

cezeri.hizli =13.2 m/sn 

3. Senaryo 4’te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soru-

ları cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? 

“bolge.ucusa_yasakli_bolge”  veri dizi ile uçuşa yasaklı bölge ise True değeri dönecektir. 

Aksi halde False bilgisi oluşacaktır. 

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

bolge = cezeri.yerel_harita[0] 

alan=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss. 

enlem,cezeri.gnss.boylam) 

if bolge.ucusa_yasakli_bolge: 

Uçuşa yasaklı bölge tespiti  

yapılmaktadır.  

boylamfark = alan.boylam-

cezeri.gnss.boylam 

enlemfark = alan.enlem-cezeri.gnss.enlem 

egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

daraci=math.atan(egim)  

 

Uçuşa yasaklı bölge tespit edildikten 

sonra hedefle olan açıya göre sağ veya 

sol taraftan geçiş için açı  

hesaplanmakta. 

if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  geni-

saci=-3.141592654+daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlem-

fark<0 : genisaci=3.141592654-daraci  

            elif boylamfark <0 and enlem-

fark>=0 : genisaci=-daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlem-

fark>=0 :genisaci=daraci    

Dönüş açısı hesaplanmaktadır. 
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acifark=genisaci-cezeri.manyetometre.veri 

            if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

            if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

             

  

Aracın kısa mesafeden dönmesi işlemi 

yapılmaktadır 

if acifark<0: cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

if acifark>=0: cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

cezeri.bekle(4) 

cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Açı değerine göre sağ veya sola 4 sn 

gidilmektedir. Sonra  yasaklı bölge 

kontrolü tekrar yapılmaktadır. 

 

4. Senaryo 7’de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı 

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

“cezeri.trafik” veri yapısından hava araçlarının konum bilgileri enlem ve boylam bilgileri 

alınmaktadır. 

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı 

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

Algoritma Açıklama 

 

for trf in cezeri.trafik: 

 

Hava araçlarının kum bilgileri  trf  

dizisine alındı. 

if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) 

+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam))<enk:   

       enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) 

+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

                ind=sayac 

            sayac+=1     

En yakın hava aracı indis bilgisi  

hesaplandı 
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if (enk<5):   

            boylamfark 

=cezeri.trafik[ind].boylam-cezeri 

.gnss.boylam +0.000001 

      enlemfark = cezeri.trafik[ind].enlem-

cezeri.gnss.enlem+0.000001 

Hava aracı mesafesi eşik  

değerinden(5) küçük olup olamadığı 

kontrol edildi. 

egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

            daraci=math.atan(egim)      

            if boylamfark <0 and enlemfark<0:  

genisaci=-3.141592654+daraci  

     elif boylamfark >=0 and enlemfark<0:  

genisaci=3.141592654-daraci  

     elif boylamfark <0 and enlemfark>=0:  

genisaci=-daraci  

   elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 : 

genisaci=daraci    

 

acifark=genisaci-cezeri.manyetometre.veri 

            if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

            if acifark >3.14:  

acifark=acifark-6.283185307 

             

          if acifark>cezeri.manyetometre.veri:  

cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

       if acifark<=cezeri.manyetometre.veri:  

cezeri.sola_git(cezeri.hizli)                  

            cezeri.bekle(5) 

Hava aracından kaçış yönü  

hesaplanmaktadır. Hesaplanan kaçışın 

en uygun taraftan yapılması  

sağlanmıştır. 
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5. Senaryo 8’de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soru-

ları cevaplayınız. 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

“cezeri.harita.hastaneler” veri yapısı ile haritadaki hastanelerin konum bilgileri bir dizi 

değişkene alınmaktadır. 

 

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 

gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

for trf in cezeri.harita.hastaneler: 

Haritadaki hastaneler trf   

dizisine alınmaktadır. For  

döngüsü ile her hastanenin  

konum bilgilerine  

ulaşılmaktadır. 

       if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) +   

abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam))<enk:   

 

Bulunulan konuma göre  

hastane enlem ve boylam  

bilgilerinden hesaplanmakta ve 

diğer hastane konumları  

İle karşılaştırılarak en yakın 

hastane tespit edilmektedir. 

               enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) + 

abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

Her hastanenin enlem ve  

boylam hesabı ile konum  

hesabı enk değişkenine  

atanmaktadır. 

               ind=sayac 

İndis değeri ile trf dizisindeki 

en yakın hastane bilgisi  
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tutulmaktadır. 

sayac+=1 

Dizinin indis değeri arttırıl-

maktadır. 

varis1 = cezeri.harita.hastaneler[ind] 

            hedef_enlem=varis1.enlem 

            hedef_boylam=varis1.boylam 

En yakın hastane konumu he-

saplanmaktadır. 

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?  

“cezeri.gnss.hata” veri yapısından sensörde arıza var ise True değeri üretilmektedir.  

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1’de ver-

ilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

elif inis==True: 

İniş yapılması için True bilgisi 

atanmışsa. 

 while cezeri.radar.mesafe >0.6: 

         cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Radar mesafesi 0,6 değerine 

ulaşıncaya kadar cezeri aşağıya 

inecektir 

cezeri.dur() cezeriyi durdur. 

 

7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve gö-

revi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

 



16 

 

Algoritma Açıklama 

man=[cezeri.manyetometre.veri] 

aci=[cezeri.manyetometre.veri] 

hip=[0] 

konumx=cezeri.gnss.enlem 

konumy=cezeri.gnss.boylam 

for gorevno in range(0,2): 

    enlemfark=cezeri.hedefler[gorevno].enlem-

konumx 

    boylamfark=cezeri.hedefler[gorevno].boy-

lam-konumy 

    hip.append(math.sqrt(enlemfark*enlem-

fark+boylamfark*boylamfark)) 

    cezeri.yazdir(gorevno,"-hip",hip[go-

revno+1],"e",enlemfark,"b",boylamfark) 

    egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

Cezerinin kalkış öncesi konum ve 

açı bilgileri oluşturulan dizi  

değişkenlerine atandı. 

 daraci=math.atan(egim)  

    if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  geni-

saci=-3.141592654+daraci  

    elif boylamfark >=0 and enlemfark<0 : geni-

saci=3.141592654-daraci  

    elif boylamfark <0 and enlemfark>=0 : geni-

saci=-daraci  

    elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 

:genisaci=daraci    

    acifark=genisaci-aci[gorevno] 

    if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

    if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

Uçağın gideceği gideceği yön he-

saplandı. Dönüş kısa taraftan ya-

pıldı. 
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aci.append(acifark) 

    konumx=cezeri.hedefler[gorevno].enlem 

    konumy=cezeri.hedefler[gorevno].boylam 

saniye.append((hip[1]*20)/(8.8)) 

saniye.append((hip[2]*20)/(8.8)) 

man.append(aci[1]) 

man.append(aci[1]+aci[2]) 

Görev konumlarını, hipotenüs uzun-

lukları, yol alınacak süreler ve açı-

ları dizi değişkenine aldık. 

for gorevno in range(1,2): 

            for i in range(1,5): 

                cezeri.don(aci[gorevno]/4) 

                cezeri.bekle(1) 

            cezeri.dur() 

B noktasına dönüş. 

for i in range(1,8): 

                acifark=man[gorevno]-

cezeri.manyetometre.veri 

                if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

                if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

                cezeri.don(acifark) 

                cezeri.bekle(1) 

                cezeri.dur() 

Dönüş açısının doğruluğu kontrol 

ediliyor. 

baslangic=cezeri.ros_zamani() 

            while(cezeri.ros_zamani()-

baslangic)<saniye[gorevno]+2: 

                cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Hesaplanan süre kadar ileri gidecek. 

Hedef  noktasına ulaşacak. 

 

8. Senaryo 12’de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

I. GNSS karıştırma (jamming ) ve yanıltma ( spoofing ) nedir? Farkları nelerdir?  

 

Uydularla konum belirleme ve navigasyon sistemlerinin de özellikle “jamming-frekans bozma” 

ve “spoofing-sahte sinyal”saldırılarına maruz kalabileceği yönünde endişeler mevcuttur. 
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Jamming :  

GNSS’e yönelik en belirgin tehditlerden biri “jamming” saldırısıdır. Bu saldırılar kullanıcının 

ekipmanına sinyaller erişene ve de işlenene kadar zayıflamaktadır. Zayıflayan sinyallere ise 

kötü niyetli ya da kazaen müdahale etme olanağı da bu nedenle mümkündür. 

Spoofing : 

GNSS’e yönelik bir diğer siber saldırı da spoofing vasıtasıyla yapılabilir. Spoofing saldırısında 

saldırgan kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi erişebilmektedir. 

GNSS sinyallerinin de sahte taklitlerinin yapılabileceği iddia edilmektedir. 

GNSS ile ilgili siber güvenliği sağlayabilmek için şifreleme ve kimlik doğrulama önemlidir. 

Sivil GPS sinyalleri ise bu iki özellikten yoksundur ve bu nedenle de spoofing saldırılarına 

açıktır. Hatta maalesef bu saldırılar çok düşük maliyetli basit ekipmanlarla dahi yapılabilmekte-

dir.  

 

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

 

if  cezeri.gnss.karisim==True: 

 

GNSS sensöründe spoofing yanıltma 

saldırısı oldugunda gürültü durumu. 

"True" olacaktır. 

  

9. Senaryo 13’te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algo-

ritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? 

İniş için Barometre, Gnss sensörlerinin irtifa değerleri alınmıştır.  İniş sırasında arıza  

oluşmaktadır. Bu yüzden inilecek konumda bulunulduğu için cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

komutu ile iniş yapılmaktadır. 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

Radar sensörü uçuş yüksekliliğinde  etkisizdir. O yüzden kullanılmamıştır.  Lidar sensörüde 

uçuş esnasında hataya düşmektedir. Bu yüzden tercih edilmemiştir. 



19 

 

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

if cezeri.barometre.hata==True or cezeri.gnss.hata==True: 

        inis=True 

Barometre veya gnss hataya 

düşmüşse iniş  

yapılmaktadır. 

elif inis==True: 

        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

İniş değişkeni True  

olduğunda iniş işlemi  

gerçekleştirilir. 

 

10. Senaryo 15’te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava 

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? 

“cezeri.manyetometre.veri” verisi ile manyetometre veri kaybı tespit edilmektedir.   

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

varis1 = cezeri.hedefler[gorevno] 

            hedef_enlem=varis1.enlem 

            hedef_boylam=varis1.boylam 

            boylamfark = varis1.boylam-cezeri.gnss.boylam 

            enlemfark = varis1.enlem-cezeri.gnss.enlem 

            egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

            daraci=math.atan(egim) 

Gitmesi gereken yön 

enlem boylam bilgileri 

kullanılarak  

hesaplandı. 
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III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi 

açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

egim =abs(cezeri.imu.Vy/cezeri.imu.Vx) 

        daraci=math.atan(egim)          

        cezeri.yazdir("daraci",daraci) 

 

        if cezeri.imu.Vy<0 and cezeri.imu.Vx<0 :  genisaci=-

3.141592654+daraci  

        elif cezeri.imu.Vy>=0 and cezeri.imu.Vx<0 : geni-

saci=3.141592654-daraci  

        elif cezeri.imu.Vy <0 and cezeri.imu.Vx>=0 : geni-

saci=-daraci  

        elif cezeri.imu.Vy >=0 and cezeri.imu.Vx>=0 :geni-

saci=daraci   

 

        acifark=genisaci 

        if acifark <3.14: acifark=acifark+6.283185307 

        if acifark >3.14: acifark=acifark-6.283185307 

        cezeriyon=acifark 

İMU sensörü ile aracın 

gittiği yön hesaplandı. 

 

11. Senaryo 16’da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava 

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 

“cezeri.batarya.veri”  Uçan arabanın batarya doluluk bilgisi vermektedir. Elde edilen değer 

yüzdelik doluluk oranıdır. 
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II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden? 

 

Yapılan testlerde batarya gerilimi %50 altına geldiğinde şarj istasyonlarının veri seti çekilerek 

en yakın şarj istayonuna ulaşılabildiği görülmüştür. 

 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 

“cezeri.harita.sarj_istasyonlari” veri yapısı ile şarj istasyonlarının konum bilgileri alınmak-

tadır. En yakın konum bilgisi hesaplanarak araç yönlendirilmektedir.  

Örnek kod:  

if cezeri.batarya.veri<50 : 

            pildolu=False 

            for trf in cezeri.harita.sarj_istasyonlari:            

                if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem)+abs(trf.boylam-ezeri.gnss.boylam))<enk:   

                    enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem)+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

                    pildurak=trf 
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