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Tanımlar 

 İKA: Senaryo ortamında görev yapan insansız kara aracı. 

 İHA: Senaryo ortamında görev yapan insansız hava aracı. 

 Araç: Senaryo ortamında görev yapan İHA ve İKA ‘lar için kullanılan genel ad. 

Yakıt / Şarj: Araçların hareket etmelerini sağlayacak olan kısıtlı enerji kaynağı. Teknik Şartname 

‘nin bazı bölümlerinde bu enerji yakıt olarak, bazı bölümlerinde ise şarj olarak bahsedildiği için 

bu raporda da iki tanım da kullanılmıştır. 

Senaryo: Yarışma sırasında, verilen simülasyon dünyası üzerinde hazırlanan algoritmaların 

koşturulacağı her bir seans. 

YGK: Yarışma Komitesi tarafından hazırlanan, araçları kontrol etmek ve simülasyon ortamından 

gerekli bilgileri almak için kullanılacak olan yazılım geliştirme kiti. 

PKM: Yarışma sırasında YGK üzerinden şarj istasyonlarının, depoların ve yardıma ihtiyacı olan 

insanların konumlarını yayınlayacak olan Pandemi Kontrol Merkezi.
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1. Yönetici Özeti 

 İnsansız sistemlerin önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan eliyle yapılması zor veya tehlikeli 

olan birçok görev, artık bu sistemler ile gerçekleştirilmektedir. İnsanları taklit ederek öğrenme ile yola 

çıkmış olan bu teknoloji; artık insanlardan çok daha yetenekli hale gelmiştir. Ancak bu sistemlerin 

insanlardan öğrenmesi gereken bir önemli şey daha var: yardımlaşma. Her ne kadar pek çok otonom 

sistem tek başına belirli görevleri başarıyla yerine getirebilse de yeri geldiğinde en doğru çözüm, bu 

sistemleri bir araya getirebilmek ve birlikte çalışmalarını sağlayabilmektir. Sürü sistemleri birlikten kuvvet 

doğar atasözünün otonom robotlar dünyasındaki yansımasıdır. 

 Helen etkisi altında yaşadığımız Covid-19 küresel salgını sebebiyle öğrendiğimiz şeylerden 

birisi de insanoğlunun kurduğu pek çok sistemin kırılgan olduğudur. Yaşanan bu salgında dünyanın pek 

çok noktasında sağlık, ulaşım ve kargo taşımacılığı gibi çok sayıda sektör hızla artan talep karşısında 

yetersiz kalmıştır. 

 Sürü sistemleri bu gibi durumlarda oldukça faydalı olacaktır. İnsanların yetersiz kaldığı anlarda 

adeta onların sırtındaki yükü alacak, aksayan veya gerçekleştirilemeyen görevlerin üstesinden 

gelebileceklerdir. Covid-19 salgını için örnek olarak, kargo hizmetini insanlar yerine otonom sürü 

sistemlerinin gerçekleştirmesi çok daha verimli olacaktır. Ayrıca filyasyon ekiplerinin kendilerini risk 

altına atmaları yerine bu görev sürü elemanlarına yaptırılabilir. 

 Bu ve benzeri pek çok örnekten de görülebileceği gibi ülkemizin ve tüm insanlığın geleceği için 

otonom teknolojilerin, özellikle de sürü teknolojilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Parsel 

Takımı da bunun farkındadır ve bu sebeple kendilerini bu yönde geliştirmeye çabalamaktadırlar. 

Parsel Takımı (önceki adıyla Pars Takımı) Teknofest 2020 Gaziantep Sürü İHA Simülasyon 

Yarışmasında final aşamasında yarışmış ve yarışmayı 9. Sırada tamamlamıştır. Takım bu sene, 

yenilenen kadrosu ile beraber Teknofest 2021 İstanbul ‘da, bu yarışmanın devamı niteliğinde olan 

Karma Sürü Simülasyon Yarışmasında yarışmak ve başarılı bir sonuç elde etmek için çaba 

göstermektedir. 

 Proje geliştirilmeye başlanmadan önce Yarışma Şartnamesi ve Teknik Şartname üzerinden ister 

ve gereksinimler belirlenmiş, literatür taramaları ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili araştırmalar 

yapılarak fayda sağlayabilecek teknik ve yöntemler analiz edilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda çıkan 

sonuçlar ile tasarlanan çözümleri içeren ön tasarım, bu raporda anlatılmıştır. 

2. Proje Yönetimi 

 Takımın, Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma yöntemi ile projeyi 

geliştirmesi uygun görülmüştür. Proje yönetim sistemi olarak Trello, versiyon takip sistemi olarak da 

Github kullanılmaktadır [10 - 11]. Takım içi iletişim için Discord uygulaması kullanılmaktadır [12]. 

Takım üyeleri Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takım kaptanı ise aynı bölümden mezun olmuş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 

Savunma Sistemleri A.B.D. Yüksek Lisans öğrencisidir. 

2.1. Takım Organizasyonu 

 Takım Organizasyon şeması EK – 1’ de sunulmuştur.  

2.2. Gantt Diyagramı 

 Gantt Diyagramı EK – 2’ de sunulmuştur. 
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3. Görev Gereksinimleri 

 Yarışma Şartnamesi ‘nin ve Teknik Şartname ‘nin incelenmesi sonucunda belirlenen ister ve 

gereksinimler, üzerinde çalışılmasını ve çözüm geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla farklı alt başlıklar 

altında toplanarak maddeler halinde listelenmiştir. 

3.1. Araç Hareket Kontrolü 

 Simülasyon üzerinde tüm araçlar tam otonom çalışmalı ve bir sürü halinde, görev paylaşımı 

yaparak birlikte hareket etmelidirler. 

 Her araç türü için birer kontrolcü betiği programlanacaktır. Fakat bu betikler kontrol ettikleri 

aracın hangisi olduğunu bilmeli ve buna göre kararlar verebilmelidir. 

 Simülasyon dünyasından gerekli veriler, YGK tarafından yayınlanan ROS Topic mesajlarından 

alınmalı ve bu mesajlara göre gerekli işlemler yerine getirilmelidir. 

 Araçların kontrol edilmesi için YGK modüllerinden biri olan Karma Sürü Elemanı Kontrol Modülü 

aracılığı ile simülasyon ortamına hareket komutları aktarılacaktır. 

 Verilecek hareket komutları, araç için belirlenmiş olan ROS Topic mesajı olarak gönderilecektir. 

 Araçların maksimum dönüş açıları, hareket hızları vb. gibi hareket kabiliyetleri kısıtlıdır. 

Araçların kontrolü için verilecek olan komutlar bir fiziksel hesaplama modülünden geçirilecek ve 

bunun sonucuna göre simülasyon ortamında ilgili araç hareket ettirilecektir. Bu sebeplerden 

dolayı araçlara hareket komutu verilirken fiziksel kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.2. Araç Navigasyonu 

 Araçların birbirleri ile veya simülasyon dünyasındaki herhangi bir obje ile çarpışmaması 

gerekmektedir. Çarpışan araçlar görev dışı kalacaktır. Bu durum hem senaryoya bir araç eksik 

devam edilmesine, hem de ceza puanı alınmasına sebep olur. 

 İHA ‘ların 3D ortamda, çarpışmalardan da kaçınacak şekilde en optimum rotayı belirlemesi ve 

buna göre hareket etmesi gerekmektedir. 

 İKA ‘ların rotalarını verilen 2D graf üzerinde, çarpışmalardan da kaçınarak en optimum şekilde 

belirlemesi ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. 

 İKA ‘ların hareket düzleminde, doğrusal hareket eden başka kara araçları da bulunabilecektir. 

İKA ‘ların bu araçlarla da çarpışmaması gerekmektedir. 

3.3. İlaç ve Erzak Taşıma 

 Araçların, YGK üzerinden yayınlanan, PKM ‘den gelen ROS Topic mesajları takip etmesi ve 

verilen adresteki insanlara ihtiyaç duyduğu malzemeleri taşıması gerekmektedir. 

 Adres bilgileri GPS konumu olarak verilecektir. Verilen jeodezik koordinatlar kartezyen 

koordinatlara dönüştürülerek kullanılmalıdır. 

 Taşınması gereken malzemeler ilaç ve erzak olarak iki farklı kategoridedir. Verilen adreslere, 

talep edilen miktarda ve türde malzemeler teslim edilmelidir. 

 Malzemelerin yüklenmesi için araçların depodan yükleme yapması gereklidir. 

 Aynı teslimatı birden fazla aracın yapmaya çalışmaması, her adrese bir aracın gitmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 Araçların taşıma kapasiteleri kısıtlıdır. Ayrıca ilaçların ve erzakların ağırlığı da farklıdır. Araçlar, 

üzerlerindeki yükleri teslim ettikten sonra tekrar yükleme yapabilmektedir. Bu durumda, 

araçların görevlerini en kısa sürede yapmaları ve şarjlarını en verimli şekilde kullanmaları için 

önceden gidecekleri adresleri ve bu adreslere teslim edilecek malzemeleri belirlemeleri; 

ardından da belirlenen görevi yerine getirmeleri gerekmektedir. 

3.4. Yakıt Yönetimi 

 Araçların yakıtları kısıtlıdır ve bittiğinde görev dışı kalırlar. Bu durum hem senaryoda bir araç 

eksik devam edilmesine, hem de ceza puanı alınmasına sebep olur. 
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 İHA’ ların ve İKA’ ların yakıt tüketim eğrileri farklıdır. Ayrıca yakıt rezervleri de farklı olabilir. Yakıt 

hesaplamaları buna göre yapılmalıdır. 

 Araçlar görev süresi boyunca yeniden şarj edilebilir. Bunun için YGK ‘da yayınlanan şarj 

istasyonlarından birinde bulunulması gereklidir. Araçlar bu istasyonlarda bulundukları süre 

boyunca şarj olacaklardır. Tam şarja ulaşmaları için bir süre beklemeleri gerekecektir. Tüm 

görevleri en kısa sürede tamamlayabilmek için araçların şarj olmak için harcayacakları toplam 

süre minimum tutulmalıdır. 

 Aynı şarj istasyonuna birden fazla aracın yönelmesi çarpışmalara sebep olabilir. Araçların boş 

olan bir istasyona giderek şarj olmaları gerekir. 

 Araçlar, senaryo tamamlandığında başlangıç noktalarına geri dönebilmelidir. 

4. Tasarım Çözümü 

4.1. Araç Hareket Kontrolü 

 Araçların kontrol edilmesi için İHA ve İKA ‘lara özel kontrolcü betikleri hazırlanacaktır. Kontrolcü 

betikleri Python programlama dili ile nesne yönelimli olarak programlanacaktır.  

Otonom şekilde tüm görevlerin gerçekleştirilebilmesi için kontrolcü betikler içerisinde bir karar 

mekanizması ve verilen karara ilişkin yapılması gereken işlemler olacaktır. Bahsedilen karar 

mekanizması bir sonlu durum makinasıdır. Makinanın state ‘leri gerçekleştirilecek işlemleri temsil 

edecektir. Araçların state ‘leri simülasyonun o anki durumuna göre belli olacaktır. Simülasyon ortamında 

gerçekleşen olaylar ve değişen parametreler doğrultusunda araçların state ‘leri değişecektir ve araçlar 

o an bulundukları state ‘e ait işlemleri gerçekleştireceklerdir. 

 Araçların istenilen şekilde kontrol edilebilmesini ve istenilen noktaya doğru sürülebilmesini 

sağlamak için PID kontrolcü kullanılacaktır [1]. Kontrolcüye verilecek P,I ve D değerleri simülasyon 

üzerinde yapılacak testler ile belirlenecektir. 

4.2. İlaç ve Erzak Taşıma 

 Yardım ulaştırma görevini, araçları en verimli şekilde kullanarak en kısa sürede 

tamamlayabilmek için senaryonun başlangıcında, verilen adreslere hangi araçların teslimat yapacağının 

belirlenmesi gerektiği düşünülmüş ve buna yönelik algoritmalar geliştirilmiştir. İlk teslimatlar yapıldıktan 

sonra araçlar tekrar yeni teslimat noktalarını önceden belirleyecek ve buna göre görevine devam 

edecektir. 

 Senaryo başladığında tüm araçların kendi betiğinde önce PKM ‘den alınan jeodezik koordinatlar 

PyGeodesy kütüphanesi kullanılarak kartezyen koordinatlara dönüştürülür [2]. Bu adres bilgileri ile 

adreslere götürülmesi gereken malzemeler bir python sözlük veri tipindeki değişkene aktarılır. K-Means 

algoritması ile veriler, adreslerin koordinat düzlemindeki birbirlerine olan uzaklıkları, ihtiyaç duyulan 

malzemelerin kütlesi gibi ağırlıklara göre kümelenir [3]. 

 İHA ‘ların ve İKA ‘ların taşıma kapasitesi farklı olacağı için K-Means algoritması iki araç sınıfı 

için sırasıyla çalıştırılır. İHA ‘lar havadan hareket edecekleri için daha az engelle karşılaşacak ve daha 

hızlı hareket edebileceklerdir. Bu sebeple ilk olarak İKA ‘ların gidecekleri adresler belirlenir ve ardından 

kalan adresler İHA ‘lar arasında paylaştırılır. 

Algoritma ilk aşamada sadece adres koordinatları parametre olarak verilerek ve araç sayısı 

kadar küme için çalıştırılır. Küme merkezleri belirlendikten sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada 

belirlenen kümelere ait adreslerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin toplam ağırlığına bakılır. Hesaplanan 

toplam ağırlıklardan herhangi biri İKA ‘ların taşıyabileceği maksimum ağırlıktan fazla ise küme sayısı bir 

arttırılır ve adresler tekrar kümelenir. Algoritma sonlandığında belirlenen tüm kümelerde ilgili kümeye ait 

ihtiyaç duyulan malzemelerin ağırlığı bir İKA ‘nın taşıyabileceği ağırlığa eşit veya daha az olacaktır. Bu 

şekilde kümeleme yapmanın amacı her aracın depodan tek yüklemede maksimum sayıda adrese 

teslimat yapmasını sağlamaktır. 
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Şekil 1: K-Means Kullanılarak Adreslerin Kümelenmesi 

 Kümelemelerin yapılmasının ardından hangi İKA ‘nın, hangi kümeye gerekli malzemeleri 

taşımasının daha uygun olacağının hesaplanması gerekir. Bunun için ilk olarak kümelerin kendi 

içlerindeki adresler arasındaki minimum mesafeler hesaplanmalıdır. YGK tarafından yayınlanan ve 

yolları gösteren 2D graf kullanılarak her küme içindeki noktalar arasında gidilecek en kısa güzergâhlar 

ve bu güzergâhlara ait başlangıç noktaları belirlenir.  

Bu hesaplamada karşılaşılan problem, literatürde Gezgin Satıcı Problemi (Traveling Salesman 

Problem) olarak tanımlanan problemdir [4]. Düşük sayıda düğüm için matematiksel modelleme ile 

çözüme ulaşılabilir. Bunun için kullanılabilecek matematiksel model şu şekilde tanımlanmıştır: 
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Şekil 2: Gezgin Satıcı Probleminin Matematiksel Modeli [9] 

Ancak düğüm sayısı arttıkça karmaşıklık üssel olarak artacağı için matematiksel modelleme ile 

problemin çözümü çok fazla işlem gerektirecek ve kabul edilebilir süre kısıtlarını aşacaktır. Bu sebeple 

çok fazla düğüm içeren problemlerde sezgisel algoritmaların kullanılması daha uygun bir çözüm 

olacaktır [5]. Fakat sezgisel algoritmalar kesin sonuç değil, makul sürelerde kesine en yakın sonucu 

sağlar. 

 Bu problemi çözmek için düğüm sayısına bakılacaktır. Düğüm sayısı matematiksel model ile 

kısa sürede çözülebilecek miktarda ise bu şekilde çözülecektir. Ancak düğüm sayısı belirlenen sınırdan 

fazla olursa bir sezgisel optimizasyon algoritması olan Genetik Algoritma ile çözüme ulaşılacaktır [6]. 

 

Şekil 3: Küme İçindeki Düğümler Arasındaki En Kısa Rotayı Belirleme 
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 İKA ‘lar ile kümeleri eşleştirmek için Macar algoritması kullanılır [7]. İKA ‘ların mevcut konumları 

ile kümeler için hazırlanan güzergâhların başlangıç noktaları arasındaki mesafeye göre bir eşleştirme 

yapılır. Bu sayede her İKA kendisi için en uygun kümedeki adreslere gerekli malzemeleri taşıyacaktır. 

Algoritmaya ait genel akış diyagramı Şekil 4 ‘deki gibidir. 

 İKA ‘ların hizmet vereceği adresler belirlendikten sonra geriye kalan adresler için aynı işlemler 

gerçekleştirilerek kalan diğer adreslere de İHA ‘lar ile teslimat yapılması sağlanır. 

Araçlarla eşleştirilen adresler, oluşturulacak olan bir ROS Topic mesajı ile tüm araçlara 

yayınlanacaktır. Bu sayede diğer araçlar yeni hesaplamalarını bu adresleri yok sayarak yapacaklardır. 

Bir araç kendisine verilen kümedeki tüm adreslere teslimatını tamamladıktan sonra aynı hesaplamaları 

tekrar yaparak hizmet vereceği yeni kümeyi belirler ve görevine devam eder. 

 

Şekil 4: İlaç ve Erzak Taşıma Genel Akış Diyagramı 

4.3. Araç Navigasyonu 

 Araçlar harekete geçmeden önce takip edeceği bütün güzergâh hesaplanacaktır. Bunun için ilk 

olarak İlaç ve Erzak Taşıma başlığı altında anlatılan algoritmalar çalıştırılacak ve araçların sırası ile 

gidecekleri adresler belirlenmiş olacaktır. Daha sonra yükleme yapmak için en yakındaki depo 

belirlenecek ve aracın mevcut konumundan o noktaya kadar izleyeceği rota hesaplanacaktır. 

Yüklemenin ardından aracın mevcut konumundan, ilk teslimat noktasına kadar takip edeceği rota 

belirlenecektir. Son olarak tüm bu belirlenen rotalar birleştirilerek aracın izleyeceği bütün güzergâh 

hesaplanmış olacaktır.  

 

Şekil 5: Hesaplanan Rotaların Birleştirilmesi 

Ancak İKA ‘lar karadan, İHA ‘lar ise havadan hareket edeceği için iki araç sınıfı için ayrı rota hesaplama 

yöntemleri kullanılacaktır. 

 İKA ‘lar için bu güzergâh, YGK tarafından yayınlanan ve yolları gösteren 2D graf kullanılarak 

hesaplanacaktır. Aracın mevcut konumu ile hedef nokta arasındaki en kısa yol A* algoritması ile 

belirlenecektir [8]. İKA, algoritmanın belirlediği düğümlere ait koordinatlara sırasıyla gidecek ve hedefe 
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ulaşacaktır. Bu yolculuk sırasında kazaların önüne geçilmesi için Çarpışma Önleme başlığı altında 

anlatılan tekniklerden yararlanılacaktır. 

 İHA ‘ların yönlendirilmesi için ise noktadan noktaya kuş uçuşu şekilde bir güzergâh 

belirlenecektir. İHA ‘ların irtifası çevredeki ağaç, trafik lambası vs. gibi unsurlardan yüksek olacak şekilde 

ayarlanacaktır. Binalar ile çarpışmayı engellemek için güzergâh üzerinde binaların koordinatları ile bir 

çakışma olup olmadığı kontrol edilecektir. Güzergâh üzerinde bir bina varsa bu binayı kapsayacak bir 

çember belirlenecek ve İHA ‘nın yeni rotası bu çembere teğet olacak şekilde hesaplanacaktır. 

 

Şekil 6: İHA 'ların Yüksek Binalara Göre Rota Değiştirmesi 

 Bütün güzergâh belirlendikten sonra şarj durumuna bakılır. Aracın batarya tüketim eğrisi göz 

önüne alınarak bu güzergâh üzerinde şarjın nerede biteceği hesaplanır. Bu noktaya en yakın şarj 

istasyonları tespit edilir. Bu istasyonlara, güzergâhın hangi noktasından ayrılarak gidildiğinde minimum 

vakit kaybı olacağı hesaplanır ve güzergâhta bir kırılma noktası belirlenir. Araç bu noktadan şarj 

istasyonuna gider ve şarjını doldurur, sonra aynı güzergâhta ilerlemeye kaldığı yerden devam eder. 

4.4. Çarpışma Önleme 

4.4.1. İKA Çarpışma Önleme 

 İKA’ ların yoldaki araçlara çarpmaması, engelleri aşması ve diğer rotalar için de plan 

yapabilmesi için A* algoritması ile dinamik programlama teknikleri birleştirilecektir. Bu sayede araçlar 

rotasını yoldaki engeller ve değişimlere göre yeniden oluşturabilecektir. İKA’ ların engelleri 

tanımlayabilmesi için LIDAR sensörleri ve konum bilgileri kullanılacaktır. Engeli tanımlayan İKA yoluna 

devam etmek için A* algoritmasını kısa aralıklarla tekrar tekrar çalıştırarak engelin etrafından 

geçebileceği yolu bulacaktır. 
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4.4.2. İHA Çarpışma Önleme 

 İHA ‘ların binalar ile çarpışmasının önlenmesi Araç Navigasyonu başlığı altında anlatılmıştır. 

İHA ‘ların birbirleri ile çarpışmalarını önlemek için de yine benzer bir yöntem kullanılacaktır. Her İHA, 

diğer İHA ‘ların konumlarını etrafında bir çember oluşturacak şekilde yeniden hesaplar. İHA ‘lar havada 

birbirlerine yaklaştıklarında rotalarını birbirlerinin çemberlerini teğet geçecek şekilde yeniden planlarlar. 

Bu sayede çarpışmaların önüne geçilmiş olur. 

 

Şekil 7: İHA Çarpışma Önleme 

4.5. Yakıt Tüketimi 

 Bataryayı verimli kullanmak ve batarya tüketimini kontrol altında tutmak için yapılacaklar Araç 

Navigasyonu başlığı altında anlatılmıştır. Ancak ikinci bir önlem olarak araçlar görev esnasında bir 

yandan da şarj durumlarını sürekli kontrol edecektir ve batarya seviyesi kritik seviyeye düştüğünde en 

uygun istasyona giderek şarjlarını dolduracaklardır. 

 Araçlar görev esnasında, mevcut konumlarına en yakın, boştaki şarj istasyonu ile aralarındaki 

mesafeyi takip edecek ve bu mesafeyi kat etmek için gerekli olan enerji miktarını hesaplayacaklardır. 

Elde edilen bu değere bir miktar tolerans payı da eklenerek bataryanın mevcut durumu ile 

kıyaslanacaktır. Şarj istasyonuna gitmek için gerekli olan enerji, batarya seviyesinin altına düştüğü anda 

araç görevine ara vererek şarj istasyonuna gidecektir. 

 Bütün ilaç ve erzak taşıma görevleri tamamlanıp, artık PKM ‘den yeni adres bilgileri gelmemeye 

başladığı zaman pandeminin kontrol atına alındığı ve görevin başarıyla tamamlandığı sonucuna varılır. 

Bu durumda araç, başlangıç konumuna olan mesafesini ve bu mesafeyi kat etmek için ihtiyaç duyacağı 

enerjiyi hesaplar. Eğer yeterli enerji varsa araç başlangıç konumuna giderek görevini tamamlar. Enerji 

yeterli değilse en yakın şarj istasyonuna giderek şarjını doldurur ve ardından başlangıç konumuna 

giderek görevini tamamlar. 
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EK – 1 Takım Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 



 

b 
 

EK – 2 Gantt Diyagramı 

 

 


