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1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

 

a) Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız.  

Cevap-) Python, söz dizimi yapısında bulunan kolaylık ve yazımdaki rahatlıkla dikkat 

çekmektedir. C++, C# ve Java gibi dillere kıyasla Python dilinde çok daha az satırla, 

daha okunaklı ve rahat kod yazılabilmektedir. Bu özellikleriyle python, konuşma di-

line en yakın dillerden biri olma özelliğine sahiptir. Açık kaynak kodlu bir dil olması 

sayesinde de kullanımı kolaydır. Ayrıyeten uçan arabanın yazılımı için nesne yöne-

limli olması en önemli özelliktir[1]. Nesne tabanlı olmasının yanı sıra yordamsal, 

fonksiyonel, zorunlu, jenerik, yansımalı ve olay odaklı proglamlama özelliklerine sa-

hip olması da onun en önemli özelliklerindendir. Bu özellikler sayesinde Python aracı-

lığıyla yazdığımız kodlarda aynı kodu programın farklı yerlerinde kopyalamaya gerek 

kalmadan kullanabilme, program akışını kontrol altında tutma, modülerliğin ve yapı-

sallığın artması, değişken atanabilmesi, fonksiyonel işlemlerin yapılabilmesi gibi bir-

çok alanda bize kolaylık sağlamaktadır.  Cephe yönelimli bir proglamlama dili olması 

da bizim için ayrıca bir artı sağlamaktadır. Ayrıca, Python'un kütüphanesi çok geniştir. 

Bu sayede çok geniş bir çalışma alanı sunar ve görüntü işleme kütüphanesi de var-

dır[2]. 

 

b) Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Neden? 

Cevap-) Python kullanamayacak olsaydık C# dilini kullanırdık. Bunun temel sebeple-

rinden biri yapısal bir proglamlama dili olmasıdır, bu durum bize mantıksal bütünlüğü 

olan blokları bölmemizi mümkün kılar. Mantıksal bütünlüğü olan kodları bölmemiz 

yazacağımız simülasyonlar için büyük bir artı sağlar mantıksal blokların bölünmesi 

bizim için artıdır[3]. Çünkü bu durumda karmaşık mantıksal işlemleri daha kolay hal-

lederiz ve bu şekilde aracın yapması gereken kompleks durumlara hata vermeden çalı-

şabilmemiz için çok önemlidir. Aynı zamanda C# eşzamanlı bir dil olması bu komp-

leks durumlarda rahatça çalışmamız için önemli olan diğer etkenlerden biridir. Ek ola-

rak, C# pythondaki diğer çoğu özelliğe de sahiptir. Yani C# bizim için dezavantaj sağ-

lamaz ama farklı avantajlar sağlar[4].  
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c) Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verileri-

nin farkı nedir?  

Cevap-) Barometre atmosfer basıncını ölçer ve bunun üzerinden aracın hangi irtifada 

bulunduğunu belirlemektedir. GNSS deniz seviyesine bağlı olarak irtifa ölçümü yap-

maktadır. Barometer ise basınç ile ölçüm yapmaktadır. Aralarındaki temel fark farklı 

referans noktalarına göre hesaplanabilir olmasıdır[4]. 

 

d) İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakte-

ristiklerin özelliklerini açıklayınız. 

Cevap-) Dönüölçer ve ivmeölçer hataları kabaca ikiye ayrılarak incelenebilir. Bunlar 

sabit kayma ve gürültüdür. Gürültü olarak adlandırılan hata doğru değerin küçük bir 

aralıkta, hızlıca değer kayması yaşamasıdır. Sabit kayma kararsızlığı doğru değer far-

kıdır bu fark dönüölçer için derece/saat, ivmeölçer için yerçekimi ivmesi cinsinden 

ifade edilmektedir[5]. 

 

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

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

 

a) Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de verilen ör-

nekteki gibi açıklayınız.  

 

Cevap-) 

Algoritma Açıklama 

varis_bolgesi_b = cezeri.hedefler[0] 

 

hedef_enlem = varis_bolgesi_b.enlem 

hedef_boylam = varis_bolgesi_b.boylam 

 

guncel_enlem = cezeri.gnss.enlem 

guncel_boylam = cezeri.gnss.boylam 

Aracımızın güncel koordinatları ve gitmesi gere-

ken hedef koordinatlar tanımlanır ve değerlere 

atanır. 
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if cezeri.barometre.yukseklik < 

cezeri.irtifa_araligi[0]: 

       cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

      kalkis_enlem = cezeri.gnss.enlem 

      kalkis_boylam = cezeri.gnss.boylam 

 

komsu = abs(kalkis_enlem-hedef_enlem) 

karsi = abs(kalkis_boylam-hedef_boylam) 

hipo = (komsu ** 2 + karsi ** 2) ** 0.5 

 

z = (komsu/hipo) 

y = math.acos(z) 

a = round(math.degrees(y),1) 

b = round(90 - a,1) 

 

 

 

Aracımızın kalkış sırasındaki koordinatları alınır. 

Aracımızın hedefe doğru açıyla gitmesi için he-

saplamalar yapılırken kalkış enleminden hedef 

eylemine çıkarılır, mutlak değeri alındıktan sonra 

hedef koordinata gitmek için kullanacağımız ha-

yali dik üçgenin komşu kenarı bulunur. Aynı iş-

lemi kalkış boylam ve hedef boylam ile gerçekleş-

tirip hayali üçgenin karşı kenarı bulunur. 

Pisagor bağıntısından hipotenüs bulunup komşu 

kenarı hipotenüse oranlayarak bulunan değeri ko-

sinüsün tersi olan acos fonksiyonuna atanır böy-

lece dik üçgenin alfa açısı radyan cinsinden bulu-

nur ve dereceye dönüştürülür. Bulunan alfa açısı 

90 dereceden çıkarılarak beta açısı da bulunur. 

if kalkis_enlem < hedef_enlem and kal-

kis_boylam < hedef_boylam and dondu == 

False: 

                # ++ 

                don(derece_e(a)) 

                dondu = True 

elif kalkis_enlem > hedef_enlem and kal-

kis_boylam < hedef_boylam and dondu == 

False: 

                # +- 

                don(derece(90)) 

                don(derece(b)) 

                dondu = True 

Hesapladığımız alfa ve beta açısı ile aracımızın 

ne tarafa ne kadar dönmesi gerektiğini saptaya-

bilmek için hedef konumun koordinat sisteminin 

hangi bölgesinde olduğunu bulmamız gerekir.  

Bunun için koordinat sistemini temel bir x, y 

düzlemi olarak düşünülür ve bu düzlemde hedef 

enlemin ++,-+,-- ,+-de olma durumlarına göre 

farklı tanımlamalar kullanılır. (şekil’1de gösteril-

miştir.)  

Aracın başlangıç yönü + enlem yönüne doğru-

dur.  

Hedef ++ konumundaysa araç alfa açısı dönmeli-

dir, hedef +- konumundaysa 90+beta dönmelidir. 
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elif kalkis_enlem > hedef_enlem and kal-

kis_boylam > hedef_boylam and dondu == 

False : 

                # -- 

                don(derece_e(90)) 

                don(derece_e(b)) 

                dondu = True 

elif kalkis_enlem < hedef_enlem and kal-

kis_boylam > hedef_boylam and dondu == 

False : 

                # -+ 

                don(derece_e(a)) 

                dondu = True          

Hedef -- konumundaysa -90 ve-beta derece dön-

melidir, hedefimiz -+ konumundaysa araç – alfa 

derece dönmelidir. 

 

 

 

Şekil.1 Simülasyon Haritası 
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b) Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz?  

Cevap-) Aracın gitmesi gereken koordinatları GNSS ile gelen “cezeri.gnss.enlem” ve 

“cezeri.gnss.boylam” veri dizisinden öğrendik. 

c) Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?  

Cevap-) 0.1’lik sapma ile aracın güncel konumu hedef konumu sağlıyorsa aracımız 

için temel iniş koşulu sağlanmıştır. 

d) İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

 Cevap-) İniş için irtifa verileri lidardan alınmıştır. Lidar belli bir irtifa değerine kadar 

çalışmadığı için ve aynı zamanda yağmurlu havalarda sorun çıkabileceği için radardan 

alınan irtifa verileri ile de sağlama yapılmıştır. 

e) İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl?  

Cevap-) Araç için temel 3 hız fonksiyonu vardır. Bunlar hızlı, orta ve yavaştır. Aracı-

mızın sürat değerleri ise sırasıyla ve z düzleminde saniyede “13.2”,” 8.8”,” 4.4” metre 

şeklindedir. Can güvenliği açısından 50 metreye kadar saniyede 8.8 metre iniş yapıp 

son 50 metre için saniyede 4.4 metre iniş yapacak şekilde ayarlanmıştır 

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

cevaplayınız. 

a) Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?  

Cevap-) “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” dizisi, harita üzerinde bulunan uçuşa 

yasaklı bölgeye ait tüm noktaların koordinatlarını vermektedir. Bu dizi içerisinde bulu-

nan; uçusa yasaklı bölgenin asgari ve azami, enlem ve boylam değerlerini alarak uçan 

arabanın girmemesi gereken bölgeyi tespit ettik. 

b) Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 

gibi açıklayınız. 

 

Cevap-) 

 

Algoritma Açıklama 

ucusa_yasake  =  [ ]  

 ucusa_yasakb = [ ]  

dondu=False 

donduy=False 

 

Yasaklı bölgelerin enlem ve boylamları için 

kullanılacak iki tane boş liste tanımlanır. Daha 

sonra aracın dönüşü için kullanacağımız boolen 

değişkenler tanımlanır. 
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for yasak in cezeri.harita.ucusa_yasakli_bol-

geler:  

      ucusa_yasake.append(yasak.enlem)  

      ucusa_yasakb.append(yasak.boylam) 

ucusa_yasake0 = min(ucusa_yasake) - 3 

 ucusa_yasake1 = max(ucusa_yasake) + 3 

ucusa_yasakb0 = min(ucusa_yasakb) + 5 

#Hava aracının yol üzeri yasak bölgeden çık-

tığı ilk boylam  uçuşa_yasakb0 

ucusa_yasakb1=max(ucusa_yasakb)  + 3 

Aracın girmemesi gereken yasaklı bölgenin sahip 

olduğu tüm enlem ve boylam değerleri boş dizilere 

tanımlanır. Bu verilerden azami ve asgari, enlem ve 

boylam değerleri alınır.  

Bu değerlere, aracın yasaklı bölgeye girmeden et-

rafından dolaşması için belirli değerde sayılar 

eklenir ve bu bölgeler yasak bölgenin köşeleriymiş 

gibi tanımlanır. 

kalkis_enlem = cezeri.gnss.enlem 

kalkis_boylam = cezeri.gnss.boylam 

komsu0=abs(ucusa_yasake1-kalkis_enlem) 

karsi0=abs(ucusa_yasakb1-kalkis_boylam) 

hipotenus0 = (komsu0 ** 2 + karsi0 ** 2) ** 

0.5 

 

z = (komsu0/hipotenus0)  

y = math.acos(z) 

a = round(math.degrees(y),1) 

b = round(90 - a,1) 

Aracımızın kalkış sırasındaki koordinatları alınır 

ve yeniden tanımladığımız uçuşa yasaklı bölgenin 

azami ve asgari enlem değerleri kullanılarak ara-

cın yasaklı bölgenin içine girmeden dönmesi için 

gereken açılar hesaplanır. Bu açıları hesaplamak 

için gerçek uçusa yasaklı bölgenin enleminin 3 

fazlasıyla tanımladığımız ucusayasake1 koordina-

tıyla, kalkış enleminin farkının mutlak değerini 

alarak hayali üçgenin komşu değerini; uçuşa ya-

saklı bölgenin boylamının 3 fazlasıyla tanımladı-

ğımız ucusa_yasakb1 koordinatıyla, kalkış boyla-

mının farkının mutlak değerini alarak karşı değeri 

bulunur. Ardından bu değerler sayesinde aracın 

gitmesi gereken en kısa yol hesaplanır. Sonrasında 

komşu/hipotenüs formülüyle aracın kosinüs değe-

rini bulup arccos fonksiyonu ile aracın dönmesi 

gereken açı hesaplanmış olur. 



10 
 

Şahinbey Deneyap Flight Crew 

if kalkis_enlem < ucusa_yasake1 and kal-

kis_boylam < ucusa_yasakb1: 

         don(derece(a) 

         dondu = True 

elif kalkis_enlem > ucusa_yasake1 and kal-

kis_boylam < ucusa_yasakb1: 

         don(derece(90)) 

         don(derece(b)) 

           dondu=True 

 

elif kalkis_enlem > ucusa_yasake1 and kal-

kis_boylam > ucusa_yasakb1: 

         don(derece_e(90)) 

         don(derece_e(b)) 

         dondu = True   

elif kalkis_enlem < ucusa_yasake1 and kal-

kis_boylam > ucusa_yasakb1: 

         don(derece_e(a)) 

         don(derece_e(4.22)) 

         dondu = True 

if dondu ==True : 

         cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Hesaplamış olduğumuz alfa ve beta açıları ile ara-

cın belirlediğimiz bölgeye doğru dönüşünü sağla-

maktayız. Dönüşün ne tarafa olacağı koordinat sis-

temini 4 ayrı bölgeye ayırarak bulunur.  Aracın 

bulunduğu nokta ile yeniden tanımladığımız ya-

saklı bölgenin azami enlem ve boylam değerlerine 

sahip köşesi arasında oluşturulan eşitsizliklere 

göre köşenin hangi bölgede olduğu tespit edilip 

ona göre dönüş sağlanır. Dönüş sağlandıktan sonra 

araç doğru açıyla yasak bölgenin köşe noktasına 

doğru ileri hareket eder. (Şekil 2 de Hava aracının 

yasak bölgeden çıkış rotası gösterilmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 2 Yasak Bölgeden Çıkış Rotası 
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if ucusa_yasakb1 - 1 < guncel_boylam < 

ucusa_yasakb1 + 1 and ucusa_yasake1 - 1 < 

guncel_enlem < ucusa_yasake1 + 1 and don-

duy==False : 

        cezeri.dur() 

if kalkis_enlem < ucusa_yasake1 and kal-

kis_boylam < ucusa_yasakb1 and  

dondux==False: 

       don(derece_e(a)) 

       dondux = True 

Araç belirlediğimiz yasaklı bölgenin köşesine 

doğru yönelip hareketini tamamladıktan sonra araç 

bir önceki dönüşünde ne tarafa ne açıda döndüyse 

ters yöne aynı derecede dönmesini sağlıyoruz. Bu 

şekilde aracın başlangıçtaki yönelimine tekrardan 

dönmesini sağlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

if kalkis_boylam > ucusa_yasakb0 and don-

dux==True and donduy==False: 

       don(derece_e(90)) 

       donduy = True 

if donduy=True: 

         cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

if ucusa_yasakb0-1<guncel_boylam< 

ucusa_yasakb0+1: 

         cezeri.dur( ) 

         #Hedefe git 

Araç, sağa doğru doksan derece dönecek ve ilerle-

yecektir böylece hava aracının yol üzeri uçuşa ya-

sak bölgeden çıktığı ilk ana varacak yani araç 

uçuşa yasaklı bölgeyi geçecektir ve yasaklı böl-

geye girme riski ortadan kalkacaktır. Bu noktadan 

sonra araç hedefe doğru yönelip ilerleyerek senar-

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

Cevap-). X ve Y değerleri en küçük koordinattan başlayıp artırılarak bolge=cezeri.ha-

rita.bolge(x,y) olmak üzere “bolge.trafik” boolean yapısının durumunun True döndüğü 

konumlar havadaki diğer araçların konumlarını bildirir. 

Ayrıca bolge = cezeri.yerel_harita[x] olarak tanımlanmak üzere “bolge.trafik” dizisi 

yakın çevrede araçların bulunup bulunmadığının tutulduğu dizidir. 

b) Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı 

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Cevap-) 

Algoritma   Açıklama 

if cezeri.barometre.yukseklik < cezeri.irtifa_araligi[0] = 

True : 

cezeri.yukarı_git(cezeri.hizli) 

Araç trafik bölgesinde bulunması gere-

ken irtifa aralığının altındadır. Araç yu-

karı çıkmalıdır. 

 

else: 

        if irtifa_araliginda == False: 

            irtifa_araliginda = True 

            if cezeri.barometre.yukseklik < 30 and 

 cezeri.radar.mesafe==0 or cezeri.lidar.mesafe==0: 

                cezeri.dur() 

 

Araç trafik bölgesinde bulunması gere-

ken irtifa aralığının üstündedir. Eğer 

aşağı iniyorsa  araç indiğinde durduru-

lur.  

for bolge_trafik in cezeri.yerel_harita: 

 

        if bolge_trafik.trafik == True : 

              cezeri.dur() 

 

         else: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) 

 

For döngüsü içerisinde aracın yakın çev-

resindeki tüm bölgeler döndürülür. Eğer 

aracın çevresindeki herhangi bir bölge 

de trafik varsa araç durur ve bekler. Tra-

fik geçtikten sonra hedefe gitmeye de-

vam eder.  
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5. Senaryo 8’de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

a) Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

Cevap-) “cezeri.harita.hastaneler” dizisi, haritadaki hastanelerin koordinat bilgile-

rinin saklandığı veri yapısıdır. 

b) En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 

gibi açıklayınız. 

 

Algoritma Açıklama 

for hastane in cezeri.harita.hastaneler: 

      bolge_sayisi+=1  

     bolge_enlem.append(hastane.enlem)                             

     bolge_boylam.append(hastane.boylam)  

     x=abs(guncel_enlem-hastane.enlem) 

    y = abs(guncel_boylam-hastane.boylam) 

    z = (x**2 + y**2) ** 0.5 

    uzaklik.append(z)  

eleman = float(min(uzaklik))  

for i in range(0,bolge_sayisi-1,+1): 

     if  eleman==uzaklik[i]:  

      en_yakin_enlem=bolge_enlem[i] 

      en_yakin_boylam=bolge_boylam[i] 

 

Haritadaki bütün hastanelerin koordinat değerleri ayrı 

ayrı döndürülür. Bölge sayısını bulmak için 

“bolge_sayisi” değişkeni her döngüde 1 artırılır. Has-

tanenin enlem ve boylam değerleri bölge enlem ve 

boylam listesine eklenir. Sonrasında hastane enlem ve 

boylam değerleri ile hayali üçgenin hipotenüsü bulu-

nur ve “z” değişkenine atanır ve her değer uzaklik di-

zisine eklenir. Uzaklık dizisinden en küçük olanın in-

dex numarası alınarak bolge_enlem ve bolge_boylam 

dizilerinin alınan index numarasındaki enlem ve boy-

lam değerleri ile en yakın koordinatlar bulunur ve de-

ğişkenlere atanır. Böylece en yakın enlem ve boylam 

değerlerini döndüren değişkenler tanımlanmış olur. 
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6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşa-

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

a) GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?  

Cevap-)“cezeri.gnss.hata”  boolean veri yapısı GNSS hatasının olup olmadığının 

bilgisini veren veri yapısıdır. “cezeri.gnss.hata” boolean veri yapısı, eğer True ise 

GNSS’te arıza bulunmaktadır. Lakin bu veri yapısı hatayı meydana geldiği andan 

ancak belirli bir süre sonra tespit edebilmektedir. Bu sebepten dolayı “ce-

zeri.gnss.enlem” ve “cezeri.gnss.boylam” veri yapıları kullanılmıştır. “ce-

zeri.gnss.enlem” ve “cezeri.gnss.boylam” veri yapılarının ikisinin de 0’a eşit olma-

ları durumunda GNSS hata vermiştir. 

 

b) Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

Cevap-) 

  Algoritma Açıklama 

 vardi = False 

 hedef_enlm = varis_bolgesi_b.enlem 

 hedef_boylam = varis_bolgesi_b.boylam 

 kalkis_enlem = cezeri.gnss.enlem 

 kalkis_boylam = cezeri.gnss.boylam 

 komsu = abs(kalkis_enlem-hedef_enlem) 

 karsi = abs(kalkis_boylam-hedef_boylam) 

 hipotenus = (komsu ** 2 + karsi ** 2) ** 0.5 

sure = abs(int(hipotenus / 0.44)) 

kalkis_suresi = cezeri.ros_zamani() 

Aracın inişini sağlamak için “vardi” isimli değişken 

oluşturulur ve False değeri atanır. 

Aracın kalkış anındaki enlem ve boylam değerleri 

ile hedefin enlem ve boylam değerleri alınır. Ardın-

dan bu değerlerin farkları alınır ve bunlar aracılı-

ğıyla hipotenüs de hesaplanır. Ardından hipotenüs, 

IMU sensörü sayesinde öğrendiğimiz aracın orta 

hızdayken gittiği hıza bölünerek aracın gitmesi ge-

reken süre bulunur. 

Son olarak araç yukarıya çıktıktan sonra aracın yu-

karı kalkana kadar geçen süresi alınır.  
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if cezeri.gnss.hata == True or cezeri.gnss.en-

lem == 0 and cezeri.gnss.boylam == 0: 

     if sure+2 >= int(cezeri.ros_zamani() - 

kalkis_suresi) <= sure+5 and vardi== False: 

         cezeri.dur() 

         vardi = True 

     elif int(cezeri.ros_zamani() - kal-

kis_suresi) > sure+5 and vardi == False: 

         cezeri.dur() 

         zaman1 = cezeri.ros_zamani - kal-

kis_suresi 

         cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

         cezeri.bekle(zaman) 

         cezeri.dur() 

         indi = True 

     elif int(cezeri.ros_zamani() -kalkis_su-

resi) < sure+2: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta)  

Öncelikle GNSS’in hata verip vermediğine bakılır. 

Bunun için önce “cezeri.gnss.hata” veri yapısı kul-

lanılır.  Ancak bu veri yapısının hatayı belirli bir 

süre geç fark etmesinden dolayı, farklı veri yapıla-

rıyla da hata kontrol edilmeye çalışılır. Eğer GNSS 

hata vermişse enlem ve boylam değerleri okunmaz 

ve 0 değeri okunur. Bunu kullanarak ikisinin de 0 

olması durumunda aracın hata vermiş olduğu tespit 

edilir. Eğer araç hatadan bağımsız olarak 0’a 0 ko-

ordinatlarına girdiyse zaten bu döngünün içinden 

de çıkacaktır. Eğer bu döngünün içinde kalmaya 

devam ederse hata vermiş olduğu anlaşılır. 

Ardından aracın toplam geçirdiği süre ile kalkış 

için geçen sürenin farkı alınarak üstte tanımlanan 

aracın hedefe kadar gitmesi için gereken süre ile kı-

yaslanmaktadır. Eğer araç gereken süre aralığı ka-

dar hareket etmişse “vardi” değişkeni True olarak 

tanımlanır. 

Eğer araç gereken süreden daha fazla hareket et-

mişse bu fazlalık kadar araç geriye doğru gidecek-

tir. 

Eğer araç daha gereken süre kadar hareket etme-

mişse gereken süre geçene kadar araç ileri doğru, 

orta hızda gidecektir. 

elif hedef_boylam - 0.3 < cezeri.gnss.boylam 

< hedef_boylam + 0.3 and hedef_enlem-0.3 < 

cezeri.gnss.enlem < hedef_enlem+0.3 and 

vardi == False: 

     cezeri.dur() 

     vardi = True 

 else: 

     cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Eğer daha araç hedefe varmamış ise ve GNSS’te 

hata yoksa aracın enlem ve boylam değerleri, hede-

fin koordinatlarıyla arasında 0.3’lük fark kalana ka-

dar ileri gidecektir.  

Eğer hata yoksa ve araç koordinatlarıyla hedef ko-

ordinatlar aradaki fark 0.3’ün altına düşerse “vardi” 

değişkeni True olacaktır.  
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7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi 

tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

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

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

Cevap-)  

Algoritma Açıklama 

While cezeri.aktif ( ): 

 now = cezeri.ros_zamani( )  

Cezeri aktif olduğu sürece güncel olarak simülasyonda ne ka-

dar zaman geçtiğini belirten “now” değişkeni oluşturulur. 

İf cezeri.gnss.hata==False and 

 cezeri.gnss.enlem !=0 and  

cezeri.gnss.boylam  != 0: 

son_zaman = cezeri.ros_zamani( ) 

son_enlem = cezeri.gnss.enlem 

son_boylam = cezeri.gnss.boylam 

 

Uçan araba GNSS arıza yaptığında yalnızca 0 değerini göste-

rir ve bir süre sonra GNSS’in arıza yaptığını belirten True de-

ğerini döndürür. GNSS arıza yapmadan ve değerleri 0 okuma-

dan önceki değerleri döndüren if  yapısının içine, “son_en-

lem” ve “son_boylam” değişkenleri oluşturulur. Böylece 

GNSS arıza yapmadan önceki son güncel bölge değeri bulu-

nur. GNSS’in arıza yapmadan önceki son anını bulmak için 

ise “son_zaman” adlı bir değişken oluşturulur. 

else: 

      gecen_zaman = 

      (now – son_zaman) 

       

       x_mesafe= 

 (gecen_zaman*cezeri.imu.Vx/20) 

 

        y_mesafe= 

 (gecen_zaman*cezeri.imu.Vy/20) 

 

        gercek_enlem= 

( son_enlem + x_mesafe) 

 

       gercek_boylam= 

(son_boylam + y_mesafe) 

Güncel olarak simülasyonda ne kadar zaman geçtiğini belirten 

“now” verisinden GNSS’in arıza yapmadan önceki son anını 

bulduğumuz “son_zaman” verisini çıkartarak GNSS arıza 

yaptıktan sonra geçen zamanı döndüren “gecen_zaman” de-

ğişkeni oluşturulur. (Yol = hız x zaman) formülünden GNSS 

arıza yaptıktan sonra geçen zamanı döndüren “gecen_zaman” 

verisi uçan arabanın o anki hızıyla çarpılır. Ayrıca simülasyo-

nun koordinat sisteminde her 1’lik bölge 20m’ye denk geldiği 

için bu değer 20’ye bölünür. Böylece GNSS arıza yaptıktan 

sonra koordinat sisteminde ne kadar yol kat edildiği enlem ve 

boylam olmak üzere “x_mesafe” ve “y_mesafe” değişkenle-

rine atanır. Daha sonra bu değerleri GNSS arıza yapmadan 

önceki son konumla toplayarak “gercek_enlem” ve “ger-

cek_boylam” değişkenleri oluşturulur. Bu şekilde uçan araba-

nın yatayda pozisyonu bulunur.  
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8. Senaryo 12’de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

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

Cevap-) GNSS karıştırma” GNSS alıcısının gerçek uydu sinyalinin kodunu çözmesini 

engelleyen rakip bir sinyalin varlığında ortaya çıkmaktadır.  GNSS karıştırma, kasıtlı 

veya kasıtsız olarak ortaya çıkabilmektedir. Kasıtlı karıştırma normal şartlarda satışı 

yasak olan GNSS jamerlar sayesinde ortaya çıkmaktadır. Kasıtsız karıştırma ise GNSS 

sinyal alımında sıkışma yaşanması, Radar ve iletişim vericilerinin saçılma gücünden 

dolayı GNSS alımına müdahale etmesi, L1 frekansı üzerinde sinyaller yayan hatalı ekip-

manlar ve uzay havası gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. GNSS karıştırma 

durumunda araç değer okuyamamaktadır. 

“GNSS yanıltma” normal GNSS sinyaline benzeyecek şekilde yapılandırılmış sahte 

GNSS sinyalleri yayınlayarak veya başka bir yerde veya farklı bir zamanda yakalanan 

orijinal sinyalleri yeniden yayınlayarak bir GNSS alıcısını aldatmaya çalışmaktadır. Bu 

sahte sinyaller, alıcının konumunu gerçekte olduğu yerden başka bir yerde tahmin et-

mesine veya saldırgan tarafından belirlenen farklı bir zamanda konumlandırılmasına 

neden olacak şekilde değiştirilebilmektedir[6].  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.3 GNSS Karıştırma[7] Şekil.4 GNSS Yanıltma[7] 
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b) GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

Cevap-) 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

ilk_zaman = cezeri.ros_zamani() 

x_enlem=0 

y_boylam=0 

Cezerinin simülasyonda ölçtüğü ilk zamanı dön-

düren “ilk_zaman” değişkeni ve GNSS arızalandı-

ğında hesaplamalarla güncel konumu bulmaya 

yardımcı olacak değişkenler oluşturulur.  

if cezeri.barometre.yukseklik < 

cezeri.irtifa_araligi[0]: 

      cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

      kalkis_enlem = cezeri.gnss.enlem 

      kalkis_boylam = cezeri.gnss.boylam 

Cezerinin ilk kalkış anındaki başlangıç konumu 

enlem ve boylam olmak üzere “kalkis_enlem” ve 

“kalkis_boylam” değişkenlerine atanır. 

 

while (cezeri.ros_zamani()-ilk_zaman) >=1: 

        guncel_enlem=cezeri.gnss.enlem 

        guncel_boylam=cezeri.gnss.boylam 

        x_enlem = x_enlem + cezeri.imu.Vx/20 

        y_boylam = y_boylam + cezeri.imu.Vy/20 

        gercek_enlem =  

         (kalkis_enlem +  x_enlem)             

        gercek_boylam =  

        (kalkis_boylam + y_boylam) 

        ilk_zaman = cezeri.ros_zamani() 

 

 

 

 

 

 

 

Simülasyonda geçen güncel zamanın ilk zaman-

dan 1 saniye geçtiği anda “ilk_zaman” değişkeni 

tekrar güncellenerek “cezeri.ros_zamani()” ‘na 

eşitlenir. Böylece döngü saniyede bir çalıştırılır. 

Her saniyede bir uçan arabanın enlem ve boylam-

daki hızı (Yol = hız x zaman) formülünden 1 sani-

yeyle çarpılır. Ayrıca simülasyonun koordinat sis-

teminde her 1’lik bölge 20m’ye denk geldiği için 

bu değer 20’ye bölünür. Böylece uçan arabanın 1 

saniyede katettiği mesafe bulunur ve her döngüde 

bulunan değer “x_enlem” ve “y_boylam” değiş-

kenlerine eklenir. Sonuç olarak, uçan arabanın en-

lem ve boylamda ne kadar yol katettiği bulunur. 

Bulduğumuz bu değeri başlangıç konumumuza 

ekleyerek uçan arabanın gerçek enlem ve boylam 

bilgisi “gerçek_enlem” ve “gerçek_boylam” de-
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if gercek_enlem - 2 < guncel_enlem < 

 gercek_enlem + 2 and 

gercek_boylam - 2 < guncel_boylam < 

 gercek_boylam + 2: 

 

       cezeri_hata=False 

 

else:  

       cezeri_hata=True 

 

ğişkenlerine atanır. Eğer GNSS’ten aldığımız en-

lem ve boylam değerleri en fazla 2’lik sapma ile 

hesaplamalarla bulduğumuz enlem ve boylam de-

ğerlerinden büyükse veya küçükse GNSS’in bo-

zulduğu varsayılır ve oluşturulan “cezeri_hata” de-

ğişkeni True değerini döndürür. Aksi halde GNSS 

arıza yapmamıştır ve “cezeri_hata” False değerini 

döndürür. 

 

 

 

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

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden?  

Cevap-) Lidar ve ataletsel ölçüm ünitesi beraber kullanılmıştır. Bunun sebebi daha 

doğru sonuçlar elde etmektir. 

 

b) Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

Cevap-) Senaryo 13’te diğer sensörler bozulduğu için seçilmemiştir. Ayrıca istediği-

miz sonuçları verebilecek başka bir sensörümüz yoktur. 

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

Cevap-) 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

yukseklik=cezeri.gnss.irtifa 

komsu=abs(kalkis_enlem-hedef_enlem) 

karsi=abs(kalkis_boylam-hedef_boylam) 

hipotenus = (komsu ** 2 + karsi ** 2) ** 0.5 

 

 

yukseklik_fark=yukseklik- bolge_hedef.yukseklik 

Öncelikle yükseklik değişkenine GNSS ir-

tifa değeri tanımlanır. “komsu” ve “karsi” 

değişkenleri oluşturup pisagor uygulanarak 

hipotenüs değişkeni oluşturulur. 

Sonrasında “yukseklik” değişkeninden 

“bolge_hedef.yukseklik” değişkeni çıkarıla-

rak “yukseklik_fark” değişkeni oluşturulur. 
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inis_sure=abs(int(yukseklik_fark / 4.4)) Oluşturduğumuz “yukseklik_fark” değiş-

keni, IMU sensöründen alınan hız değerine 

bölünür. Çıkan sonuç “inis_sure” değişke-

nine tanımlanır. 

if vardi == True 

      if cezeri.lidar.hata == True or bolge.yagmur         

== True: 

   if cezeri.ros_zamani() - zamana >= inis_sure: 

      cezeri.dur() 

     

 

Eğer “vardi” değişkeni sağlanmıyorsa cezeri 

orta hızla ileri doğru “sure” değeriyle, üç ile 

toplamından elde edilen zaman boyunca ha-

reket eder ve “vardi” değişkeni sağlanır. Ay-

rıca “cezeri.ros_zamani()” toplam uçuş süre-

sidir ve “zamana” değişkenine tanımlanır.  

 

else: 

      cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

      cezeri.bekle(inis_sure) 

      else: 

         if cezeri.lidar.mesafe > 1: 

             if cezeri.lidar.mesafe < 30: 

            cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

            cezeri.bekle(inis_sure) 

            else: 

                 cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

         else: 

             cezeri.dur() 

    else: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

        cezeri.bekle(sure + 3) 

        cezeri.dur() 

        vardi = True 

        zamana = cezeri.ros_zamani() 

“vardi” değişkeni sağlanıyorsa eğer lidar ha-

tası varsa veya bölge yağmurluysa “ce-

zeri.ros_zamani()”  “zamana” değişkeninden 

çıkarıldığında “inis_sure” değişkeninden bü-

yükse yada “inis_sure” değişkenine eşitse 

uçan araba durdurulur. Eşit değil ise uçan 

araba yavaş bir şekilde aşağı gider. Eğer böl-

gede yağmur yoksa yada lidar arızalı değilse 

lidar mesafesi 1 ile 30 arasında değer alana 

kadar hızlı bir şekilde aşağı iner. 1 ile 30 

arasında değer alırsa “inis_sure” değişkeni 

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

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz?  

Cevap-) Manyetometre veri kaybı yaşandığında sensör 0 değeri vermektedir. Bu 

durum baz alınmıştır. Aynı zamanda dönüş esnasında aracın dönmesi gereken açı 

hesaplanıp bu değer radyan cinsinden alınmıştır. Bu değer ile manyetometreden ge-

len değeri, belli sapma payları ile birlikte değer aralığı oluşturarak eşitsizlik oluştu-

rup değerin doğruluğu kontrol edilmiştir. 

 

b) Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen ör-

nekteki gibi açıklayınız. 

Cevap-) 

 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

varis_bolgesi_b = cezeri.hedefler[0] 

hedef_enlem = varis_bolgesi_b.enlem 

hedef_boylam = varis_bolgesi_b.boy-

lam 

guncel_enlem = cezeri.gnss.enlem 

guncel_boylam = cezeri.gnss.boylam 

def don(x): 

    cezeri.don(x) 

    cezeri.bekle(1) 

    cezeri.dur() 

def derece(x): 

    a=math.radians(x) 

    return a 

def derece_e(x): 

    a=math.radians(x) 

 return -a 

Aracın güncel koordinatları, gitmesi   gereken hedef 

koordinatlar tanımlanır ve değerlere atanır. 

Aracın dönüşünü kolaylaştırmak için “don” fonksiyonu 

tanımlanır. 

Kod yazarken işi kolaylaştırmak için derece cinsinden 

olan değerleri radyana çevirip bunları negatif ve pozitif 

olarak kullanabilmek için  “derece” ve “derece_e” fon-

kisyonları tanımlanır. 
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if cezeri.barometre.yukseklik < 

cezeri.irtifa_araligi[0]: 

      cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

      kalkis_enlem = cezeri.gnss.enlem 

      kalkis_boylam = cezeri.gnss.boylam 

 komsu = abs(kalkis_enlem-hedef_en-

lem) 

karsi= abs(kalkis_boylam-hedef_boy-

lam) 

hipo = (komsu ** 2 + karsi ** 2) ** 0.5 

      z = (komsu/hipo) 

      y = math.acos(z) 

      a = round(math.degrees(y),1) 

      b = round(90 - a,1) 

Aracın kalkış sırasındaki koordinatları alınır. 

Aracın hedefe doğru açıyla gitmesi için hesaplamalar 

yapılırken kalkış enleminden, hedef enlem çıkarılıp 

mutlak değeri alındıktan sonra hedef koordinata git-

mek için kullanacağımız hayali dik üçgenin komşu ke-

narı bulunur. Aynı işlem kalkış boylam ve hedef boy-

lam ile gerçekleştirip hayali üçgenin karşı kenarı bulu-

nur. 

Pisagor bağıntısından hipotenüs bulunup komşu kenarı 

hipotenüse oranlayarak bulunan değer kosinüsün tersi 

olan acos fonksiyonuna atanır. Böylece dik üçgenin 

alfa açısı radyan cinsinden bulunur ve dereceye dönüş-

türülür. Bulunan alfa açısı 90 dereceden çıkarılarak 

beta açısı da bulunur. 

if manyet_hata == False: 

   if kalkis_enlem < hedef_enlem and 

kalkis_boylam < hedef_boylam : 

               don(derece(a)) 

               b_dondu = True 

elif kalkis_enlem > hedef_enlem and 

kalkis_boylam < hedef_boylam : 

                don(derece(90)) 

                don(derece(b)) 

                b_dondu = True 

Eğer manyetometre verileri hatalıysa araç yön değiştir-

meden boylam değerlerini sağlamak için sağa ve sola 

doğru, enlem değerlerini sağlamak için ileri ve geri gi-

derek b noktasına ve sonrasında ilerleyen kodlarda c 

noktasına da bu şekilde varacaktır. Şayet aracın baro-

metresi bu kısımda hala hata vermediyse araç c nokta-

sına aşağıda anlatılan şekilde yönelecektir. 

Hesaplanılan alfa ve beta açısı ile aracın ne tarafa ne 

kadar dönmesi gerektiğini saptayabilmek için aracın, 

hedef konumun koordinat sisteminin hangi bölgesinde 

olduğu bulunması gerekir. 
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elif kalkis_enlem > hedef_enlem 

and     kalkis_boylam > hedef_boylam : 

            don(derece_e(90)) 

            don(derece_e(b)) 

            b_dondu = True 

elif kalkis_enlem < hedef_enlem and 

kalkis_boylam > hedef_boylam : 

            don(derece_e(a)) 

             b_dondu = True 

 

Bunun için koordinat sistemini temel bir x, y düzlemi 

olarak düşünülür ve bu düzlemde hedef enlemin ++,-

+,-- ,+-de olma durumlarına göre farklı tanımlamalar 

kullanılır. (Şekil’1de gösterilmiştir.) 

Aracın başlangıç yönü + enlem yönüne doğrudur. 

Hedef ++ konumundaysa araç alfa açısı dönmelidir, 

hedef +- konumundaysa 90+beta dönmelidir. 

Hedef -- konumundaysa -90 ve - beta derece dönmeli-

dir, hedef -+ konumundaysa araç – alfa derece dönme-

lidir.. 

 

 

c) Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi 

açıklayınız.  

Cevap-) 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

kom = abs(cezeri.imu.Vx) 

kar = abs(cezeri.imu.Vy) 

hipo = (kom ** 2 + kar ** 2) ** 0.5 

x = (kom/hipo) 

k = math.acos(x) 

l = round(math.degrees(k),1) 

m = round(90 - l,1) 

if kalkis_enlem < hedef_enlem and kalkis_boylam < 

hedef_boylam : 

        print("hesap",l) 

Araç gitmesi gereken hedefe dönüşünü 

sağladıktan sonra ilerlemeye başlar Bu 

esnada aracın saniyedeki hızı ile yol = 

hız*zaman bağıntısını kullanarak 1 sani-

yede x ve y düzleminde aldığı yolu bulu-

ruz ve hayali üçgenin karşı ve komşu ke-

narları gibi düşünerek trigonometrik he-

saplamalarla alfa ve beta açılarını oluştu-

ruruz. Hedefe gidene kadar bu açı değiş-

meyeceği için aslında hedef noktaya ka-

dar olan hayali üçgenin alfa ve beta açıla-

rını bulmuş oluruz. Hedef enlem ve kalkış 
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11. Senaryo 16’da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava 

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

      Cevap-) “cezeri.batarya.veri“ dizisi, aracın şarj durumu bilgisini vermektedir. 

 

b) Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden? 

  Cevap-) Batarya durumunun %55’in altına inmesi durumunda aracın şarj istasyonuna    

inmesi  gerektiği düşünülür. Bunun nedeni aracın batarya durumu %60 olarak başlması 

ve kalkış esnasında yaklaşık olarak %6 şarj harcamasıdr, Bu sebeple aracın hedefe yön-

lendirilmesi durumunda batarya durumu yetersiz kalır. Ayrıca şarjın doldurulması so-

nucunda batarya durumunun araç hedeflere giderken yeterli olduğu görülmüştür. 

 

c) Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?  

  Cevap-)’’cezeri.harita.sarj_istasyonlari’’ dizisi, haritada bulunan şarj istasyonlarının   

konum bilgilerinin tutulduğu dizidir. 

 

 

 

 

elif kalkis_enlem > hedef_enlem and kalkis_boylam < 

hedef_boylam: 

        print("hesap",90+m) 

elif kalkis_enlem > hedef_enlem and kalkis_boylam > 

hedef_boylam : 

        print("hesap",-90-m)    

elif kalkis_enlem < hedef_enlem and kalkis_boylam > 

hedef_boylam : 

        print("hesap",-l) 

enlemi karşılaştırarak aracın düzlem üze-

rindeki "++,-+,--,+-" olarak adlandırdığı-

mız bölgelerden hangisinde olduğunu bu-

lur ve bu durumda alfa açısı ve beta açısı 

üzerinde hesaplamalar yaparak (Senaryo 

1 de ayrıntılı açıklama yapılmıştır.)aracın 

gittiği yönü bulmuş oluruz. 
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