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1. Yönetici özeti 

    HIVE MIND takımı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Teknofest21 Karma 

Sürü Simülasyon Yarışması için farklı üniversitelerden 6 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin bir 

araya gelmesiyle oluşmuştur. Takım olarak temel amacımız geleceğin en kritik teknolojileri arasında 

yer alacak sürü teknolojileri üzerinde kendimizi geliştirip bu alanda ülkemize hizmet etmek ve Milli 

Teknolojisi Hamlesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Teknofest21 Karma Sürü 

Simülasyon Yarışmasına katılmaya karar verdik.  

    Bu rapor, Karma Sürü Simülasyonu Yarışmasındaki görev kapsamını, çözülmesi gereken 

problemleri, görev kısıtlarını, problemlerin hangi yöntemler kullanılarak çözülebileceğini ve bu 

çözümlerin avantaj dezavantajını içermektedir.  

 

2. Proje yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

Murat Can Baştuğ: Takım Kaptanı 

 Algoritmalar ve Yapay Zeka konusunda heveslidir. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi. Araçların optimizasyonu ve çarpışmalarının önlenmesi konusunda 

algoritma geliştiricisidir.  

  

Bahadır Çakır: Takım Üyesi 

 Nesne Tabanlı Programlama ve Algoritma geliştirmeye heveslidir. TOBB ETÜ Bilgisayar 

Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Bu projede İHA ve İKA‘lar için optimal hareket algoritmaları üzerinde 

çalışacaktır.  

 

Özgün Akyüz: Takım Üyesi 

 Algoritmalar ve Yapay Zeka konusunda heveslidir. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Araçların yakıt probleminin optimizasyonu konusunda algoritma 

geliştirecektir. 
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Ahmet Yiğit Kılıç: Takım Üyesi 

 Yazılım ve algoritma geliştirmeye istekli Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği hazırlık öğrencisidir. 

Bu projede erzak ve ilaç nakil algoritmaları optimizasyonunda çalışacaktır.   

 

Caner Çilce: Takım Üyesi 

 Yazılım ve sürü algoritmalar üzerinde çalışmıştır. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisidir. Bu projede iletişim ve hareket algoritmaları üzerinde çalışacaktır. 

 

Abdussamet Türker: Takım Üyesi 

 Daha önce çeşitli projelerde C#, Java ve Python yazılımcısı olarak çalışmıştır. TOBB ETÜ 

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir.  Bu projede ROS arayüzü aracılığıyla araçların kontrolü ve 

iletişimi üzerinde çalışacaktır. 

 

 

 

 

3. Görev Gereksinimleri 

3.1 Erzak ve İlaç Nakil Problemi: 

 

İHA ve İKA’ların harita üzerinde hastaların hastaneye taşınması, hastalara ilaç ve erzak 

yardımının yapılması veya şarj dolumu gibi çok çeşitli görevleri olabildiğince hızlı ve verimli şekilde 

yapması gerekmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken oldukça fazla etken bulunmaktadır. Bu 

etkenler göz önünde bulundurularak insansız araçlar için görevlere karşın maliyet hesabı yapılmalı 

ve bu maliyetlere göre en uygun şekilde görev dağılımı yapılması gerekmektedir.  

 

 

3.2  Çarpışma Problemi: 

 

Verilen harita üzerindeki araç ve hedef sayısı düşünüldüğünde araçların sık sık güzergahlarının 

kesişeceği ve çarpışabilecekleri sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun İHA’larda da sık 

gözlemlenebileceği gibi özellikle İKA’larda hareketin 2 boyutta ve belirlenen yollar üzerinde 

yapılamasının gerekliliğinden dolayı daha sık gözlemlenecektir. Bu çarpışmaların engellenmesi 

görevin tamamlanması için oldukça önemlidir.  

 

3.3 İHA’lar için Optimum Yol Bulma Problemi: 

 

İHA’ların temel görevi depodan erzak ve hastaneden ilaç alıp hanelere(hastalara) ulaştırmaktır. 

Bunu gerçekleştirirken de yakıt kullanımını optimal düzeyde tutmak ana problemlerimizden biridir. 

Optimal yakıt tüketimi ise hem ilaç/erzak alırken hem de hastalara tedarik ederken İHA’ların 

gidebileceği en kısa yolu tercih etmeleriyle mümkündür. İHA’ların İKA’lar gibi kısıtlı sürüş engeli 

olmadığından bir İHA kuşbakışı olarak asfalt yolları takip edebilir ya da binaların 

çevrelerinden/üstelerinden geçebilir. Bu durum en kısa yolu hesaplamayı çok daha maliyetli kılıyor. 
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3.4 İKA’lar için Optimum Yol Bulma Problemi: 

Senaryolarda İnsansız Kara Araçlarını en verimli şekilde kullanmak için aracın gitmesi gereken 

görev pozisyonlarına ve şarj istasyonlarına giderken en kısa yolları kullanması gerekmektedir. 

İKA’ların hareket kabiliyeti İHA’lara göre çok daha düşük olduğu için sadece kendilerine uygun 

yollarda 2 boyutlu bir harita üzerinde hareket edebilmektedir. Yol kenarlarındaki trafik işaretleri, 

kaldırımdaki masa, sandalye ve diğer engeller de İKA’ların hareket kabiliyetini kısıtlayan unsurlar 

arasındadır. Araçların bu sayılan engellere takılmadan hareket edebileceği ve iki pozisyon 

arasındaki mesafeyi en kısa sürede alabileceği yolun (dönüşlerdeki gecikmeler de dahil edilerek) 

hesap edilmesi gerekmektedir. Senaryodaki tüm kavşakların ve kavşaklar arasındaki yolların 

pozisyonları verildiği için İKA’ların pozisyonu ile gidilebilecek tüm pozisyonlar arasındaki sürüş 

maliyeti verilen bu yollar üzerinden hesaplanmalıdır. 

 
3.5 Karma Sürü Elemanı Kontrol ve İletişim Problemi: 

İnsansız sürü araçlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, veri alışverişini kontrol etmek 

ve araçlar arasındaki iletişimi sağlamak için ROS arayüzü üzerinde çeşitli problemler çözülmelidir. 

Bu problemler 2 ana başlık altına ayrılmıştır. Bunlar araçların hareketini sağlamak adına araçlara 

veri iletilmesi ve araçların kendi aralarında iletişimi sağlayabilmesi için çözülmesi gereken 

problemlerdir. 

  

Hareketteki problemler: 

 İnsansız araçların senaryo gereği bulunduğu pozisyondan görev pozisyonlarına gitmesi 

gerekmektedir. Araçların bu hareketleri yapabilmesi için  

1) Aracın hızı, ivmesi, baş açısı ve yüksekliği alınmalıdır. 

2) Aracın üzerindeki Lidar, GPS ve diğer sensörlerden gelen veriler okunmalıdır. 

3) Bu alınan bilgiler diğer algoritmalar tarafından kullanıldıktan sonra hesaplanacak yeni 

hız, baş açısı ve yükseklik bilgileri ROS aracılığı ile agent’a gönderilmelidir. 

İletişim problemleri: 

 Görevi biten agent’ların yeni görev ataması yapılırken senaryo ortamındaki diğer agent’lara 

atanmamış görevlerden bir görev verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden agent’ın bitirilmiş ve atanmış 

görevlerden haberdar olması gerekmektedir. Ros Topic kullanılarak iletişim probleminin halledilmesi 

gerekmektedir. 

 

3.6 Yakıt Tüketim Problemi: 

 

 Senaryoda İKA ve İHA’ların görevleri yaparken sürekli yakıt kontrollerini yapmaları 

gerekmektedir. Yakıtı azalan araçların şarj istasyonlarına gitmeleri ya da bir daha kullanılmamak 

üzere başlangıç nokasına geri dönmeleri gerekmektedir. Araçların görevlere giderken ya da 

görevlerden dönerken en optimal şekilde şarjlarını kullanabilecekleri yolları tercih etmeleri 

gerekmektedir. 

 

4. Tasarım Çözümü 

4.1 Erzak ve İlaç Nakil Çözümü: 

 

Senaryo başında elde ettiğimiz hasta, şarj istasyonu ve hastane konumlarını kullanarak her bir 

insansız araç için maliyet hesapları yapacağız. Maliyet hesapları aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

• İHA’lar ile hastalar arasında maliyet hesaplarının yapılması 
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Bu hesaplamalar yapılırken bir İHA’nın ilaç ve erzak kapasitesine göre birden fazla konuma 

yardım götürebileceğinden ötürü İHA’lar için birden fazla hedefi içinde barındıran güzergah 

hesaplarının yapılması gerekmektedir. Her bireysel işin maliyeti yol uzunluğu ve yakıt masrafı ile 

doğru orantılı iken ulaştırılacak ilaç veya erzak miktarıyla çevredeki görev yoğunluğuyla ters 

orantılıdır. Yakıt masrafı hesaplanırken güzergah yakınlarındaki yakıt istasyonları da hesaba katılır. 

Bu veriler Yakıt Kontrol Modülü'nden alınacaktır. Bölgenin görev yoğunluğu haritanın boyutuna göre 

belirlenmiş bir yarıçapta daire içindeki görevlerle ölçülecektir.  İHA'lar kendilerine göre en az maliyetli 

görevi seçerler. İHA bu göreve atanır ve bu bilgi diğer İHA'larla paylaşılır. İHA'lar atandıkları görevi 

tamamladıktan sonra atama yapılmayan en masrafsız göreve tayin edilirler. İHA'lar erzak ve ilaç 

yüklemesinde kapasiteyi doldurur ve yüklü miktarlar bitene kadar gereken yerleri dolaşır. Eğer 

mevcut görev sayısı araçların sayısını büyük farkla geçiyorsa Guided Local Search gibi 

metaheuristic algoritmalar kullanılır. GLS mevcut en iyinin genel en iyi olmadığı durumları ifade eden 

local minima sorununa sorunu oluşturan durumlara maliyet artırımı uygulayarak çözüm getirir. Bu 

algoritma genel çözüm algoritmasında değişiklikler yapar ve verimliliği artırır.  

 

 
Şekil 1: Yerel Minima Tuzağı 

•  İKA’lar ile iki tür aracın da ulaşım sağlayabileceği hastalar arasında maliyet hesaplarının 

yapılması 

İKA'larda çözüm metodu İHA’lardakiyle çoğunlukla aynıyken ek olarak hasta nakliyatı durumu 

bulunur.  Hasta taşımanın maliyeti azaltıcı bir katsayıyla küçültülerek öncelik sağlanır. Ancak bu 

maliyete hastayı hastaneye taşıma maliyeti de katılır.  İHA'larla ortak görevlerde de görev atamaları 

birbirileri aralarında paylaşılır. 
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4.2 Çarpışma Engelleme: 

 Sorunun çözümü için “Potential Field Algorithm” kullanılacaktır. Fakat İHA’ların 3 İKA’ların 2 

boyutta hareket etmesinden ötürü sorun her iki araç türü için ayrı ayrı incelenmiş ve algoritma farklı 

şekillerde kullanılmıştır. 

 

 Potential Field Algorithm, temelde insansız araçların bir noktadan bir noktaya en hızlı şekilde ve 

engellere çarpmadan hareket edebilmesini sağlayan algoritmadır. Bu işlemi yaparken araca – ya da 

+ artı olmak üzere bir yok verirken ulaşılması gereken hedef noktaya zıt yük, engellere ise aynı yük 

verilir. Fizik kurallarından bildiğimiz gibi araç zıt yükteki hedef tarafından bir çekim kuvvetine maruz 

bırakılırken tüm süreçte engeller tarafından da bir itki kuvvetine maruz kalır. Bu itki kuvveti engele 

tanımlanan kuvvetin büyüklüğüne ve engelin fiziki uzunluğuna doğru orantılıyken engele olan 

uzaklığa ters orantılıdır. Hedef tarafından uygulanan çekim kuvveti ise farklı olarak araca olan 

uzaklıkla doğru orantılıdır. Bu kuvvetlerin yönü ve büyüklüğüne göre aracın eksenlerdeki hızları 

sürekli olarak güncellenir. Bu algoritma dinamik ortamlarda iyi sonuçlar veremediğinden ötürü yol 

bulmadan ziyade araçların birbiriyle ve engellere çarpmasını engelleyecek itki kuvvetlerinin 

oluşmasında kullanılacaktır. Araçlar aynı yük ile yüklenecek ve kritik seviyede yakınlaşma 

olduğunda birbirleri için bir engel gibi davranacaklar. (Detaylandırılabilir ve düzenlenebilir) 

 

• İHA’larda Çarpışma Engelleme 

      İHA’lar hareketlerini 3 farklı eksende sürdürebilirler ve bu 3 eksen için de farklı hız 

değerlerine sahiptirler. Bu sebeple her bir İHA için kritik yakınlık seviyelerini çap olarak alan 

küresel alanlar belirlenecek ve bu alanların içine giren diğer İHA’lara itki kuvveti uygulanacaktır. 

Bu kuvvetin yönü araçların birbirine göre konumlarına göre şekillenecektir.  

 

• İKA’larda Çarpışma Engelleme 

İKA’lar hareketlerini 2 farklı eksende sürdürebilirler ve bu 2 eksen için de farklı hız 

değerlerine sahiptirler. Bu sebeple her bir İHA için kritik yakınlık seviyelerini çap olarak alan 

dairesel alanlar belirlenecek ve bu alanların içine giren diğer İKA’lara itki kuvveti uygulanacaktır. 

Bu kuvvetin yönü araçların birbirine göre konumlarına göre şekillenecektir.  

Şekil 2: Araç Yol Bulma Problemi (Vehicle Routing Problem) 
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Kuvvetler oluşturulurken sisteme uygulanan genel kuvvet korunarak araçların hedeflerine 

ilerleyişine devam etmeleri sağlanacaktır. Uygulanan kuvvetler ilgili aracın hız eksenlerine göre 

bileşenlerine ayrılacak ve eksenlerdeki hızlara ayrı ayrı etki edeceklerdir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Birbirine İtki Kuvveti Uygulayan 2 İHA 

Şekil 5: Engeller Tarafından İHA'ya Uygulanan İtki Kuvveti 

 

Şekil 4: Birbirine İtki Kuvveti Uygulayan 2 İKA 
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4.3 İHA’lar için Optimum Yol Bulma Çözümü: 

 

İKA’lara yaptığımız çözüme benzer bir şekilde yol, kavşak ve görev pozisyonlarını kullanarak bir 

graph veri yapısı oluşturacağız. 

 

Bir İHA ya kuşbakışı asfalt yolları takip edebilir ya da binaların çevrelerinden/üstlerinden 

geçebilir. Senaryo başında verilen tablo içerisinde asfalt yol üzerinde uçulabilecek yollar hakkında 

veriler bulunmaktadır. İHA’ların bina üzerinden olası hareketleri için kullanacağı yol için sensörler 

aracılığıyla veri elde edilmesi gerekmektedir. Lidar ve diğer sensörler yardımıyla elde ettiğimiz point 

cloud verisini python’daki pclpy kütüphanesi ile işleyerek noktadan noktaya binalara çarpmadan 

İHA’nın direkt gidebileceği en kısa yolu bulacağız. Tablo şeklinde verilmiş olan asfalt yol bilgilerini 

graph veri yapısı ile hafızada tutacağız. İşlenen point cloud verisinden çıkan en kısa yol bilgisini de 

weighted edge olarak graph’a ekleyip sonrasında oluşan yeni graph üzerinden en kısa yol bulma 

algoritmalarını kullanabiliriz. Bu algoritmalara göz atacak olursak:  

 

Dijkstra’nın Algoritması: Edge’lerin weightleri yol uzunluğunu gösterdiğinden negatif olamazlar, 

bu yüzden ve time-complexity’si düşük olduğundan kullanılabilir. 

 

Bellman-Ford Algoritması: Graph yapısında kullanılan edge’lerin weightleri negatif değer 

almasına izin vermektedir ama Dijkstra algoritmasına göre daha yavaş çalışmaktadır. Bizim 

kullanacağımız veri yapısında negatif edge weight olmadığı için kullanılması planlanmamaktadır. 

 

Floyd-Warshall: Daha büyük time-complexity’si olmasına rağmen dinamik programlama 

içerdiğinden implementasyonu daha kolay olabilir. 

 

A* Algoritması: Sezgisel bir algoritma olduğundan daha iyi bir sezgisel fonksiyonla Dijkstra’dan 

daha hızlı çalışabilir. Google Maps uygulamasında hali hazırda kullanılmaktadır. 

 

Bu algoritmalar da günümüz navigasyon sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. 

 
 
 

 
Şekil 6: Örnek İHA Yolları 
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4.4 İKA’lar için Optimum Yol Bulma Çözümü: 

Senaryo başlangıcında şehir planlamasındaki tüm kavşaklar ve kavşaklar arasında yol 

bağlantıları bir tablo aracılığıyla bizlere iletiliyor. Bu tabloyu ve gidilmesi olası konumları (Şarj 

istasyonu, etkileşim noktası, hastane vb.) kullanarak graph veri yapısı oluşturulacaktır. Olası yollar 

arasında az dönüş içerip uzun veya çok dönüş içerip kısa olan yollar olabilir ama aracın dönüş 

yaparken vakit kaybetmesi en kısa yol yakıt açısından optimum yol olmayabilir. Bu nedenle İKA’ların 

kavşaklardan dönerken kaybettiği zaman bu oluşturulan veri yapısına eklenecektir. Bu veri yapısını 

kullanarak çeşitli Shortest Path bulan algorimalar yardımıyla İKA’nın pozisyonu ile olası hedefler 

arasındaki en kısa yolları bulmuş olacağız. Bu algoritmalara örnek verecek olursak Dijkstra 

algoritması verilen graph yapısı üzerindeki en kısa yolları Ɵ(|E|+|V|^2) gibi çalıştırılabilir bir zamanda 

bulabiliyor. Bu algoritmayı Heap veri yapısını kullanarak çeşitli optimizasyonlar uygulayarak 

Ɵ(|E|*log|V|) zaman sınırında çalıştıracağız. Bulunan en kısa yol üzerinde hareket ederken yol 

kenarındaki ve kaldırımdaki engellerle çarpışmamak için aracın sadece yol içerisinde hareket etmesi 

sağlanacaktır.  

 

 
   Şekil 7: Dijkstra algoritması graph üzerinde örnek 

 

 

4.5 Karma Sürü Elemanı Kontrol ve İletişim Çözümü: 

 

 ROS(Robot Operating System)  modüller aracılığı ile alınan verilerin agent’lara iletilmesini 

sağlayan açık kaynaklı, farklı tasarım ve ortamlarda çalışabilen bir arayüzdür. ROS arayüzü 

üzerinde insansız araçları kontrol edebilmek için Publisher-Subscriber ilişkisi kurulacaktır. İnsansız 

araçların kontrolü için değişiklik yaptığımız Main.py modülü Publisher(Talker), senaryo içerisinde 

bulunan agent’lar ise Subscriber(Listener)  olacaktır. Node ayağa kaldırıldıktan sonra belirli bir ROS 

Topic (uav_cmd) üzerinden agent’lara hareket emirleri iletilecektir. Benzer şekilde yeni 

oluşturulacak ROS Topic’ler üzerinden agent’lar arasında görev dağılımı ve diğer gerekli bilgiler 

iletilecektir. Agent’lardan alacağımız GPS verileri longitude, latitude ve altitude gibi değişkenlerden 

oluşmaktadır, bu değişkenlerin çeşitli sinüs cosinüs eşitlikleri kullanılarak 3 boyutlu Kartezyen 

koordinat sistemine çevrilecektir. 
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4.6 Yakıt Tüketim Çözümü: 

İHA ve İKA’ların gitmeleri gereken görev noktaları ile eşleştirmeleri yapıldıktan sonra, her araç 

için yakıt kontrolü yapılacaktır. Eğer yeterli yakıt bulundurulduğu belirlenmiş olursa, araçlar görev 

yerlerine hareket etmeye başlayacaklardır. 

 

Yeterli yakıtın olup olmadığı şu şekilde hesaplanacaktır: 

 

• Araçların minimum yakıt tüketiminin olacağı hız değeri göz önünde bulundurularak 

hesaplamalar yapılacaktır. 

• Araçların yeni bir noktaya gitmeden önceki kalkış pozisyonundaki yakıt miktarını da αU olarak 

adlandıralım. (0 < α ≤ 1) (U = Yakıt tankı kapasitesi) 

• Görev noktaları İHA için ilaç alma noktası ve hasta ile etkileşim noktası olacaktır. İKA için ise 

erzak alma, hasta ile etkileşim ve hastane giriş noktası olacaktır. 

• Bu problemde İKA ve İHA’lar için aynı mantık işlemektedir, sadece görev noktaları farklıdır. 

Aşağıdaki anlatım İHA’lar üzerinden örnek verilerek yapılmıştır. 

 

1. İHA’nın bulunduğu nokta P1, gideceği görev noktası ise P2 olsun. P1 ve P2 arasındaki mesafe, 

İHA’nın ve görev noktasının koordinatları bilindiği için hesaplanabilecektir. Bu mesafeyi D1 

olarak adlandıralım. 

2. Şarj istasyonlarının da koordinatları bilindiği için, P2 noktasına en yakın şarj istasyonu 

bulunmalıdır, bu istasyonun bulunduğu nokta ise P3 olsun. P2 ve P3 arasındaki mesafeyi de D2 

olarak adlandıralım. 

3. Gereken yakıt miktarını da D1 + D2 ‘lik mesafede harcanacak yakıt + noktalara iniş ve kalkışlarda 

harcanacak yakıt miktarı olarak hesaplayıp buna C1 diyelim. 

4. Eğer C1 <= αU koşulu sağlanabiliyorsa, İHA bu görev noktasına gidebilir demektir. 
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• Eğer İHA P2 noktasına gidemiyor ise: 

 

1. P1 ile P2 noktalarının çapını oluşturacağı çembere F1 diyelim. 

2. F1 çemberinin yanında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer F2 çemberi, merkezi P1 

noktası olan ve yarıçapı (αU - kalkış ve iniş harcamaları) kadar yakıt harcanabilecek uzunlukta 

olan bir çemberdir.  
3. F1 ve F2 çemberlerinin oluşturduğu kesişim alanı içerisinde bulunan şarj istasyonlarından birinin 

seçilmesi gerekmektedir. 

4. Bu şarj istasyonları yeni birer kalkış noktası (P1) olarak değerlendirilecektir ve yukarıda 

açıklanan test bu yeni nokta için tekrar uygulanacaktır. Eğer testten geçilebiliyorsa, bu şarj 

istasyonu kullanılarak P2 görev noktasına gidilebilir demektir. 

5. Seçilen şarj istasyonu P1 noktasından ne kadar uzaktaysa ve F1 çemberinin çapına ne kadar 

yakınsa o kadar optimal bir çözüm sunulmuş olacaktır. 
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