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1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili 

açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

1. Kodun hazırlanmasında Python dili kullanılmıştır. Python dilinin özellikleri; kolay 

kullanımı, farklı alanlarda kullanılabilmesi ve kütüphane çokluğudur. Bu özelliklerin 

yanında Python basit ve sade bir dildir.(1)  

2. Python dili yerine JavaScript ile hazırlanabilirdi. Çünkü görselleştirebilirliği kolay, 

derleyici gerektirmeyen ve yorumlanan bir dildir. (2) 

3. Barometre sensörünün içinde bulunan ince bir tel ve tel etrafına sarılmış basınca hassas 

zarımsı bir madde (3), basınca göre direnç veya boyut değiştirir bu değişim elektronik 

olarak tespit edilir. GNSS irtifa verisi uydu sisteminden gönderilen sinyallerin uydudan 

alıcıya kadar geçen zamanı ışık hızının çarpımıyla hesaplanır(4), ortometrik bir 

yüksekliktir; barometre ise açık hava basıncı ile çalışır. 

4.  

İvmeölçer Hata Karakteristikleri Dönüölçer Hata Karakteristikleri 

Sabit Kayma Hatası:  Sensöre herhangi bir 

ivme uygulanmadığı durumda ölçülen 

değerdir. Bu hata sabit terim, sıcaklıkla 

uyarılan değişimler, tekrarlanabilirlik 

olmak üzere çeşitli bileşenleri içerir. 

İvmeölçerin etkin olduğu her an hatanın 

sabit terimi mevcuttur. Hatanın sabit terimi 

ve sıcaklıkla uyarılan değişimler uygun 

statik kalibrasyon testleri ile önceden 

kestirilip düzeltilebilir. Açmaktan açmaya 

değişmelerden kaynaklı hatalar ivmeölçeri 

her açtığımızda değişir ama sensörü 

açtığımız andan itibaren sabit kalır. 

İvmeölçer sabit kayma hatası g veya mg 

(mili g) olarak ifade edilir. 

Sabit Kayma Hatası:  Dönüölçere 

herhangi bir giriş uygulanmadığı 

koşulda belirli bir süre ölçülen dönü 

değerlerinin ortalaması alınarak 

dönüölçer sabit kayma hatası elde edilir. 

Bu hata sabit terim, sıcaklıkla uyarılan 

değişimler ve tekrarlanabilirlik olmak 

üzere çeşitli bileşenleri içerir. Hatanın 

sabit terimi ve sıcaklıkla uyarılan 

değişimler statik kalibrasyon testleri ile 

önceden tahmin edilebilir.  Dönüölçer 

sabit kayma hatası derece/saniye veya 

derece/saat olarak ifade edilir 

Sabit Kayma Kararsızlığı:  İvmeölçerin 

çalışma sırasındaki değişiminden kaynaklı 

Sabit Kayma Kararsızlığı:  Dönüölçer 

sabit kayma kararsızlığı, çalışma 
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hataları içerir. İvmeölçer sabit kayma 

kararsızlığı g/√Hz olarak ifade edilir. 

sırasındaki değişiminden kaynaklı 

hataları içerir. Dönüölçerin çalıştığı her 

an hatanın bu bileşeni değişir. 

Dönüölçer sabit kayma kararsızlığı 

derece/saniye/√Hz veya derece/saat/√ 

Hz olarak ifade edilir. 

Orantı Katsayısı Hatası: Sensörün 

çıkışındaki değişim ile girişindeki değişim 

arasındaki orandır. İvmeölçer orantı 

katsayısı hatası, sensörün ideal orantı 

katsayısı değeri olan 1 ile sensörün ölçtüğü 

orantı katsayısı arasındaki farktır. Bu hata 

sabit terim, sıcaklıkla uyarılan değişimler, 

asimetri, doğrusal olmama hatası gibi 

bileşenlerden oluşmaktadır. Orantı 

katsayısı hatası ppm (part per million) 

olarak ifade 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. 

Orantı katsayısı ppm (part per million) 

olarak ifade edilir. 

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. İvmeölçer üzerindeki eksenel 

kaçıklık hatasını belirlemek için her eksen 

etrafında pozitif ve negatif yönde olmak 

üzere statik kalibrasyon testi gerçekleşirilir. 

Orantı Katsayısı Kararsızlığı:  

Dönüölçer orantı katsayısı kararsızlığı, 

orantı katsayısındaki zamanla değişimi 

ifade eder. Dönüölçerin etkin olduğu 

her an hatanın bu bileşeni de değişir. Bu 

hatanın belirlenmesi için çok uzun 

süreli dinamik testlerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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2. Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma aşağıdaki 

gibidir. 

1.  

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

def aciBul(): Açı bulma fonksiyonu tanımlanmıştır. 

Bu fonksiyonun temelinde Pisagor 

teoremi bulunmaktadır. 

ucanArabaYon = 

[math.cos(cezeri.manyetometre.veri), 

math.sin(cezeri.manyetometre.veri)]  

Uçan arabanın radyan cinsinden yön 

bilgisi belirlenir. 

hedefFarkKonum= 

[varis_bolgesi.enlem-cezeri.gnss.enlem, 

varis_bolgesi.boylam-

cezeri.gnss.boylam]  

Varış bölgesinin enlem, boylam değeri 

ile uçan arabanın anlık enlem, boylam 

değerinin farkı alınır. 

birimVector1 = hedefFarkKonum / np. 

linalg.norm(hedefFarkKonum)   

Hedef ile araç arasındaki konum farkı 

ile bu değerin Matris Normunun 

bölümüdür. 

Eksenel kaçıklık mrad (mili-radyan) olarak 

ifade edilir.(5) 

 Eksenel Kaçıklık Hatası:  

Dönüölçerlerin yanlış hizalanmasından 

kaynaklanarak her dönüölçer diğer 

dönüölçerlere tam dik olmayabilir. 

Bunun sonucunda her eksenin diğer iki 

eksen etrafındaki dönüye karşı 

hassasiyeti oluşur. Dönüölçer 

üzerindeki eksenel kaçıklık hatasını 

belirlemek için her eksen etrafında 

pozitif ve negatif yönde olmak üzere 

dinamik kalibrasyon testi 

gerçekleştirilir.  Eksenel kaçıklık mrad 

(mili-radyan) olarak ifade edilir(5). 
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birimVector2 = ucanArabaYon / np. 

linalg.norm(ucanArabaYon)  

Aracın yönü ile bu değerin Matris 

Normunun bölümüdür. 

noktasalUrun = np.dot(birimVector1, 

birimVector2)  

Bulunan 2 değerin nokta çarpımıdır. 

aci = np.arccos(noktasalUrun)  Bulunan değerin arkkosinüsü alınır. Bu 

değer aracın dönmesi gereken açıyı 

verir.  

return aci Araç bulunan açı değerine döndürülür. 

 

2. Uçan arabanın gitmesi gereken koordinatlar “varis_bolgesi.enlem” ve 

“varis_bolgesi.boylam” dizisi ile belirlenmektedir. Örneğin birden fazla hedef 

olduğunda 2. hedefin enlem bilgisini belirlemek için “varis_bolgesi.enlem[1]” dizisi 

kullanılmaktadır. 

3. Uçan arabanın iniş yapabilmesi için yüksekliğinin varış bölgesinin yüksekliğinden fazla 

olması gerekmektedir. Bunun yanında Cezeri’nin koordinatlarının herhangi bir iniş 

bölgesinin koordinatları ile uyuşması gerekmektedir.  

4. İniş yaparken barometre sensörü irtifa tespiti için kullanılmıştır. 

 

 

 

ALGORİTMA  AÇIKLAMA 

elif varildi == True: 

        if cezeri.barometre.yukseklik > 

varis_bolgesi.yukselti and 

cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, 

cezeri.gnss.boylam).inis_bolgesi == True: 

            if cezeri.barometre.yukseklik-

varis_bolgesi.yukselti > 10: 

                cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

            else: 

                cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

        elif cezeri.barometre.yukseklik <= 

varis_bolgesi.yukselti+1:  

            cezeri.dur() 

İniş yaparken Cezeri’nin 

yüksekliği ile iniş bölgesinin 

yükseklik farkı 10 metreden 

büyük olduğu sürece 12 m/s hız 

ile yere yaklaşmaktadır. 

Yükseklik farkı 10 metreden az 

olduğu zaman 4 m/s hız ile iniş 

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

1. “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” uçuşa yasaklı bölgelerin harita üzerinde 

saklandığı dizidir. 

2.  

 

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

sağlayan algoritma aşağıdaki gibidir. 

1. “cezeri.trafik” dizisi içerisinde aktif olarak hareket eden trafik bölgeleri saklanmıştır. 

 

ALGORİTMA  AÇIKLAMA 

   if (AlgStarted): 

        while (found == False): 

            for z in 

cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler:                

AllPoints[abs(int(z.enlem))][abs(int(z.boylam))].tur

nIntoWall() 

            current = lowestFcostPoint(openSet) 

            openSet.remove(current) 

            closedSet.append(current) 

            if(current == endPoint): 

                print("Yol Bulundu") 

                backTracker = endPoint 

                while True: 

                    pathSet.append(backTracker) 

                    backTracker = backTracker.parent 

                    if(backTracker == startPoint): 

                        pathSet.append(backTracker) 

                        found = True 

                        break 

            currentNeighbours = 

current.setNeighbours() 

Cezeri’nin gidebileceği enlem, 

boylam ve uçuşa yasaklı 

bölgeler noktalar şeklinde 

hesaplatılır. Ardından uçuşa 

yasaklı bölgeler sınır içine 

alınır ve varış noktasına 

ulaştıracak en verimli yol 

hesaplatılıp “yol bulundu” 

yazdırılıp Cezeri bu yola 

yönlendirilir.  
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5. Senaryo 8’de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma aşağıdaki gibidir. 

1. “cezeri.harita.hastaneler” dizisi ile hastanelerin konumu belirlenmektedir. Örnek olarak 

2. hastane konumunun belirlenmesi için “cezeri.harita.hastaneler[1]” dizisi kullanılır. 

2.  

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

if cezeri.acil_durum == False: 

        varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

Aktif haldeki uçan araba acil 

durumda değilse varış bölgesi 

için belirlenen rotaya devam 

eder.  

else: 

        hastaneler = cezeri.harita.hastaneler 

        aralar = [] 

Aktif haldeki uçan araba acil 

durumdaysa 

“cezeri.harita.hastaneler” dizisi 

ile haritadaki hastanelerin 

konumu belirlenir. Belirlenen 

konumlar ile anlık konum 

arasındaki mesafe “aralar = []” 

dizisinde bulunur. 

for hastane in hastaneler: 

            ara = 

araBul(cezeri.gnss.enlem,hastane.enlem,cezeri.gns

s.boylam, hastane.boylam) 

Hastanelerin enlem, boylam 

değeri ile uçan arabanın anlık 

enlem, boylam değerinin farkı 

belirlenir. 

aralar.append(ara) 

        varis_bolgesi = 

hastaneler[aralar.index(min(aralar))] 

Aralar dizisi içerisindeki en 

kısa mesafedeki hastane varış 

bölgesi olarak belirlenir. 

 

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma 

aşağıdaki gibidir. 

 

1. “cezeri.gnss.hata” dizisi ile GNSS sensörünün arıza durumu kontrol edilmektedir. True 

değeri GNSS sensöründe arıza yaşandığını göstermektedir. 
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2.  

 

 

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

tamamlamayı sağlayan algoritma aşağıdaki gibidir. 

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

 

1. GNSS yanıltma konumunun gerçekte bulunduğu yerden başka bir yerde olması veya 

bulunduğu yerde ancak farklı bir zamanda bulunmasıdır(6). GNSS karıştırma doğruluk 

kaybına ve potansiyel olarak konumlandırma kaybına neden olan bir tür beyaz gürültü 

girişimidir. GNSS karıştırma ve GNSS yanıltma arasındaki fark ise oluşum şekilleridir. 

GNSS karıştırmaya bitişik elektronik cihazlardan veya bölgedeki radyo amatörleri gibi 

harici kaynaklardan gelen doğruluk kaybına neden olan GPS sinyallerinden dolayı 

olmaktadır. GNSS yanıltma ise yakınlarda bulunan bir radyo vericisi, hedef alıcıya 

sahte GPS sinyalleri göndermesi ile oluşmaktadır(7). 

 

2.  

 

 

 

 

 

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

aşağıdaki gibidir. 

1. GNSS, radar ve barometre sensörlerinde inerken veri kaybı yaşandığı için lidar sensörü 

ile irtifa ölçümünü yaparız. Havanın yağmurlu veya sisli olma durumlarında ise lidar 

sensörünün arıza vermesi söz konusudur. Bu durumda Cezeri’nin irtifa verisi Cezeri 

inişe geçmeden önceki son barometre irtifa verisi ile ölçülür.  

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

cezeri.barometre.yukseklik Uçan arabanın aktif irtifası 

hesaplanır. 

 ALGORİTMA AÇIKLAMA 

   if cezeri.gnss.karisim == False  

          varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

 

 

Aktif haldeki uçan arabada  

spoofing saldırısı yoksa 

belirlenen rotada devam eder. 

Eğer “True” ise  spoofing 

saldırısı olmuştur. 
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2. Diğer sensörlerin inişe geçerken hata vermesinden dolayı lidar sensörü seçilmiştir. 

Yağmurlu ve sisli havalarda barometre sensörünün inişe geçmeden önceki son irtifa 

verisi kullanılacaktır. 

3.  

 

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

aracının yönelmesini sağlayan algoritma aşağıdaki gibidir. 

 

1.  “cezeri.manyetometre.hata” dizisi manyetometre sensörünün çalışma durumunu 

vermektedir. Dizi “True” olduğunda manyetometre sensörünün çalışmasında hata olduğu 

anlaşılmaktadır. 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

   if(cezeri.barometre.hata == False):  

                if cezeri.barometre.yukseklik > 

varis_bolgesi.yukselti and 

cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, 

cezeri.gnss.boylam).inis_bolgesi == True: 

                    if cezeri.barometre.yukseklik-

varis_bolgesi.yukselti > 10: 

                      cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

                    else: 

                        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

 

                elif cezeri.barometre.yukseklik <= 

varis_bolgesi.yukselti+1:  

                    cezeri.dur() 

else: 

                if cezeri.lidar.mesafe-

varis_bolgesi.yukselti>10: 

                    cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

                else: 

                    cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

 

Barometre sensöründe hata 

olmadığı anlarda kullanılan 

algoritmadır inişe geçtiğinde 

barometrede hata oluşunca 

lidar sensörü ile yükseklik 

verisi alınmakta, havanın 

yağmurlu ve sisli olması 

durumunda barometrenin inişe 

geçmeden önceki son verisi 

kullanılmaktadır. 
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2.   

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma aşağıdaki gibidir. 

1. Batarya veri durumu “cezeri.batarya.veri” dizisi ile öğrenilmektedir. 

2. Bataryanın %50 gerilim eşiğinde şarj istasyonuna ilerlemesi belirlenmiştir. Bunun 

nedeni en düşük gerilim eşiği olan %20 seviyesine ulaşılmadan şarj istasyonuna 

ulaşmaktır. 

3. “cezeri.harita.sarj_istasyonlari” dizisi ile şarj istasyonlarının konumu belirlenmektedir. 

cezeri.harita.sarj_istasyonlari[0] dizisi ile birinci şarj istasyonun konumu 

belirlenmektedir.   

 

 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

ucanArabaYon = 

[math.cos(cezeri.manyetometre.veri), 

math.sin(cezeri.manyetometre.veri)] 

Cezeri’nin gitmesi gereken 

yönün hesaplatılmasını içeren 

algoritmadır. 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

hedefFarkKonum = 

[varis_bolgesi.enlem-cezeri.gnss.enlem, 

varis_bolgesi.boylam-

cezeri.gnss.boylam] 

    birimVector1 = hedefFarkKonum / 

np.linalg.norm(hedefFarkKonum) 

    birimVector2 = ucanArabaYon / 

np.linalg.norm(ucanArabaYon) 

    noktasalUrun = np.dot(birimVector1, 

birimVector2) 

    aci = np.arccos(noktasalUrun) 

Oluşturulan birim vektörler 

ile gittiği yön ve aradaki 

mesafenin hesaplatıldığı 

algoritmadır. 
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