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A. Tanımlar 

APA: Bilimsel dergi makaleleri ve kitapları gibi akademik belgeler için bir yazma stili ve biçimi. 

GANTT: İş yönetiminde planlılığı sağlamaya yönelik grafik. 

GPS: Küresel Konumlama Sistemi 

IMU: Atalet Ölçüm Birimi 

İHA: İnsansız Hava Aracı 

İKA: İnsansız Kara Aracı  

LIDAR: Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji. 

YGK: Yazılım Geliştirme Kiti  

1. Yönetici Özeti 

Bu rapor, 2021 TEKNOFEST İstanbul Karma Sürü Simülasyon Yarışması kapsamında İTÜ Gamma 

Takımı tarafından ön tasarım raporu olarak hazırlanmıştır. Yarışma şartnameleri ve ön tasarım raporu 

formatı göz önünde bulundurularak hazırlanan raporumuz yönetici özeti ve kaynakça bölümleri hariç 3 

ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler “Proje Yönetimi”, “Görev Gereksinimleri”, “Tasarım Çözümü” 

olarak belirlenmiştir. 

“Proje Yönetimi” bölümünde öncelikle takım hakkında kısa bir bilgi verilmiş, proje organizasyonuna 

ve takım üyelerine ait detaylara değinilmiştir. Ek olarak yarışma görevleri belirlenmiş, temel başlıklar 

altında toplanmış ve takım üyeleri arasında paylaştırılmıştır. bu bölümde ayrıca proje süreci içerisinde 

planlanan tarihler bir GANTT şeması üzerinde detaylandırılmıştır. 

“Görev Gereksinimleri” bölümünde yarışma teknik şartnamesinde gerçekleştirilmesi beklenen 

görevler değerlendirilerek gereksinim dağılımı oluşturulmuş ve  gereksinimler detaylandırılmıştır. Sürü 

paradigmasının bir pandemi senaryosu üzerinde hem İHA hem de İKAlarla gerçekleştirileceği göz 

önünde bulundurulmuş ve gerekli olan görev birimleri bu doğrultuda belirlenmiştir. 

“Tasarım Çözümü” bölümünde gereksinim olarak nitelendirilmiş bulunan maddeler için literatür 

taraması sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Kaynak ve literatür çalışması sonucunda 

ulaşılan çözüm bulguları gereksinimlere çözüm olarak sunulmuştur. Çözüm olarak sunulan bulguların 

problemle uyumu, koşuldan koşula çalışma şartlarının değişmeyişi ve uygulanabilirliği her aşamada 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte belirtilmiştir. 

Son olarak eklenmiş bulunan kaynakça bölümünde alıntılama yapılan akademik kaynaklar 

listelenmiştir. Tüm raporlama sürecinde APA formatı kullanılmasına ve intihal yapılmamasına dikkat 

edilmiştir. Rapor boyunca karışıklığa mahal vermemek bakımından şekiller, tablolar ve formüller 

numaralandırılmış ve açıklamalar yapılırken bu numaralar kullanılmıştır. 

2. Proje yönetimi 

İTÜ Gamma Takımı çeşitli mühendislik fakültelerinden öğrencilerin bir araya gelmesiyle 2019 yılının 

Aralık ayında kurulmuştur. Takım içerisinde biri mezun diğerleri aktif lisans öğrencisi olmak üzere 

Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Bilgisayar, Matematik mühendisliği bölümlerinden 

tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olan üyeler bulunmaktadır. Aynı zamanda İTÜ Proje 

Takımları Birliği’nin bir üyesi olan takımımızın gündeminde otonom araçlar, sürü zekâsı sistemleri yer 

almaktadır. TEKNOFEST yarışmalarında yer almak ve başarılar elde etmek maksadıyla bir araya gelen 

takımımız 2020 TEKNOFEST Gaziantep Sürü İHA Simülasyon Yarışması’nda final sıralaması 

dördüncülüğü elde etmiş ve en iyi sunum ödülü kazanmıştır. 2021 TEKNOFEST festivalinde yarışmak 

üzere takım üyelerinin tecrübesi, ilgi alanları sebebiyle ve takıma kazandırılan yeni üyelerin geliştirilmesi 

maksadıyla Karma Sürü Simülasyon Yarışması’nı tercih etmiştir. Sürü zekâsı, İHA ve İKA teknolojisi, 
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simülasyon sistemleri üzerine yaptığımız çalışmaları takımımıza katılan üyelerimizi de teşvik ederek 

Ocak 2020’den beri devam ettirmekteyiz. 

İTÜ Gamma Takımı üyeleri olarak en az haftada bir olmak üzere “Discord” ve “Zoom” uygulamaları 

üzerinden sesli toplantılar gerçekleştirmekteyiz. Dökümantasyon, raporlamalar, eski yarışma kaynakları 

gibi verilerimizi Google Drive bulut tabanı üzerinden tüm takım üyelerine açık şekilde paylaşmaktayız. 

Takım içi görevlendirmeler, algoritmalar için gerekli komutlar gibi notlarımızı “Trello” uygulamasında 

bulunduruyoruz. Geliştirmelerimizi ve kod havuzumuzu “Github” üzerinde oluşturduğumuz bir depoda 

aktif ve güncel tutarak senkronize biçimde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.  

2.1. Takım Üyeleri 

Gamma Takımı 1 takım danışmanı ve 6 takım üyesinden oluşmaktadır. Takım üyeleri ve bilgileri 

Tablo 1’de verilmiştir. Tablodaki “H” harfi  hazırlık sınıfını temsil etmektedir.  

Tablo 1: Takım Üyeleri ve Bilgileri 

No Adı Soyadı Üniversite/Bölüm/Derece  Sınıf Görev 

1 Feyzullah KARA İTÜ/Elektronik ve Haberleşme 

Müh./Lisans 

4 Takım Lideri 

2 Abdurrahman YILMAZ İTÜ/Kontrol ve Otomasyon 

Müh./Araştırma Görevlisi 

- Takım Danışmanı 

3 Abdullah Enes BEDİR İTÜ/Elektronik ve Haberleşme 

Müh./Lisans 

4 Takım Üyesi 

4 Tuğba CAN  

İTÜ/Matematik Müh./Mezun 

- Takım Üyesi - 

İletişim Sorumlusu 

5 Atahan CİLAN İTÜ/Elektronik ve Haberleşme 

Müh./Lisans 

4 Takım Üyesi 

6 Mehmet Umut GÖKDAĞ İTÜ/Bilgisayar Müh./Lisans 

 

H Takım Üyesi 

7 Muhammed Veli ÜNLÜ İTÜ/Kontrol ve Otomasyon 

Müh./Lisans 

H Takım Üyesi 

 

2.2. Takım Organizasyonu ve Görev Dağılımı 

Yarışma kapsamında gerçekleştirilmesi gereken görevler; sistem planlamaları, dökümantasyon ve 

araştırma, algoritma planlama ve test aşamaları göz önünde bulundurularak üç ana başlık altında 

toplanmıştır. Şekil 1’de takım organizasyon şeması ve görev dağılımı verilmektedir. Görev dağılımları 

takım üyelerinin bilgi, tecrübe ve kabiliyetleri ele alınarak yapılmıştır. Her takım üyesi her görevde etkin 

bir şekilde olmasa da yer alacaktır. Görevlere atanan ana takım üyeleri ise görev kontrolü ve takibinde 

yoğun çalışma gerçekleştirecek kişileri temsil etmektedir.  

 Şekil 1 üzerinde görülen dağılımda “Sistem Tasarımı”; algoritmaların yönetileceği ana kod 

dosyası, verilerin alınacağı ve basılacağı düğümler, komut verme mekanizmasının çalışma önceliği gibi 

durumların tasarlanmasını kapsamaktadır. “Algoritma Tasarlama”; hedef dökümanlardan elde edilen 

sonuçlara dayanarak direkt uygulama veya geliştirilmiş/değiştirilmiş uygulamalarla algoritmaların 
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tasarlanmasını kapsamaktadır. “Test ve Taktik Geliştirme” ise tasarlanmış olan algoritmaların 

kodlanması, kodlamaların sisteme uygunluğunun test edilmesi ve test sonuçlarını kullanarak taktiklerin 

güçlendirilmesini kapsamaktadır. Takım içi görev dağılımları birbirinden keskin çizgilerle ayrılmamış 

olup takım içerisinde ilişkinin devamlılığı da planlanmıştır.  

Şekil 1: Takım Organizasyonu ve Görev Dağılımı Şeması 

 

 
 

Şekil 2: Proje takvimi 
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2.3. Proje Süreci 

Proje organizasyonu kapsamında planlanması gereken çalışma takvimi gösterim kolaylığı ve 

anlaşılabilirliği açısından bir GANTT şeması üzerinden Şekil 2’de gösterilmiştir. Takvim üzerinde 

belirtilen tarihler tahmini aralıklar olarak planlanmıştır. Yarışma komitesinin erteleyebileceği tarihler, yeni 

ortam yayınları ve takım şartlarının değiştirebileceği durumlara göre bazı farklılıklar oluşabilir. 

3. Görev Gereksinimleri 

Görev gereksinimleri, yarışma teknik ve genel şartnamelerinde belirtilmiş olan görevleri 

başarıyla gerçekleştirebilmek için gereken isterleri belirtmektedir. Yarışma kapsamında belirtilmiş olan 

görevler, kısıtlamalar, en iyileme probleminin kapsamı gibi durumlar göz önüne alınarak yapılan 

çıkarımlarla görev gereksinimleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar hakkında kısa bir bilgi 

verilmesi gerekirse: 

Birincisi İHA’ların kalkış, bir noktaya varış, havada asılı bekleme, iniş, ani manevra; İKA’ların bir 

noktaya varış, bekleme, ani manevra hareketlerinin tamamını her koşulda doğru bir şekilde 

gerçekleştirmesini sağlayan “Kontrol Modülü Hakimiyeti”, 

İkincisi Sürü bireylerinin diğer sürü elemanlarıyla içerisinde bulunduğu ilişkiyi değerlendirerek 

bireysel hareketlerine karar vermesi ve bu hareketler sonucu oluşan organize hareketi sağlayan “Sürü 

Organizasyonu”, 

Üçüncüsü ve sonuncusu sürüdeki her bir bireyin edinmiş olduğu görevler bağlamında 

hareketlerini planlamasını sağlayan “Hareket Planlama” olarak belirlenmiştir.  

3.1. Kontrol Modülü Hakimiyeti  

 Sürü sistemlerinde her bir bireyin hareket kabiliyetinin çeşitliliği ve dinamikliği sürünün toplu ve 

tekil hareketindeki esnekliği arttıran ve sürünün sorumlu olduğu daha fazla görevi daha kısa sürelerde 

yapmasını sağlayan en önemli faktörlerdendir. Bu sebeple sürü sistemimiz sürü yazılımının belirlediği 

hareketleri iha ve ika’lar için ayrı ayrı gerçekleme kapasitesinde olan iki farklı kontrolcü modülü içermesi 

gerekmektedir.  

  3.1.1. İHA Kontrolü 

İHA bireylerinin fiziksel sınırları gözetilerek tasarlanması gereken istenilen hareketleri gerçekleyen 

kontrol modülüdür. Sensörler ve kontrolcü alt gereksinimlerine sahiptir.  

  3.1.2. Sensörler   

 Sensörler gereksinimi iha’nın temel işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi 

paketini kapsar. Bu bilgilere her bir birey için; 

-görevini yerine getirebilmek için,  

-çarpışmadan hareket edebilmesi için, 

-sürü düzenini sağlayabilmesi için, 

-içerisinde bulunduğu riskli durumları fark edebilmesi için(yakıt seviyesi vb.) 

-trafiğin fark edilmesi için(sadece İKA’lar) için, 
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ihtiyaç duyar. Gerek duyular bilgi paketinin içeriği; hız/konum verisi yakıt seviyesi verisi ve 

sürüdeki diğer iha'ların konum verileri, LİDAR sensör verisi, GYRO sensör verisi gibi bilgileri 

kapsamaktadır. 

  3.1.3. Kontrolcü  

 Sürünün her bir bireyi için fiziksel durumu gözetilerek istenilen hareketi yapmasını sağlayan bir 

kontrolcü gerekmektedir. Bu kontrolcünün sürü yazılımından yapılması istenilen hareketi ve sensör 

verilerini input olarak alması ve output olarak hareket üretmesi gerekmektedir. İHA için tasarlanacak 

olan kontrolcü uzayda 6 eksende hareket edebilmelidir. Ayrıca havada asılı kalma, bir nokta 

etrafında daire çizme gibi aksiyonları da yapabilmelidir. İKA için tasarlanacak olan algoritma baş 

açısı değiştirip x yönünde hız vektörü üretmelidir. Bunun dışında ekstra bir kabiliyete sahip 

olmaması bunu İHA’lara göre daha basit bir kontrolcü gereksinimi kılar.  

3.2. Sürü Organizasyonu 

Sürü zekası ile yönetilen sistemler için en önemli konulardan biri de sürünün her koşulda 

sergileyeceği karar verme kabiliyetidir. Görevin eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi için sürüdeki her bir 

bireyin görevi anlık olarak güncellenmeli ve görev dağılımı en optimal düzeyde yapılmalıdır. Özellikle 

teknik şartnamede belirtilen “5.4. Karma Sürü elemanları, sadece yardım sağlanacak unsurlara erzak 

(ilaç,erzak) görevlerini yerine getirecektir” ve “5.3. Karma sürü elemanları, tüm hastalara sağlık yardımı 

sağlayabilecektir.” maddeleri bu konunun sürü için ne kadar bir büyük bir gereksinim olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca İHA ve İKA’lar şarj istasyonlarından şarj olabilmektedir.  Görevler esnasında İHA 

ve İKA’ların hızlarına bağlı yakıt tüketim miktarları optimum hızda minimum olacak şekildedir. Bu 

gereksinimin optimal bir şekilde  sağlanabilmesi için önem arz eden durumlar şu şekilde sıralanabilir: 

➔ Her bir sürü bireyinin diğer bireylerin konum, yön, hız gibi bilgilerinden gerçek zamanlı bir  

şekilde haberdar olması.  

➔ İKA’ların değişen trafik koşullarına sürü düzenini bozmayacak şekilde uyum sağlaması ve 

bunun sonucunda meydana gelebilecek görev değişikliklerini olabildiğince hızlı uygulaması.  

➔ Her  bireyin  karar  verme  mekanizmasının  sürü  kararını  bozmayacak  şekilde  dizayn 

edilmesi.  

➔ İHA ve İKA’ların hareket planlarını yakıtlarını optimize edecek şekilde düzenlemeleri.  

3.3. Hareket Planlama  

 Yarışmada verilen görevleri gerçeklemek için, bir bireyin görevi edindikten sonraki adımlarını tasarlayan 

gereksinimler hareket planlama başlığı altında toplanmıştır. Sürüdeki bireyin gideceği sonraki konumu 

belirlerken rota planlama, gideceği bu yol üzerindeki engellerden kaçınmak için de çarpışma önleme 

yöntemleri kullanılması planlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilecek olan algoritmaların karşılamaları 

gereken koşullar “Rota Planlama ” ve “Çarpışma Önleme” başlıkları altında sunulmuştur. 

3.3.1. Rota Planlama 

      Yarışmada kullanılacak olan simülasyonda, alanda hem sabit hem de hareketli engeller 

bulunmaktadır. Haritada bulunan binalar, sabit engeller sınıfına girer. Alanda sabit engellerden 

kaçınmak, gidilecek rotaların mümkün olan en kısa mesafeden seçileceğinden emin olmak için 

haritalama ve rota planlama kullanılacaktır. 

Bu bağlamda ortaya çıkan problemleri çözecek olan algoritmadan beklenenler şunlardır; 

➔ Sabit engellerin konumlarının belirtileceği bir haritalama yapılması 

➔ İki nokta arası en kısa mesafenin hızlı ve doğru bir şekilde bulunması 
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➔ Belirlenen bu rotanın haritadaki engellerden geçmeyecek şekilde çizilmesi 

3.3.2. Çarpışma Önleme 

Görevlerin ifa edilmesi esnasında sürüdeki bireylerin rotalarının kesişmesi kaçınılmazdır. Ayrıca karada 

hareket eden İKA’ların kullanacağı yollarda trafik unsurunun oluşması da mümkündür. Sürüdeki 

bireylerin çarpışması engellenerek birey kaybının önlenmesi ve mümkün seviye çarpışma riskine 

girilmemesi amaçlanmaktadır. Kullanılacak olan çarpışma önleme tekniği için önemli olan noktalar; 

➔ Karşılaşan sürü bireylerinin birbirlerinden kaçış manevrası yapması 

➔ İKA’ların diğer bireylerle çarpışma riskine girmemesi için trafik unsurlarından kaçınması olarak 

sıralanabilir. 

4. Tasarım Çözümü 

Tasarım çözümü, görev gereksinimi olarak nitelendirilen problemlere önerilen çözümleri 

içermektedir. Problemlerin kapsamının daha iyi anlaşılması ve çözüm odaklarının daha tutarlı olması 

için alt başlıklar 3. Görev Gereksinimleri bölümündeki alt başlıklarla aynı olacak şekilde belirlenmiştir. 

Görev gereksinimleri bölümünde her bir alt başlık özelinde değinilen alt gereksinimlerin tamamı 

çözülmesi gereken birer problem olarak nitelendirilmiş ve doküman taraması süreçlerinde bu 

problemlere yönelik doğru çözümler üretilmeye çalışılmıştır.  

Brambilla ve diğerlerine göre sürü zekasının mühendislik uygulamalarında temel olarak iki farklı 

dizayn metodu vardır. Bu metodlar davranış temelli dizayn ve otomatik dizayn metotlarıdır. Davranış 

temelli dizayn tekniğinin metodolojisinde hayvan sürülerinin hareket şekilleri yer almaktadır. Davranış 

temelli dizayn tekniği bir dizi tekrarlamalı deneme-yanılma süreçleriyle sürünün göreve en uygun 

hareketi sergileyeceğini varsayar. Otomatik dizayn şekilleri ise geliştiricilerin sarfettiği efor miktarını 

azaltmak için daha çok kolektif metotlarda kullanılmaktadır (2013).  

Bir algoritmanın geliştirilmesi veya birden çok algoritmanın ayrı ayrı sonuçlarının incelenmesi 

yollarıyla bir sonuca varılması yarışma konsepti için en uygun dizayn tekniği olarak görülmektedir. Sürü 

sistemi, YGK üzerindeki ROS topic lerden yapılan veri yayınlarıyla doğrudan haberleşeceği için merkezi 

kontrol mimarisi kullanılmayacaktır. Bunun yerine İHA ve İKA’lar arası gerçek zamanlı haberleşmenin 

aktif olduğu ve otonominin daha güçlü olduğu merkezi olmayan(dağıtık)  kontrol mimarisi kullanılacaktır. 

4.1. Kontrol Modülü Hakimiyeti  

Sürüdeki her bireyin hareketleri esnasında esneklik, zaman kazanma, dinamik hareketler 

gerçekleştirme gibi amaçlarla bir kontrolcüye ihtiyacı vardır. Kontrolcünün dinamikliği, her türlü sisteme 

uyum sağlayabilmesi, yakıt kullanımı optimize edebilmesi, sürüye zaman kazandırabilmesi başarısının 

ölçütleridir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bir noktadan diğerine hareket ederken, iniş ve kalkış 

gerçekleştirirken, çarpışmalardan kaçarken araç kontrolcüsünün motor veya motorlara vereceği gaz 

miktarı her türlü hatanın önlenmesi için önemlidir. Ayrıca araçlar üzerine yerleştirildiği şartnamede 

belirtilmiş bulunan GPS, LIDAR,IMU ve mesafe sensörlerinden okunan veriler araç hareketlerini 

belirlemede büyük önem arz etmektedir. Verilerin anlık olarak okunması ve hareket manevralarının 

doğru yönlerde belirlenmesi İHA ve İKA’ların kontrol edilebilmesi için oldukça önemlidir. Kontrol 

modülüne hakim olabilmek için yapılan çıkarımlar iki ana alt başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar 

“Kontrolcü Tasarımı” ve “Sensör Yorumlama” şeklindedir.  

  4.1.1. Kontrolcü Tasarımı 

 Kontrolcüler bireylerin fiziksel sınırlarını içerisinde istenilen hareketlerin yapılmasını 

sağlayan yegane modullerdir. Kontrolcü modülü sensör işleme modülünden gelen inputlar 

doğrultusunda hareketini gerçekleştirir. Tüm eksenleri dönüşler gyro verisinden gelen açısal hız 

ve açısal konum verilerinden faydalanılarak kontrol edilir. Tüm eksenlerdeki lineer hareketler 
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IMU dan alınan ivme ve konum verisi kullanılarak gerçekleştirilir. Lineer eksenlerde ulaşmak 

istediğimiz nokta ile aramızdaki hata değerini azaltmaya yönelik çalışan robotik uygulamalarda 

çokca başvuran PID kontrolcüsünü kullanılacaktır. 

   4.1.1.1. PID- Kontrolcü  

   PID kontrolcü robotik uygulamalarda çokca kullanılan, elde edilen konumsal, 

açısal hatayı azaltmaya yönelik hareket üretmeye dayalı çalışma prensibine sahip olan bir 

mekanizmadır. Projede PID kontrolcünün inputuna verilecek olan hata değeri konumsal bir hata 

değeridir, lineer eksenlerdeki hareketin gerçekleşmesinde başvurulacaktır. PID kontroller robotun 

hareket kabiliyetlerinin yeterliliğine göre P, PI, PD olarak güncellenebilme esnekliğine sahiptir. 

Projede PI kullanılması öngörülmektedir fakat dizayn denemelerde alınan sonuçlara göre 

güncellenebilecektir. PID algoritmasında tasarıma karar verildikten sonra gerçeklenmesi gereken 

en önemli aşamalardan biri de P, I, D değerlerinin hassas bir şekilde sürü bireyleri için 

ayarlanmalıdır. Tuning adı verilen bu aşama Gopi ve diğerlerinin bahsetmiş olduğu Open loop 

tuning yönteminden faydalanılacaktır (2014). 

    

  

 

 

 

 

 

Şekil 3: PID Algoritması 

 4.1.2. Sensör Yorumlama 

  Sensör Yorumlama birimi her bir bireyin üzerindeki sensörlerden aldığı bilgilerin 

işlenerek sürü yazılımının gerekli birimlerinin kullanımına sunmasıdır. Bu sensörlerden bazılar; IMU, 

GYRO, GPS, LIDAR, diğer bireylerden gelen bilgilerin alındığı haberleşme sensörüdür. Bu 

verilerden IMU, GYRO, GPS kontrolcünün hareketi için input olarak verilir. Diğer bireylerden gelen 

bilgiler ve GPS bilgileri bireylerin bir sonraki görevini belirleyen karar mekanizmaları için kullanılır. 

LIDAR ise verisi point cloud olarak okunur. Ardından feature extraction yöntemleri ile köşe, kenar 

gibi yerler feature olarak etiketlenir. Ardından ICP (Iterative Closest Point) gibi NDT(Normal 

distribution Transform) gibi yöntemlerle ortamın 2d/3d haritası çıkarılır ve bu harita içerisinde robot 

konumlandırılır. LIDAR verisi kullanarak tasarlanan SLAM algoritmaları robotun konumlandırılması 

için çok verimli yöntemlerdendir. Bu yöntemler arasında LOAM ailesinin LeGO-LOAM algoritması 

projede tercih edeceğimiz algoritma olacaktır. Shan ve Englot’un bahsetmiş olduğu gibi LeGO-

LOAM algoritması 2 ayrı iplik yapısında çalışan harita çıkarma ve konumlandırma yaklaşımı 

sayesinde hem hesaplama gereksinimini düşürmektedir hem de feature extraction öncesi yapmış 

olduğu segmentasyon sayesinde konumlandırmadaki doğruluğu artırmaktadır (2018).  
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Şekil 4: LeGO-LOAM algoritması 

4.2. Sürü Organizasyonu 

Davranış temelli dizayn metodlarının temelinde yer alan “tekil çözüm, çoğul başarı” mantığı 

sürünün her koşulda koordine hareket edebilmesi için önem arz etmektedir. Dizayn tekniğinin merkezi 

olmayan dizayn şekli olarak belirlenmiş olmasından ötürü her bir birey kendi görevlerine karar 

verebilmelidir. Bu kararın verilebilmesi için gereken gerçek zamanlı haberleşme gereksinimi, sistemin 

bir simülasyon sistemi oluşundan ve mesajların ROS mesajları olarak yayınlanıp alınmasından ötürü 

çözüme gerek duymamaktadır. Koordine biçimde hareketlerin bozulmaması, sürünün kendi içinde 

birbirini negatif etkileyecek kararlar vermemesi için bireylerin kendilerine her koşulda görev 

atayabilmesi, bu atamaları yaparken sürüde aktif bulunan birey sayısını, taşınabilecek faydalı yük 

miktarını gözetmesi gerekmektedir. Ayrıca her bir birey kendi yakıt tüketimini optimize etmelidir. Sürü 

Organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sunulan çözümler iki ana başlık altında 

toplanmıştır. Bu başlıklar “Öz Görev Atama” ve “Yakıt Tüketimi” şeklindedir.  

4.2.1. Öz Görev Atama  

Her bir bireyin kendine ait görevleri belirleyebilmesi için öz görev atama modülünün aktif bir 

şekilde çalışması gerekmektedir. Dizayn tekniği olarak davranış temelli bir dizayn ve sürü yapısı olarak 

merkezi olmayan bir teknik izlendiğinden ötürü öz görev atama teknikleri bu bağlamda oluşturulmuştur. 

Yarışma Teknik Şartnamesinin 5.1. ve 5.2. bölümlerinde değinilmiş olan faydalı yük taşıma ve senaryo 

birey sayısı kısıtları öz karar mekanizmasının çalışma tekniğinde değişikliklere sebep olabilecektir.  

Baldassarre ve diğerlerine göre “Positive feedback” (olumlu geribildirim) ve “consumption of 

building blocks” (yapı taşlarının tüketimi)’nde de görüldüğü gibi sürü bir veya daha fazla lider tarafından 

merkezi olarak yönetilmez, kendi kendini organize eder. Sürüdeki her birey diğer bireylerin konum, yön, 

hız gibi bilgilerinden gerçek zamanlı haberdar olacağından kendine en uygun görevin hangisi olduğuna 

karar verebilecektir. Dağıtık sürü ve organizasyon, iletişim ihtiyaçlarını azalttığı ve daha az robotun 

arızalanmasına sebep olduğu için merkezi sürü ve organizasyona göre daha avantajlı olabilir. Ayrıca 

daha fazla sürü bireyi için ölçeklendirme sağladığı için sensörler, aktüatörler ve hesaplama yetenekleri 

açısından bireysel robotlar çok daha kullanışlı ve basittir.(2006)  
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Kayda değer bir diğer çalışma olan Trianni ve diğerlerinden anlaşılacağı üzere böl ve yönet 

tekniği sistemin en kapsamlı davranışını analiz etmeyi, ardından bu kapsamlı davranışı birey özelinde 

olan davranışlara indirgemeyi ve lokal tepkilerle aksiyon oluşturmayı amaçlar. En nihayetinde bu öz 

davranışı bir kontrol programına çevrilir ve sistem öz davranışlarla yönetilir hale gelir (2008). Böl ve 

yönet tekniği şekil x. üzerinde modellenmiştir.  

Şekil 5: Böl ve yönet mekanizmasının modellenmesi 

Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar üzerinden bir çıkarıma varılmak istenirse; elimizde 

bulunan sistemin görevler, kısıtlar, araç tipleri, araç kabiliyetleri gibi parametreler üzerinden 

değerlendirilmesi ve her bir bireyin koşul fark etmeksizin bu durumlara bakarak doğru kararları vermesi 

gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; sürüye anlık olarak bir adet erzak taşıma görevi verildiğinde 

bu erzağa en yakın olan aracın direkt olarak gönderilmesi bir çözümdür, fakat bu aracın yakıt 

durumunun da değerlendirmeye alınması çözümü güçlendirir. Aynı zamanda aracın kat edeceği yol 

üzerinde karşılaşacağı trafik, diğer sürü bireyleri, binalar gibi unsurların eklenmesi bu çözümü daha da 

kuvvetlendirir. Ek olarak her bir bireyin diğerinin ne tür bir görevde olduğunu hareketlerinden anlaması 

sürünün davranışını daha da kuvvetli kılar.  

4.2.2. Yakıt Tüketimi  

Araçların görev esnasında şarj istasyonlarına uğrayarak vakit kaybetmemeleri için yakıt tüketimi 

optimizasyonu önemli bir konudur. Teknik şartnamede belirtildiği gibi “İHA ve İKA için ayrı yakıt-hız 

grafikleri kullanılacaktır. Temelde bu grafikler optimum hızda minimum yakıt tüketimi, diğer tüm hızlarda 

optimum hızda uzaklaştıkça artan yakıt tüketimi şeklinde olacaktır. Detaylı grafikler sonraki sürümde 

paylaşılacaktır.” 

Kopterlerin yakıt tüketimi Formül 1’deki gibi yazılabilir. Yakıt tüketim grafiği parabolik bir eğri 

olduğundan v=a iken hız minimumdur. Ancak v=a olduğunda yani araç minimum hızla gittiğinde 

optimum yakıt tüketimine ulaşamamaktadır. Birim mesafede minimum yakıt tüketimi (optimum hız) 

Formül 2’deki denklem ile bulunmaktadır. 

 

            Formül 1. Kopter anlık yakıt tüketimi                                   Formül 2. Kopter mesafeye bağlı yakıt tüketimi 
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Şekil 6. Mesafeye bağlı optimal yakıt tüketim analizi 

 

Şekil 6.’daki grafiklerde anlık tüketilen yakıtın mesafe ile ilişkisi görülmektedir. Optimum hız; 

Y(v) denklemindeki a,b ve k değişkenlerinin her birinin sayısal değeri ile logaritmik olarak doğru 

orantılıdır. Şekil x üzerindeki tüm grafikler eğri tipi olarak da benzemektedir. İlerleyen simülasyon 

versiyonlarında verilecek denklem değerleri Formül 1. ve Formül 2. deki yerlerine konulacak ve gereken 

hesaplar yapılıp yakıt kullanımı optimize edilecektir.  

 

4.3. Hareket Planlama  

Hareket planlama sürüdeki her bir bireyin gitmek istediği noktaları belirlemesini kapsamaktadır. 

Bu noktalar erzak veya hasta taşıma görevleri gibi görevler için bir rota çizmek olabileceği gibi anlık bir 

kararla çarpışmadan kaçınmak için gidilecek noktalar da olabilir. Hareket planlama konusunda getirilen 

çözümler yalnızca hangi noktalara gidileceğinin, bir noktada bekleme davranışı gerekli ise ne kadar 

bekleneceğini kapsamaktadır. Bu hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek ise tamamen araç 

kontrolcüsünün vazifesidir. Yarışma teknik şartnamesinden yapılan çıkarımlar ve dizayn tekniği 

doğrultusunda hareket planlama teknikleri iki ana başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar “Rota 

Planlama” ve “Çarpışma Önleme” olarak belirlenmiştir.  
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4.3.1. Rota Planlama 

Rota planlama; karma sürü sistemi içerisindeki İHA ve İKAların erzak veya hasta taşıma 

görevleri ile şarj istasyonuna dönme, depodan erzak alma gibi belirli bir noktaya gidilmesini gerektiren 

durumlarda hedef noktaya ulaşmak için gereken en kısa yolu minimum zamanda hesaplamasını 

kapsamaktadır. Verilen görevlerin en kısa sürede yerine getirilip aynı zamanda yakıt tüketiminin de 

minimum seviyede tutulabilmesi için rota planlamanın doğru yapılması büyük önem arz etmektedir.  

Zammit ve Van Kampen’in çalışmasında belirttiği üzere, insansız hava araçlarının optimum rota 

planlama gereksinimini gidermek üzere RRT ve türevi algoritmalar ile A* ve türevi algoritmalar sıkça 

tercih edilmektedir. Aynı çalışmada yaptıkları kontrollü deneyler ile bu temel algoritmalar ve 

varyasyonları üzerinde yapılan performans testlerinde, A* algoritmasının daha kısa sürede görece 

optimal sonuçlar ürettiğini göstermişlerdir. RRT ve türevi algoritmalarının rassal yapısı gereği tüm ortamı 

keşfetmeye meyilli olması, optimum rotaya ulaşmayı engelleyen önemli bir etken olarak gösterilmiş, 

aynı zamanda RRT ile üretilen rotaların yumuşatma(smoothing) algoritmalarına daha fazla ihtiyaç 

duyduğu, aynı algoritmaların A* algoritması için önemli iyileştirmelere neden olmadığı da ortaya 

konulmuştur.(2018) Bu çıkarımlardan ötürü A* algoritmasının, sürü bireylerinin bireysel görevleri 

doğrultusunda hedef noktaya ulaşması için gereken rota planlamada kullanılması daha iyi sonuçlar 

verecektir. 

Sürü bireyleri kara ve hava araçları olmak üzere iki farklı tiptedir ve farklı ortamlarda hareket 

etmektedir. İKAlar iki boyutlu x-y düzleminde hareket edeceğinden A* algoritmasını kullanarak bu 

düzlemde optimum rota planlaması yapabileceklerdir. İHA'lar ise üç boyutlu hareket edebilmesine 

karşın,  z ekseninde yukarı yönlü hareketi engelleyen köprü vb.  üç boyutlu engeller bulunmadığı için 

belirli bir yüksekliğe ulaştıklarında aynı şekilde A* algoritmasını kullanarak iki boyutlu optimum rota 

tespiti yapabileceklerdir.   

4.3.1.1. A* Algoritması 

A* algoritması en sık kullanılan arama algoritmalarından biri olan Dijkstra algoritmasının 

geliştirilmiş versiyonlarından biridir. Başlangıç noktasından hedef noktaya en yakın bağlantı aranırken 

yeni konumun hedef noktaya olan mutlak uzaklığı da dikkate alınır. Bu sayede rota planlaması harita 

üzerindeki bütün düğümlerin taranmasına gerek kalmadan, hedef doğrultusunda yapılabilir.   

             Algoritmanın çalışması, başlangıç noktası ile bağlantısı olan ve geçiş engeli bulunmayan her 

düğüme, bu düğümün başlangıç noktasına uzaklığını ve hedef noktaya olan mutlak uzaklığını temsil 

eden bir değer atanması ve bu değerin minimum olduğu düğümler üzerinden rota planlanması 

prensibine dayanır. Her yeni adımda başlangıç noktasından geliş rotası uzunluğunun ve hedefe mutlak 

uzaklığın toplamının minimum olduğu düğüm noktası seçilir ve bu düğümün bağlı olduğu diğer düğümler 

için de benzer şekilde etiketleme yapılarak bağlantılı düğümlere değer atanır. Hedef noktaya ulaşana 

kadar  değer atama ve en düşük değere sahip sıradaki bağlantılı düğüme gitme işlemi tekrarlanır.  
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Şekil 7:  A* algoritmasının görselleştirilmesi 

 Şekil 7’de, 8x8 bir düzlem üzerinde A* algoritmasının aşamalarını göstermektedir. Sarı renkli 

alan hedef noktayı, mavi renkli alan başlangıç noktasını temsil etmekte, düzlem üzerindeki engel koyu 

gri renk ile gösterilmektedir. Her bir karenin uzunluğu 10 birim olarak alınmış, diyagonal kareler arası 

uzaklık ise işlem kolaylığı açısından 14 birim olarak hesaplanmıştır. Kareler üzerinde yazmakta olan 

değerler, her bir karenin başlangıç noktasından hesaplanmış minimum rota uzunluğu ile hedef noktaya 

olan mutlak uzunluğunun toplamına karşılık gelmektedir. 

4.3.2. Çarpışma Önleme 

Çarpışma önleme; sürü sistemi içerisinde bireyler arasında oluşacak riskli mesafe durumlarında 

bireylerin birbirlerine çarpmayacak şekilde manevralar gerçekleştirmesini ayrıca İKA’ların hareketli birer 

nesne olan trafik unsurlarından da kaçmasını kapsar. Hem birey kaybı gerçekleşmemesi hem de 

görevler esnasında puan kaybı yaşanmaması için çarpışmaların azami derecede önlenmesi önem arz 

etmektedir. Manevra hareketleri planlanırken gerektiği yerde yalnızca hız kesme, yön değiştirme, İHA’lar 

için ayrıca alçalma yükselme gibi hareketler anlık olarak gerçekleştirilebilir. Ek olarak; çarpışmadan 

kaçacak manevralar keskin değilse yeni gidilecek nokta atamalarıyla da dolaylı yoldan çarpışmalar 

önlenebilir. Çarpışma önleme tekniklerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için 4.1.1. Kontrol Modülü 

Hakimiyeti  altında değinilen çözümlerin başarılı olması oldukça önemlidir.  

Çarpışma önleme teknikleri sürü hareketleri bağlamında iki farklı şekilde gruplanabilir. 

Bunlardan birincisi tekil olarak çarpışmadan kaçınma, ikincisi ise grup olarak çarpışmadan kaçınmadır. 

Birey olarak çarpışmadan kaçınma(tekil) hareketli/hareketsiz tüm nesnelerden bireysel bir kararla 

kaçmak olarak düşünülebilir. Hareketsiz nesnelerden kaçış için rota planlama tekniğinin belirlediği 

noktalar kullanılacaktır. Bu yüzden tekil çarpışma önleme tekniğinin yalnızca hareketli nesneler için olan 

kısımları incelenmiştir. Grup olarak çarpışmadan kaçınma ise hareket koordinasyonunun 



 

14 
 

mükemmelliğiyle doğrudan ilgilidir. Yani 4.2.1. Öz Görev Atama bölümünde belirlenen görevlerin her bir 

birey için sürü organizasyonunu iyileştirecek şekilde oluşu oldukça önemlidir.  

Sharma ve Ghose’dan anlaşılacağı üzere bireyler kohezyon kuralına göre ilişkili uçuş 

gerçekleştirir ise çarpışmaları önlemekle kalmaz, aynı zamanda uçuş grubunun içerisinden de 

ayrılmamış olur. Kohezyon ağırlığının artışı bireyi çarpışmadan kaçındıktan sonra grubun merkezine 

doğru geri çeker(2009). Kohezyon kuralının genel metodolojisine bakılacak olursa sürü bireylerinin 

birbirlerinden olabildiğince az uzaklaşmasını, bireylerin birbirine tutunmasını sağlar. Bu kural toplu 

formasyon uçuşları, birlikte tek yöne gerçekleştirilen navigasyonel uçuşlar için daha kullanılır bir 

tekniktir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: ORCA algoritması işleyiş şeması 

Berg ve diğerlerinin belirttiği üzere ORCA(Optimal Karşılıklı Çarpışma Önleme) algoritması 

yaklaşım temelli ilerleyerek her yaklaşımda mevcut pozisyon, bireye özel yarıçap ve kendisi dahil tüm 

robotların mevcut optimizasyon hızlarından yararlanarak hız sınırlandırması ve hareket yönü belirlemesi 

yapar (2011). Bu hız ayar teknikleriyle sürüdeki her birey hareket durumlarını çarpışmayı önleyecek 

şekilde belirler. Makalede de verilmiş olan sürekli ölçme ve tepki verme mekanizması diyagramı Şekil 

x. üzerinde gösterilmiştir. 

Kohezyon kuralı daha çok toplu hareket yapılan sürü davranışlarında etkili olduğundan tercih 

edilmemiştir.  Elimizde bulunan görev haritası kolektif operasyonlar gerektirdiğinden, aynı zamanda 

formülizasyon tekniği, uygulanabilirliği ve güncelliği daha uygun olduğundan çarpışma önleme için en 

optimal algoritmanın ORCA algoritması olduğuna karar verilmiştir. İteratif formüllerle desteklendiğinden, 

aynı zamanda yatay hız kısıtlamalarını esas aldığından iki boyutlu hareket kabiliyetleriyle de uyumludur. 

4.3.1. Rota Planlama bölümünde de değinildiği üzere simülasyon içerisinde köprü, devrik bina gibi üç 

boyutlu engeller bulunmadığından iki boyutlu manevra teknikleri hem İHA hem de İKA’lar için yeterli 

görülmüştür.  
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4.3.2.1. ORCA Algoritması 

 

Şekil 9: ORCA ile hareketli nesne modellemesi ve çarpışma önleme bölgesinin belirlenmesi 

 

ORCA algoritması açıklanmak istenirse; Şekil 9.(a) üzerinde hareketli objeler iki cisim için 

oluşturulmuştur.  Bu tekniğe göre her robot p merkezli r yarıçaplı bir D diskinin merkezinde olacak 

şekilde bir modelleme yapılır. Ardından Şekil 9.(b) üzerinde görüldüğü üzere bu iki hareketli nesne 

kombine edilmiş ve ꞇ zaman içerisinde her bir A robotunun bir B robotuyla kesin çarpışma 

gerçekleştireceği relatif hız alanı oluşturulmuştur. Relatif hız alanı belirlendikten sonra Minkowski 

toplamı ile A robotu için verilmiş olan her B robotunun VB hızına göre yapılan bir toplamla çarpışmanın 

kesin önleneceği bölge belirlenir. Tespit edilen bu bölge Şekil 9.(c) üzerinde gösterilmiştir.  

 

       

Şekil:10 ORCA algoritması ile çarpışma riskindeki A robotunun mümkün hız düzlemlerinin belirlenmesi 

 

Şekil 10.(a)’da hareketsiz halde bulunan A robotu ve hız vektörleri oklarla belirtilen hareketli B,C,D 

robotları görülmektedir. A robotunun optimal kaçış hızının belirlenmesi için ORCA algoritması ile diğer 

bireylere bağlı mümkün hız yarı düzlemleri belirlenir. Robotların optimal hızlarında hareket ettiği göze 

alınarak çizilen bu düzlemler; Şekil 10.(b) üzerinde  ORCAτ  ile işaretlenir. Burada A bireyine ait ORCA 

düzleminin boş bulunması, çarpışma riskinin bulunduğunu gösterir. Her bir bireyin hareketsiz olduğu 

düşünülürse, Şekil 10.(c)’de bulunan taralı üçgen alan, A bireyi için çarpışmasız olarak hareket 

edebileceği hız alanını belirler.  
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