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1. Soru 

Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız.  

 

Kod yazarken kullandığımız dil Python’dur. Pyhton basit ve sade bir dildir. Bu 

yönüyle yeni başlayanlar veya Python’da uzmanlaşanlar için önemli avantaj-

lara sahiptir. Diğer karmaşık dillere göre basitlik söz konusu olduğunda, en 

önde yer almaktadır. Python özgür ve açık bir kaynaktır. Yani yazılımın 

kopyalarını özgürce dağıtabilir, yazılımın kaynak kodunu okuyabilir, değişiklik 

yapabilirsiniz.Python taşınabilirdir. Tüm Python programlarınız herhangi bir 

değişiklik gerektirmeden bu platformlardan herhangi birinde çalışacaktır. 

Ayrıca Python, nesne yönelimli programlamanın yanı sıra prosedür yönelimli 

programlamayı da destekler.Python, C++ ya da Java gibi dillere kıyasla, özel-

likle nesne yönelimli programlama yapmanın çok güçlü ama basit bir yoludur. 

Son olarakPython Standart Kütüphanesi gerçekten çok büyüktür. Düzenli 

ifadeler, dokümantasyon oluşturma, birim testi, iş parçacığı, veritabanları, web 

tarayıcıları, CGI, ftp, e-posta, XML, XML-RPC, HTML, WAV dosyaları, 

şifreleme, GUI (grafik kullanıcı ara birimleri) kullanarak çeşitli şeyler yap-

mamıza yardımcı olabilir. 

 

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile 

açıklayınız.  

Her ne kadar Python genel anlamda kaliteli uygulamalar yazmak için uygun 

olsa da bazı eksiklikleri ve yetemediği alanlar da vardır.Bunun en büyük örneği 

Python diğer kodlama dillerine göre biraz daha yavaş olmasıdır. Pyhthon’dan 

çok daha hızlı olması, orta seviyeli bellek yönetimi yapmaya imkan vermesi, 

birbirinden farklı pek çok alanda kullanılan nesne yönelimli programlamanın 

sağlamış olduğu imkanların kullanımına izin verip hızlı ve kullanışlı  bir pro-

gramlama dili olmasından dolayı yüksek seviyeli pek çok programlama diline 

kıyasla programcıya daha iyi bir performans dolayısı ile daha yüksek bir hız 

sunması gibi nedenlerden ötürü  C++,  Python yerine tercih edeceğimiz ko-

dlama dili olabilirdi. 

 

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa 

verilerinin farkı nedir?  

 

Barotmetre sensörü çalışma prensibi; 

Birçok barometre sensörü bulunmaktadır biz 2 sinin tanımını vereceğiz. 

 

1-Barometre sensörü: (BMP180) 

Barometrik BMP180 sensör devresi, iki kablolu iletişim olan I2C veriyolunu 

kullandığından aslında çok basittir. Çip, yerleşik düzenlenmiş güç kaynağından 

3.3V kullanır. Yerel atmosferik basıncı ve ortam sıcaklığını ölçebilir. 
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seri monitörde deniz seviyesindeki (Hesaplanan) basınç seviyesine 

odaklanıyoruz. 

Atmosferik basınç değişmeye devam eder ve sabit bir değer elde edilemez. An-

cak, okumayı belirli aralıklarla izleyerek hava durumu belirlenebilir. 

Okumalara bakın ve not edin, yarım saat bekleyin ve okumayı tekrar not edin, 

eğer okuma yükselirse bu, havanın güneşli olacağı anlamına gelir. Okuma 

azalırsa, bir fırtına veya yağmur tahmin edebiliriz. 

Bu, tüm barometrelerde aynıdır. İlk ve mevcut okumalar arasındaki fark ne ka-

dar yüksek olursa, hava koşullarını değiştirme olasılığı o kadar yüksek olur. 

 

2-Android barometre: 

barometrik basınç sensörü, atmosferik basınç değiştiğinde genişleyen veya 

büzülen bir aneroid hücre kullanır. Bu hareket kolların yükselmesine neden 

olur, bu da ön ekrandaki basınç okumasını gösteren gösterge işaretlerinin 

ortaya çıkmasına neden olur. 

Günümüzün modern barometrelerinin çoğu, mikroelektromekanik sistem 

(MEMS) teknolojisini kullanır ve bu da onları daha kompakt ve esnek bir yapı 

içinde basıncı ölçebilmelerini sağlar. Bu, mobil cihazlar ve saatler gibi daha 

küçük uygulamalarda  

kullanılmalarını sağlar. Bir MEMS barometrik basınç sensörü, diyaframını 

nasıl etkilediğine bağlı olarak atmosfer basıncını algılar. Diyafram ne kadar de-

forme olursa, basınç o kadar yüksek olur. 

 

 

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu 

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız.  

 

İvmeölçer nasıl çalışır? 

Bir ivmeölçerde dayanıklı kütle sabit kutu yüzeylerine tutturulan yaylar 

aracılığıyla kullanılacak 

yüzeye monte edilir.İvmeye duyarlı eksen yayın bulunduğu yatay eksen 

boyuncadır. İvmelenme hareketi dayanıklı kütlenin denge noktasından uygu-

lanan 

ivmeyle doğru orantılı olarak yer değiştirmesine sebep olacaktır. Dayanıklı 

kütledeki 

denge noktasına göre yer değiştirme hareketi de ‘pick-off’ adı verilen algılayıcı 

tarafından 

ölçülür.  

 

Dönüölçer(IMU) nasıl çalışlır? 

Bir tekerleğin ekseni etrafında hızlıca döndürülmesi ile oluşur. Tekerleğin etra-

fındaki çembere dik açıyla tutturulan başka bir çember vardır. Bu çemberlere 

dik  

açıyla tutturulmuş başka bir çember jiroskobu temsil eder.Dönüölçer, herhangi 

bir cismin veya yapının açısal hızını eylemsiz referans çerçevesine 

göre ölçen dolayısıyla ilgili yapının hareketinin büyüklüğü ve yönü hakkında 

bilgi veren 

bir sensördür.  

 

İvmeölçerler ve Dönüölçerlerde görülen hatalar. 
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sıcaklığı bağlı ve zamana bağlı olmak üzere iki farklı çeşit hata 

kaynaklarına sahiptir . Bu hataları sırasıyla deterministik ve stokastik 

(olasılıksal) 

hatalar olarak adlandırmak mümkündür. 

𝑜(𝑡) = 𝑖(𝑡) + 𝑑(𝑇) + 𝑛(𝑡) (3.1) 

Burada 𝑜(𝑡) sensör çıktısı, 𝑖(𝑡) sensör girdisi, 𝑑(𝑇) deterministik hatayı 

(sıcaklığa 

bağlı) 𝑛(𝑡) stokastik hatayı 𝑡 zaman değişkenini ve 𝑇 sıcaklık değişkenin ifade 

etmektedir. 

 

1-Determinitstik hatalar: 

Deterministik hataların saptanması ve gözlenmesi stokastik hatalara nazaran 

daha kolay 

ve bu hatalar çeşitli testler sonucunda belirlenip, rahatlıkla giderilebilir. Bu hat-

alar 

ataletsel sensörlerin kullanımı esnasında ataletsel sensörlerin çıktısından 

çıkarılıp, 

sensörün kullanıldığı ilgili düzeneklerde performans artırımı sağlarlar. Deter-

ministik 

hatalar temel olarak sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası, eksen kaçıklığı 

ve ivmeye 

bağlı sabit kayma hatası adı altında dört gruba ayrılabilirler. 

 

2-Sabit Kayma hatası: 

İvmeölçer veya dönüölçere herhangi bir girdi uygulanmadığı koşulda (durağan 

haldeyken) sensörün çıktı sinyalinde sıfır değeri gözlemlenmelidir. Bu sensör-

lere 

herhangi bir girdi uygulanmamasına rağmen sensör çıktısında gözlemlenen 

sinyalin 

ortalama değerine sensör sabit kayma hatası denir. Sabit kayma hatasının bi-

rimi ivme 

ölçer için m/s2 

ve dönüölçer için drc/s ile ifade edilir. Bu ataletsel sensörlerin her üç 

ekseninde meydana gelen sabit kayma hatası ve bu hataların sıcaklık karşısın-

daki 

değişimleri kalibrasyon testleriyle kestirilebilirler. hata giderilmediği durumda 

ivmeölçerde alınan veri doğru değeri 

yansıtmayacaktadır. Bu durumda özellikle herhangi bir iç içe oluşturulmuş 

kontrol 

döngülerinde ön görülemez hatalara sebebiyet verebilir 

 

3-Sabit Kayma hatası: 

ve dönüölçerin çıkış ve girişi arasındaki oranın 1 değerinden farklı olması 

orantı katsayısı hatası olarak tanımlanır. Orantı katsayısının faktörünün 

ortalama değeri 

1'dir, ancak bu değer çoğu durumda 1’den farklıdır. Orantı katsayısı hatasının 

birimi 

yüzde (%) veya ppm'dir. Dönüölçer orantı katsayısı hatasının olmasıyla 

pozisyon hatası 
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da meydana gelir. Bu durum alınan ölçümü dolayısıyla ilgili sistemin perfor-

mansını 

olumsuz yönde etkiler 

 

4-Eksen Kaçıklığı hatası: 

Ataletsel sensörlerin eksenlerinde bulunan algılayıcıların birbirlerine dik ol-

maması 

durumunda, bir eksendeki dönü hareketi veya düzlemsel ivme hareketi diğer 

iki eksen 

üzerinde dönü veya ivme bileşenleri oluşmasına neden olur. Eksen kaçıklığı 

olarak 

adlandırılan bu durum sensörlerden okunan verinin yanlış olmasına sebebiyet 

verir. 

Ataletsel sensörlerin eksen kaçıklığı hatasını saptayabilmek için iki yönlü kali-

brasyon 

testi gerçekleştirilir. 

 

2. Soru 
 

Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1-) Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de ver-ilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

2-) Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğren-diniz?  

3-) Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?  

4-) İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? 

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

-Çözüm: 1-) Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de ver-

ilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_enlem = varis_bolgesi.enlem 

varis_boylam = varis_bolgesi.boylam 

anki_enlem = cezeri.gnss.enlem 

anki_boylam = cezeri.gnss.boylam 

yatay_mesafe = varis_enlem - anki_enlem 

dikey_mesafe = varis_boylam - anki_boylam 

Varış noktasının enlem ve 

boylam bilgileri bulunur. 

Cezeri’nin anlık enlem ve 

boylam bilgisi ile varış 

noktasının enlem ve 

boylam bilgisi kullanılarak 

hedefle arasında olan yatay 
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ve dikey mesafe 

hesaplanır. 

def anki_hedef_aci_bul(): 

    if yatay_mesafe>=0: # 1 ve 4.bolgede olabilir 

        if dikey_mesafe>=0: #1.bolge 

            bolge = 1 

            ka_bolu_ko = abs(yatay_mesafe/dikey_mesafe) 

            acisi = math.degrees( math.atan(ka_bolu_ko) ) 

        else: #4.bolge 

            bolge = 4 

            ka_bolu_ko = abs(yatay_mesafe/dikey_mesafe) 

            acisi = math.degrees( math.atan(ka_bolu_ko) ) 

            acisi = 180 - acisi 

    else: #2 ve 3. bolgede olabilir 

        if dikey_mesafe>=0:  #2.bolge 

            bolge = 2 

            ka_bolu_ko = (abs(yatay_mesafe/dikey_mesafe)) 

            acisi = math.degrees( math.atan(ka_bolu_ko) ) 

            acisi = acisi * -1 

        else: #3.bolge 

            bolge = 3 

            ka_bolu_ko = (abs(yatay_mesafe/dikey_mesafe)) 

            acisi = math.degrees( math.atan(ka_bolu_ko) ) 

            acisi = 180-acisi 

            acisi = acisi * -1 

Yatay ve dikey mesafeleri 

kullanarak ilk önce tanjant 

değerini bulmamız gerekir. 

Bunun için “karşı/komşu” 

harita düzleminde 

“yatay_mesafe/dikey_mes

afe” yaparak tanjant 

değerini buluruz.  

Yatay ve dikey mesafelerin 

pozitif veya negatif 

olmasına göre 4 ayrı 

hesaplama yapılır. 

“math” kütüphanesindeki 

“atan()” fonksiyonunu 

kullanarak belirli bir 

tanjant değerinin hangi 

açıya karşılık geldiği 

bulunur.  

Bu sayede uçan arabanın 

dönmesi gereken açı 

bulunmuş olur, artık 

sadece Cezeri’nin bulunan 
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    acisi = round(float(acisi),2) 

    acisi = (acisi*-1)+90 

    if acisi>180: 

        acisi=acisi-360 

    elif acisi<-180: 

        acisi=acisi+360 

    return acisi 

 

açı kadar dönmesi 

kalmıştır. 

def hedefe_don(hedef_aci,guncel_aci): 

    fark = hedef_aci-guncel_aci 

    cezeri.don(fark) 

def aciyla_don(hedef_aci): 

    hedefe_varildi=False 

    while hedefe_varildi != True: 

        hedefe_don(math.radians(hedef_aci),cezeri.manyetom

etre.veri) 

        aci = math.degrees(cezeri.manyetometre.veri) 

        num = round(aci,2) 

        if num == round(float(hedef_aci),2): 

            cezeri.dur() 

            hedefe_varildi = True 

            break 

 

“aciyla_don()” fonksiyonu 

“hedefe_don()” 

fonksiyonun yardımıyla 

kendisine verilen belirli bir 

açıyı dönerek dönüşünü 

tamamlar. Artık Cezeri 

“anki_hedef_aci_bul()” 

sayesinde hesapladığı açıyı 

dönmüştür. 

donmesi_gereken_aci = anki_hedef_aci_bul() 

aciyla_don(donmesi_gereken_aci) 

Cezerinin hedef noktasına 

yönelmesi için 
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 “anki_hedef_aci_bul()” 

fonksiyonunu kullanarak 

ilk önce dönmesi gereken 

açıyı bulunur, sonra da 

dönmesi gereken açı kadar 

döner. 

Çözüm: 2-) Aracın gitmesi gereken koordiantları “cezeri.hedefler” veri yapısını kullanrak 

elde ettik. “cezeri.hedefler” aktif olan senaryonun hedef olarak belirlediği bölgeyi dizi 

şeklinde döndürür. Örnek olarak “cezeri.hedefler[0]” veri yapısı 1. hedefin yerini verir.  

Çözüm: 3-) Cezeri hedef bölgesinin 20 metre uzaklığına gelidiğinde “cezeri.yavas” hızıyla 

ileri gitmeye başlar. “round ()” fonksiyonu kullanılarak enlem ve boylam bilgileri yuvarlanır. 

Bu sayede Cezeri’nin şu anki enlem ve boylam bilgisiyle varış bölgesinin enlem ve boylam 

bilgisi örtüşüyorsa Cezeri inişe geçmek için hazırdır. 

Çözüm: 4-) Lidar sensörünü kullandık. Çünkü lidar varış noktasıyla arasındaki mesafeyi 

ölçerek aracın güvenli bir iniş yapmasını sağlar. Lidar sensörünün bozulmasına karşın radar 

sensörüyle iniş yapar. Radar sensörünün lidar sensörüne benzer çalışması nedeniyle birbirleri 

yerine kullanılabilir.   Eğer radar sensörü de bozulursa “barometreden gelen yükseklik verisi 

– bölgenin en yüksek noktası” işlemiyle araç ile iniş noktası arası mesafe bulunmuş olur ve 

iniş yapar. Eğer lidar, radar, barometre sensörlerinin hepsi bozulursa araç yavaş iner.  

Çözüm: 5-)Cezeri inişi yaparken “cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)” komudunu kullanarak 

yavaş iner. Bu komudu kullanırken yaklaşık 4 m/s bir hızla iniş yapar 
 

 

 

 

 

 

3. Soru 

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

cevaplayınız. 

            1-) Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?  

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

gibi açıklayınız.  



10 

 

Çözüm: 1-)”bolge.ucusa_yasakli_bolge” veri yapısı  bölgenin uçuşa yasaklı bölge olup 

olmadığı verisini saklar. Eğer "True" ise bölge uçuşa yasaklı bölgedir ve uzak durulması 

gerekmektedir. “cezeri.yerel_harita” uçan arabanın çevresinde bulunan bölgeler hakkında 

bilgi verir.  

Çözüm: 2-) 

 Algoritma Açıklama 

 yasakli_bolgede = False  “yasakli_bolgede” değişkeni ilk başta 

sıfırlanır ki algoritma düzgün çalışabilsin.  

 for yakbol in cezeri_yerel.harita: 

    if yakbol uçuşa.yasakli_bolge == True: 

         cezeri.dur() 

        aciyla.don(0)  

        cezeri.bekle(3) 

        yasakli_bolgede = True 

        break 

else: 

       cezeri.ileri.git(cezeri.hizli) 

Cezerinin yakın bölgelerinden biri uçuşa 

yasak bölgedeyse “yasakli_bolgede” 

değişkeni True olur ve algoritma başlar.  

Cezeri hareket için başlangıç açısına 

gelerek açısını düzeltmiş olur.  

  

 if yasakli_bolgede == True: 

 

    ileri_git1=True 

    while ileri_git1 == True: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

        ileri_git1=False 

        for yakbol in cezeri.yerel_harita: 

            if yakbol.ucusa_yasakli_bolge == True: 

                ileri_git1= True 

                break 

    cezeri.dur() 

Cezeri uçuşa yasaklı bölgenin etrafından 

dolaşmak için 5 adımlık hareket zincirini 

uygular. İlk adımda ileriye doğru hareket 

eder. Aynı anda cezeri yakın bölgesinde 

uçuşa yasaklı bölge olup olmadığını 

kontrol ederek Şekil 1’e benzeyen alanın 

köşesinden bir bölge ilerisine ulaşır.  
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Şekil 1 (1. Adım) 

  geri_git1=True 

    while geri_git1 == True: 

        cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

        geri_git1=True 

        for yakbol in cezeri.yerel_harita: 

            if yakbol.ucusa_yasakli_bolge == True: 

                geri_git1=False 

                break 

    cezeri.dur() 

    aciyla_don(-90) 

 

Cezeri yasaklı bölgenin köşesine gelene 

kadar geri gelir. Yakın bölgelerinden biri 

uçuşa yasaklı bölgede olduğu zaman Şekil 

2’deki bölgeye gelmiş olur.  

Doğu yönüne bakan araç, güney yönüne 

dönmek için “aciyla_don(-90)” komutunu 

kullanır. 

 

Şekil 2(2. Adım) 
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 ileri_git2=True 

    while ileri_git2 == True: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

        ileri_git2=False 

        for yakbol in cezeri.yerel_harita: 

            if yakbol.ucusa_yasakli_bolge == True: 

                ileri_git2= True 

                break 

Cezeri, yakın bölgelerinin uçuşa yasaklı 

bölgede olup olmadığını kontrol eder. 

Yakın bölgesi uçuşa yasaklı bölgede 

olduğu sürece ileri gitmeye devam eder. 

Yerel haritasında uçuşa yasaklı bölge 

tespit etmediğinde durur. Böylece Şekil 

3’te gösterildiği gibi ilerler. 

 

Şekil 3(3. Adım) 

 ileri_git3=True 

    while ileri_git3 == True: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

        ileri_git3=True         

        for yakbol in cezeri.yerel_harita: 

            if yakbol.ucusa_yasakli_bolge == True: 

                ileri_git3= False 

                break 

 

Yerel haritasında uçuşa yasaklı bölge 

görene kadar araç ilerler. Bu sayede araç, 

uçuşa yasaklı bölgenin kenarındaki uçuşa 

yasaklı olmayan bölgeden geçer. Böylece 

Şekil 4’te gösterilen konuma gelir. 

 

Şekil 4(4. Adım) 

 ileri_git4=True 

    while ileri_git4 == True: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

Yerel haritada uçuşa yasaklı bölge 

gördüğü sürece araç ileri gider. Aracın 
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        ileri_git4=False 

        for yakbol in cezeri.yerel_harita: 

            if yakbol.ucusa_yasakli_bolge == True: 

                ileri_git4= True 

                break 

    cezeri.dur() 

 

bütün yakın bölgeleri uçuşa yasaklı 

bölgeden çıktığı zaman hareket zinciri 

tamamlanarak Şekil 5’teki gibi 

havalimanının kenarlarından dolaşmış 

olur. Artık hedefle Cezeri’nin arasında 

yasaklı bölge kalmamıştır. 

 

Şekil 5(5. Adım) 

 

         

 

 

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

             1-) Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 

             2-). Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? 

Algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Çözüm: 1-) “cezeri.trafik” listesi trafikte olan araçların listesini verir. Örneğin 1. aracın 

enlem ve boylam bilgilerine erişmek için “cezeri.trafik[0].enlem” ve 

“cezeri.trafik[0].boylam” veri yapılarını kullanmamız gerekmektedir.  

Çözüm: 2-) 

 Algoritma Açıklama 

 traf_arr_0=[(-100,100)] 

traf_arr_1=[(-100,100)] 

traf_arr_2=[(-100,100)] 

traf_total=[] 

Trafikteki her aracın konumları 

için bir liste ve bu listedeki 

elemanların hepsinin olacağı boş 

bir liste oluşturulur. 

 while((traf_0_bitti!=True or traf_1_bitti!=True or 

traf_2_bitti!=True)and cezeri.batarya.veri>60): 

    try: 

        bolge=cezeri.trafik[0] 

        enlem=int(bolge.enlem)+50 

        boylam=int(bolge.boylam)+50 

        if (enlem,boylam) != traf_arr_0[-1]: 

            if ((enlem,boylam)) not in traf_arr_0: 

                traf_arr_0.append((enlem,boylam)) 

            else: 

                traf_0_bitti=True 

    except Exception: 

        pass 

    try: 

        bolge=cezeri.trafik[1] 

        enlem=int(bolge.enlem)+50 

        boylam=int(bolge.boylam)+50 

Döngü trafikteki bütün araçların 

konumları kaydedilinceye kadar 

çalışır. Bir sorun olması 

durumunda bataryası %60’tan 

küçük olana kadar çalışır. 

Haritadaki bölgeler -50 ile +50 

arasında değer aldığından dolayı 

ve negatif indisli bir eleman 

istemediğimiz için koordinat 

düzlemindeki bütün noktalar ilk 

önce tam sayı türüne çevrilir 

sonra da 50 değeri eklenir, 

böylece hem negatif değerli 
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        if (enlem,boylam) != traf_arr_1[-1]: 

            if ((enlem,boylam)) not in traf_arr_1: 

                traf_arr_1.append((enlem,boylam)) 

            else: 

                traf_1_bitti=True 

    except Exception: 

        pass 

    try: 

        bolge=cezeri.trafik[2] 

        enlem=int(bolge.enlem)+50 

        boylam=int(bolge.boylam)+50 

        if (enlem,boylam) != traf_arr_2[-1]: 

            if ((enlem,boylam)) not in traf_arr_2: 

                traf_arr_2.append((enlem,boylam)) 

            else: 

                traf_2_bitti=True 

    except Exception: 

        pass 

traf_total.extend(traf_arr_0) 

traf_total.extend(traf_arr_1) 

traf_total.extend(traf_arr_2) 

hiçbir nokta kalmaz hem de 

bütün noktaları tam sayılara 

dönüştürmüş oluruz. 

Listeye aynı elemanı eklemek 

kodu yavaşlatacağı için tamsayı 

türünden her yeni bir enlem-

boylam değeri listeye eklenir. 

Eğer hava aracı uğradığı noktaya 

bir daha geldiyse artık kendi 

rotasını tamamlamıştır ve o araç 

için listeye daha fazla eleman 

eklemeye gerek yoktur. 

“cezeri.trafik” veri yapısı aktif 

olarak güncellenirken uzunluğu 

sürekli değişmektedir. Kodun 

hata vermemesi adına “try-

except” yapısı kullanılarak 

hataların görmezden gelinmesi 

sağlanmıştır. 

Diğer kalan araçlar için de aynı 

yöntem kullanılarak üç aracın da 

havadaki rotaları bulunmuş olur. 
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 vis=[[False for i in range(101)] for j in range(101)] 

queue=[] 

p=[[0 for i in range(101)] for j in range(101)] 

start_point=(int(cezeri.gnss.enlem)+50,int(cezeri.gnss.boylam)+50) 

p[start_point[0]][start_point[1]]=((-1,-1)) 

vis[start_point[0]][start_point[1]]=True 

queue.append(start_point) 

while bool(queue): 

    node=queue.pop(0) 

    enlem=node[0] 

    boylam=node[1] 

    if (enlem+1<=100): 

        if (vis[enlem+1][boylam]==False)and((enlem+1,boylam) not 

in traf_total): 

            vis[enlem+1][boylam]=True 

            queue.append((enlem+1,boylam)) 

            p[enlem+1][boylam]=((enlem,boylam)) 

    if (boylam+1<=100): 

        if (vis[enlem][boylam+1]==False)and((enlem,boylam+1) not 

in traf_total): 

            vis[enlem][boylam+1]=True 

            queue.append((enlem,boylam+1)) 

            p[enlem][boylam+1]=((enlem,boylam)) 

    if (enlem-1>=0): 

        if (vis[enlem-1][boylam]==False)and((enlem-1,boylam) not in 

traf_total): 

            vis[enlem-1][boylam]=True 

            queue.append((enlem-1,boylam)) 

            p[enlem-1][boylam]=((enlem,boylam)) 

    if (boylam-1>=0): 

        if (vis[enlem][boylam-1]==False)and((enlem,boylam-1) not in 

traf_total): 

            vis[enlem][boylam-1]=True 

Gerekli listeler oluşturulur. 

Derinlikli öncelikli arama (DFS) 

temelli bir algoritma kullanılır. 

“p” listesi hangi noktaya hangi 

noktadan gelindiği saklar. 

“vis” listesi ise o noktaya daha 

önce gelinip gelinmediğini 

saklar. 

Yine aynı şekilde negatif değerli 

koordinatlar istemediğimiz için 

her nokta ilk önce tam sayılara 

dönüştürülür sonra da 50 eklenir. 

Başlangıç noktamıza herhangi 

bir noktadan gelinmediğinden 

dolayı onun “p” listesindeki 

değeri (-1,-1) olur. 

“queue” adlı listeye ilk başta 

bizim başlangıç noktamız 

eklenir ve döngü “queue” listesi 

boş olana kadar çalışır. 

Başlangıç noktasına ilk önce 1 

bölge uzaklıkta olan bölgeler 

bulunur. Her bölge için ayrı ayrı 

işlem yapılır. Eğer bu bölgeler 

trafikteki araçların daha önce 
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            queue.append((enlem,boylam-1)) 

            p[enlem][boylam-1]=((enlem,boylam)) 

 

uğradığı bölgelerin içinde 

değilse ve harita alanının 

içindeyse (Örneğin, eğer zaten 

harita alanının sağ 

kenarındaysak daha fazla sağa 

gidemeyiz.) “queue” listesine 

eklenir. “queue” listesine 

eklendikleri sırada “vis” 

değerleri o noktalar için “True” 

olarak değiştirilir, çünkü o 

noktalara gelinebilecek en kısa 

uzaklık bulunmuş olur. 

Listedeki ilk eleman çekilir ve o 

eleman listeden silinir. Listenin 

ilk elemanın enlem boylam 

değerlerine göre 1 bölge 

uzaklıkta olan noktalar 

bulunmuş olur. Yine aynı 

şekilde bu noktalar harita alanın 

içindeyse ve trafik araçlarının 

daha önce uğradığı bölgelerin 

içinde değilse listeye eklenip 

“vis” değerleri “True” yapılır. 

Bu işlemleri tekrarlayarak 

aslında sırasıyla en kısa 
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uzaklıkla başlangıç noktasından 

1 uzaklıkta gidilebilecek 

noktaları, 2 uzaklıkta 

gidilebilecek noktaları, 3 

uzaklıkta gidilebilecek 

noktaları… bulmuş olduk. 

Harita alanının sınırları içinde 

olan ve trafikteki araçların daha 

önce uğradığı bölgelerde 

olmayan noktaların hepsinin 

“vis” değerleri “True” 

olduğunda listede eleman 

kalmaz ve döngü biter. 

 node_enlem=int(varis_enlem)+50 

node_boylam=int(varis_boylam)+50 

path=[] 

while(p[node_enlem][node_boylam]!=(-1,-1)): 

    path.append((node_enlem,node_boylam)) 

    babasi=p[node_enlem][node_boylam] 

    node_enlem=babasi[0] 

    node_boylam=babasi[1] 

path.append((start_point[0],start_point[1])) 

path.reverse() 

for i in range(len(path)-1): 

    enlem_farki=path[i+1][0]-path[i][0] 

Artık başlangıç noktasından en 

kısa uzaklıkla hangi noktalara 

gidilebileceğini bulmuş olduk. 

Ayrıca, hangi noktaya nereden 

gelindiğinin bilgisi “p” 

listesinde hazırdır. Enlem ve 

boylam değerleri “tuple” veri 

yapısında tutulduğundan dolayı 

enlem bilgisine erişmek için 

“[0]”, boylam bilgisine erişmek 

için “[1]” ifadesini kullanırız. 
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    if enlem_farki==0: 

        boylam_farki=path[i+1][1]-path[i][1] 

        if boylam_farki==1: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(2.5) 

            cezeri.dur() 

        elif boylam_farki==-1: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(2.5) 

            cezeri.dur() 

    else: 

        if enlem_farki==1: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(2.5) 

            cezeri.dur() 

        elif enlem_farki==-1: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(2.5) 

            cezeri.dur() 

Varış noktasından başlanarak 

Cezeri’nin bulunduğu konuma 

doğru “p” listesinin yardımıyla 

Cezeri’nin uğraması gereken 

noktaları kaydeder. Noktalar 

varış noktasından Cezeri’nin 

konumuna göre sıralandığı için 

listeyi ters çevirmemiz gerekir.  

Cezeri listedeki elemanları 

sırasıyla alır. Bulunduğu nokta 

ile uğraması gereken noktaların 

enlem ve boylam farklarını 

kullanarak hangi yönde hareket 

etmesi gerektiğini hesaplar. Bu 

yönler: sağ, sol, ileri ve geridir. 

Harita düzleminde her bölge 

20x20m’den oluştuğundan 

dolayı, orta hızda (yaklaşık 8 

m/s) 2.5 saniye ilerleyerek 20 

metre ilerlemiş olur. 

 

 

5. Soru 

Senaryo 8’de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız.  

1-) Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  
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2-) En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi 

açıklayınız.  

Çözüm: 1-) “cezeri.harita.hastaneler “ veri yapısı, haritada bulunan hastanelere ait konum 

bilgilerini vermektedir. Örnek olarak birinci hastane konum bilgisini öğrenmek için 

cezeri.harita.hastaneler[0] değişkeni kullanılabilir. 

Çözüm: 2-) 

 Algoritma Açıklama 

     while (cezeri.acil_durum != False): 

 

Acil durum olursa 

algoritma başlıyor. 

 cezeri.dur() 

        cezeri.bekle(3) 

        hastane1_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[0].boylam - cezeri.gnss.boylam  

        hastane2_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[1].boylam - cezeri.gnss.boylam  

        hastane3_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[2].boylam - cezeri.gnss.boylam  

        hastane1_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[0].enlem - cezeri.gnss.enlem  

        hastane2_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[1].enlem - cezeri.gnss.enlem  

        hastane3_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki = 

cezeri.harita.hastaneler[2].enlem - cezeri.gnss.enlem 

Uçan araba 3 saniye  

bekletilerek tamamen 

hareketsiz kalması 

sağlanır. GNSS 

sensöründen daha 

doğru veriler elde 

edilir.    

Bütün hastanelerin 

teker teker Cezeri ile 

enlemlerinin ve 

boylamlarının mutlak 

farkı bulunur.  

         hastane1_uzaklik = sqrt((hastane1_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki ** 

y ) + (hastane1_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki ** y)) 

        hastane2_uzaklik = sqrt((hastane2_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki ** y 

) + (hastane2_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki ** y)) 

        hastane3_uzaklik = sqrt((hastane3_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki ** y 

) + (hastane3_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki ** y)) 

 

Hastanelerin 

cezeriyle olan yatay 

ve dikey uzaklıkları 

kullanılarak Pisagor 
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Teoremi ile (a^2 + 

b^2 = c^2) 

hastanelerin cezeriyle 

doğrusal uzaklıkları 

hesaplanır. 

          

        if hastane1_uzaklik > hastane2_uzaklik : 

            if hastane2_uzaklik > hastane3_uzaklik:#1>2>3 

                print("hastan 3 en yakin") 

                yatay_mesafe=hastane3_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki 

                dikey_mesafe=hastane3_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki 

                varis_bolgesi=cezeri.harita.hastaneler[2] 

            else: 

                print("hastane 2 en yakin")#1>3>2 || 3>1>2 

                yatay_mesafe=hastane2_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki 

                dikey_mesafe=hastane2_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki 

                varis_bolgesi=cezeri.harita.hastaneler[1] 

        elif  hastane1_uzaklik > hastane3_uzaklik :#2>1>3 

            print("hastane 3 yakin") 

            yatay_mesafe=hastane3_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki 

            dikey_mesafe=hastane3_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki 

            varis_bolgesi=cezeri.harita.hastaneler[2] 

        else: 

            print("hastane 1 yakin")#2>3>1 

            yatay_mesafe=hastane1_ile_cezeri_arasindaki_enlem_farki 

            dikey_mesafe=hastane1_ile_cezeri_arasindaki_boylam_farki 

            varis_bolgesi=cezeri.harita.hastaneler[0] 

             

 

Bütün hastanelerin 

uzaklıkları arasındaki 

en kısa mesafede 

olanı bulunup yeni 

varış bölgesi olarak 

atanır. 
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6. Soru 

Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?  

“cezeri.gnss.enlem” ve “cezeri.gnss.boylam” veri yapıları içerisinden 

Cezeri’nin anlık enlem ve boylam bilgisi öğrenilir. Bu bilgiler kendi içlerinde 

sürekli karşılaştırılarak GNSS sensöründe hata olup olmadığı tespit edilir. (8. 

soruda GNSS’te meydana gelen hatanın tespit kodu detaylı olarak 

açıklanmıştır.) 

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1’de 

verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

   
Algoritma Açıklama 

 varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_enlem = varis_bolgesi.enlem 

varis_boylam = varis_bolgesi.boylam 

Varış bölgesinin enlem ve 

boylam bilgisi bulunur. 

 def inis_yap(): 

    if cezeri.harita.bolge(varis_enlem,varis_boylam).yagmur != 

True: 

        mesafe = cezeri.lidar.mesafe 

    else: #yagmur var lidar arizali 

        if cezeri.radar.hata != True: #radar calisiyo  

            mesafe = cezeri.radar.mesafe 

        else: 

            if cezeri.barometre.hata != True: #barometre calisiyo 

                #barometre yukseklik - bolgenin en yuksek noktasi 

                

yukseklik=cezeri.harita.bolge(varis_enlem,varis_boylam).irtifa 

                mesafe = cezeri.barometre.yukseklik - yukseklik 

            else: 

                cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

                return 

İniş esnasında GNSS sensörü 

arızalandığından dolayı artık 

GNSS sensörünü kullanamayız. 

Bu nedenle Cezeri’nin inişi 

tamamlaması için yere göre olan 

mesafe bilgisi lazımdır. 

GNSS sensörü arızalı olduğu için 

yere göre olan mesafe verisini 

elde etmek için 3 farklı sensör 

kullanılabilir:lidar,radar ve 

barometre. 

Eğer iniş bölgesi yağmurlu 

değilse iniş için gerekli olan 

mesafe, lidar sensörü kullanılarak 

hesaplanır.  
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Eğer bölge yağmurluysa 

kullanabileceğimiz iki sensör 

kalmıştır: barometre ve radar. 

Eğer radar sensörü arızalı değilse, 

radar sensörü kullanılarak gerekli 

veri sağlanır. 

Radar sensörünün arızalı olduğu 

durumda barometre sensöründen 

gelen veriyi ve iniş bölgesinin 

irtifasını kullanarak iniş için 

gerekli olan yükseklik verisi 

sağlanmış olur. 

Son olarak 3 sensör de arızalıysa 

araç kendi yüksekliğini 

hesaplayamaz ve sürekli olarak 

“cezeri.yavas” hızıyla aşağı iner. 

     if mesafe>=20: 

        cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

    elif mesafe>=10: 

        cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 

    else: 

        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

 

Gelen verinin değerine göre araç 

farklı hızlarda inişini tamamlar. 

 

 

7. Soru 

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

tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
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I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı 

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 Algoritma Açıklama 

  if gnss_hata==True: Gnss sensöründe bir hata 

olduğunda aracın pozisyonunu 

hesaplamak için algoritma 

kullanır. 

     reset_time=cezeri.ros_zamani() 

    while cezeri.ros_zamani()<reset_time+0.3: 

        enlem_hiz=cezeri.imu.Vx 

   cezeri_son_enlem=cezeri_son_enlem+((enlem_hiz*0.3)/20) 

Anlık saniye değeri başlangıç 

noktası olarak belirlenir ve 0.3 

saniye(Optimum değer olarak 

belirlenmiştir.) boyunca aracın 

yataydaki hız değeri “enlem_hiz 

değişkeninde tutulur. 

Aracın 0.3 saniyede kat ettiği 

mesafe metre cinsinden bulunur 

ve haritada her bölge 

20x20m’den oluştuğundan aracın 

kat ettiği yolun koordinat 

düzlemindeki karşılığı bulunur. 

Son olarak aracın en sonundaki 

enlem bilgisi güncellenir. 

 

 else: 

    cezeri_son_enlem=cezeri.gnss.enlem  

Eğer gnsste bir hata yoksa aracın 

son enlem bilgisi gnss 
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sensöründeki veriye göre 

güncellenir 

 

 

8. Soru: 

Senaryo 12’de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

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

 

Modern zaman sistemlerinde ve diğer uygulamalarda GNSS sinyallerinin 

kullanımı iyi bilinmektedir. Uydu sistemleri tarafından yayılan sinyaller zayıf 

olarak tanımlanabilir. Bu zayıf sinyaller özellikle girişim ve manipülasyona karşı 

hassastır İki tür girişim vardır: sıkışma ve yanıltma. Hem sıkışma hem de 

sahtekarlık, aynı frekanstaki daha güçlü radyo sinyalleri tarafından zayıf uydu 

sinyallerine üstün geldiğinde meydana gelen bir tür radyo parazitidir. -Karışma, 

doğruluk kaybına ve potansiyel olarak konumlandırma kaybına neden olan bir tür 

"beyaz gürültü" girişimidir. Bu tür parazit, bitişik elektronik cihazlardan veya 

bölgedeki radyo amatörleri gibi harici kaynaklardan gelebilir. -

Yanıltma(sahtekarlık) kullanıcıyı yanlış bir konumda olduğunu düşündüren akıllı 

bir müdahale biçimidir. Örneğin, bir sahtekarlık saldırısında, yakındaki bir radyo 

vericisi, hedef alıcıya sahte GNSS sinyalleri gönderir. 

 

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1’de ver-

ilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 Algoritma Açıklama 

 gnss_hata = False Arıza durumu ilk başta sıfırlanır ki 

arızanın devamlılığı algoritmanın 

sonunda teyit edilebilsin. 

 ilk_enlem_deger = round(cezeri.gnss.enlem,1) 

ilk_boylam_deger = round(cezeri.gnss.boylam,1)  

cezeri_son_enlem=ilk_enlem_deger 

cezeri_son_boylam=ilk_boylam_deger 

Float türündeki değişkenlerin ilk 

değerlerini atanmış olur. 
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 while cezeri.aktif(): 

    ikinci_enlem_deger = cezeri.gnss.enlem 

    if round(ikinci_enlem_deger,1)!=cezeri_son_enlem: 

        fark_enlem=abs(ikinci_enlem_deger-ilk_enlem_deger) 

        if fark_enlem>1: 

            gnss_hata=True 

        else: 

            cezeri_son_enlem=ikinci_enlem_deger 

 

 

 

 

Gnss sensöründen sürekli enlem ve 

boylam bilgisi alınarak bir önceki 

değerlerle olan mutlak farkı bulunur. 

Enlem farkları ve dikey farkları ayrı ayrı 

karşılaştırılır. 

Gnss sensöründen yanıltıcı veri 

gelmediği durumlarda değerler arası fark 

sürekli 1’den küçük ve aynı şekilde 

yanıltıcı veri geldiği durumunda fark her 

zaman 1’den büyük olmaktadır.  

Farkın değerine göre arıza bayrağı 

kaldırılır. 

Gnss sensörünün hatasız çalıştığı 

durumda en sondaki güvenilir enlem 

bilgisi kaydedilir. Böylece hata 

gerçekleştiği zaman en sondaki hatasız 

veriyi elde etmiş olur. 

round() fonksiyonunu kullarak gnss 

sensöründen aldığımız verileri virgülden 

sonra 1 basamak olacak şekilde yuvarlar. 

     ikinci_boylam_deger=cezeri.gnss.boylam 

    if round(ikinci_boylam_deger,1)!=cezeri_son_boylam: 

        fark_boylam=abs(ikinci_boylam_deger-ilk_boylam_deger) 

        if fark_boylam>1: 

            gnss_hata=True 

        else: 

            cezeri_son_boylam=ikinci_boylam_deger 

Gnss sensöründen aldığı boylam 

bilgilerini karşılaştırır. İkili değerler 

arasındaki mutlak farkı bulur. 

Farkın 1’den büyük olduğu bütün 

durumlarda yanıltıcı veri(spoofing) 
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 durumu oluşacağından arıza bayrağı 

kaldırılır. 

Hatanın gerçekleşmediği durumlarda en 

sonki güvenilir boylam bilgisi kaydedilir. 

     ilk_enlem_deger = round(ikinci_enlem_deger,1) 

    ilk_boylam_deger = round(ikinci_boylam_deger,1) 

En sonki enlem ve boylam değerlerini, 

ilk enlem ve boylam değerlerine atayarak 

karşılaştırmaların devamlılığı sağlanmış 

olur.  

 

  

9. Soru 

 

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

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1-) İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? (3 Puan) 

2-) Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan) 

3-) Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan) 

-Çözüm 1-) Lidar sensorünü kullandık. Çünkü, lidar sensörü cezerinin yerle arasındaki 

mesafesini ölçer. Bu sayede; cezeri, bulunduğu konum ile varış noktası arasındaki yükseklik 

farkını bulmuş olur ve  sağlıklı bir iniş yapar. 

-Çözüm 2-) Çünkü lidar dışındaki geriye kalan sensörler aracın ne yere göre olan mesafesini ne 

de aracın yüksekliğini ölçmek için uygun değildir. 

 

 

 

 

-Çözüm 3-) 

        if varis_bolgesi.yagmur != True: #yagmur yok 

lidar kullanilabilir 

            mesafe = cezeri.lidar.mesafe 

        else: #yagmur var lidar arizali 

Eğer aracın bulunduğu anda yağmur 

yağıyorsa lidar sensörü arızalıdır. Bu 

nedenle, lidar sensörünü kullanamayız. Bu 
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            cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

            return 

 

durumda, Cezeri  

sürekli olarak yavaş hızda inişini 

tamamlar. Eğer yağmur yağmıyorsa lidar 

sensörünün ölçtüğü mesafe bilgisiyle araç, 

iniş hızını kademeli olarak düşürerek 

seyrini tamamlar. 

        #elimizde mesafe bilgisi var ona gore yavas orta 

hizli inecegiz 

        if mesafe>20: 

            cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

        elif mesafe>=10: 

            cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 

        else: #mesafe<10 ise 

            cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

İnişteki gelen mesafe bilgisine göre farklı 

hızlarda hareket eder. Mesafe 20 metreden 

küçük olana kadar aşağıya hızlı, 10 

metreden küçük olana kadar da orta hızda 

aşağıya iner. Mesafe 10 metrenin 

aşağısındaysa varış noktasına yavaş bir 

iniş gerçekleştirmiş olur. 

 

 

 

 

10. Soru 

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

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız 

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz?  

 

“cezeri.manyetometre.hata” veri yapısı manyetometrede veri kaybı olup olma-

dığını tutar. “True” değeri döndüğü zaman veri kaybı olmuştur. Bu yoldan 

çıkarak oluşturduğumuz fonksiyon aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

def manyetometrede_hata_var_mi(): 

    if cezeri.manyetometre.hata==True: 

        manyetometre_hata=True 

        return True 

    else: 

        return False 

 



29 

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 Algoritma Açıklama 

 kalan_aci=manyeto_don(donmesi_gereken_aci,0.05) Aracın daha dönmesi gereken açı 

hesaplanarak “kalan_aci” 

değişkenine kaydedilir. Bu sayede 

aracın hangi açı değerine yönelmesini 

bulmuş olduk. 

 def zamanla_don(aci_deger,hiz): 

    if aci_deger>0:   #saat yonunun tersi 

        reset_time=cezeri.ros_zamani() 

        while( (cezeri.ros_zamani()-

reset_time) *math.degrees(cezeri.imu.acisal_hiz))<=aci_deger: 

            #zaman*degree(acisal_hiz) 

            cezeri.don(hiz) 

        cezeri.dur() 

    else:       #cezeri saat yonune doner 

        reset_time=cezeri.ros_zamani() 

        while( (cezeri.ros_zamani()-

reset_time)*math.degrees(cezeri.imu.acisal_hiz))>=aci_deger: 

            cezeri.don(hiz*-1) 

        cezeri.dur() 

 

Cezeri sabit hız kullanarak zamanla 

dönme algoritmasını 

kullanır.”aci_deger” değeri pozitifse 

pozitif hızla, negatifse negatif hızla 

döner.  

“reset_time” kullanarak başlangıçtaki 

zaman bilgisini kaydettik.  

“acisal_hizxzaman=acisal_yol” 

denklemini kullanarak dönmesi 

gereken saniye kadar dönerek 

dönüşünü tamamlar. 

“cezeri.imu.acisal_hiz” radyan 

türünden hız bilgisi gönderidği için 

“math.degrees()” fonksiyonunu 

kullanarak hız değerini derece türüne 

çevirmemiz gerekir. 
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 zamanla_don(kalan_aci,0.05) Araç daha dönmesi gereken ne kadar 

açı olduğu bildiği için 

“zamanla_don()” fonksiyonunu 

kullanarak dönüşünü tamalar. Bu 

sayede araç gitmesi gereken yöne 

artık yönelmiş olur. 

 

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 

gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

def manyeto_don(aci_deger,hiz): 

    aci = aci_deger 

    if aci>0:   #cezeri saat yonunun tersine doner 

        while math.degrees(cezeri.manyetometre.veri)<aci: 

            if manyetometrede_hata_var_mi()!=True: 

                #zaman*degree(acisal_hiz) 

                cezeri.don(hiz)  

                

son_manyeto_deger=math.degrees(cezeri.manyetometre.veri) 

 

            else: 

                donulecek_kac_aci_kaldi=aci_deger-

son_manyeto_deger 

                return donulecek_kac_aci_kaldi 

        cezeri.dur() 

   

Cezeri manyetometreden gelen 

veriye göre sabit hızda dönme 

algoritmasını kullanır. 

Manyetometrede veri kaybı 

olmadığı sürece eğer “aci_deger” 

pozitifse pozitif hızla, eğer 

“aci_deger” negatifse negatif 

hızla döner. Manyetometrede 

henüz veri kaybının olmadığı 

sırada güvenilir son 

manyetometre değerini kaydeder 

ki veri kaybı olması durumunda 

araç hangi derecede olduğu 

bilebilsin. Bu sayede de hava 

aracının gittiği yön hesaplanmış 

olur. 
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Manyetometrede veri kaybı 

olduğu sırada daha dönmesi 

gereken kaç derece kaldığını 

hesaplar.  

 else:       #cezeri saat yonune doner 

        while math.degrees(cezeri.manyetometre.veri)>aci: 

            if manyetometrede_hata_var_mi()==False: 

                cezeri.don(hiz*-1) 

                

son_manyeto_deger=math.degrees(cezeri.manyetometre.veri) 

 

            else: 

                donulecek_kac_aci_kaldi=aci_deger-

son_manyeto_deger 

                return donulecek_kac_aci_kaldi 

        cezeri.dur() 

 

“aci_deger”in  negatif olması 

durumunda Cezeri kendisine 

verilen açıyı yakalayana kadar 

negatif hızda döner. 

Manyetometre radyan cinsinden 

veri döndürdüğü için bu veriyi 

derece cinsine çevirmek 

gereklidir. Manyetometrede hata 

olmadığı sürece en sonki 

güvenilir manyetometre değerini 

kaydeder. Böylece aracın gittiği 

yön hesaplanmış olur. 

Veri kaybı yaşanması 

durumunda daha dönülecek kaç 

derece açıyı hesaplayarak 

fonksiyondan çıkar. 

 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_enlem = varis_bolgesi.enlem 

varis_boylam = varis_bolgesi.boylam 

anki_enlem = cezeri.gnss.enlem 

anki_boylam = cezeri.gnss.boylam 

Varış bölgesiyle arasındaki dikey 

ve yatay mesafe bulur. (2.soruda 

anki_hedef_aci_bul() 
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yatay_mesafe = varis_enlem - anki_enlem 

dikey_mesafe = varis_boylam - anki_boylam 

donmesi_gereken_aci = anki_hedef_aci_bul() 

 

fonksiyonunun nasıl çalıştığı 

açıklanmıştır.) 

kalan_aci=manyeto_don(donmesi_gereken_aci,0.05) 

 

Manyetometre ile veri kaybı 

yaşanana kadar döner. Veri kaybı 

yaşandığında daha ne kadar 

dönmesi gereken açı kaldığı 

hesaplayıp “kalan_aci” 

değişkenine kaydeder. Eğer 

herhangi bir veri kaybı 

yaşanmazsa “kalan_aci” 

değişkeni 0’a eşit olur. Aracın en 

verimli hız değeri radyan 

cinsinden 0.05’tir. 

 

 

11. Soru 

Senaryo 16’da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya 

yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden?  

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?  

 

-Çözüm: 1-) “cezeri.batarya.veri “ uçan arabanın batarya doluluk bilgisini verir. Örnek olarak 

bataryanın yüzde kaç dolu olduğunu “print(cezeri.batarya.veri)” kodu ile terminale 

yazdırılabilir. 

-Çözüm 2-) Bütün şarj istasyonlarına en uzak noktayı bularak en kötü senaryoda yaklaşık olarak 

%60 şarjın yeterli olacağını gözlemledik.  
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-Çözüm 3-) “cezeri.harita.sarj_istasyonlari” harita üzerinde bulunan bütün sarj istasyonların 

saklandığı dizidir.. Örnek olarak dördüncü şarj istasyonun konum bilgisini öğrenmek için 

cezeri.harita.sarj_istasyonlari [3] veri yapısı kullanılabilir. 
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