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

soruları cevaplayınız. 

I. Kod yazarken kullandığımız yazılım dili Python’dır. Python dilinin özellikleri: 

 İnteraktif yani etkileşimli bir programlama dilidir. 

 Nesneye Dayalı bir programlama dilidir ayrıca nesneye dayalı program-

lamayı destekler. 

 Basit bir yapısı, açıkça tanımlanmış bir söz dizilimi olduğu için öğren-

mesi kolaydır. 

 OOP destekler. 

 C, C ++, COM, ActiveX, CORBA ve Java ile kolayca entegre edilebilir. 

 Bir script dili olarak kullanılabilir veya büyük uygulamalar oluşturmak 

için bayt kod olarak derlenebilir. 

 Geniş bir kütüphaneye sahiptir ve çapraz platform uyumludur. 

 Üst düzey bir yazılım dilidir. 

 Kolay okunabilir 

 Platform bağımsızdır. 

 Nesne yönelimlidir. 

 Yorumlayıcı bir dildir. 

 Görüntü işleme kütüphanelerine sahiptir. 

II. Python yerine farklı bir dil tercihi yapmamız gerekseydi C dilini seçerdik. C 

dilini seçmemizin nedenleri: 

 Öğrenmesi kolaydır. 

 Düşük düzeyli programlamayı destekleyici kolaylıkları olan yüksek 

düzeyli bir dildir. 

 Interaktif bir dildir. 

 Birçok platformda çalışabilme özelliği vardır. 

 Işletim sistemi yazılabilir. 

 Robotic uygulamalarda etkin şekilde kullanılabilir. 

 Farklı platformlarda çalıştırılabilir. 

 Taşınabilir bir dildir. 

 Derleyici bir dildir. 
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 Python diline göre daha hızlıdır. Python, C dilinden daha fazla özellik 

sunar. Ancak, ek işlemeden dolayı performans kaybı yaşanır.C dili bilg-

isayar donanımının doğrudan yönlendirilmesine izin verir.   

 

III. Barometre sensörleri kullanılarak açık hava basıncı değerleri sayesinde yüksek-

lik ölçümü yapılır. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 1000 mb dır. Deniz se-

viyesinden yükseklere çıkıldıkça basınç azalmaktadır. Deniz seviyesinden her 

10.5 metre yükseğe çıktığımız zaman basınç değeri 1 mb azalmaktadır. Açık 

hava basıncında meydana gelen değişimler sensörde bulunan tel üzerinde direnç 

değişimine sebep olur. Bunun sonucunda voltaj farkı doğar. Oluşan voltaj farkı 

sayesinde ne kadar yüksekte olduğumuz hesaplanabilir.  

GNSS gerçek dünyadan farklı bir koordinat sistemi kullanır. Haritanın ortası or-

jin kabul edilir ve  sağ üst köşeye gidildikçe enlem ve boylam değerleri artar. 

Sağ üst köşe (50,50), sol alt köşe (-50,-50) koordinatlarına sahiptir.  

Barometere sensörü ile sadece yerden yükseklik verilerimizi okuruz ancak 

GNSS sensörünün verileri ile GNSS koordinat sistemi içindeki konumumuzu 

öğreniriz. 

IV. Uçan aracımızın atalatsel ölçümlerinde, dönüşlerdeki açısal hızının bulunuşunda 

ve x,y,z koordinatlarındaki hız bilgilerine ulaşmada imu sensörü kullanılır.  

Imu sensörü hata komutu:      cezeri.imu.hata 

Ekrana yazdırmak için gerekli kod: print(cezeri.imu.hata) 

Eğer biz hata kontrolü için bir komut yazmayacak olursak okuduğumuz 

değerlerde hata değeri hemen true olmuyor. Zaman ilerleyince true değerine dö-

nüyor. 

 

 

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

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan) 

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları “cezeri.hedefler” komutunu kulla-

narak öğrendik. 

III. Gerekli kod ve açıklama: 
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ALGORİTMA AÇIKLAMA 

if cezeri.lidar.hata: 

    mesafe=cezeri.radar.mesafe 

else: 

   mesafe=cezeri.lidar.mesafe  

 

if(mesafe>20): 

    ceze-ri.asagi_git(cezeri.hizli) 

elif(mesafe>10): 

    ceze-ri.asagi_git(cezeri.orta) 

else: 

    ceze-ri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Lidar yağmurlu havalarda 

çalışmamaktadır. Önce lidarda hata 

varmı control ediyoruz. Hata yoksa 

lidar, varsa radar kullanıyoruz. 

Aracımızın yüksekliği 20 m 

üzerindeyse hızlı inişe geçiyoruz. 10 

m üzerindeyse ve 20 m altındaysa 

orta hızla iniyoruz.10 m altında 

yüksekliğe inince yavaşlıyruz.  

 

IV. İnişte lidar ve radar sensörlerini kullandık. Bir koşul yapısı oluşturduk. Yağmur 

olursa lidar hata verecektir. Eğer lidar hata verirse radar ile ölçüm yap, hata ver-

mezse radar ile ölçüm yap şeklinde kod yazdık.  

V. İnişte yere inişimizi kademeli olarak düşürdük. 2 m/s olarak indik. 

 

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

cevaplayınız. 

I. Harita üzerinde yasaklı bölgeleri bulmak istiyorsak “ cezeri.harita.ucusa_yasa-

kli_bolgeler” veri yapısını kullanırız. Bir bölgenin yasaklı bölge olup olmadığını 

anlamak istiyorsak “bolge.ucusa_yasakli_bolge” veri yapısını kullanırız. Bu veri 

yapısını kullandığımızda “True” dönüyorsa bölge uçuşa yasaklıdır. Uzak durma-

mız gerekmektedir. 

II. Gerekli algoritma ve açıklama: 

ALGORİTMALAR AÇIKLAMALAR 

guncel_bolge= cezeri.harita.bolge 

 

 

Öncelikle 

bulunduğumuz 

bölgeyi belirleriz. 

if guncel_bolge==cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolge-

ler 

   cezeri.geri_git(cezeri.hizli) 

Bulunduğumuz 

bölge uçuşayasaklı 

bölge ise geri gidip, 
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   cezeri.bekle(5) 

   cezeri.don(3.14) 

   cezeri bekle(3) 

   cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

   cezeri.bekle(10) 

else: 

   cezeri.ileri(cezeri.hizli) 

dönüp, ileri 

gidiyoruz. Döngü 

içinde bunu 

tekrarlıyoruz. Bu 

sayede her dönüş 

sonrası tekrar kontrol 

ediyoruz. 

 

 

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. “cezeri.trafik” veri yapısını kullanarak aktif durumdaki trafiğin verilerini dizi 

olarak elde ederiz. 

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algorit-

mayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

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

cevaplayınız. 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı “cezeri.harita.hastaneler” dir.  

II. Gerekli algoritma ve açıklamalar: 

ALGORİTMALAR AÇIKLAMALAR 

def distance(lat1, lon1, lat2, lon2): 

    p = 0.017453292519943295 

    hav = 0.5 - cos((lat2-lat1)*p)/2 + 

cos(lat1*p)*cos(lat2*p) * (1-cos((lon2-

lon1)*p)) / 2 

    return 12742 * asin(sqrt(hav)) 

Öncelikle iki nokta arasındaki 

mesafeyi bulduğumuz fonksiyonu 

oluşturduk. 

min = 1000 

lokasyon = 10 #cevrede buldugu lo-

kasyon sayısı 

 

for i in range(0,lokasyon): 

Bir sayı değişkeni oluşturup 

sırayla koordinat değerlerini 

fonksiyonumuzla hesağlayıp en 

küçük değeri çektik. 
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    hedef_enlem=cezeri.harita.has-

taneler[i].enlem 

    hedef_boylam=cezeri.harita.has-

taneler[i].boylam 

 

    guncel_enlem=cezeri.gnss.enlem 

    guncel_boylam=cezeri.gnss.boylam 

deger = distance(guncel_enlem,gun-

cel_boylam,hedef_en-

lem,hedef__boylam) 

    if(deger<min): 

        min=deger 

 

 

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. “cezeri.gnss.hata” veri yapısı ile GNSS arızasını tespit ettik. 

II. Gerekli algoritma ve açıklamalar: 

ALGORİTMA AÇIKLAMALAR 

if cezeri.gnss.hata: 

    mesafe=cezeri.radar.mesafe 

GNSS sensörünün hatalı olması du-

rumunda cezeri.gnss.hata veri yapısı 

True olacaktır. Eğer veri yapısı True 

değere dönerse radar sensörü yere 

olan uzaklığı mesafe değişkeni olarak 

alacaktır. Iniş sırasında aldığımız 

mesafe değişkeninin büyüklüğüne 

göre algoritma oluşturulacaktır. 

 

 

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

tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı 

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 
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8. Senaryo 12’de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

I. GNSS karıştırma (jamming ) bir alıcı ile verici arasındaki iletişim ortamının bo-

zulmasıdır. Sinyal engellenebilir veya karıştırılabilir. Bu durumda iletişim ku-

rulamaz. GNSS spoofing de bir siber saldırı yöntemidir. Ancak bu defa sinyal 

bozmaya yada engellemeye çalışılmamaktadır. Saldırgan kullanıcının sistemine 

veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi girmeye çalışmaktadır. 

II. Gerekli algoritma ve açıklama : 

ALGORİTMALAR AÇIKLAMALAR 

gnss_hata= cezeri.gnss.karisim 

gnss_hata= False 

Algoritmanın başında 

“cezeri.gnss.karisim” veri yapısını 

kullanarak gnss_hata isminde bir yapı 

tanımladık. Durumunu False olarak 

belirledik ki while döngüsü içinde 

ilerlerken hata devamlılığı olursa an-

layalım. 

If gnss_hata==True GNSS yanıltma ile karşılaşmamız du-

rumunda gnss_hata true değerini dö-

necektir. Burdan sonra algoritmamızı 

ona göre şekillendiririz. 

 

  

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

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Senaryo 13’te GNSS, radar ve barometre sensörlerinde veri kaybı yaşanıyor. Bu 

durumda iniş için kullanabileceğimiz tek sensor lidardır. Ancak hem radar hata 

verir hem de yağmurlu bir ortam olursa lidar da hata verecektir. Bu durumda 

yavaşça inmek elimizde kalan tek seçenektir. 

II. Uçan aracımız inerken 4 yöntem kullanabilir. Birincisi radar sensörünü kullanır, 

ikincisi lidar sensörünü kullanır, üçüncüsü bölge yükseltisini alıp barometre ile 

ölçüp yüksekliğe göre iniş hızı ayarlayabilir ya da yavaş hızla iniş yapabilir. Bu 
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senaryoda barometre, GNSS, radar sensörleri veri kaybı yaşadıkları için sadece 

lidar kullanarak iniş yapacağız. Lidar da hata verirse yavaş hızla iniş yapacağız. 

III. Gerekli kod ve açıklamalar: 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

if cezeri.lidar.hata: 

    cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

else: 

    mesafe=cezeri.lidar.mesafe 

GNSS, barometre ve radar iniş 

sırasında zaten very kaybı yaşadığı 

için geriye bir tek lidar sensörü 

kalıyor. Ilk durumda lidar 

sensörünün hata verip vermediğini 

control ediyoruz. Lidar sensörü 

hata veriyorsa yavaşça inişe 

geçiyoruz. Lidar sensörü hata ver-

mezse mesafe değeri okuyoruz. 

if(mesafe>20): 

    cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

elif(mesafe>10): 

    cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 

else: 

    cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)     

Eğer mesafe değişkenimiz yani 

yerden yüksekliğimiz 20m 

üzerinde ise hızla inişe geçiyoruz. 

20 m ve altına indiğimizde orta hıza 

düşüyoruz. 10 m altına inince de 

yavaşlıyoruz ve iniş yapıyoruz. 

 

 

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

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Manyetometreden very okurken iki durum oluşabilir. Very alımı bozulabilir 

veya verilere gürültü bindiği için veriler güvenilir olmayabilir. Bu durumların 

önüne geçmek için  önce “cezeri.manyetometre.hata” veri yapısını kullanarak 

hata olup olmadığına bakarız. Eğer “True” ise hata vardır. Veri güvenirliğini 

görmek için de “cezeri.manyetometre.gurultu” veri yapısını kullanırız. Eğer 

“True” ise veriler güvenilir değildir. 

II. Gerekli algoritma ve açıklamalar: 

ALGORİTMA AÇIKLAMA 

def hedefe_don(hedef_aci,guncel_aci): 

    fark=hedef_aci- guncel_aci 

Hedeflenen doğrultu ile şuandaki 

açı değeri arasındaki fark bulunur 
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    cezeri.don(fark) ve bu fark kadar dönülür. Son-

rasında dur komutu eklenebilir. 

 

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

gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

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

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Batarya durumunu “cezeri.batarya.veri” veri yapısı ile öğrendik. 

II. Batarya doluluk oranı %20 ve altında olması durumunda uçan arabamız teh-

likede olacaktır. Bu nedenle %30 batarya doluluk oranında şarj edilmezi doğru 

olacaktır.  

III. “cezeri.harita.sarj_istasyonlari” very yapısı harita üzerinde bulunan bütün şarj 

istasyonlarının bulunduğu dizidir. 
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