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

soruları cevaplayınız. 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. (2 Puan) 
 
Uçan araba kodları yazılırken Python dili kullanılmıştır. Python makine öğreniminde, veri 
analizinde, sistem otomasyonunda ve web uygulaması tasarımında kullanılan yaygın bir dildir. 
Python kodlaması  kolay ve dinamik bir programlama dilidir. Sözdizimi kuralları da oldukça 
esnektir. Yapılan araştırmalara göre popülerliği hızla artan ve kullanım alanlarının çeşitlendiği 
topluluklar tarafında kabul görmüş bir dildir. İçerdiği kütüphane çeşitliliği bakımından 
zengindir. Tüm platformlarda çalışabilme esnekliği ve çapraz platformlar ile uyumluluğu 
sebebiyle bir çok yazılımcının dikkatini çekmiştir. Esnekliği, yazımı kolaylığı ve zengin 
kütüphane seçeneği nedeni ile bu dil seçilmiştir. 
 

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile 
açıklayınız. (2 Puan) 
 

Senaryolar için kodlama yapılırken Python programlama dili yerine yerine C++ programlama 
dili kullanılabilirdi. C++; bilgisayar oyunlarının büyük kısmında, grafik motorlarında, birçok 
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mühendislik uygulamalarında, özellikle windows işletim sistemi gibi birçok platformda 
kullanılan geniş çaplı bir programlama dilidir. Her ne kadar öğrenilmesi ve uygulanması Python 
kadar kolay olmasa da C++,  Python’a kıyasla daha  hızlı ve performansı daha  yüksek bir dildir. 
Bu nedenle geçerliliğini koruyan ve bir çok yazılımcı tarafından tercih edilen bir dildir. Kodrota 
takımı olarak c++ dili ile bilgi sahibi olmamız bizim için bir avantaj olsa da riders ile yapılan 
online eğitimde python dilinin uygulamada avantaj sağlayacağını düşünerek ve yeni bir dil 
öğrenme isteğimiz ile bu dili kullanmayı tercih ettik. 
 

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa 
verilerinin farkı nedir? (3 Puan) 
 

Barometreyle irtifa ölçülürken basınçtan faydalanılır. Civalı, havalı ve dijital barometreler gibi 
çeşitleri vardır. Deniz seviyesinin basıncı 1000 mb (milibar) olarak kabul edilir ve her 10.5 
metre yukarı çıkıldığında basınç 1 mb düşer. Bu sayede irtifa hesaplanır. GNSS ise konumu 
uydular ve izleme istasyonları aracılığıyla hesaplar. GNSS’te ise sinyalin uydudan alıcıya 
ulaşana kadar geçen zamanın ışık hızı ile çarpılması sonucu uydu ile arasındaki uzaklık 
hesaplanır. Doğru konum bilgisi için en az 4 tane uydudan uzaklık verilerinin birleştirilmesi 
gerekmektedir. Uydu sayısının artması ise çözünürlüğü artırmaktadır. 
 
Barometrelerde ölçüm yapılırken hava koşulları, sıcaklık gibi değişkenlerden dolayı konum 
bilgisinde hatalara sebep olabilir. GNSS’te ise uydudan gelen sinyallerin Dünya’nın her 
katmanında ışık hızında ilerlememesi; çok yüksek binaların sinyallerin ilerleyişinde sekmelere, 
zıplamalara neden olması sinyallerin kat ettikleri mesafelerde değişimlere neden olabilir.  
 

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu 
karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan) 

 
İvmeölçer ve dönüölçerde pek çok tip hata karakteristiği bulunur. Bunlara; 

• Sabit kayma hatası,  
• Sabit  kayma kararsızlığı,   
• Orantı katsayı kararsızlığı, 
• Orantı katsayı hatası,  
• Eksensel kaçıklık hatası örnek olarak verilebilir.  

 
Sabit kayma hatası, ivmeölçer ve dönüölçere herhangi bir giriş uygulanmadığında meydana 
gelen hata karakteristiğidir. 
Sabit kayma kararsızlığı, ivmeölçer ve dönüölçerin çalışması sırasındaki değişimlerden 
kaynaklı hata karakteristiğidir.  
Orantı katsayı kararsızlığı, ivmeölçer ve dönüölçerin orantı katsayısındaki zamanla değişimi 
ifade eder. 
Orantı katsayı hatası, ivmeölçerde sensörün girişindeki ve çıkışındaki değişim arasındaki 
orandan meydana gelen hata, dönüölçerde açısal hız girişi uygulanan eksen boyuncaki 
hassasiyetten meydana gelen hata karakteristiğidir.  
Eksensel kaçıklık hatası ise dönüölçer ve ivmeölçerin yanlış konumlanmasından ortaya çıkan 
hata karakteristiğidir. 
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2. Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız.  

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1’de 
verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan) 

 
Algoritma Açıklama 

def don(hedef_aci, guncel_aci): 
     fark = hedef_aci - guncel_aci 
     cezeri.don(fark) 

Hava aracının girilen hedef açıya 
dönmesini sağlayan koddur. 

inis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] cezeri.hedefler dizisinden gitmemiz 
gereken B noktasını inis_bolgesi 
değişkenine dönüştürdük. 

don(math.atan2((inis_bolgesi.boyla
m - cezeri.gnss.boylam), 
(inis_bolgesi.enlem - 
cezeri.gnss.enlem)), 
cezeri.manyetometre.veri) 

math.atan2(y,x) komutu koordinat 
düzleminde orijinde bulunan bir nesnenin 
(x,y) koordinatlarına dönmesi için hangi 
radyana bakması gerektiğini açıklayan 
komuttur. 
Kendi konumumuzu orijin olarak 
alındığında aracın gitmesi gereken 
konumun ordinat ve apsisini aracın 
ordinat ve apsisinden çıkardık ve aracın 
manyetometresinden aldığım veriden de 
faydalanarak o yöne dönmesini sağladık. 

 
 

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? 
(2 Puan) 
 

cezeri.hedefler dizisi senaryodaki hedeflerin içerisinde tutulduğu dizidir. Birinci senaryoda 
sadece 1 tane hedef olduğu için cezeri.hedefler dizisinin ilk terimi olan 0.indisli veriyi 
çekiyoruz. Bunun için cezeri.hedefler[0] dizisini kullanırız. İnmemiz gereken bölgeyi 
inis_bolgesi adlı değişkene aktarıyoruz (inis_bolgesi = cezeri.hedefler[0]). inis_bolgesi.enlem 
ve inis_bolgesi.boylam komutlarından hedefin enlem ve boylamı öğrenip yönlendirmeyi bu 
verilere göre yapıyoruz. Diğer senaryolar için karar indis bilgisi değiştirilerek hedef 
belirlenecektir. 

 
III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? (3 Puan) 

 
Uçan arabanın belirtilen bölgeye inişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için; konum, 
yön ve hız bilgileri için kullanılan sensörlerin (GNSS, Manyetometre, IMU) hava koşullarından 
olumsuz etkilenmeden hatasız çalışması, motor rpm’i ve bataryanın inişi gerçekleştirebilecek 
koşullarda olması gerekmektedir. Gereklilikler sağlandıktan sonra uçan arabanın anlık konumu 
ve yön bilgileri, iniş bölgesinin konumu ve yön bilgileri ile karşılaştırılacaktır. Aradaki fark 
kapanana kadar hareket sağlanmaktadır. İniş bölgesinin orta noktasına gelindiğinde aracın hızı 
yavaşlatılarak iniş yapması sağlanmaktadır. 
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IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? (2 Puan) 
 
İniş için önce GNSS’ten gelen verileri, GNSS çalışmıyorsa lidardan gelen verileri, lidar 
çalışmıyorsa radardan gelen verileri, radar da çalışmıyorsa barometreden gelen irtifa verisini 
kullandık. 
 

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan) 
 
Uçan araba yere inerken iniş hızının 5m/s’den az olması gerekmektedir. O yüzden yerden 20 
metreye kadar aşağı hızlı, 20-10 metre arasında orta, 10 metre ve daha azındaysa yavaş hızla 
iniş gerçekleştirdik. 

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

cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? (2 Puan) 
 
Veri yapısına (cezeri.bolge.ucusa_yasakli_bolge) enlem ve boylam verilerini girdikten sonra 
fonksiyonun çevirdiği veriye göre yasak bölge tespit edilir. Yasak bölgede “True” değeri 
döndürülmektedir. 
 

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 
örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
  
Algoritma Açıklama 

if 
(cezeri.bolge.ucusa_yasakli_bolge(
cezeri.gnss.enlem, 
cezeri.gnss.boylam) == true): 
     

Eğer uçuşa yasaklı bölge kodu True 
olarak döndürülüyorsa 

cezeri.don(3.14) Yarım daire biçiminde aracı döndür 

 
 

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan) 
cezeri.bolge.trafik bölgede trafik olup olmadığı verisini saklar.   
 

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? 
Algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

Algoritma Açıklama 
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while (bolge.trafik == true): 
     

Eğer bölgede trafik mevcutsa trafiğin 
azalması için bulunulan bölgede 
beklemek tercih edilecektir. 

cezeri.dur() 
 
 

While döngüsü içinde trafiğin azalması 
sağlanana kadar bulunduğu konumda 
bekler. Trafik azaldığında ise while 
döngüsünden çıkılarak senaryo kaldığı 
yerden devam eder. 

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

cevaplayınız.  

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 
 
cezeri.harita.hastaneler dizisi haritadaki bütün hastanelerin saklandığı dizidir. 
 

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 
gibi açıklayınız. (5 Puan) 
 
 
 

Algoritma Açıklama 

hastane_uzakliklari = [] 
for i in 
range(len(cezeri.harita.hastaneler)): 
         hastane =  
cezeri.harita.hastaneler[i] 
         x = math.sqrt((hastane.enlem - 
cezeri.gnss.enlem)** 2 + 
(hastane.boylam - 
cezeri.gnss.boylam) ** 2) 
        hastane_uzakliklari.append(x) 

Cezerinin konumu ve tüm hastaneler 
arasındaki uzaklığı hesaplar. 

en_kisa_uzaklik = 
min(hastane_uzakliklari) 
index = 
hastane_uzakliklari.index(en_kisa_uz
aklik) 

En yakın hastaneye olan uzaklık 
en_kisa_uzaklik olarak 
tanımlanmıştır. index değişkeni ise 
en kısa uzaklığın hastane_uzakliklari 
listesindeki indexini hesaplar. 
Örneğin index değeri 3 ise uçan 
araca en yakın hastane 
cezeri.harita.hastaneler[3]’tür. 
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6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? (2 Puan) 
 
“cezeri.gnss.hata” kodu GNSS’in doğru çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi vermektedir. 
cezeri.gnss.hata == True ise GNSS hata vermekte cezeri.gnss.hata == False ise GNSS hata 
vermemektedir. 
 

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1’de 
verilen örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan) 
 
 

Algoritma Açıklama 

if (cezeri.gnss.hata == False): 
       irtifa = cezeri.gnss.irtifa 

GNSS’te arıza yoksa GNSS’ten 
gelen irtifa verisini kullanır. 

elif(cezeri.lidar.hata == False): 
        irtifa = cezeri.lidar.mesafe 

GNSS’te arıza varsa ve lidarda arıza 
yoksa lidardan gelen irtifa verisini 
kullanır. 

elif(cezeri.radar.hata == False): 
         irtifa = cezeri.radar.mesafe 

GNSS ve lidarda arıza varsa ve 
radarda arıza yoksa radardan gelen 
irtifa verisini kullanır. 

elif(cezeri.barometre.hata == False): 
         irtifa = 
cezeri.barometre.yükseklik 

GNSS, lidar ve radarda arıza varsa 
ama barometrede arıza yoksa 
barometreden gelen irtifa verisini 
kullanır. 

 
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) 

 
  
Algoritma Açıklama 

if (cezeri.gnss.hata == false): 
enlem=cezeri.gnss.enlem 
boylam=cezeri.gnss.boylam 
 
 
 

Cezerinin gnss hatası almadan önceki 
enlem ve boylam bilgileri sürekli olarak 
enlem ve boylam değişkenlerinin 
içerisinde tutulmaktadır. 

else :  
Xkonumu= cezeri.imu.Vx 
Ykonumu= cezeri.imu.Vy 

Gnss hatası oluştuğunda ise enson enlem 
ve boylam bilgisine imudan alınan (m/sn) 
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enlem+= Xkonumu 
boylam+=Ykonumu 
cezeri.bekle(1) 

değerindeki veriyle toplanır. Bu işlem her 
saniyede bir yapılır. 

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

cevaplayınız.  

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

 
GNSS Jamming, bir sinyalin daha güçlü bir sinyal kullanılarak aracın veri almasını 
engellemeye çalışmaktır. GNSS Spoofing ise verileri, doğru olmayanları ile değiştirme 
çabasıdır. Aracın asıl konumunu saptırarak yanılgıya yol açar. Farkları ise kullanılan araçlar 
ve amaçlarıdır. Jamming genel olarak askeri bölgelerde kullanılır, Spoofing ise bilgisayar 
korsanları tarafından daha yaygın kullanılır. 
 

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1’de 
verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
 

Algoritma Açıklama 

if(cezeri.gnss.karisim == true):
 spoofing.mode = true 
 

Spoofing mode’u ileride 
kullanacağımız bir fonksiyonun 
içinde kullanmak amacıyla bir 
değişkene aktardık. 

 
 

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

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? (3 Puan) 
 

İniş için lidar sensörünü irtifa kaynağı olarak seçtik. Lidar, GNNS, radar ve barometredeki 
veri kaybı durumunda en doğru ölçüm sonuçlarını verecek sensördür.  
 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan) 
 

GNSS, radar ve barometrede veri kaybı yaşanmaktadır. Doğru ölçüm sonuçları veren 
sensörler arasından kullanılabilecek en uygun sensör lidardır.  
 

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

Algoritma Açıklama 

if (cezeri.gnss.hata == False): GNSS’te arıza yoksa GNSS’ten 
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       irtifa = cezeri.gnss.irtifa gelen irtifa verisini kullanır. 

elif(cezeri.lidar.hata == False): 
        irtifa = cezeri.lidar.mesafe 

GNSS’te arıza varsa ve lidarda arıza 
yoksa lidardan gelen irtifa verisini 
kullanır. 

elif(cezeri.radar.hata == False): 
         irtifa = cezeri.radar.mesafe 

GNSS ve lidarda arıza varsa ve 
radarda arıza yoksa radardan gelen 
irtifa verisini kullanır. 

elif(cezeri.barometre.hata == False): 
         irtifa = 
cezeri.barometre.yükseklik 

GNSS, lidar ve radarda arıza varsa 
ama barometrede arıza yoksa 
barometreden gelen irtifa verisini 
kullanır. 

 
10. 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? (2 Puan) 
 

Manyetometredeki veri kaybını “cezeri.manyetometre.hata” ve “cezeri.manyetometre.gurultu” 
kodlarından tespit ettik. Eğer cezeri.manyetometre.hata == True ise manyetometre sensöründe 
arıza var demektir. Eğer cezeri.manyetometre.gurultu == True ise sensörde veri kaybı olması 
muhtemeldir. 
 

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen 
örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

Algoritma Açıklama 

if (cezeri.manyetometre.hata == false): 
aci=cezeri.manyetometre.veri 
 
 
 
 

Manyetometre hata vermiyor ise açı 
bilgisi alınır 

else: 
aci+=cezeri.imu.acisal_hiz 
cezeri.bekle(1) 

Hata varsa açı değeri imu dan alınan 
değerle toplanır. 

 
 

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki 
gibi açıklayınız. (5 Puan) 
 

Algoritma Açıklama 

if (cezeri.manyetometre.hata == false): 
aci=cezeri.manyetometre.veri 
 

Manyetometre hata vermiyor ise açı bilgisi 
alınır 
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else: 
aci+=cezeri.imu.acisal_hiz 
cezeri.bekle(1) 

Hata varsa açı değeri imu dan alınan değerle 
toplanır. 

 
11. 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? (2 Puan) 
 
cezeri.batarya.veri uçan arabanın batarya doluluk bilgisinin olduğu dizidir.  
 

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi 
gerektiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan) 

 
Uçan Aracın şarj yüzdesi %30’un altına düştüyse şarj istasyonuna inilmesi gerekmektedir. 
Çünkü olası bir batarya discharge durumunda araç %30’a kadar dayanabilir ancak %30’un altı 
hava aracı için tehlikelidir. 
 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 
 
cezeri.harita.sarj_istasyonu harita üzerinde bulunan bütün şarj istasyonlarının saklandığı 
dizidir.  
 
12. Kaynakça  

(https://tr.myservername.com/python-vs-c-top-16-differences-between-c) 

(https://www.mobilhanem.com/cpp-nedir-ve-modern-cpp-diline-giris/) 

(https://ritimblog.com/2012/12/25/gps-nedir-ve-kosu-saatlerindeki-hatalar/) 

(https://ritimblog.com/2016/08/28/yukseklik-olcumu-gps-ve-barometre/) 

(http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2717/4994fa44-

46e4-4fd8-8fd4-31403ff62d09.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

 

NOT : ( Raporlama düzeni 10 Puan olarak değerlendirilecektir.) 

EK -1 : ALGORİTMA AÇIKLAMA ÖRNEĞİ:  

- Soru:  Motor devir ölçümlerini okuyarak motor arızası bildiren algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

             a-) Motor devirlerini öğrendiğiniz veri yapısı nedir? 

             b-) Motor devir değerlerini kullanarak arıza tespit algoritmasını açıklayınız. 
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-Çözüm:  a-) “cezeri.motor.veri “ dizisi, hava aracında bulunan motorlara ait dönüş devir 

bilgilerini vermektedir. Örnek olarak üçüncü motorun devir bilgisini öğrenmek için 

cezeri.motor.veri [3] değişkeni kullanılabilir. Bu değer RPM birimindedir.  
b-) Algoritma Açıklama 

 motor_sayisi = 8  Hava aracında 8 adet elektrikli motor 

bulunmaktadır. 

 motor_ariza = False 

idx = 0  

 

Ariza durumu ilk başta sıfırlanır ki arızanın 

devamlılığı algoritmanın sonrasında teyit 

edilsin. 

 for idx in range(0,motor_sayisi-1): 

 if 0.0 == cezeri.motor.veri[idx]: 

  motor_ariza = True 

Tüm motorlar için teker teker RPM bilgileri 

kontrol edilir. Herhangi bir motor 

dönmüyor ise arıza bayrağı kaldırılır. 
 

 

 

 

EK-2 :RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. 

- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir. 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1.5 

- Bu rapor en fazla 30 sayfa olacaktır. 

 


