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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.  

 

Phyton yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Yüksek seviyeli bir kodlama 

dili olmasının nedeni makine mantığına uzak insan mantığına yakın olmasıdır. Phyton 

programlama dilinin geniş bir kütüphaneye sahip olması, taşınabilir, yorumlanabilir, 

öğrenmesi kolay ve açık kaynak olması gibi pek çok özelliği vardır. 

 

 Geniş Kütüphane: Phyton sahip olduğu geniş kütüphanesi ile 

yazılım sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. Phyton bilimsel 

araştırmalardan web geliştirme araçlarına kadar gerekli 

doküman desteği sağlamaktadır. 

 

 Açık Kaynak: Proglamlama dilinin açık kaynak olması 

sayesinde kodların kopyalarını istediğimiz şekilde paylaşabilir 

ayrıca yazılımın kaynak koduna ulaşıp üstünde değişiklik yapa-

biliriz. 

 

 Yorumlanabilir: Yazılan programın çalışabilmesi için kaynak 

kodların bir yorumlayıcı tarafından yorumlanması gerekir. Del-

phi, Ada ve Pascal gibi dillerde derleyici yazılan programı 

makine diline çevirerek çalıştırır. Phyton ve Java gibi diller ise o 

dilin yorumlayıcısı tarafından işletilerek çalışır. Yorumlanan 

diller yüksek performas gerektiren şartlarda beklentiyi 

karşılayamayabilirler ama programlama dili öğretmek veya 

yazılım projelerinde sıkça tercih edilmektedirler. 

 

 Farklı Platform Destekleri: Phyton ayrıca web geliştirme, 

masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar veya donanım 

araçları gibi farklı platformlarda herhangi bir verim kaybı olma-

dan çalışabilmektedir. Bu sayede aynı kod farklı programlarda 

eksiksiz bir şekilde çalışmaktadır. Yani taşınabilirdir. 
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 Öğreniminin Kolay Olması: Phyton sade ve basit bir dildir. 

Programın yazılım biçimi olarak İngilizce dili düzeyinde ben-

zerlikler gösterir. Dil yapısı konuşma diline yakındır. Genel 

olarak sık karşılaşılan hatalar olan parantez ve tırnak işareti gibi 

detaylar bu dilde yer almamaktadır. 

 

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

ile açıklayınız.  

 

Başka bir dil kullanıyor olsaydık. Java programlama dilini tercih ederdik. Peki neden? 

 

 Nesneye Yöneliktir: Java neredeyse tamamen nesne temellidir. 

Olabilecek her şey nesnedir ya da nesnenin bir parçasıdır. Ja-

va'da bir nesnenin oluşturulması, kullanılması, başka bir yere 

aktarılması çok kolaydır. 

 

 Dağıtık Bir Dildir: Birden fazla bilgisayarda çalışan program-

lar uyumlu bir şekilde çalışabilir. 

 

 Java’da kullanılan sınıflar, kütüphaneler ve modüller aynı anda 

ve hemen çalışır. C++ gibi dillerde bu işlemlerin yeniden 

yapılması gerekir. 

 

 Taşınabilir: Farklı ortamlarda benzer şekilde çalışır. Yeniden 

derlenmesine gerek kalmaz. 

 

 Java hemen hemen tüm işletim sistemlerinde değişime ya da 

herhangi bir sanal bilgisayara ihtiyaç olmadan çalışır. 
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III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre 

irtifa verilerinin farkı nedir? 

 

           Barometre  ile bulunduğumuz yüksekliği tespit ederken atmosferik basıncı kullanırız. 

Barometre sensörü yükseklik arttıkça atmosferik basınç azalır bilgisini temel alır. Barometre 

sensörü basınç ve diğer gerekli olan değerleri (sıcaklık, atlama oranı vb.) aldıktan sonra bu 

değerleri matematiksel işlemlere sokar. Bu sayede atmosferik basınç değerinden yükseklik 

değerini elde etmiş oluruz.  

 

Hava basıncını temel alan barometrik ölçümün dışında, GNSS sensörünü kullanan lo-

kasyon bazlı yöntemle de yükseklik ölçümü yapılabilmektedir. Peki GNSS sensörünün 

çalışma prensibi nasıldır? GNSS sensörü yerden yüksekliğini tespit edemeyeceği için bir refe-

rans noktasına ihtiyacı vardır. GNSS sensörü uydu ile bağlantı kurduktan sonra triliterasyon 

yaklaşımı ile yerini tespit etmiş olur. Böylece uyduya göre pozisyonu belirlenmiş olur. Bilim 

insanları standart bir referans sistemi oluşturmuşlardır. Hayali bir geoit belirlemişlerdir ve 

buna göre yüksekliği elde etmişlerdir. 

 

GNSS sensörünün hata ihtimali yükseklik ölçümünde 45 metreye kadar ulaşabilmek-

tedir. GNSS hataları hem hesaplamada hem de referans noktasından kaynaklanabilmektedir. 
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IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nel-

erdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız.  

 

İvmeölçer ivmeye duyarlı eksen boyunca uygulanan ivmeyi algılar. İvmeyle orantılı 

elektriksel bir çıkış oluşturur. Çalışma mantığı Newton’un birinci yasasından yararlanır. 

İvmeölçere ivmelendirici bir kuvvet uygulandığı zaman içindeki yaylar gerilir ve sıkışır. En 

son, ivmeölçerin içindeki kütle ile kutunun konumuna göre ivme oranlanır. Dönüölçer ise 

hareketi anlamak için açısal hızı ölçen bir alettir. Bu sensörlerde hatalar rastgele ve sistematik 

hatalar olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Sistematik Hatalar: Bu hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi daha kolaydır. 

Bu hatalar kalibrasyon testleri sonucunda tespit edilir. Sabit kayma hatası, oran 

katsayısı hatası, eksenel kaçıklık hatası örneklerindendir. 

 

Rastgele Hatalar: Tespiti ve düzeltilmesi zordur. Sabit kayma kararsızlığı, 

orantı katsayı kararsızlığı ve rastgele sensör gürültüsü ivmeölçerin rastgele hata 

kaynaklarıdır. 

 

 İvmeölçer Sabit Kayma Hatası: Bu hata, sensöre dışardan bir 

ivme uygulandığında görülür. Hatanın sabit terimi ve sıcaklık bu 

hatanın etkenlerindendir. Bu hatalar önceden testlerle fark edilip 

düzeltilebilir. Hata, sensör her yeniden açıldığında değişebilir ama 

açıldıktan sonra sabit kalır. 



8 

 İvmeölçer Sabit Kayma Kararsızlığı: Çalışma anındaki değişim-

den kaynaklanır. 

 

 İvmeölçer Orantı Katsayısı Hatası: Orantı katsayısı sensörün gi-

rişi ve çıkışı arasındaki farka denir. Bu hatanın sebebi sıcaklıkla 

uyarılan değişimler, asimetri, doğrusal olmama gibi bileşenlerdir. 

 

 İvmeölçer Eksenel Kaçıklık Hatası: 3 adet ivmeölçerin birbirl-

erine dik monte edilememesi sonucu ortaya çıkar. 

 

 

Sabit kayma kararsızlığı, orantı katsayı kararsızlığı ve rasgele sensör gürültüsü dö-

nüölçerin olasılıksal hata kaynaklarıdır. 

 

 Dönüölçer Sabit Kayma Hatası: Dönüölçere herhangi bir giriş 

uygulanmadığı koşulda belirli bir süre ölçülen dönü değerlerinin 

ortalaması alınarak dönüölçer sabit kayma hatası elde edilir. 

 

 Dönüölçer Sabit Kayma Kararsızlığı: Dönüölçerin çalışma anın-

daki değişimlerinden kaynaklanır. 

 

 Dönüölçer Orantı Katsayısı Kararsızlığı: Orantı katsayısındaki 

zamanla değişimini ifade eder. 
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 Dönüölçer Eksenel Kaçıklık Hatası: Dönüölçerin yanlış hi-

zalanmasından kaynaklanır. Eksenler arasında hassasiyet 

oluşmuştur. 

 

 İvmeye Bağlı Sabit Kayma Hatası: Eksene uygulanan ivmenin 

büyüklüğüyle orantılıdır. Statik kalibrasyon testiyle ölçülür. 

 

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.  

 

Algoritma Açıklama 

efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

Kalıkış bölgesiyle varış böl-

gesi arasındaki enlem ve 

boylam farklarını sırasıyla 

efark ve bfark değerlerine 

tanımladık. 

if bfark < 0: 

            if cezeri.gnss.boylam > varis_bolgesi.boylam: 

                cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

 

if bfark > 0: 

            if cezeri.gnss.boylam < varis_bolgesi.boylam: 

                cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

                   

if efark < 0: 

            if cezeri.gnss.enlem > varis_bolgesi.enlem: 

Aracın daha önce 

tanımladığımız efark (en-

lemler arası fark) ve bfark 

(boylamlar arası fark) 

değerleri, Cezeri’nin aktif 

enlem ve boylam değerleri 
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                cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

   

if efark > 0: 

            if cezeri.gnss.enlem < varis_bolgesi.enlem: 

                cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

ve varış bölgesinin enlem ve 

boylam değerlerinden fayda-

lanarak varış bölgesinin 

değerleriyle aktif enlem ve 

boylam değerlerinin 

eşitlenmesini sağladık. Bu 

sayede aracımız varış böl-

gesinin üstüne gelmiş oldu. 

Aracımız bunu yaparken 

efark ve bfark değerlerinin 

negatiflik ve pozitifliklerin-

den faydalanarak gitmesi 

gereken rotayı hesapladı. 

 

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından 

öğrendiniz?  

 

“cezeri.hedefler” dizisinden “cezeri.hedefler[0]” komutunu kulanarak float olan enlem 

ve boylam değerlerine ulaştık. 

 

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?  

 

Aracın aktif enlem ve boylam değerleri varış bölgesinin enlem ve boylam değerlerine 

eşitlendiğinde aracı inişe geçirdik. 

 

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

 

“cezeri.gnss.irtifa” komutunu kullanarak GNSS sensörü sayesinde irtifayı tespit ettik. 

 

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl?  

  

Imu sensörünü kullanarak yavaş hız seçeneğinin 4m/s olduğunu tespit ettik. İnişte 

aracın yere değme hızını 4 m/s olarak ayarladık. Bu sebeple aracımızın irtifası 20 metrenin 

altına düştüğünde aracımızın hızını yavaşça düşürdük. 
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3. Senaryo 4’te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?  

 

“cezeri.harita.ucus_yasakli_bolgeler” dizisi harita üzerinde bulunan uçuşa yasaklı 

bütün bölgelerin saklandığı dizidir. Uçuşa yasaklı bölgeler ile ilgili olan bilgileri bu diziden 

tespit ettik. 

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

for yasakli_bolge in ceze-

ri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler:         

    yenlem = yasakli_bolge.enlem 

    yboylam = yasakli_bolge.boylam 

    print(yenlem,yboylam) 

Yasaklı bölgenin enlem ve boylam bilg-

ilerini öğrendik. 

i = 0 i değerini 0’a eşitledik. 

ybes = -22.5 

ybbs = 20.5     

efark = varis_bolgesi.enlem -cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam cezeri.gnss.boylam 

Yasaklı bölgenin enlem ve boylam 

değerlerinden yola çıkarak enlem ve 

boylam sınırlarını belirledik. Bundan 

sonra varış bölgesinin enlem ve boylam 

değerleriyle Cezeri’nin GNSS 

sensöründen elde ettiğimiz aktif enlem 

ve boylam değerleri arasındaki farkı 

hesapladık. 

ego = ybes * 20/8 

bgo = ybbs * 20/8 

Cezeri’nin önceden belşrkediğimiz en-

lem ve boylam sınırlarına ulaşabilmesi 

için IMU sensöründen elde ettiğimiz hız 

değerlerinden faydalanarak kaç saniye 

ilerlemesi gerektiğini hesapladık. 
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if cezeri.barometre.yukseklik > 

cezeri.irtifa_araligi[0]: 

        if irtifa_araliginda == False: 

            irtifa_araliginda = True 

            cezeri.dur() 

elif (abs(efark) > 0.5) or (abs(bfark) > 0.5): 

        cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

Barometreden elde ettiğimiz yükseklik 

verisinden yararlanarak belirlenen 

koşullar sağlandığı sürece aracın irtifa 

aralığında kalmasını sağladık. 

if i == 0: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            cezeri.dur() 

            i = i+1 

if i == 1: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            cezeri.dur() 

            i = i+1 

Aracın önce uçuşa yasaklı bölgenin 

sınır enlemine ardından da sınır 

boylamına ulaşmasını sağladık. 

if i == 2: 

            if bfark < 0: 

                if cezeri.gnss.boylam > var-

is_bolgesi.boylam: 

                    cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

                 

            if bfark > 0: 

                if cezeri.gnss.boylam < var-

is_bolgesi.boylam: 

                    cezeri.sola_git(cezeri.orta)                    

                     

            if efark < 0: 

                if cezeri.gnss.enlem > var-

is_bolgesi.enlem: 

                    cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

                        

            if efark > 0: 

                if cezeri.gnss.enlem < var-

is_bolgesi.enlem: 

                    cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Aracın daha önceden tanımladığımız 

efark (enlemler arası fark) ve bfark 

(boylamlar arası fark) değerleri, Ceze-

ri’nin aktif enlem ve boylam değerleri 

ve varış bölgesinin enlem ve boylam 

değerlerinden faydalanarak varış bölge-

sinin değerleriyle aktif enlem ve boylam 

değerlerinin eşitlenmesini sağladık. Bu 

sayede aracımız varış bölgesinin üstüne 

gelmiş oldu. 

 

if (abs(efark) < 0.5) and (abs(bfark) < 0.5): 

                cezeri.dur() 

Cezeri’nin varış bölgesinin üstüne geld-

iğinde durmasını sağladık. 

while (cezeri.gnss.irtifa>70): 

         cezeri.asagi_git(cezeri.hizli)             

cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Cezeri’nin aktif yükseklik değerinin 70 

metreden yüksek olduğu sürece hızlı, 70 

metreden az olduğu sürece yavaşça in-

mesini sağladık. 

 
 

 



13 

 

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? 

 

 “cezeri.trafik” dizisi trafik. hareket ettikçe bu dizi dinamik olarak güncellenmektedir. 

Bu yüzden diğer araçların aktif konumlarını “cezeri.trafik” dizisiyle öğrendik. 

 

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

Algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 

Algoritma Açıklama 

efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

ego = efark * 20/8 

Varış bölgesinin enlem ve boylam 

değerleri  ile kalkış bölgesinin enlem 

ve boylam değerleri arasındaki farkı 

hesapladık. Aynı zamanda Ceze-

ri’nin enlem değerini varış bölgesi-

nin enlem değeriyle eşitlemesi için 

gereken süreyi imu sensöründen fay-

dalanarak bulduk. 

 

i = 0 i değerini 0’a eşitledik. 

efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

Kalıkış bölgesiyle varış bölgesi 

arasındaki enlem ve boylam 

farklarını sırasıyla efark ve bfark 

değerlerine tanımladık. 

for trafik_bolgesi in cezeri.trafik: 

    print(trafik_bolgesi.enlem,trafik_bolgesi.boylam) 

Diğer araçların enlem ve boyam 

değerlerini elde ettik 

if cezeri.barometre.yukseklik > 

cezeri.irtifa_araligi[0]: 

        if irtifa_araliginda == False: 

            irtifa_araliginda = True 

Barometreden elde ettiğimiz yüksek-

lik verisinden yararlanarak belirlenen 

koşullar sağlandığı sürece aracın 

irtifa aralığında kalmasını sağladık. 
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            cezeri.dur() 

elif (abs(efark) > 0.5) or (abs(bfark) > 0.5): 

        cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

while i == 0: 

            if efark < 0 and bfark < 0: 

                cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

                cezeri.bekle(20) 

                cezeri.dur() 

            else: 

                cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

                cezeri.bekle(20) 

                cezeri.dur() 

            i = i+1 

Cezeri’nin diğer araçların uçuş 

alanından yeterince uzaklaşmasını 

sağladık. 

if ego > 0 and i < 2: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

if ego < 0 and i < 2: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

Daha önceden tanımladığımız ego 

(aracın varış bölgesiyle enlem değe-

rini eşitlemesi için hareket ermesi 

gerekn süre) değerinden yararlanarak 

Cezeri’nin enlem değerinin varış 

bölgesinin enlem değerine eşitlen-

mesini sağladık. 

if bfark < 0: 

            if cezeri.gnss.boylam > var-

is_bolgesi.boylam: 

                cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

 

if bfark > 0: 

            if cezeri.gnss.boylam < var-

is_bolgesi.boylam: 

Aracın daha önceden tanımladığımız 

bfark (boylamlar arası fark) değeri, 

Cezeri’nin aktif boylam değeri ve 

varış bölgesinin boylam değerinden 

faydalanarak varış bölgesinin boylam 

değeriyle Cezeri’nin aktif boylam 

değerinin eşitlenmesini sağladık. 
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                cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

if (abs(efark) < 0.5) and (abs(bfark) < 0.5): 

            cezeri.dur() 

Cezeri’nin varış bölgesinin üstüne 

geldiğinde durmasını sağladık.  

while (cezeri.gnss.irtifa>20): 

         cezeri.asagi_git(cezeri.hizli)             

cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Cezeri’nin aktif yükseklik değerinin 

20 metreden yüksek olduğu sürece 

hızlı, 20 metreden az oduğu sürece 

yavaşça inmeesini sağladık. 

 

 

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

soruları cevaplayınız. 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

 

“cezeri.harita.hastaneler” dizisi harita üzerinde bulunan bütün hastanelerin saklandığı 

dizidir. Örnek olarak “cezeri.harita.hastaneler[0]” komutu sayesinde ilk hastaneyle ilgili ver-

ilere erişebildik. 

 

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

 

h1 = cezeri.harita.hastaneler[0] 

h2 = cezeri.harita.hastaneler[1] 

h3 = cezeri.harita.hastaneler[2] 

 

 

 Hastaneleri tek 

tek h1, h2 ve 

h3 olarak 

tanımladık. 

 

hfark1 = h1.enlem - cezeri.gnss.enlem + h1.boylam - 

cezeri.gnss.boylam 

hfark2 = h2.boylam – cezeri.gnss.enlem + h2.boylam – 

cezeri.gnss.boylam 

hfark3 = h3.enlem – cezeri.gnss.enlem + h3.boylam – 

cezeri.gnss.boylam 

 

 Kalkış bölgesi 

ile hastaneler 

arasındaki 

mesafeyi 

hesapladık. 
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if abs(hfark1) < abs(hfark2) and abs(hfark1) < abs(hfark3): 

    i = 0 

if abs(hfark2) < abs(hfark1) and abs(hfark2) < abs(hfark3): 

    (Üstteki kutucuğun devamı) 

i = 1 

if abs(hfark3) < abs(hfark1) and abs(hfark3) < abs(hfark2): 

    i = 2 

 

 

Hesapladığımız 

mesafeleri 

birbiriyle 

karşılaştırdık 

ve “i” değerini 

kalkış bölge-

siyle arasındaki 

mesafe en az 

olan hastaneye 

denk gelecek 

şekilde be-

lirledik. 

 

hastane = cezeri.harita.hastaneler[i] 

  

Hastaneyi 

uzaklığı en az 

olan hastane 

olarak 

tanımladık. 

 

 

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma 

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? 

 

GNSS arızasını “cezeri.gnss” objesinin cezeri.gnss.hata komutu ile verdiği 

boolean değeri sayesinde tespit ettik. 

 

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

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  
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Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == False:    

        efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

        bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

Bu algoritma sayesinde GNSS 

sensörü bozulmadığı sürece varış 

bölgesinin enleminin Cezerinin 

anlık enlemi ile olan farkını ve 

varış bölgesi boylamının Cezeri-

nin anlık boylamı ile olan farkını 

hesapladık. GNSS sensörü inişe 

geçene kadar hata vermediği için 

doğru hesaplamalar yapabildik. 

 

if cezeri.barometre.yukseklik > cezeri.irtifa_araligi[0]: 

        if irtifa_araliginda == False: 

            irtifa_araliginda = True 

            cezeri.dur() 

elif (abs(efark) > 0.5) or (abs(bfark) > 0.5): 

        cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

cezeri.barometre.yükseklik ko-

mutu sayesinde Cezerinin yük-

seklik değerine erişebildik ve bu 

değerin irtifa aralığının üstünde 

mi altında mı olduğunu tespit 

ettik. Eğer bu değer irtifa aralığı-

nın üstündeyse aracın durmasını 

sağladık. Eğer ki Cezerinin yük-

seklik değeri irtifa aralığının 

altındaysa ve Cezeri varmak is-

tediği hedefin üstünde değilse 

Cezerinin yükselmesini sağladık 

 

 

 

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

ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayı-

nız. 

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

ritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  
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Algoritma Açıklama 

 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

 

varis_bolgesi2 = cezeri.hedefler[1] 

efark = varis_bolgesi.enlem - 

cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - 

cezeri.gnss.boylam 

efark2 = varis_bolgesi2.enlem - var-

is_bolgesi.enlem 

bfark2 = varis_bolgesi2.boylam - var-

is_bolgesi.boylam 

 

   

Kalkış bölgesiyle B bölgesi arasındaki 

 

 enlem ve boylam farklarını ve B bölge-

siyle C bölgesi arasındaki enlem ve 

boylam farklarını hesapladık. 

 

i = 0 

 

 

 “i” değerini “0” olarak tanımladık.  

 

ego = efark * 20/8 

bgo = bfark * 20/8 

ego2 = efark2 * 20/8 

bgo2 = bfark2 * 20/8 

 

 

 Aracın ilk olarak B noktasıyla enlem ve 

boylam değerlerini eşitlemesi için hareket 

etmesi gereken süreyi belirledik. Ardın-

dan B noktasından harekete geçirip C 

noktasıyla enlem ve boylam değerlerini 

eşitlemesi için gereken süreyi belirledik. 

 

 

        if efark > 0 and i < 2: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

 Kalkış bölgesiyle B bölgesi arasındaki 

daha önce hesapladığımız fark değerle-

rinin negatiflik ve pozitiflik değerlerine 

göre gitmemiz gereken yönü hesapladık 

ve aracı o yönde daha önce 

hesapladığımız süre değeri kadar ilerlet-

tik. 
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       if efark < 0 and i < 2: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

    (Üstteki kutucuğun devamı) 

        cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark > 0 and i < 2: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if bfark < 0 and i < 2: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

        if efark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if efark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

 

 B bölgesiyle C bölgesi arasındaki daha 

önce hesapladığımız fark değerlerinin 

negatiflik ve pozitiflik değerlerine göre 

gitmemiz gereken yönü hesapladık ve 

aracı o yönde daha önce hesapladığımız 

süre değeri kadar ilerlettik. 
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            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if bfark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

 

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

ruları cevaplayınız. 

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

erdir? 

 

Kablosuz bir sinyalle çalışan her şey, radyo frekansı  ile iletişim kurar. Jamming, bu 

sinyallerin daha güçlü bir sinyal tarafından bastırılmasıdır. “Jamming”de sinyaller GNSS’e 

erişene ve GNSS tarafından işlenene kadar zayıflar ve bu zayıflayan sinyallere kazaen veya 

kasıtlı olarak etki etmek mümkündür. “Jamming”e örnek olarak Kuzey Kore’yi gösterebiliriz. 

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bulunan devasa “Jammer”i Güney Kore’nin uydu 

navigasyonunun bloke edimesi için defalarca kullanılmıştır. En uzun GPS saldırısı ise 2012 

yılında düzenlenmiştir. Toplam 16 gün süren saldırı, 1106 uçak ve 254 adet gemiyi etkilemiş-

tir.  
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Jamming’in aksine Spoofing, GNSS’i yanıltarak sanki kullanıcının kendisiymiş gibi 

sisteme girer ve sistemi kullanabilir. Bu yüzden GNSS sistemler için güvenliği sağlamak ko-

nusunda şifreleme ve kimlik doğrulama çok önemlidir. Sivil GPS sinyalleri bunlardan yoksun 

oldukları için Spoofing saldırılarına daha açıktırlar. Spoofing saldırılarının en büyük sorunu 

ise çok düşük maliyetli cihazlar ile gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Teksas Üniversitesinden 

araştırmacılar sadece 1000 USD değerinde bir maliyetle hazırladıkları yazılım ve donanımla, 

65 metrelik ve 80 milyon USD değerinde bir yat kulanarak bir insansız hava aracını Spoofing 

yöntemiyle  yanıltmıştır. 

 

 

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

 

Algoritma Açıklama 

 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_bolgesi2 = cezeri.hedefler[1] 

efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

efark2 = varis_bolgesi2.enlem - varis_bolgesi.enlem 

bfark2 = varis_bolgesi2.boylam - varis_bolgesi.boylam 

 

 Kalkış bölgesiyle B bölgesi 

arasındaki enlem ve boylam 

farklarını ve B bölgesiyle C böl-

gesi arasındaki enlem ve boylam 

farklarını hesapladık. 

 

i = 0 

 

“i” değerini 0 olarak tanımladık. 

 

ego = efark * 20/8  

bgo = bfark * 20/8  

ego2 = efark2 * 20/8 

bgo2 = bfark2 * 20/8 

 

 Aracın ilk olarak B noktasıyla 

enlem ve boylam değerlerini 

eşitlemesi için hareket etmesi 

gereken süreyi belirledik. Ar-

dından B noktasından harekete 

geçip C noktasıyla enlem ve 

boylam değerlerini eşitlemesi 

için gereken süreyi belirledik. 

if efark > 0 and i < 2: 

           cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(ego)) 

 

 Kalkış bölgesiyle B bölgesi 
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           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.enlem != varis_bolgesi.enlem: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

            

  

       if efark < 0 and i < 2: 

          

  cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(ego)) 

           i = i+1           

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.enlem != varis_bolgesi.enlem: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

            

       if bfark > 0 and i < 2: 

           cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(bgo)) 

           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.boylam != varis_bolgesi.boylam: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

  

       if bfark < 0 and i < 2: 

           cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(bgo)) 

           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.boylam != varis_bolgesi.boylam: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

  

arasındaki daha önce 

hesapladığımız fark değerlerinin 

negatiflik ve pozitiflik 

değerlerine göre gitmemiz gere-

ken yönü hesapladık ve aracı o 

yönde daha önce hesapladığımız 

süre değeri kadar ilerlettik. İler-

leme sonunda Cezeri’nin enlem 

veya boylam değeri B bölgesinin 

enlem, boylam değerlerine eşit 

değilse GNSS sensöründe 

yanıltma olduğunu tespit ettik. 

if efark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

           cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(ego2)) 

           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.enlem != varis_bolgesi2.enlem: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

  

       if efark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

           cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(ego2)) 

           i = i+1           

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.enlem != varis_bolgesi2.enlem: 

 

B bölgesiyle C bölgesi arasında-

ki daha önce hesapladığımız fark 

değerlerinin negatiflik ve 

pozitiflik değerlerine göre 

gitmemiz gereken yönü 

hesapladık ve aracı o yönde daha 

önce hesapladığımız süre değeri 

kadar ilerlettik. İlerleme sonun-

da Cezeri’nin enlem veya 
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               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

            

       if bfark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

           cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.boylam != varis_bolgesi2.boylam: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

  

       if bfark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

           cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

           cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

           i = i+1 

           cezeri.dur() 

           if cezeri.gnss.boylam != varis_bolgesi2.boylam: 

               print("yaniltma tespit edildi") 

           print(i) 

boylam değeri C bölgesinin en-

lem, boylam değerlerine eşit 

değilse GNSS sensöründe 

yanıltma olduğunu tespit ettik. 

  

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? 

 

İniş için lidar sensörünü irtifa kaynağı olarak seçtik çünkü GNSS, radar ve barometre 

sensörlerinde veri kaybı yaşanıyordu. Güvenli çalışan tek irtifa ölçüm sensörü lidar 

sensörüydü. 

 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

 

            İrtifa kaynağı olan sensörler GNSS, radar, barometer ve lidar sensörleridir. GNSS, 

radar ve barometre sensörlerinde very kaybı yaşanıyordu. Yani bu sensörler hatalı çalışıyordu. 

Bu yüzden onları tercih etmedik. 

 

 

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi 

açıklayınız.  
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Algoritma Açıklama 

 

while(cezeri.lidar.mesafe>20): 

    print(cezeri.gnss.hata) 

    print(cezeri.radar.hata) 

    print(cezeri.barometre.hata) 

    cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

 

cezeri.gnss.hata, cezeri.radar.hata ve 

cezeri.barometre.hata değerleri = True 

olduğu için lidar sensörünü kullanmayı 

tercih ettik.  

 

 

10. Senaryo 15’te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hede-

fe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları ce-

vaplayınız. 

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz?  

 

“manyetometre.hata” değeri False’tan True’ya döndü. Böylece manyetometre 

veri kaybı olduğunu anladık. 

 

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

verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 

Algoritma Açıklama 

 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_bolgesi2 = cezeri.hedefler[1] 

efark = varis_bolgesi.enlem - cezeri.gnss.enlem 

bfark = varis_bolgesi.boylam - cezeri.gnss.boylam 

efark2 = varis_bolgesi2.enlem - varis_bolgesi.enlem 

bfark2 = varis_bolgesi2.boylam - varis_bolgesi.boylam 

 

 Kalkış bölgesiyle “B” 

bölgesi arasındaki en-

lem ve boylam 

farklarını ve “B” bölge-

siyle “C” bölgesi 

arasındaki enlem ve 

boylam farklarını 

hesapladık. 

 

i = 0 

 

 “i” değerini “0” olarak 
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 tanımladık.  

 

ego = efark * 20/8 

bgo = bfark * 20/8 

ego2 = efark2 * 20/8 

bgo2 = bfark2 * 20/8 

 

 

 Aracın ilk olarak B 

noktasıyla enlem ve 

boylam değerlerini 

eşitlemesi için hareket 

etmesi gereken süreyi 

belirledik. Ardından B 

noktasından harekete 

geçirip C noktasıyla 

enlem ve boylam 

değerlerini eşitlemesi 

için gereken süreyi be-

lirledik. 

 

 

        if efark > 0 and i < 2: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if efark < 0 and i < 2: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark > 0 and i < 2: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

 

Kalkış bölgesiyle B 

bölgesi arasındaki daha 

önce hesapladığımız 

fark değerlerinin 

negatiflik ve pozitiflik 

değerlerine göre 

gitmemiz gereken yönü 

hesapladık ve aracı o 

yönde daha önce 

hesapladığımız süre 

değeri kadar ilerlettik. 
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            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if bfark < 0 and i < 2: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

        if efark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if efark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

 B bölgesiyle C bölgesi 

arasındaki daha önce 

hesapladığımız fark 

değerlerinin negatiflik 

ve pozitiflik değerlerine 

göre gitmemiz gereken 

yönü hesapladık ve 

aracı o yönde daha önce 

hesapladığımız süre 

değeri kadar ilerlettik. 



27 

        if bfark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

Algoritma Açıklama 

 

        if efark > 0 and i < 2: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

     

        if efark < 0 and i < 2: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark > 0 and i < 2: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if bfark < 0 and i < 2: 

 

 Kalkış bölgesiyle B bölgesi arasındaki daha 

önce hesapladığımız fark değerlerinin 

negatiflik ve pozitiflik değerlerine göre 

gitmemiz gereken yönü hesapladık ve aracı 

o yönde daha önce hesapladığımız süre 

değeri kadar ilerlettik. 



28 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

 

        if efark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if efark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.geri_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(ego2)) 

            i = i+1            

            cezeri.dur() 

            print(i) 

             

        if bfark2 > 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

            print(i) 

 

        if bfark2 < 0 and i >= 2 and i<4: 

            cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

            cezeri.bekle(abs(bgo2)) 

            i = i+1 

            cezeri.dur() 

 

 B bölgesiyle C bölgesi arasındaki daha 

önce hesapladığımız fark değerlerinin 

negatiflik ve pozitiflik değerlerine göre 

gitmemiz gereken yönü hesapladık ve aracı 

o yönde daha önce hesapladığımız süre ka-

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

hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevap-

layınız. 

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

 

Batarya durumlarını cezeri sınıfının bir objesi olan “cezeri.batarya” sayesinde 

öğrendik.  

 

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi 

gerektiğini seçtiniz? Neden? 

 

Batarya durumu başlangıçta %55 dolu olduğu için ve batarya doluluk oranı %20’ nin 

altına düştüğünde araç durduğu için aracın hedeflere gitmeden önce şarj istasyonuna inmesin-

in doğru olacağına karar verdik. 

 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 

 

“cezeri.harita.sarj_istasyonlari” dizisi harita üzerindeki bütün şarj istasyonlarının sak-

landığı dizidir. Örnek olarak cezeri.harita.sarj_istasyonlari[0] komutu sayesinde ilk şarj ista-

syonunun verilerine ulaştık. 
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