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1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili  
 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız.  

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

açıklayınız.  

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

verilerinin farkı nedir?  

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

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 

 
-Çözüm:   

I-) Simülasyonun kodunu yazmak için Python programlama dili kullandık 

 

Python dilini birkaç nedenden dolayı kullanıyoruz, bunların en önemlileri: 

- Python, nesne yönelimli programlamayı destekler 

- Python üst düzey bir dildir 

- Python'daki kodun okunması ve anlaşılması kolaydır 

 

II-) Başka bir dil kullansaydık, C++ dilini kullanırdık, çünkü C++ birçok yönden Python'dan 

üstündür, bunlardan en önemlisi: 

- C++ Python'dan çok daha hızlıdır 

- C++'deki fonksiyonlari kontrol etmek daha zordur, ancak size daha fazla seçenek 

sunar. 

 
 

III-) Barometre sensörü atmosfer basıncını algılamayı sağlayan bir sensördür. Çeşitli tiplerde 

basınç sensörleri olmakla birlikte modern uygulamalarda MEMS tipi barometer sensörleri 

kullanılmaktadır. MEMS barometer sensörlerinde kullanılan yöntemlerden biride piezodirençli 

sensörlerdir. Sensör çipi basınca duyarlı bir membrana sahiptir. Dirençler membran üzerine 

wheatstone köprüsü biçiminde bağlanmıştır. Böylelikle basınçtaki değişimler ile membranın 

şeklide değişmektedir. Membrandaki bükülme ile orantılı olarak ise dirençlerde elektriksel 

voltaj değişimi meydana gelmektedir. Kısaca bu basınç sensörleri membrandaki bükülmeyle 

orantılı olarak dirençler üzerindeki voltaj değişimi ile basıncın algılanmasını sağlamaktadır. 
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GNSS sistemde yüksekliği hesaplayacak bir referans noktası belirlenir ve bu belirlenen referans 

noktası, kabul edilen dünya modeline ve uydudan gelen sinyaller aracılığla ile de yükseklik 

bulunur. Belirlenen referans, matematiksel model ve ölçümlerden kaynaklanan hatalardan 

dolayı yükseklik verisi farklılık gösterebilmektedir. Barometrelerde ise belli bir referans 

noktasına göre kalibrasyon gerçekleştirilir. Barometrelerde ise hava durumundaki değişimler 

bu referans noktasında kaymalara sebep verir ve irtifa verilerinde hatalı ölçümlere neden olur.  

Şekil 1, malzeme ve yönteme göre basınç sensörlerinin tiplerini göstermektedir. 

 
Şekil 1: Materials_Method Tarafından Sınıflandırılan Basınç Sensörleri [1] 

 
 

IV-) Sapma (Bias), Bias, giriş değerinden çıkış değerinin sabit bir ofsetidir. In run bias 

stability, turn on bias stability veya repeatability ve bias over temperature dahil olmak üzere 

ölçülebilecek birçok farklı türde sapma parametresi vardır [2]. 

 In-run bias stability or bias instability: Sensörün ne kadar iyi olduğunun ölçüsüdür. 

Yani bias’ın çalışma sırasında sabit bir sıcaklıkta zaman içinde nasıl sürükleneceğinin 

bir ölçüsüdür. Bu parametre aynı zamanda bir sensörün biası’nın tahmin edilebildiği 

olası en iyi doğruluğu temsil eder. Bu nedenle, bir bias’ın ne kadar doğru 

ölçülebileceğine dair bir bilgi verdiğinden, In-run bias stability genellikle en kritik 

özelliktir. 

 Turn-on bias stability or bias repeatability: Diğer tüm faktörlerin sabit kaldığı 

varsayılarak, özellikle sapmanın zaman içindeki değişimini ifade eder. Temelde bu, 

sensörün ve ilgili mekanik ve elektrikli bileşenlerin kendiliğinden ısınmasının neden 

olduğu bir ısınma etkisidir. Bu etkinin açıldıktan sonraki ilk birkaç saniye içinde daha 

yaygın olması ve (örneğin) beş dakika sonra neredeyse hiç olmaması beklenir. 

 Bias temperature sensitivity: Bir sensör bir dizi sıcaklıkta çalıştırıldığından, bias bu 

sıcaklıkların her birine farklı tepki verebilir. Bu parametre, bias temperature sensitivity 



6 

olarak bilinir ve bu bias’ların her biri sıcaklık aralığında ölçüldüğünde kalibre 

edilebilir. Ancak bu bias, yalnızca In-run bias stability’nin sınırları içinde ölçülebilir. 

Ölçek faktörü (Scale factor), ölçüm aralığı boyunca çıktının girdiye oranından oluşan bir 

sinyal üzerindeki çarpandır. Bu faktör tipik olarak sıcaklığa göre değişir ve çalışma sıcaklığı 

aralığının üzerinde kalibre edilmelidir. 

 Scale factor error (PPM OR %): Ölçek faktörü mükemmel bir şekilde kalibre 

edilmeyecek ve tahmin edilen oranda bir miktar hataya sahip olacaktır. Bu hata, 

milyon hata başına parça (ppm) veya hata yüzdesi olarak iki eşdeğer değerden biri 

olarak kategorize edilir. Ölçek faktörü hatası, bildirilen çıktının gerçek çıktıdan farklı 

olmasına neden olur. Örneğin, bir ivmeölçerin z ekseni yalnızca yerçekimini (9.81 

m/s^2) ölçüyorsa, sapma düzeltmeli sensör çıkışı 9.81 m/s^2 olmalıdır. Ancak, %0,1 

veya 1.000 ppm'lik bir ölçek faktörü hatasıyla, sensörden gelen çıkış değeri bunun 

yerine 9,82 m/s^2 olacaktır. 

  Scale factor nonlinearity (PPM OR %FS): Ölçek faktörü ayrıca, doğrusal olmama 

hataları olarak bilinen, doğrusal olmayan oran ile ilişkili hatalara sahip olabilir. Ölçek 

faktörünün doğrusallık hatası, milyonda bir hata (ppm) veya sensörün tam ölçek 

aralığının yüzdesi olarak da tanımlanır. 

Diklik hataları (Orthogonality errors), Sensörleri bir IMU'ya monte ederken ve hizalarken, 

bunları birbirine tam olarak ortogonal olarak monte etmek mümkün değildir. Sonuç olarak, 

ortogonallik hataları, algılama yönüne ortogonal olması gereken bir girdiye yanıt veren bir 

sensör ekseninden kaynaklanır. İki ana dikgenlik hatası türü, her ikisi de sıklıkla birbirinin 

yerine kullanılan eksenler arası hassasiyet ve yanlış hizalamadır. 

 Cross-axis sensitivity: Bir sensör ekseninin farklı bir eksendeki bir girişe duyarlı 

olmasından kaynaklanan bir diklik hatasıdır. Başka bir deyişle, x eksenindeki bir giriş, 

z ekseninde de kısmen algılanabilir. 

 Misalignment: Kusurlu montaj nedeniyle kaynaklanan hatadır. Dahili algılama 

eksenleri, IMU durumunda işaretlenen eksenlerle hizalanmaz. 

Gürültü (Noise), bir sensör sabit koşullarda sabit girişe maruz kaldığında ölçülen çıkışın 

herhangi bir rastgele değişimi olarak sınıflandırılır ve genellikle bir standart sapma değeri 

veya bir ortalama karekök (RMS) değeri ile karakterize edilir. 

Gürültü yoğunluğu (Noise density), tek bir gürültü standart sapması, bir sensörün doğal 

gürültüsünü doğru bir şekilde karakterize etmek için yetersizdir. Bazı datasheet’ler belirli bir 
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örnekleme hızında bu standart sapmayı belirtecek olsa da, daha yaygın kullanılan ölçü, 

gürültünün örnekleme hızının kareköküne bölünmesini sağlayan gürültü yoğunluğudur. 

Rastgele yürüyüş (Random walk) : Bir sensörden gelen gürültülü bir çıkış sinyali entegre 

edilirse, örneğin bir açıyı belirlemek için bir açısal hız sinyali entegre edilirse, entegrasyon 

gürültü nedeniyle zaman içinde sürüklenecektir. Entegrasyon bir örnekten diğerine rastgele 

adımlar atıyor gibi görüneceğinden, bu sürüklenme rastgele yürüyüş olarak adlandırılır.  

 
 

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.  

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz?  

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

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

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

 
-Çözüm:   
 

I-) Algoritma Açıklama 

 def get_angle(self, point_1, point_2):  

 

   angle = math.atan2(point_2[1] - 

point_1[1], point_2[0] - point_1[0]) 

   return angle 

Bu fonksiyon iki nokta arasındaki açıyı ve 

yönü bulmak için yazılmıştır. 

 arrival_area = cezeri.hedefler[0] 

 

flying_car_area = 

cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, 

cezeri.gnss.boylam) 

İlk olarak uçan araba'nun bulunduğu konumu 

ve hedefin bölgeleri buluyoruz. 
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target_area = 

cezeri.harita.bolge(arrival_area.enlem, 

arrival_area.boylam) 

 point_1 = (flying_car__area.enlem, 

flying_car__area.boylam) 

 

point_2 = (target_area.enlem, tar-

get_area.boylam) 

Uçan arabanın koordinatlarını ve hedefin 

koordinatlarını buluyoruz ve sonra bunları 

nokta olarak kaydediyoruz. (enlem, boylam) 

Set veri yapısı olarak kaydediyoruz. 

 angle = get_angle(point_1, point_2) get_angle fonksiyonu kullanarak iki nokta 

arasındaki yönü alabiliriz. 

 
II-) “cezeri.hedefler“ dizisi ilk elemanında “cezeri.hedefler[0]“ sozluk veri yapısında 

cezeri_lib.grid_map.Bolge bir nesnedir. Örnek olarak enlem ve boylamını bulmak için 

“cezeri.hedefler[0].enlem“ ve “cezeri.hedefler[0].boylam“ komutları yazarak hava aracının 

gitmesi gereken koordinatları float değerler olarak alabiliyoruz. 

 

 III-) Uçan araba'nın koordinatları iniş bölge ise ve uçan araba'nın koordinatları hedefin 

koordinatlarına eşit ise iniş yapabilir. 

if(ucan_arabanin_area.inis_bolgesi==True and Target_position == (ucan_arabanin_position)): 

   landing() 

 

 VI-) İnişte lidar sensörü çalışıyorsa onu kullanılıyor. Herhangi bir sorun olursa radar sensörü  

otomatik olarak kullanılıyor. 

 

 V-) Aşağıdaki gibi üç farklı hızımız var 

hızlı = 12m/sn 
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Ortalama 9m/sn 

yavaş 6m/s 

İnişin başlangıcında hız 12 metre/saniye yüksek, ancak yükseklik yirmi metreden az 

olduğunda uçak yer yüzeyine değinceye kadar 6 metre/saniye hızla yavaş yavaş alçalmaya 

başlıyor. 

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

cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?  

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

gibi açıklayınız.  

 

-Çözüm:   

 I-) “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler“ dizisi sozluk veri yapısında 

“cezeri_lib.grid_map.Bolge” bir nesnedir. Örnek olarak yasaklı bölgenin koordinatları enlem 

ve boylamını bulmak için “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler[idx].enlem“ ve 

“cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler[idx].boylam“ komutları yazarak yasaklı bölge gereken 

koordinatları float değerler olarak alabiliyoruz. 

 

II-)   

 

Algoritma Açıklama 

 arrival_area = cezeri.hedefler[0] 

flying_car_area=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem

, cezeri.gnss.boylam) 

operation = 1 

Hedef ve uçan arabanın bölgeyleri 

değişkenlerde saklamak 

Operation değişkeni uçan arabanın 

çalışacak operasiyon tanımlıyor 

 point_1 = (flying_car_area.enlem, flying_car 

_area.boylam) 

point_a = (-21.5, 24.5) 

point_b = (-21.5, 14.5) 

Uçağın yasak alanlardan arındırılmış 

güvenli bir yolda hareket etmesi için 

gereken koordinatları saklamak 
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target_point = (arrival_area.enlem, arri-

val_area.boylam) 

 

yasakli bölgelerden geçmekten 

kaçınmak için 2. ve 3. noktayı geçici 

hedefler olarak kullanmak. 

 While cezeri.aktif(): 

   point_1 = (flying_car _area.enlem, 

drone_area.boylam) 

    angle_a = flying_car.get_angle(point_1, point_a) 

   angle_b = flying_car.get_angle(point_1, point_b) 

   target_angle = flying_car.get_angle(point_1, tar-

get_point) 

Uçan arabanın koordinatları sürekli 

güncelliyor. 

Uçan arabanın A noktasına doğru 

yönünü hesaplama 

Uçan arabanın hedefe doğru yönünü 

hesaplama 

    if(operation == 1): 

      rotate(angle_a) 

      cezeri.ileri_git() 

      f((flying_car_area.enlem,flying_car_area.boylam) 

== point_a): 

         rotate(angle_b) 

         operation = 2 

Uçan araba A noktasına doğru döner 

ve sonra doğruca ona gider. 

Uçan araba A noktasına ulaşana kadar 

düz bir çizgide hareket etmeye devam 

eder. 

Uçan araba A noktasına ulaşırsa B 

noktasına doğru döner. 

    if(operation == 2): 

      cezeri.ileri_git() 

      if((drone_area.enlem, drone_area.boylam) == 

point_3): 

         rotate(target_angle) 

         operation = 3 

Uçan araba B noktasına ulaşana kadar 

düz bir çizgide hareket etmeye devam 

eder. 

Uçan araba B noktasına ulaşırsa hedef 

noktasına doğru döner. 

Şu anda uçak yasaklı bölgeden kaçındı 

ve şimdi hedefe düz bir çizgide 

gitmeye hazırdır 
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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?  

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

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

-Çözüm:   

 I-) “cezeri.trafik“ dizisi sozluk veri yapısında cezeri_lib.grid_map.Bolge bir nesnedir. Örnek 

olarak hava araçlarının enlem ve boylamını bulmak için “cezeri.trafik[idx].enlem“ ve 

“cezeri.trafik[idx].boylam“ komutları yazarak yasaklı hava araçlarının gereken koordinatları 

float değerler olarak alabiliyoruz. 

 
II-) Algoritma Açıklama 

 def get_flying_cars_distances(self, 

point_1): 

        flying_car = cezeri.trafik 

        flying_car_distances = [] 

        for i in range(len(flying_car)): 

            r = 

math.sqrt((flying_car[i].boylam - 

point_1[1])**2 + (flying_car[i].enlem 

- point_1[0])**2) 

            flying_car_distances.append(r) 

        min_value = 

min(flying_car_distances) 

        idx = 

flying_car_distances.index(min_value) 

Uçan araba ve diğer hava araçlar 

arasındaki mesafeyi hesaplama 

Uçan arabaya en yakın hava aracının 

mesafesini bulma ve bir değişkene 

kaydetme 

Fonksiyondan minimum mesafeyi ve uçan 

arabanın koordinatını döndür 
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        return (flying_car[idx].enlem, 

flying_car[idx].boylam), min_value 

 while cezeri.aktif():  

   point_1 = (drone_area.enlem, 

drone_area.boylam) 

   trafik_koordinatlari , min_value = 

get_flying_cars_distances(point_1) 

en yakın uçan arabanın koordinatları 

almak için get_flying_cars_distances 

fonksiyonu kullanılabilir 

    if(min_value < 1.5): 

      cezeri.geri_git(cezeri.hizli) 

   elif(min_value < 2.5 and min_value > 

1.5): 

         pass 

   elif(min_value > 2.5): 

      cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

 

 

Uçan araba ile hava aracçları arasındaki 

minimum mesafe 1,5'ten az ise arkaya 

doğru hareket etmelidir. 

Uçan araba ile hava aracçları arasındaki 

minimum mesafe 1,5'ten ve 2.5'den fazla 

ise hareket etmemelidir. 

Uçan araba ile hava aracçları arasındaki 

minimum mesafe 1,5'ten fazla ise arkaya 

doğru hareket etmelidir. 

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

cevaplayınız. 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

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

açıklayınız.  

 

-Çözüm:   

 I-) “cezeri.harita.hastaneler“ dizisi sozluk veri yapısında cezeri_lib.grid_map.Bolge bir 

nesnedir. Örnek olarak hastanenin enlem ve boylamını bulmak için “cezeri. 
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harita.hastaneler[idx].enlem“ ve “cezeri.harita.hastaneler[idx].boylam“ komutları yazarak 

hastanelerin gereken koordinatları float değerler olarak alabiliyoruz. 

 
II-) Algoritma Açıklama 

 def get_closest_hospital(self, point_1): 

        hospitals = cezeri.harita.hastaneler 

        hospitals_distances = [] 

        for i in range(len(hospitals)): 

            r = math.sqrt((hospitals[i].boylam - 

point_1[1])**2 + (hospitals[i].enlem - 

point_1[0])**2) 

            hospitals_distances.append(r) 

        solution = min(hospitals_distances) 

        idx = hospitals_distances.index(solution) 

        return (hospitals[idx].enlem, 

hospitals[idx].boylam) 

Bu fonksiyon hastaneler ve uçan 

araba arasındaki tüm mesafeleri 

hesaplar ve ardından en yakın 

hastanenin koordinatlarını 

verileri döndürür. 

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

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?  

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

-Çözüm:   

 I-) “cezeri.gnss.hata“ (bool). Ancak sensörün sağlıklı olup olmadığını tespit etmek için başka 

bir yöntem kullandık. İrtifa sıfır ise sensörde arıza var demektir. 

if(cezeri.gnss.irtifa == 0): 

            gnss_broken = 1 
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II-) Algoritma Açıklama 

 if(cezeri.gnss.irtifa == 0 or 

cezeri.gnss.hata): 

   gnss_broken = 1 

 

if(gnss_broken): 

   irtifa = cezeri.barometre.yukseklik 

else: 

   irtifa = cezeri.gnss.irtifa 

  

GNSS sensör için yükseklik değerini 

kontrol edin (irtifa sıfır ise GNSS sensörü 

bozuk demektir). GNSS irtifa degeri sıfır 

ise, barometreden yüksekliği alınır. Sıfır 

değilse, GNSS'den yüksekliği alınır 

 
 
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. 

 
-Çözüm:   

 
II-) Algoritma Açıklama 

 distance = 0 

while cezeri.aktif(): 

   if(cezeri.gnss.enlem != 0): 

            distance = 

get_distance(point_1, point_c) 

        else: 

            landing_timer = 

cezeri.ros_zamani() 

Önce GNSS sensörünün sağlam olup 

olmadığını kontrol edilir. GNSS Sensör 

sağlamsa, uçan araba ile hedef nokta 

arasındaki mesafeyi hesaplanır ve sonucu 

bir değişkene kaydedilir, ancak bir arıza 

varsa, gnss_broken değişkenine 1 değer 

kaydedilir. 
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            gnss_broken = 1 

    if(gnss_broken): 

      if(cezeri.ros_zamani() - 

landing_timer > distance * 4.2): 

                landing() 

            else: 

                cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) 

 

Uçan araba, hedef nokta arasındaki 

mesafeye bağlı olarak hesaplanan belirli 

bir süre boyunca, hedef noktaya ulaşana 

kadar 6 m/s hızla ilerlemeye devam edilir. 

Belirtilen süre geçtikten sonra uçan araba 

iniş noktasına doğru alçalmaya başlar. 

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

cevaplayınız. 

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

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

 
-Çözüm:   

  I-) Karıştırma, bir alıcının artık çalışamaması için yerel olarak GPS uydu sinyallerini 

güçlendirerek doğruluk kaybına ve potansiyel olarak konumlandırma kaybına neden olan bir 

tür "beyaz gürültü" girişimidir [3].  

Yanıltma, bir GPS alıcısının yanlış bir konum hesaplamasını sağlayarak kullanıcıyı yanlış bir 

konumda olduğunu düşündüren bir müdahale biçimidir.  

GPS uydu sinyallerine müdahale etmelerine rağmen , karıştırma ve yanıltma iki farklı süreçtir. 

Yanıltma, saldırganın birden fazla uydudan sinyalleri yeniden oluşturabilmesini ve bunları özel 

olarak hedeflenen bir alıcıya iletebilmesini gerektirir. Hedeflenen alıcı, gerçek sinyaller ile 

sahte sinyaller arasındaki farkı anlayamadığı sürece, saldırı fark edilmeyebilirken karıştırma 

kolayca farkedilebilmektedir. Karıştırma çok yaygın olan ve yanıtmaya göre nispeten daha ko-

lay gerçeklenmesi sağlanabilen bir süreçtir. 
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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?  

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

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

 
 -Çözüm:   

  I-) Sensörlerin geri kalanı bu senaryoda başarısız olacağı için lidar sensörü seçildi. Ayrıca 

yağmurda lidar sensörü bozulduğunda uçan arabayı yavaş bir hızda alçaltıp önlem alıyoruz. 

 

II-) Çalışan sensörü kullanabilmemiz için sensörlerin şartlarını belirledik. Ancak bu sen-

aryoda, sensörlerin geri kalanı sonunda arızalanır, bu nedenle lidar sensörü  sağlamsa 

kullanılır. 

II-) Algoritma Açıklama 

 cond = 1 

gnss_spoofing = 0 

 Koşul değişkenleri 

 while cezeri.aktif(): 

   if(cond and not(gnss_spoofing)): 

            distance = 

get_distance(point_1, point_c) 

            if(abs(distance - 

distance_prev) < 1): 

                distance_used = distance 

            else: 

                gnss_spoofing = 1 

                cond = 0 

distance_prev = flying_car.get_dis-

tance(point_1, point_c) 

Uçan araba ile hedef konum arasındaki 

mesafe hesaplanır 

Uçan araba ile hedef konum arasındaki 

mesafe bir dahaki sefere hesaplanır 

 

İki mesafe arasındaki fark hesaplanır, eğer 

fark 1'den büyükse, GNSS sensör spoofing 

yapıyor demektir.  Bu nedenle  Uçan araba 

ile hedef nokta arasındaki mesafe değeri 

güncellenmez.  eğer fark 1'den küçükse,  

Uçan araba ile hedef nokta arasındaki 

mesafe değeri güncellenir 
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Eğer lidar sensöründe de bir arıza varsa, uçan araba yeryüzüne ulaşana kadar yavaş yavaş 

alçalacaktır. 

 

 
 
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?  

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

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

açıklayınız.  

 
-Çözüm:   
 I-) manyetometre sensörü, değeri sıfırdan değişmediğinde arızalıdır. Bu nedenle manyetome-

tre sensörü hareketi sürekli takip edilmeli ve değerindeki değişim miktarı not edilmelidir. 

 

III-) Algoritma Açıklama 

  if(cezeri.lidar.hata or   

cezeri.radar.mesafe == 0): 

            distance = cezeri.radar.mesafe 

        else: 

            distance = cezeri.lidar.mesafe 

        if(distance > 20): 

            cezeri_hizi = cezeri.hizli 

        else: 

            cezeri_hizi = cezeri.yavas 

 

        cezeri.asagi_git(cezeri_hizi) 

  Lidar sensöründe arıza varsa radar 

sensörünü kullanırız. 

Uçan araba arasındaki mesafe 20 metreden 

az olduğunda, uçak yere değene kadar 

yavaşça alçalmaktadır. 

Not: Lidar sensörü devre dışı 

bırakıldığında mesafe değeri sıfırdır, bu da 

uçan arabanın yavaşça alçalacağı anlamına 

gelir. 

II-) Algoritma Açıklama 
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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?  

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden?  

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?  

 

  class Vector: 

    def __init__(self, x, y): 

        self.x = x 

        self.y = y 

Koordinatları içeren bir sınıftır 

 v1 = Vector(ucan_araba_enlem,  

ucan_araba_boylam ) 

v2 = Vector (hedef_enlem,   hedef 

_boylam ) 

İstenilen yönü hesaplamak için gerekli 

noktaları belirleme 

 v1_theta = math.atan2(v1.y, v1.x) 

v2_theta = math.atan2(v2.y, v2.x) 

v1_theta = math.atan2(v1.y, v1.x) 

v2_theta = math.atan2(v2.y, v2.x) 

r = (v2_theta - v1_theta) 

Uçan araba ile hedef arasındaki yönü 

hesaplama 

III-) Algoritma Açıklama 

 def rotate_time(anglar_velocity, time): 

   cezeri.don(cezeri.hizli) 

   cezeri.bekle(time) 

   cezeri.dur()    

 Uçan araba, uygun yöne ulaşana kadar 

zamana bağlı olarak döner. 
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-Çözüm:   

 I-) “cezeri.batarya.veri“ float veri yapısında. Örnek olarak batarya değeri bulmak için “cezeri. 

batarya.veri. komutu yazarak batarya değeri float olarak alabiliyoruz. 

 

II-) (17.5, 0.5) bölgesinde gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerek-tiğini seçtik.  

Bu noktayı seçmemizin asıl sebebi aynı anda Hedef B ve Hedef C'ye yakın olmasıdır. 

 

III-) “cezeri.harita.sarj_istasyonlari“ dizisi sozluk veri yapısında “cezeri_lib.grid_map.Bolge” 

bir nesnedir. Örnek olarak sarj istasyonlari koordinatları enlem ve boylamını bulmak için 

“cezeri. harita.sarj_istasyonlari[idx].enlem“ ve “cezeri. harita.sarj_istasyonlari[idx].boylam“ 

komutları yazarak sarj istasyonlari gereken koordinatları float değerler olarak alabiliyoruz 

 
12. Birinci ve dördüncü senaryolar için akış şemaları 

NOT_1: 
Raporun sınırlı sayfaları nedeniyle, yalnızca birinci ve dördüncü senaryolar için akış 
şemalarını ekledik. 
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Şekil 2: Birinci senaryo akış şeması 
 
 

Şekil 3: Birinci senaryonun simülasyon resimleri 
 

 
Şekil 4: Dördüncü senaryo akış şeması 
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Şekil 5: Dördüncü senaryonun simülasyon resimleri 

 
 

13. Pratik Bölüm 

NOT_2: 
Sayfa sayısı sınırlı olduğundan pratik bölümüne sadece resimler eklenmiştir 
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