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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) 

Python, konuşma diline yakın bir dildir. Bu yüzden diğer dillere göre daha 

kolaydır.Bir çok farklı kütüphanesi vardır. 

 

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

açıklayınız. (2 Puan) 

C, C++ ve . Nedeni ise windows arayüzü olması ve sık kullanmamızın yanı 

sıra makine diline daha yakın olduğundan daha hızlı bir dildir. 

 

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre 

irtifa verilerinin farkı nedir? (3 Puan) 

Barometre sensörü, ortamdaki basınç sıcaklık değerlerini ölçer ve buna bağlı 

olarak irtifa hesaplaması yapabilir. İrtifa değeri deniz seviyesine bağlı olarak 

ölçülür. 

 

GNSS sensörü ile barometre sensörünün arasındaki fark ise GNSS sensörünün 

uydu ile irtibatlı olarak çalışmasıdır. GNSS sensörünün hesaplamalarında 

barometreden farklı olarak uydu ile arasındaki sinyallerin ulaşma hızına göre 

konum ve irtifa bilgileri tespit edilir. Barometre sensöründe ise sensör, 

ortamdaki basınç ve sıcaklık değerlerini ölçer ve buna bağlı olarak irtifa 

hesaplaması yapılır. 

 

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri 

nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan) 

 Sabit Kayma Hatası= İvmeölçer ve dönüölçer için sabit kayma hatası, sensöre 

herhangi bir ivme uygulanmadığı durumda ölçülen değerdir.  

 

Orantı Katsayısı Hatası = Orantı katsayısı, sensörün çıkışındaki değişim ile 

girişindeki değişim arasındaki orandır. İvmeölçer için orantı katsayısı hatası, 

sensörün ideal orantı katsayısı değeri olan 1 ile sensörün ölçtüğü orantı 

katsayısı arasındaki farktır. Dönüölçer için ise orantı katsayısı, açısal hız girişi 

uygulanan eksen boyunca dönüölçer hassasiyetini oluşturur. 

 

Sensör Gürültüsü = Sensör verilerinin diğer sensörler tarafından bastırılması ve 

kararsız olmasıyla oluşan hatadır. 
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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 

 

 

error_x = hedef_x - cezeri.gnss.enlem 

error_y = hedef_y - cezeri.gnss.boylam 

Hava aracının hedefin enlemiyle boylamı 

arasındaki fark daha sonra kullanılmak 

üzere kaydedilir. 

 hedef_aci = math.atan2(error_x, error_y) 

delta_aci = hedef_aci - cezeri.manyetometre.veri 

 

hedef_aci, atan2 metodu ile hesaplanır. 

“delta_aci” ise “hedef_aci” ile aracın açısı 

arasındaki farktır. 

 while delta_aci < -math.pi: 

     delta_aci += 2.0 * math.pi 

while delta_aci > math.pi: 

     delta_aci -= 2.0 * math.pi 

cezeri.don(delta_aci) 

Aradaki fark, -3.14’ten küçük olduğu 

sürece açı farkı azaltılarak aracın döneceği 

yön hesaplanır. Aynı şey, büyüklük 

durumu içinde uygulanır. En son, bulunan 

dönme hızı aracın dön komutuyla 

çalıştırılır. 

 

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından 

öğrendiniz? (2 Puan) 

“Cezeri.hedefler” dizisinden öğrendik. Bu dizi aktif olan senaryonun hedef 

olarak belirlediği bölgeyi dizi şeklinde döndürür. 
 

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

Puan) 

Aracın enlem ve boylamı ile varış noktasının enlem ve boylam bilgileri 

karşılaştırılır. Eğer enlem ve boylam bilgileri arasındaki fark düşükse iniş 

aşamasına geçilir. 

 

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? (2 Puan) 

GNSS, Radar ve Lidar sensörlerinin bilgileri karşılaştırılır. Stabil ve çalışan 

sensörün verisi kullanılır. 

  



5 

 

 

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan) 

Kademeli iniş gerçekleştirdik. Eğer irtifa 90’ın üzerindeyse 12 m/s, eğer irtifa 

60’ın üzerindeyse ve 90’dan küçükse 8 m/s ve eğer 60’ın altında ve 1’in 

üzerinde ise 4 m/s ile iniş gerçekleştirilir. 

 

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

cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? (2 Puan) 

 “Cezeri.yerel_haritalar[0].ucusa_yasakli_bolge”, bölgenin uçuşa yasaklı bölge 

olup olmadığı verisini saklar. 

 

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 
   

 Algoritma Açıklama 

 hedef_enlem = 0 

hedef_boylam = 0  bolge = 0 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

hedef enlem , hedef boylam ve bolge 

değişkenleri başlangıç değeri olarak 0’dır. 

Varis_bolgesi ise hedefimizdir. 

 for i in range(int(cezeri.gnss.enlem),100): 

     bolge = cezeri.harita.bolge(i, 

cezeri.gnss.boylam+10) 

     if bolge.ucusa_yasakli_bolge == False: 

          hedef_enlem = i+5 

          hedef_boylam = cezeri.gnss.boylam - 6 

          break 

For döngüsü ile aracın enleminden belli 

bir mesafeye kadar aracın önü kontrol 

edilir. Eğer önünde yasaklı bölge 

mevcutsa for döngüsü tekrar çalışır. Uçuşa 

yasaklı olan bölgenin son kenarına kadar 

işlem tekrarlanır. En sonunda yasaklı 

olmayan bölgenin koordinatları 

bulununca hedef_enlem bulunan enlem 

değerinin üzerine 5 eklenerek belirlenir. 

+5 eklenmesinin sebebi uçuşa yasaklı 

bölgeden iyice uzaklaşmaktır. Ayrıca 

hedef_boylam değeri aracın boylam 

değerinden 6 çıkarılak bulunur. -6’nın 

nedeni batarya tasarrufu sebebiyle çapraz 

gitmek içindir. 
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 yonel(hedef_enlem,hedef_boylam) 

if mesafe_hesapla(hedef_enlem, hedef_boylam) > 

0.55: 

     cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

else: 

     cezeri.dur() 

Araç bulunan kordinatlara yönlendirilir. 

Eğer araç ile verilen kordinatlar arasındaki 

mesafe değeri azalırsa araç durur ve diğer 

adıma geçer. 

 for i in range(int(cezeri.gnss.boylam)-10,-100,-1): 

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

i) 

     if bolge.ucusa_yasakli_bolge == False: 

          hedef_enlem = cezeri.gnss.enlem 

          hedef_boylam = i - 5 

          break 

For döngüsü ile aracın boylamından 10 

çıkartılarak belli bir mesafeye kadar 

boylamlar kontrol edilir. 10 çıkarılmasının 

sebebi yasaklı bölgeden iyice 

uzaklaşmaktır. Eğer bu boylamların 

yanında herhangi bir yasaklı bölge yoksa 

hedef_enlem ve hedef boylam değerleri 

atanır.  

 yonel(hedef_enlem,hedef_boylam) 

if mesafe_hesapla(hedef_enlem, hedef_boylam) > 

0.55: 

     cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

else: 

     cezeri.dur() 

     hedef_enlem = varis_bolgesi.enlem 

     hedef_boylam = varis_bolgesi.boylam 

Araç bulunan koordinatlara yönlendirilir. 

Eğer araç ile verilen koordinatlar 

arasındaki mesafe değeri azalırsa araç 

durur ve diğer adıma geçer. 

 

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.trafik”, bu dizide harita üzerinde bulunan aktif trafiğin bilgileri yer alır. 

Bu dizi trafik hareket ettikçe güncellenmektedir. 
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II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? 

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

 

 Algoritma Açıklama 

 alan_y_max = arac_boylam + 1 

alan_y_min = arac_boylam - 1 

alan_x_max = arac_enlem + 1 

alan_x_min = arac_enlem - 1 

alan_sol_y_max = arac_boylam 

alan_sol_y_min = arac_boylam - 1.5 

alan_sag_y_max = arac_boylam + 1.5 

alan_sag_y_min = arac_boylam 

Hava aracının etrafında sanal 

dikdörtgenler oluşturmak için 

dikdörtgenlerin max ve min değerleri 

tanımlanır. Aracın etrafındaki en büyük 

dikdörtgenin içine aracın sağında ve 

solunda olmak üzere 2 dikdörtgen daha 

tanımlanır. 

 if (cezeri.trafik[0].enlem <= alan_x_max and      

cezeri.trafik[0].enlem >= alan_x_min) and 

(cezeri.trafik[0].boylam <= alan_y_max and 

cezeri.trafik[0].boylam >= alan_y_min): 

 

Bu koşul ifadesi herhangi bir hava 

aracının kendi aracımızın etrafındaki sanal 

dikdörtgene girip girmediğini ifade eder. 

Eğer aracın etrafındaki sanal dikdörtgenin 

içinde bir araç var ise True değer döndürür 

ve if koşulu çalışır. Bu tüm araçlar için 

kontrol edilir. 

 if (cezeri.trafik[0].boylam < alan_sol_y_max and 

   cezeri.trafik[0].boylam > alan_sol_y_min): 

        cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

elif(cezeri.trafik[0].boylam < alan_sag_y_max and 

     cezeri.trafik[0].boylam > alan_sag_y_min): 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 

 

Eğer herhangi bir araç, aracın etrafındaki 

sanal dikdörtgene girmişse bu sefer sağda 

mı, yoksa solda mı olduğu kontrol edilir. 

Eğer araç sağda ise sol tarafa, eğer araç 

solda ise sağ tarafa hareket ettirilir. 

 

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”, bu dizide harita üzerinde bulunan bütün hastanelerin 

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

   

 Algoritma Açıklama 

 

 

mesafe_hastane = [] Boş bir dizi oluşturulur. 

 hastane_enlem = 0 

hastane_boylam = 0 

varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

 

Hastane’nin enlem ve boylam bilgisini 

tutabilmek için iki değişken atanır. Ayrıca 

varis_bolgesi tanımlanır. 

 def mesafe_hesapla(hedef): 

     error_xy = math.sqrt((hedef.enlem-

cezeri.gnss.enlem)**2) +  

     (hedef.boylam-cezeri.gnss.boylam)**2) 

 

    return error_xy 

Mesafe hesaplamak için bir metot 

oluşturulur. “error_xy”, hastane ile aracın 

arasındaki mesafeyi tutan değişkendir.Bu 

metotta hipotenüs hesaplanarak mesafe 

bulunur ve error_xy’ye atanır. 

 for i in range(0,len(cezeri.harita.hastaneler)): 

     hastane = 

mesafe_hesapla(cezeri.harita.hastaneler[i]) 

     mesafe_hastane.append(hastane) 

     if min(mesafe_hastane) == hastane: 

          hastane_enlem = 

cezeri.harita.hastaneler[i].enlem 

          hastane_boylam = 

cezeri.harita.hastaneler[i].boylam 

          varis_bolgesi = cezeri.harita.hastaneler[i] 

Tüm hastaneler için mesafe bilgileri teker 

teker kontrol edilir ve mesafe_hastane 

dizisine eklenir. En küçük mesafeye sahip 

olan hastanenin enlem ve boylam bilgileri 

alınır. 

 

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” diye bir veri yapısı bulunsada biz bu veri yapısı geç sonuç 

verdiği için kendi veri yapımızı oluşturduk. Eğer cezeri.gnss.enlem,boylam ve 

irtifa bilgileri 0’a eşit olursa hava aracı irtifa hesaplama aşamasına geçiş 

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

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan) 
 

 Algoritma Açıklama 

 son_irtifa = 0 

yeni_irtifa = 0 

Son irtifa ve hesaplanan irtifa bilgisi için 

iki yeni değişken oluşturulur. 

 if (cezeri.gnss.enlem != 0 and  

   cezeri.gnss.boylam != 0 and 

   cezeri.gnss.irtifa != 0): 

     son_irtifa = cezeri.gnss.irtifa 

     yeni_irtifa = son_irtifa 

 

else: 

     yeni_irtifa -= abs(round(cezeri.imu.Vz,1)/30) 

 

Arıza durumunda GNSS sensörünün 

vereceği veriler “0” olacağı için eğer 

veriler “0” olarak gelirse yeni irtifa 

hesaplama işlemine başlanır. Hesap, 

aracın Z eksenindeki hızının 30’a 

bölümünden irtifanın çıkarılmasıyla 

bulunur. İrtifa değeri anlık olarak 

güncellenir. Hızın, 30’a bölünmesinin 

sebebi saniyenin yarısı olmasıdır ve daha 

kararlı sonuçlar vermesidir. 

 if yeni_irtifa > varis_bolgesi.yukselti + 30: 

     cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 

elif yeni_irtifa > varis_bolgesi.yukselti: 

     cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

else: 

     cezeri.dur() 

Eğer irtifa, hedef bölgenin irtifasından 

30m daha yukardaysa hızlı iniş, eğer irtifa 

hedef bölgeden yukarda ve üzerindeki 

30m’de bulunuyorsa araç yavaş bir 

şekilde indirilir. Else durumuna 

düştüğünde ise araç durur. 
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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 

 son_enlem = cezeri.gnss.enlem 

yeni_enlem = son_enlem 

Başlangıç değeri olarak arıza oluşana 

kadar yeni_enlem’e son_enlem değeri 

atanır. 

 yeni_enlem = yeni_enlem - 

round(cezeri.imu.Vx,1)/600 

 

Ariza durumunda yeni enlem değeri 

hesaplanmaya başlanır. Yeni enlem 

değeri, önce ki değer ile aracın yatay 

eksendeki saniyelik hızı ile çıkarılarak 

bulunur. 

 if (yeni_enlem-1.2>varis_bolgesi_1.enlem) or               

(yeni_enlem+1.3<varis_bolgesi_1.enlem): 

 

     cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

 

else: 

     cezeri.dur() 

 

 

Eğer aracın enlemi, varış bölgesinin 

enleminin 1.2 eksiğinde küçükse ya da 

aracın enlemi, varış bölgesinin enleminin 

1.3 fazlasından küçükse eğer araç ileri 

gider. 1.3 ve 1.2 değerleri toplandığında 

2.5 değerini elde eder ve bu aralıkta iniş 

pistinin yatay eksendeki uzunluğuna 

tekabül etmektedir. Eğer araç bu aralığa 

girerse durur ve iniş aşamasına geçer. 

 

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) 

Karıştırma(jamming) durumu, GNSS sinyallerinin uydu ile arasındaki iletişim 

sırasında atmosferik etkilerden dolayı gücünün zayıflamasıyla beraber verilerin 

çeşitli karıştırıcılar sebebiyle bastırılması veya alıcının sinyallerinin 

kaybolması durumudur. 

 

Yanıltma(spoofing) durumu, GNSS’e yönelik bir saldırıdır. Spoofing 

saldırılarında saldırgan, kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının 

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

verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 
 

 Algoritma Açıklama 

 son_boylam = cezeri.gnss.boylam 

saldiri = False 

son_boylam aracın saldırıdan önceki anlık 

boylam bilgisidir ve başlangıç değeri 

olarak arızadan hemen önceki boylam 

değerini tutar. “saldiri” değişkeni ise bir 

tür bayraktır. Eğer saldırı gerçekleşirse 

True’ya döner. 

 if (arac_boylam<son_boylam+0.5 and 

arac_boylam > son_boylam-5) == False: 

     saldiri = True 

Eğer aracın anlık boylam bilgisi 

kaydedilen son boylam bilgisinden 0.5 

fazla veya 0.5 az ise saldırı bayrağı 

kaldırılır. 

 

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) 

Herhangi bir sensörü irtifa kaynağı olarak kullanmaktansa son irtifa bilgisi ile 

Senaryo 12 ve 11’e benzer bir hız hesaplaması yaparak irtifamızı hesapladık. 

 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan) 

Senaryo 13’te GNSS, Barometre ve Radar sensörleri olmayınca sadece Lidar 

sensörü çalışır halde kalıyor. Ancak yağmur yağma olasılığını da dahil edince 

Lidar sensörü malesef pek kullanışlı olamaz. Bunun yerine kendi irtifa 

hesabımız daha kararlı sonuçlar verir. 
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III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 

Puan) 
 

 Algoritma Açıklama 

 yagis = false Varış bölgesinin yağış durumunu kontrol 

etmek için yagis değişkeni oluşturulur. 

Başlangıçta ileride kontrol edilebilmek 

için False değeri döndürür. 

 varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

yagis = varis_bolgesi.yagis 

Varış bölgesi tanımlanır ve yagis 

değişkenine hedefin yağış durumu atanır. 

Böylece hedefin yağışlı olup olmadığı 

kontrol edilir. 

 if yagis == True: 

     irtifa -= abs(round(cezeri.imu.Vz,1)/30) 

else: 

     irtifa = cezeri.lidar.mesafe 

Eğer iniş bölgesinde yağış varsa Lidar 

sensörü arıza vereceğinden irtifa dikey(Z) 

eksenindeki hızına göre hesaplanır. Eğer 

yağış yoksa irtifa Lidar sensöründen 

alınır. İrtifa değerine göre iniş 

gerçekleştirilir. 

 

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) 

Manyetometre veri kaybı yaşandığında manyetometre verisi 0 olarak      

gelmektedir. Eğer veri 0 olarak gelirse ve veri önceki açıdan çok farklıysa araç, 

kendi yönünü hesaplamaya başlar. 
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II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de 

verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

 Algoritma Açıklama 

 varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 

varis_bolgesi_1 = cezeri.hedefler[1] 

boylam_yon = “Belirsiz” 

enlem_yon = “Belirsiz” 

A ve B noktaları tanımlanır. Ayrıca 

boylamın yönü ve enlemin yönü daha 

sonra kullanılmak üzere başlangıç 

değerleri “Belirsiz” olarak tanımlanır. 

 if arac_boylam > varis_bolgesi_1.boylam: 

     boylam_yon = “Sol” 

elif arac_boylam < varis_bolgesi_1.boylam: 

     boylam_yon = “Sag” 

else: 

     cezeri.dur() 

Eğer aracın boylamı hedefin boylamından 

büyükse araç hedefe yaklaşmak için sola 

gider. Eğer aracın boylamı hedefin 

boylamından küçükse araç tam tersi 

olarak sağa gider. Eğer aracın boylamı 

hedefin boylamına eşitse araç durur.  

 if arac_enlem > varis_bolgesi_1.enlem: 

     enlem_yon = “Ileri” 

elif arac_enlem < varis_bolgesi_1.enlem: 

     enlem_yon = “Geri” 

else: 

     cezeri.dur() 

Eğer aracın enlemi hedefin enleminden 

büyükse araç hedefe yaklaşmak için ileri 

gider. Eğer aracın enlemi hedefin 

enleminden küçükse araç tam tersi şekilde 

geri gider. Son olarak enlem ve boylam 

bilgileri hedef enlem ve boylamına eşitse 

araç durur ve iniş aşamasına geçer. 

 

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 
 

 Algoritma Açıklama 

 if arac_boylam > varis_bolgesi_1.boylam and 

boylam_yon == “Sol”: 

     cezeri.sola_git(cezeri.orta) 

elif arac_boylam < varis_bolgesi_1.boylam and 

boylam_yon == “Sag”: 

     cezeri.saga_git(cezeri.orta) 

else: 

     cezeri.dur() 

Eğer aracın boylamı hedefin boylamından 

büyükse ve yön sol ise araç hedefe 

yaklaşmak için sola gider. Eğer aracın 

boylamı hedefin boylamından küçükse 

araç tam tersi olarak sağa gider. Eğer 

aracın boylamı hedefin boylamına eşitse 

araç durur.  
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 if arac_enlem > varis_bolgesi_1.enlem and 

enlem_yon == “Ileri”: 

     cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) 

elif arac_enlem < varis_bolgesi_1.enlem and 

enlem_yon == “Geri”: 

     cezeri.geri_git(cezeri.yavas) 

else: 

     cezeri.dur() 

Eğer aracın enlemi hedefin enleminden 

büyükse ve yön ileri ise araç hedefe 

yaklaşmak için ileri gider. Eğer aracın 

enlemi hedefin enleminden küçükse araç 

tam tersi şekilde geri gider. Son olarak 

enlem ve boylam bilgileri hedef enlem ve 

boylamına eşitse araç durur ve iniş 

aşamasına geçer. 

 

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”, bu objede Uçan arabanın batarya doluluk bilgisi yer 

almaktadır. 
 

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi 

gerektiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan) 

Değişken bir değer, sebebi ise aracın ne kadar şarj tüketeceğini hesaplayan bir 

formül yazmış olmamız. Eğer aracın yolculuk boyunca tüketeceği değer 

%20’den az ise şarj istasyonuna gitme algoritması çalışır. Hesaplamamız ise 

şöyle: 

 

yakacak = (hedef_mesafe*harcanan) / harcanan_mesafe  

 

yakacak = Yakacağımız şarj kapasitesi 

  hedef_mesafe = Hedefimizle aramızda bulunan mesafe 

  harcanan = Aracın başlangıçtan itibaren harcadığı şarj verisi 

  harcanan_mesafe = Aracın başlangıçtan itibaren geldiği mesafe 

 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 

“Cezeri.harita.sarj_istasyonlari”, bu dizide harita üzerinde bulunan şarj 

istasyonların verileri bulunmaktadır. 
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