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1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağı-

daki soruları cevaplayınız. 

 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 

 

Kod yazılırken python tabanlı kodlama ve kütüphaneler kullanılmaktadır. Python programlama 

dilinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Masaüstü uygulamalarına ek olarak veri analizli ve web tabanlı uygulamaları da python ile 

yazmak mümkündür. Okunması oldukça kolay olan pythonun kaynak kodunun bakımı da ko-

laydır. Kütüphanesi, tüm platformlarda aynı ara birime sahip oluşu ve çapraz platform ile 

uyumluluğu dikkat çekmektedir. Ölçeklenebilir oluşu ile büyük programlara destek ve yapı 

sağlama konusunda diğer programlama dillerine göre daha iyidir. Ticari veri tabanları ile de 

bağlantı kurabilen python, çöpleri otomatik toplayabilme özelliği ile de desteklenmiştir.  

Birçok ara yüze sahip olan python C, C++ ve JAVA gibi ortamında geliştirilebilmektedir. Mac, 

Windows, MS-DOS gibi birçok işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışabilen python 

ayrıca birden fazla sistem çağrısı ve kütüphaneye de uygun bir dildir. Dil çalışmaya başladığı 

zaman yorumlanabilir olduğundan önceden bir derleme yapmanıza gerek yoktur. Python basit 

oluşu ve oyundan www tarayıcılara kadar geniş uygulamaların geliştirilmesi noktasında özel-

likle yeni başlayan programcılara yöneliktir. 

Python üst düzey basit sözdizimine sahip, öğrenmesi oldukça kolay, modülerliği, okunabilirliği 

desktekeyen, platform bağımsız nesne yönelimli yorumlanabilir bir script dilidir. Python, ayrıca 

yorumlanabilir, interaktif ve nesne odaklı bir programlama dilidir. Bu dil modüller, olağandışı 

durumlar, dinamik yazım, oldukça yüksek dinamik veri türleri ve sınıfları ile birlikte çalışmak-

tadır. Python, oldukça temiz ve sade satırlarla kombine edebilmektedir. Birçok sistem çağrısına 

ve kütüphanesine uygun olan birden fazla arayüze sahiptir ve C ya da C++ ortamında geliştirile-

bilir. Bu dil ayrıca programlanabilir arayüz ihtiyacı gibi uygulamalarda genişletilmiş dil olarak 

kullanılabilmektedir. Son olarak Python oldukça portatiftir. Bu dil bir çok Unix işletim sis-

teminde, Mac'de ve MS-DOS, Windows, Windows NT ve OS/2 işletim sistemleriyle çalışan 

bilgisayarlarda çalışabilmektedir. 

Python yorumlanır: Python çalıştırıldığı zaman kaynak kodlar bir yorumlayıcı tarafından işleme 

alınır. Programı çalıştırmadan önce derlemenize gerek yoktur. Bu PERL ve PHP de kullanılan 

web yorumlayıcılarına benzer. 

Python İnteraktiftir: Python interaktif yani etkileşimli bir programlama dilidir. 
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Python Nesneye Yöneliktir: Python, Nesneye Dayalı bir programlama dilidir ayrıca nesneye 

dayalı programlamayı destekler. 

Python dili genel amaçlı bir programlama dilidir. Okunabilirlik ana prensibi ve en önemli özel-

liğidir. Geliştirildiğinin en erken günlerinden beri Python olabildiğince basit olmak üzerine 

çalışmıştır. Basitlik aslında en ünlü özelliklerindendir. Python olabildiğince fazla bir beyaz alan 

sunar. Bu şekilde kodu kolayca okunabilir ve öğrenme süreci de daha keyifli geçer. 

Python programlama dili son derece güçlü, esnek ve işlevsel bir dildir. Python’un en çok 

kullanılan ve en stabil versiyonları Python 2.7 ve Python Python 3.4 ile proje geliştirmek 

oldukça rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Python ile belirli bir alanda yazılım 

geliştirmek isteyen bir programcı, çalışmak istediği alana uygun Python modülünü ücretsiz 

olarak mevcut Python platformuna ekleyerek geliştirmek istediği projeye odaklanabilmekte ve 

daha az satırla, daha kolay bir şekilde hedefine ulaşabilmektedir. Python dili kullanılarak 

yazılım geliştirilecek ortamlar ve yorumlayıcılar açık kaynak kodlu yazılımlardır. Bu nedenle 

sürekli geliştirilmekte ve ihtiyaca göre yeni modüller eklenebilmektedir. Ayrıca Python ile 

yazılan kodlar/projeler, platformdan bağımsız olarak; Windows, Linux, Unix ve Mac işletim 

sitemlerinde çalıştırılabilmektedir. 

 

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

açıklayınız. 

 

Python programlama dilinin yerine C++  programlama dili de kullanılabilir. Python gibi, C++ 

da genel amaçlı bir programlama dilidir. Günlük kullanıma ve adapte olabilmeye uygun olarak 

tasarlanmıştır. İkinci özellik (Python VS C++ tartışmasında her ikisi de buna sahiptir) çok 

önemli çünkü kodlama dili aşağı yukarı nesne yönelimlidir ve daha hızlı ve verimli olarak 

çalışır. Hangi programlama dilini seçeceğinize karar verirken bu önemli. 

Konu basitliğe geldiği zaman C++, Python’un tam tersidir. Aslında çoğu zaman en zor olan 

dillerden biri olarak kabul edilir (hatta bazen EN zor olanı). Aşırı zor olan sentaksı C++’ın çok 

esnek olmasını sağlar. Bu aynı zamanda birden fazla platformda çalışacak olan projeler için 

tercih edilen bir şeydir. 

 

C++ daha hızlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. C++ genel olarak daha hızlı harekete 

geçiriyor. Bunun sebebi de Python’un C dilinde yazılmış olması. Daha önce dediğim gibi, C++ 

genel olarak en hızlı programlama dillerinden biri olarak görülür, o yüzden bu noktada 

karşısında pek bir rekabet yok. 
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III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa ver-

ilerinin farkı nedir? 

Atmosferde bulunan açık hava basıncı kısaca ATM basıncını ölçmek amacıyla kullanılan alet-

lere verilen isim barometre olarak tanımlanmaktadır. Barometre, Fransız asıllı bilim adamı Bla-

ise Pascal tarafından ilk kez 1647 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 1643 senesinde, 

Toricelli tarafından cıva seviyesinin düşmesi ile hava basıncının düşmesini fark etmesiyle keş-

fedilmiş Açık hava basıncını ölçmede kullanılan barometreler kullanılarak hava durumu tah-

minleri kısa vadeli de olsa yapılabilmektedir. 

Barometre, milibar cinsinden ölçümler yapmaktadır. Deniz seviyesinde  yükseklik 1 atm kabul 

görmektedir. 

Barometre, hava basıncını ölçebilir. Bu sayede cihazınız deniz seviyesinden ne kadar yüksekte 

olduğunuzu söyleyebilir. 

Barometre sensörü, ortamdaki havanın basıncını ölçen dijital çıkışlı bir sensördür.  

GNSS, Global Navigation Satellite Systems kelimelerinin kısaltmasıdır, küresel navigasyon 

uydu sistemleri anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde 

bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod faz varis zamanının 

ölçülmesi esasına dayanan bir uydu ölçme sistemidir. GNSS olarak adlandırılan Küresel Na-

vigasyon uydu sistemleri/Sürekli çalışan referans istasyonları ağları, yüksek doğrulukta ger-

çek zamanlı konumsal bilginin elde edilmesinde önemli rol oynayan sistemlerdir. 

Bu sistemler, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede kurularak, çeşitli hizmet alanları için 

belli standartlarda, yer referanslı ve gerçek zamanlı 4 boyutlu konumsal bilginin elde edilme-

sini sağlamaktadır. Günümüzde bilgi toplumu kavramının oluşmasında çok önemli bir yeri 

olan verilerin elde edilmesi, işlenmesi, depolanması, analizi, doğruluğu, yönetimi, güncellen-

mesi ve belli standartlarda sunulması farklı nitelikteki birçok uygulama için büyük önem ta-

şıyor. 

Bu verilerin temini noktasında kullanılan yapay uydu, elektronik, bilgisayar, yazılım ve ileti-

şim sistemlerindeki teknolojik unsurlarda da dinamik bir gelişim süreci var. Özellikle yer re-

feranslı, gerçek zamanlı, güncel, doğru ve ekonomik 4 boyutlu (4D) konumsal bilginin elde 
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edilmesinde küresel ölçme ve konumlama sistemleri büyük rol oynuyor. Bu sistemlerin ba-

şında küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS-Global Navigation Satellite Systems) geli-

yor. 

Barometre verileri araç üzerindeki sensorden üretilmektedir. Gnss ile gelen veriler ise küresel 

konumlama sistemi üzerinden gelen sisnyallerin hesaplanması ile elde edilmektedir.  

 

 

 

Şekil 1: Gnss yapısı 

 

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

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 

İvmeölçer ve dönüölçerler ataletsel sensörler kapsamında değerlendirilmektedir. 

İvmeölçerlerin çoğu tek eksende özgül kuvvet ölçümü yapar. Aynı şekilde, dönüölçerlerin çoğu 

tek eksen etrafındaki açısal hızı ölçer. Genellikle her birinden  3 tane olmak üzere çoklu 

ivmeölçer ve dönüölçerin birleşmesiyle ataletsel ölçüm birimi (AÖB) oluşur. Ataletsel ölçüm 

birimleri 3 eksende özgül kuvvet ve açısal hız ölçme olanağı sağlayan sistemlerdir. 

Ataletsel ölçüm birimi, açısal hız ve doğrusal ivmeyi ölçen bir sistemdir. AÖB 3 adet ivmeölçer 

ve 3 adet dönüölçerin oluşturduğu bütünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Ġvmeölçerlerin 

ve dönüölçerlerin bileĢimi ile oluĢan bu sistem cismin nasıl hareket ettiğini ve nereye gittiğini 

belirlemektedir. 3 eksendeki ivmeyi ve açısal hızı ölçmek amacıyla sensörler ölçüm eksenleri 

birbirlerine dik olacak şekilde yerleştirilirler. AÖB başlangıç konumu bilindiği durumda, 3 

eksende anlık doğrusal ivmeyi, yuvarlanma, yunuslama ve sapmadaki açısal değişimleri belirler 

ve tümlev alarak mevcut konum, hız ve yönelimin belirlenmesini sağlar. Bu hesaplamalarda 

ataletsel sensör verilerinin tümlevi alındığından AÖB hataları eklenerek artan hatalara yol açar. 
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Yüksek kalite ataletsel sensörler daha az hataya sebep olduklarından daha kararlı navigasyon 

sağlarlar. 

 

Şekil 2: İvmeölçer ve Dönüölçer düzlemleri 

Her çeşit ivmeölçer ve dönüölçer sensöründe hata kaynakları mevcuttur. Bu hatalar, sabit 

kayma hatası, orantı katsayısı hatası, eksenel kaçıklık hatası ve rastgele gürültü hatasıdır. 

Ayrıca sensör tipine göre yüksek dereceli hatalar ve açısal hız – özgül kuvvet çapraz hassasiyet 

hataları da görülebilir . 

Sabit kayma hatası, sensöre herhangi bir müdahale olmadığında ölçülen değerdir. Şekil 3’te 

gösterilmiştir. Laboratuvar ortamında yapılacak kalibrasyon ile belirlenebilir. İvme veya açı 

verisi ile ifade edilir. 

 

Şekil 3: Sabit kayma hatası. 

Orantı katsayısı hatası, sensörün girişine göre çıkışının nasıl değiştiğini gösterir. Şekil 4’te 

gösterilmiştir. Girişin çıkışa oranıdır. Oran (ppm) ile ifade edilir. 

 

Şekil 4: Orantı katsayı hatası 
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Eksenel kaçıklık hatası, sensör üretimi esnasında sensörün duyarlı olduğu eksene ne kadar par-

alel yerleştirildiği ile ilgili bir hatadır. Dahili bir hatadır. İlgili eksende ölçüm yapıldığında diğer 

eksenlerden veri alınmaz ise eksen kaçıklığının olmadığı söylenebilir. Şekil 5’ te gösterilmiştir. 

Açı verisi (milirad) ile ifade edilir. 

 

Şekil 5: Eksenel kaçıklık hatası 

 

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

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

hedef=cezeri.hedefler[0] Hedef verileri alınıyor. 

hedefEnlem=hedef.enlem 

hedefBoylam=hedef.boylam 

Hedef Enlem ve Boylam bilgileri  

değişkene atanır. 

enlemFark=hedefEnlem-cezeri.gnss.enlem 

Hedefe olan enlem uzaklığı 

 hesaplandı. 

boylamFark=hedefBoylam-cezeri.gnss.boylam 

Hedefe olan boylam uzaklığı 

 hesaplandı. 

egim=abs(boylamFark/enlemFark) 

Boylam Enlem bölünüp mutlak 

değeri alınarak eğim  
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bulunmaktadır. 

aci=math.atan(egim) 

daraci=math.atan(egim) 

 Eğimin radyan cinsinden açı  

değeri hesaplanmaktadır. 

if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  genisaci=-

3.141592654+daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlemfark<0 : 

genisaci=3.141592654-daraci  

            elif boylamfark <0 and enlemfark>=0 : 

genisaci=-daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 

:genisaci=daraci    

            acifark=genisaci-cezeri.manyeto-

metre.veri 

            if acifark <3.14: acifark=aci-

fark+6.283185307 

            if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

 

Hedefin hangi koordinat bölge-

sinde olduğu tespid edilip en kısa 

taraftan dönmesi sağlanıyor. 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

Yapılan testlerde hedefe dönüşün 

4 eşit parçaya bölünerek yapılması 

daha sağlıklı olmuştur. 
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            cezeri.don(acifark/4) 

            cezeri.bekle(1) 

 

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

 

“cezeri.hedefler”   veri dizisi, hava  aracının hedef bilgilerini vermektedir. Hedef bilgisi enlem 

ve boylam olmak üzere iki tanedir. Örnek  olarak ilk hedef için cezeri.hedefler [0], ikinci hedef 

için cezeri.hedefler [1]  ifadeleri kullanılmaktadır.  

 

Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?  

if (cezeri.gnss.enlem-hedefEnlem+cezeri.gnss.boylam-hedefBoylam) <=0.3: 

şartı ile bulunulan enlem ve boylam degerleri ayrı ayrı hedef enlem ve boylam değerlerinden 

çıkarıldığında bu iki değerin toplamı yaklaşık sıfırdan küçük eşitse hedefe  ulaşılmış demek-

tir. Iniş işlemi yapılabilir. Burada uçuş teslerinde 0,3 degeri iniş için eşik degeri alınmıştır. 

 

III. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

 

Senaryo 1 de Radar sensörü iniş için kullanılmıştır. Radar deniz seviyesinden yüksekliği de-

gilde iniş bölgesine olan gerçek yükseklik bilgisini vermektedir. Lidar sensörü yağmurlu 

bölgeler olduğu için hataya düşmektedir. Lidar kullanılamaz. 

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

İnişte “cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)”  komutu kullanılmıştır. İniş hızı “cezeri.imu.Vz”  

komutu ile hesaplandığında 4.4 m/sn olduğu görülmüştür. 

cezeri.yavas = 4.4 m/sn 

cezeri.orta = 8.8 m/sn 

cezeri.hizli =13.2 m/sn 

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

ları cevaplayınız. 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? 

“bolge.ucusa_yasakli_bolge”  veri dizi ile uçuşa yasaklı bölge ise True değeri dönecektir. 

Aksi halde False bilgisi oluşacaktır. 
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II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen 

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

bolge = cezeri.yerel_harita[0] 

alan=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss. 

enlem,cezeri.gnss.boylam) 

if bolge.ucusa_yasakli_bolge: 

Uçuşa yasaklı bölge tespiti  

yapılmaktadır.  

boylamfark = alan.boylam-

cezeri.gnss.boylam 

enlemfark = alan.enlem-cezeri.gnss.enlem 

egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

daraci=math.atan(egim)  

 

Uçuşa yasaklı bölge tespit edildikten 

sonra hedefle olan açıya göre sağ veya 

sol taraftan geçiş için açı hesaplan-

makta. 

if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  geni-

saci=-3.141592654+daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlem-

fark<0 : genisaci=3.141592654-daraci  

            elif boylamfark <0 and enlem-

fark>=0 : genisaci=-daraci  

            elif boylamfark >=0 and enlem-

fark>=0 :genisaci=daraci    

Dönüş açısı hesaplanmaktadır. 

acifark=genisaci-cezeri.manyetometre.veri 

            if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

            if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

             

  

Aracın kısa mesafeden dönmesi işlemi 

yapılmaktadır 
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if acifark<0: cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

if acifark>=0: cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

cezeri.bekle(4) 

cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Açı değerine göre sağ veya sola 4 sn 

gidilmektedir. Sonra  yasaklı bölge 

kontrolü tekrar yapılmaktadır. 

 

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” veri yapısından hava araçlarının konum bilgileri enlem ve boylam bilgileri 

alınmaktadır. 

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

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

Algoritma Açıklama 

 

for trf in cezeri.trafik: 

 

Hava araçlarının kum bilgileri  trf dizi-

sine alındı. 

if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) 

+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam))<enk:   

       enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) 

+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

                ind=sayac 

            sayac+=1     

En yakın hava aracı indis bilgisi hesap-

landı 

if (enk<5):   

            boylamfark 

=cezeri.trafik[ind].boylam-cezeri 

.gnss.boylam +0.000001 

      enlemfark = cezeri.trafik[ind].enlem-

cezeri.gnss.enlem+0.000001 

Hava aracı mesafesi eşik değerin-

den(5) küçük olup olamadığı kontrol 

edildi. 
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egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

            daraci=math.atan(egim)      

            if boylamfark <0 and enlemfark<0:  

genisaci=-3.141592654+daraci  

     elif boylamfark >=0 and enlemfark<0:  

genisaci=3.141592654-daraci  

     elif boylamfark <0 and enlemfark>=0:  

genisaci=-daraci  

   elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 : 

genisaci=daraci    

 

acifark=genisaci-cezeri.manyetometre.veri 

            if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

            if acifark >3.14:  

acifark=acifark-6.283185307 

             

          if acifark>cezeri.manyetometre.veri:  

cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

       if acifark<=cezeri.manyetometre.veri:  

cezeri.sola_git(cezeri.hizli)                  

            cezeri.bekle(5) 

Hava aracından kaçış yönü hesaplan-

maktadır. Hesaplanan kaçışın en uygun 

taraftan yapılması sağlanmıştır. 

 

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

ları cevaplayınız. 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

“cezeri.harita.hastaneler” veri yapısı ile haritadaki hastanelerin konum bilgileri bir dizi 

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

gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

for trf in cezeri.harita.hastaneler: 

Haritadaki hastaneler trf   

dizisine alınmaktadır. For  

döngüsü ile her hastanenin  

konum bilgilerine  

ulaşılmaktadır. 

       if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) +   

abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam))<enk:   

 

Bulunulan konuma göre  

hastane enlem ve boylam  

bilgilerinden hesaplanmakta ve 

diğer hastane konumları  

İle karşılaştırılarak en yakın 

hastane tespit edilmektedir. 

               enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem) + 

abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

Her hastanenin enlem ve  

boylam hesabı ile konum  

hesabı enk değişkenine  

atanmaktadır. 

               ind=sayac 

İndis değeri ile trf dizisindeki 

en yakın hastane bilgisi  

tutulmaktadır. 

sayac+=1 

Dizinin indis değeri arttırıl-

maktadır. 

varis1 = cezeri.harita.hastaneler[ind] 

            hedef_enlem=varis1.enlem 

            hedef_boylam=varis1.boylam 

En yakın hastane konumu he-

saplanmaktadır. 
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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?  

“cezeri.gnss.hata” veri yapısından sensörde arıza var ise True değeri üretilmektedir.  

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

ilen örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

elif inis==True: 

İniş yapılması için True bilgisi 

atanmışsa. 

 while cezeri.radar.mesafe >0.6: 

         cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Radar mesafesi 0,6 değerine 

ulaşıncaya kadar cezeri aşağıya 

inecektir 

cezeri.dur() cezeriyi durdur. 

 

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

revi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

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

1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

 

Algoritma Açıklama 

man=[cezeri.manyetometre.veri] 

aci=[cezeri.manyetometre.veri] 

hip=[0] 

konumx=cezeri.gnss.enlem 

konumy=cezeri.gnss.boylam 

for gorevno in range(0,2): 

    enlemfark=cezeri.hedefler[gorevno].enlem-

konumx 

Cezerinin kalkış öncesi konum ve 

açı bilgileri oluşturulan dizi  

değişkenlerine atandı. 



18 

 

    boylamfark=cezeri.hedefler[gorevno].boy-

lam-konumy 

    hip.append(math.sqrt(enlemfark*enlem-

fark+boylamfark*boylamfark)) 

    cezeri.yazdir(gorevno,"-hip",hip[go-

revno+1],"e",enlemfark,"b",boylamfark) 

    egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

 daraci=math.atan(egim)  

    if boylamfark <0 and enlemfark<0 :  geni-

saci=-3.141592654+daraci  

    elif boylamfark >=0 and enlemfark<0 : geni-

saci=3.141592654-daraci  

    elif boylamfark <0 and enlemfark>=0 : geni-

saci=-daraci  

    elif boylamfark >=0 and enlemfark>=0 

:genisaci=daraci    

    acifark=genisaci-aci[gorevno] 

    if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

    if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

Uçağın gideceği gideceği yön he-

saplandı. Dönüş kısa taraftan ya-

pıldı. 

aci.append(acifark) 

    konumx=cezeri.hedefler[gorevno].enlem 

    konumy=cezeri.hedefler[gorevno].boylam 

saniye.append((hip[1]*20)/(8.8)) 

saniye.append((hip[2]*20)/(8.8)) 

man.append(aci[1]) 

man.append(aci[1]+aci[2]) 

Görev konumlarını, hipotenüs uzun-

lukları, yol alınacak süreler ve açı-

ları dizi değişkenine aldık. 

for gorevno in range(1,2): 

            for i in range(1,5): 

                cezeri.don(aci[gorevno]/4) 

                cezeri.bekle(1) 

            cezeri.dur() 

B noktasına dönüş. 
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for i in range(1,8): 

                acifark=man[gorevno]-

cezeri.manyetometre.veri 

                if acifark <3.14: 

acifark=acifark+6.283185307 

                if acifark >3.14: acifark=acifark-

6.283185307 

                cezeri.don(acifark) 

                cezeri.bekle(1) 

                cezeri.dur() 

Dönüş açısının doğruluğu kontrol 

ediliyor. 

baslangic=cezeri.ros_zamani() 

            while(cezeri.ros_zamani()-

baslangic)<saniye[gorevno]+2: 

                cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 

Hesaplanan süre kadar ileri gidecek. 

Hedef  noktasına ulaşacak. 

 

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

cevaplayınız. 

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

 

Uydularla konum belirleme ve navigasyon (GNSS) sistemleri çok farklı alanlarda yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır. Ulaşım, ziraat, inşaat, madencilik, askeri faaliyetler, haritacılık dahil 

ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda alanda kullanılmakta olan GNSS’in güven-

liği bu nedenle çok önemlidir.  

 

Maalesef siber ortam ise hergün çeşitli vesilelerle gördüğümüz üzere her zaman için çok 

güvenli değildir. Uydularla konum belirleme ve navigasyon sistemlerinin de özellikle “jam-

ming-frekans bozma” ve “spoofing-sahte sinyal”saldırılarına maruz kalabileceği yönünde 

endişeler mevcuttur. 

Jamming :  

GNSS’e yönelik en belirgin tehditlerden biri “jamming” saldırısıdır. Bu saldırılar kullanıcının 

ekipmanına sinyaller erişene ve de işlenene kadar zayıflamaktadır. Zayıflayan sinyallere ise 

kötü niyetli ya da kazaen müdahale etme olanağı da bu nedenle mümkündür. 
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Örnek vermek gerekirse; 

Ocak 2007’de San Diego Kaliforniya’da aniden hava trafik kontrolörleri sistemlerinin arızalan-

dığını fark etmiştir. Ayrıca doktorların çağrı cihazları ve San Diego limanındaki çeşitli techizat, 

ATM cihazları ve cep telefonları da durmuştur. Sorunun kaynağı ise üç gün sonra anlaşılmıştır. 

Amerikan Donanması yeni bir telsiz karıştırması (radio jamming) teknolojisi denediğini açık-

lamıştır. 

Spoofing : 

GNSS’e yönelik bir diğer siber saldırı da spoofing vasıtasıyla yapılabilir. Spoofing saldırısında 

saldırgan kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi erişebilmektedir. 

GNSS sinyallerinin de sahte taklitlerinin yapılabileceği iddia edilmektedir. 

GNSS ile ilgili siber güvenliği sağlayabilmek için şifreleme ve kimlik doğrulama önemlidir. 

Sivil GPS sinyalleri ise bu iki özellikten yoksundur ve bu nedenle de spoofing saldırılarına 

açıktır. Hatta maalesef bu saldırılar çok düşük maliyetli basit ekipmanlarla dahi yapılabilmekte-

dir.  

Örnek vermek gerekirse; Teksas Üniversitesi 2013’te yaptığı bir deney ile sadece 1000 USD’lik 

bir masrafla hazırladıkları yazılım ve donanım ile hem 65 metrelik 80 milyon USD değerindeki 

yatı hem de bir insansız hava aracını bu yöntemle yanıltmıştır. 

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

 

Algoritma Açıklama 

 

if  cezeri.gnss.karisim==True: 

 

GNSS sensöründe spoofing yanıltma 

saldırısı oldugunda gürültü durumu. 

"True" olacaktır. 

  

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

ritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? 

İniş için Barometre, Gnss sensörlerinin irtifa değerleri alınmıştır.  İniş sırasında arıza  

oluşmaktadır. Bu yüzden inilecek konumda bulunulduğu için cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

komutu ile iniş yapılmaktadır. 

 



21 

 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

Radar sensörü uçuş yüksekliliğinde  etkisizdir. O yüzden kullanılmamıştır.  Lidar sensörüde 

uçuş esnasında hataya düşmektedir. Bu yüzden tercih edilmemiştir. 

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

Algoritma Açıklama 

if cezeri.barometre.hata==True or cezeri.gnss.hata==True: 

        inis=True 

Barometre veya gnss hataya 

düşmüşse iniş yapılmakta-

dır. 

elif inis==True: 

        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

İniş değişkeni True oldu-

ğunda iniş işlemi gerçekleş-

tirilir. 

 

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? 

“cezeri.manyetometre.veri” verisi ile manyetometre veri kaybı tespit edilmektedir.   

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

örnekteki gibi açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

varis1 = cezeri.hedefler[gorevno] 

            hedef_enlem=varis1.enlem 

            hedef_boylam=varis1.boylam 

            boylamfark = varis1.boylam-cezeri.gnss.boylam 

            enlemfark = varis1.enlem-cezeri.gnss.enlem 

            egim =abs(boylamfark/enlemfark) 

            daraci=math.atan(egim) 

Gitmesigereken yön 

enlem boylam bilgileri 

kullanılarak hesap-

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

açıklayınız. 

Algoritma Açıklama 

egim =abs(cezeri.imu.Vy/cezeri.imu.Vx) 

        daraci=math.atan(egim)          

        cezeri.yazdir("daraci",daraci) 

 

        if cezeri.imu.Vy<0 and cezeri.imu.Vx<0 :  genisaci=-

3.141592654+daraci  

        elif cezeri.imu.Vy>=0 and cezeri.imu.Vx<0 : geni-

saci=3.141592654-daraci  

        elif cezeri.imu.Vy <0 and cezeri.imu.Vx>=0 : geni-

saci=-daraci  

        elif cezeri.imu.Vy >=0 and cezeri.imu.Vx>=0 :geni-

saci=daraci   

 

        acifark=genisaci 

        if acifark <3.14: acifark=acifark+6.283185307 

        if acifark >3.14: acifark=acifark-6.283185307 

        cezeriyon=acifark 

İMU sensörü ile aracın 

gittiği yön hesaplandı. 

 

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? 

“cezeri.batarya.veri”  Uçan arabanın batarya doluluk bilgisi vermektedir. Elde edilen değer 

yüzdelik doluluk oranıdır. 
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II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden? 

 

Yapılan testlerde batarya gerilimi %50 altına geldiğinde şarj istasyonlarının veri seti çekilerek 

en yakın şarj istayonuna ulaşılabildiği görülmüştür. 

 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 

“cezeri.harita.sarj_istasyonlari” very yapısı ile şarj istasyonlarının konum bilgileri alınmak-

tadır. En yakın konum bilgisi hesaplanarak araç yönlendirilmektedir.  

Örnek kod:  

if cezeri.batarya.veri<50 : 

            pildolu=False 

            for trf in cezeri.harita.sarj_istasyonlari:            

                if (abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem)+abs(trf.boylam-ezeri.gnss.boylam))<enk:   

                    enk= abs(trf.enlem-cezeri.gnss.enlem)+abs(trf.boylam-cezeri.gnss.boylam) 

                    pildurak=trf 
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