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

soruları cevaplayınız. 

1.1. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. (2 Puan) 
 

Kod yazarken kullanılan dil Pythondır. Python ilk olarak 1990’lı yılların başında Guido 

Van Rossum tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Python’un ortaya çıkışında ve geliştirilme 

sürecinde, bir başka genel amaçlı yazılım dili olan ABC programlama dilinin etkisi olmuştur 

(Dierbach,2012). Van Rossum, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) isimli araştırma mer-

kezinde, üzerinde çalıştığı ABC programlama dilinin sınırlı olduğunu, geliştirmeye açık olma-

dığını fark ederek ve ABC dilinin olumlu yanlarını alarak Python’u ortaya çıkarmıştır. Python, 

ilk sürümünden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve dünya genelinde geniş bir kullanıcı sayısına 

ulaşan, nesne tabanlı ve dinamik kodlanan bir dildir. Python, öncelikle söz dizimi (syntax) ya-

pısındaki sadelik ve kolaylıkla dikkat çekmektedir. C++, C# ve Java gibi dillere kıyasla Python 

dilinde çok daha az satırla, daha okunaklı kod yazılabilmektedir. 

Ayrıca, Python’da kod yazılırken satırlardaki girintilerin (indentation) çok önemli 

oluşu, okunaklı ve düzenli kod yazma alışkanlığı kazandırmaktadır. Python aynı zamanda 

nesne tabanlı bir dildir. Sözcük tipinde değişken tanımlamaya yarayan string (str) ve character 

(char) veri tipleri, sayı tipinde değişkenler tanımlayabildiğimiz integer (int), float gibi veri tip-

leri, listeler (lists), tüpler(tuples), sözlükler (dictionaries) ve dosyalar (files) Python’da değişken 

tanımlamak için kullanılan veri tipleridir. Bu veri tiplerinin her biri aslında birer sınıftır. Bu 

yüzden Python’da tanımlanan her bir değişken aslında ilgili sınıfa ait birer nesnedir. 

Dinamik kodlanan bir dil olması nedeniyle Python’da tanımlanan değişkenlerin tipleri 

başlangıçta belirtilmemektedir. Tanımlanan değişkenlerin tip kontrolleri programın çalışma 

anına bırakılmaktadır (Tratt, 2009) Statik kodlanan dillerde programa ait değişken tipleri der-

leme anında çözülür ve Virtual Method Table (V-table) içerisinde kaydedilir. Bu sebeple der-

leme anında bir hata tespit edildiğinde program çalışmayacaktır. Ancak, hatasız derlenen bir 

kodda, V-table’da oluşabilecek olası bir değişiklik sonucunda çalışma anında hata meydana 

gelecektir (Tratt, 2009). Günümüzde .NET gibi platformlarda JIT (just-in-time) teknolojisi ile 

bu problemin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Dinamik kodlanan dillerde ise değişken tipleri 

çalışma anıyla eş zamanlı olarak Vtable’a işlenmektedir. Late binding olarak da bilinen bu iş-

lem sayesinde V-table’da oluşabilecek olası bir hatanın önüne geçilmiş olacaktır. (Wikipedia, 

2022) 
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1.2 Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile 
açıklayınız. (2 Puan) 

 
C++ dili tercih edilebilir. C++ ve Phyton aynı donanım üzerinde karşılaştırıldığında 

daha hızlı çalışır. C++ gömülü sistemler için daha çok kullanılan sistemlerdir. Orta seviyeli bir 

dil olduğundan donanıma erişimi daha kolaydır. Özellikle sensor verilerinin alınması veya itme 

ve denge donanımlarının kullanımı daha rahat olabilir. C++ ve Phyton Verim olarak karşılaştı-

rıldığında daha avantajlıdır. C++ kullanıcı sayısı phytondan daha fazladır bu bağlamdı bir proje 

içerinde görev alacak takım arkadaşı bulmak daha kolay olabilir. Gelişmekten olan otonom araç 

teknolojisi yapay zeka ve alt dalları olan makine öğrenmesi ve özellikle makine öğrenmesinin 

alt başlığı olan derin öğrenme teknolojisi ile ilişkildir. TensorFlow, Apache MXNet gibi yapay 

zeka araçları da C++ ile geliştirilmiştir. Chrome tarayıcısı ve Chrome, Node.js V8 JavaScript 

moturu C++ ile geliştirilmiştir. C++ dili Phyton diline göre yer yer üstünlükler göstersede özel-

likle otonom teknolojilerdi Phytondan sonra yerine alabilir.  

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

 
Barometre, atmosfer basıncını ölçmeye yarayan alettir. Genellikle cıvalı (sıvılı) ve ane-

roid (havalı) olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki çeşidi vardır. Aneroid (havalı) barometre 

atmosfer basıncına bağlı olarak daralan ve genişleyen, daralma-genişleme miktarını da rakamlı 

bir düzenek sayesinde ölçek üzerinde işaret eden metal bir kutudur. Aneroid sözcüğü "sıvısız" 

anlamına gelir. Hava taşıtlarında ve dağcılıkta kullanılan altimetreler aneroid barometrenin en 

yaygın olarak kullanılan örneklerindendir. Atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe 

azalır. Altimetre ibresi, gözlemcinin içinde bulunduğu atmosferik basınç düzeyine karşılık ge-

len yüksekliği gösteri. (Wikipedia, 2022)  

Aynı yükseklikte uçan araba dururken alınan Barometre irtifa ve GNSS İrtifa verileri 

karşılaştırmalı amaçlı Tablo 1’ de verilmiştir. Aynı yükseklikte verileri arasında çok ufak deği-

şiklikler binde biri geçmicek farklılıklar vardır. 

Barometre irtifa GNSS İrtifa 
3.86097598076 3.86097592078 
15.8634405136 15.8634401836 
39.9442825317 39.9442840426 
75.9327163696 75.9327196329 
136.257217407 136.257220405 

Tablo 1 Aynı Yükseklikte Barometre İrtifa ve GNSS İrtifa verileri 
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1.4. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? 
Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan) 

  
İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri ve özellikleri Tablo 

2’de verilmiştir. 

 
Karakteristik İvmeölçer Dönüölçer Açıklama 
Sabit Kayma VAR VAR Herhangi bir giriş uygulanmadığı koşulda 

belirli bir süre ölçülen dönü değerlerinin 
ortalaması alınarak sensör sabit kayma ha-
tası elde edilir. 

Ortantı Katsayısı VAR VAR Orantı katsayısı kararsızlığı, orantı katsayı-
sındaki zamanla değişimi ifade eder. 

Eksensel Kaçıklık VAR VAR Yanlış  hizalanmasından kaynaklanarak 
her sensör diğer sensöre tam dik olmayabi-
lir. 

İvmeye Bağlı Sabit 
Kayma Hatası 

YOK VAR MEMS dönüölçer yapısı doğrusal ivmeye 
karşı duyarlılık gösterir. Bu etki sensörün 
çıkışında bir kaymaya neden olur. 

Rastgele Sensör Gü-
rültüsü 

VAR VAR (nicemleme gürültüsü, açısal rasgele yü-
rüme ve Gauss-Markov gürültüsü) rasgele 
sensör gürültüsünü oluşturmaktadır 

Tablo 2 İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri ve özellikler 
 

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

daki soruları cevaplayınız. 

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=8znkzCxLpME 
 

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

I.  
 Algoritma Açıklama 

 def ince_ucus(var_e,var_b): 
   gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
   gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
   bolge = cezeri.harita.bolge(ce-
zeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) 
   if (var_e-gnss_e<1 and var_e-
gnss_e> -1): 
       ince_ucus_x=1 
   if (var_b-gnss_b<1 and var_b-
gnss_b>-1): 
       ince_ucus_y=1 
   if(ince_ucus_x!=1 or ince_ucus_y!=
1): 

“cezeri.gnss “ verisi hava aracının ko-

numu bilgisini verir. var_e ve var_b iniş 

yapılacak enlem ve boylam bilgisini içe-

rir. Konum ile ulaşılacak enlem ve boylam 

bilgisi her fonksiyon çalıştırıldığında 

kontrol edilmektedir. Eğer 1 enlemden 

veya boylamdan az olursa ince_ucus_x ve 
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    if((var_e-gnss_e)>0.7): 
       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 
    if((var_e-gnss_e)<-0.7): 
       cezeri.geri_git(cezeri.hizli) 
    if((var_b-gnss_b)>0.7): 
       cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 
    if((var_b-gnss_b)<-0.7): 
       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 
    cezeri.bekle(0.75)  
    

ince_ucus_y değişkenlerine 1 verisi yük-

lenir. Bunun dışında fark 0.7 den fazla ol-

duğu sürece Hızlı(12 m/s ile 13.2 m/s ara-

lığında) bir şekilde seyahat devam eder. 

    global ince_ucus_x 
   global ince_ucus_y 
   if(ince_ucus_x==1 and ince_ucus_y==1):  
   
     if((var_e-gnss_e)>0.2): 
       cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) 
     if((var_e-gnss_e)<-0.2): 
       cezeri.geri_git(cezeri.yavas) 
     if((var_b-gnss_b)>0.2): 
       cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
     if((var_b-gnss_b)<-0.2): 
       cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
     cezeri.bekle(0.16) 
    
 

Hedef enlem ve boylam ile şu andaki ko-

num enlem boylam farkı 0.2’den fazla ol-

duğunda yavaş bir şekilde 0.16 saniyelik 

hareket devam eder.   

     if(((var_e-gnss_e)>-0.38) and ((var_e-
gnss_e)< 0.38) and ((var_b-gnss_b)>-
0.38) and ((var_b-gnss_b)<0.38)): 
     global ctrl 
     ctrl=3 
     cezeri.dur() 
     return 1 
   return 1 

Eğer enlem boylam farkı pozitif ya da ne-

gatif 0.38 değeri arasında aynı anda olursa 

iniş başlar. Kod daha kısa yazılabilirdir 

anlaşıla bilirlik için böyle yazılmıştır. 

2.2. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendi-
niz? (2 Puan) 

 
Hava aracının gitmesi gereken koordinatları aşağıda kod olarak anlatımı yapıldığı gi-

bidir cezeri.hedefler[] dizisi kullanılarak enlem ve boylam olarak alınmıştır. 

  uasilan_hedef_sayisi=0  
  varis_bolgesi = cezeri.hedefler[ulasilan_hedef_sayisi] 
  var_e= varis_bolgesi.enlem 
  var_b= varis_bolgesi.boylam   

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

Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleri aşağıda belirtilmiştir. 
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    if(((var_e-gnss_e)>-0.38) and ((var_e-gnss_e)< 0.38) and ((var_b-gnss_b)>-
0.38) and ((var_b-gnss_b)<0.38)): 

2.4. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? (2 Puan) 
İnişte gnss sensörü irtifa tespiti için yeterli olsada herhangi bir bozulma için aynı anda 

barometrede kullanılmıştır. Bu sayede senaryolarda karşılaşılacak iniş sırasındaki bozulmalar 

için önlem alınmıştır. Kod parçası aşağıdaki gibidir. 

def inis():    
     global ulasilan_hedef_sayisi  
     varis_bolgesi = cezeri.hedefler[ulasilan_hedef_sayisi-1] 
     var_e= varis_bolgesi.enlem 
     var_b= varis_bolgesi.boylam 
     cezeri.dur() 
     y=varis_bolgesi.yukselti 
 
     if(cezeri.gnss.irtifa-y>40 or cezeri.barometre.yukseklik-y>40): 
      cezeri.yazdir("Hizli inis suruyor")      
      cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 
      cezeri.bekle(1) 
      return 1 
     if((cezeri.gnss.irtifa-y<=40 and cezeri.gnss.irtifa-y>=20) or (cezeri.ba-
rometre.yukseklik-y<40 and cezeri.barometre.yukseklik-y>20)  ): 
      cezeri.yazdir("orta hiz inis suruyor")      
      cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 
      cezeri.bekle(1) 
      return 1 
     if((cezeri.gnss.irtifa-y<20 and cezeri.gnss.irtifa-y>1) or (cezeri.baro-
metre.yukseklik-y<20 and cezeri.barometre.yukseklik-y>1)  ): 

      bolge = cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) 
      if(bolge.inis_bolgesi==True): 
        cezeri.yazdir("yavas inis suruyor")      
        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 
        cezeri.bekle(1) 
      else: 
        gnssis_e() 
        gnssis_b()  
   
 
     if((cezeri.gnss.irtifa-y==0) or (cezeri.barometre.yukseklik-y<3)): 
      cezeri.yazdir("Baykar ve A Takimi Ortak ucusu sona erdi. Bir baska yol-
culukta gorusmek uzere")   
      cezeri.dur() 
      global ctrl 
      ctrl=4 
      return 1 

 
2.5. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan) 
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İnişte yere değme hızı -4.4 m/s dir. iniş için fonksiyon yukarıda verilmiştir. Son 20 

metrede cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) komutu kullanılmıştır. 

 

3. Senaryo 4’te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soru-
ları cevaplayınız. 
Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=jkZ7BIT2l0Q 
 
 

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

Yasak bölgeleri tespit ettiğimiz veri yapısı cezeri.”harita.ucusa_yasakli_bolgeler” aşa-
ğıda bu bölgelerin bilgilerinin nasıl alındığı verilmiştir.  
 

yasak_uzunluk=len(cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler) 

 mesafeler=[] 

yasakli_enlemler=[] 

yasakli_boylamlar=[] 

for yasakli in cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler: 

   yasakli_enlemler.append(yasakli.enlem)  

   yasakli_boylamlar.append(yasakli.boylam 

 

 
3.2. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1’de verilen ör-
nekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 Algoritma Açıklama 

 def yasaklibolge(): 
    global ctrl   
    global var_e 
    global var_b 
    global var_e1 
    global var_b1 
    global var_e2 
    global var_b2 
    global var_e3 
    global var_b3 
 
    gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
    gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
# 
    yasak_uzunluk=len(cezeri.ha-
rita.ucusa_yasakli_bolgeler) 

Hedefleri belirlemek için var_e ve var_b 

ile başlayan noktalar oluşturulur. Ctrl de-

ğişkeni uçuş sırası için kullanılır. 

Yasaklı bölgelere ait diziden bilgileri al-

dıktan sonra bölgeleri olan uzaklığı hesap-

lamak için başlangıçta cezeri.gnss veri ya-

pısı içerisinden enlem ve boylam bilgisi 

alınır. 
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# 
    mesafeler=[] 
    yasakli_enlemler=[] 
    yasakli_boylamlar=[] 
    for yasakli in cezeri.ha-
rita.ucusa_yasakli_bolgeler: 
   
     yasakli_enlemler.append(ya-
sakli.enlem) 
     yasakli_boylamlar.append(ya-
sakli.boylam) 
    bolge=cezeri.hedefler[0] 
    for yasak_e in  yasakli_enlemler: 
     if ((gnss_e> yasak_e and ya-
sak_e > bolge.enlem  ) or (gnss_e< ya-
sak_e and yasak_e < bolge.enlem)): 
       
      break 
      ctrl=0 
     else: 
      for yasak_b in  yasakli_boylam-
lar: 
       if ((gnss_b> yasak_b and ya-
sak_b > bolge.boylam  ) or (gnss_b< ya-
sak_b and yasak_b < bolge.boylam)): 
        
        break 
        ctrl=0 
         
       
       else: 
        bolge=cezeri.hedefler[0]    
        ctrl=2 
        return 1 
         
 
    
        
 
     
 
  
    if(ctrl==0): 
     print("gidis guzergahinda ya-
sakli yerler var") 
     if(abs(min(yasakli_enlem-
ler)- max(yasakli_enlem-
ler))>abs(min(yasakli_boylam-
lar)- max(yasakli_boylamlar))): 

Daha sonra yasaklı noktaların enlem ve 

boylam bilgisi dizilerin içeresine alınır.  

Burada en küçük ve en büyük enlem ve 

boylam bilgisi hesaplanır.  

Bu noktalar yasaklı bölgeleri aşılacağı za-

man muhtemel hedef noktalarıdır.  

Peki hangisi? 

Algoritma şu şekilde  

1- Şu anki Konum ile Hedef arasında en-

gel var mı kontrol et. 

2- Engel enlemesine mi uzanıyor. Boy-

lamsınamı uzanıyor kontrol et.  

3. Eğer enlemesine uzanıyorsa hedefe en 

yakın enlem noktasını bul ve bu noktanın 

boylamını al. Burası bizim için ulaşılacak 

bir nokta. Bu nokta hedeften önceki son 

nokta olacak diğer bir değişle 2. He-

def(var_e2,var_b2) olacaktır. 3. Nokta 

(var_e3,varb3)nihai hedeftir. 1. Hedef 

(var_e1,var,b1)ise şuandaki konum ile 2. 

hedefin bilgilerinden yararlanarak yapılır. 

1. Hedefin boylamı şuandaki boylam ile  

2. Hedefin boylamının toplamının yarısı-

dır. 
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        cezeri.yazdir("ya-
sakli bolge enlemesine uzaniyor") 
        if  (abs(bolge.enlem-min(ya-
sakli_enlemler))<abs(bolge.enlem-
max(yasakli_enlemler))): 
  
         if(min(yasakli_enlem-
ler)<gnss_e): 
          var_e1= min(yasakli_enlem-
ler) -2 
         if(min(yasakli_enlem-
ler)>gnss_e): 
          var_e1= min(yasakli_enlem-
ler) +2      
      
         var_b1=  (cezeri.gnss.boy-
lam + yasakli_boylamlar[yasakli_enlem-
ler.index(min(yasakli_enlemler))])/2 
         var_e2=var_e1 
         var_b2= bolge.boylam 
         var_e3= bolge.enlem 
         var_b3= bolge.boylam 
        else: 
  
         if(max(yasakli_enlem-
ler)<gnss_e): 
          var_e1= max(yasakli_enlem-
ler) -2 
         if(max(yasakli_enlem-
ler)>gnss_e): 
          var_e1= max(yasakli_enlem-
ler) +2       
      
 
         var_b1= (cezeri.gnss.boy-
lam + yasakli_boylamlar[yasakli_enlem-
ler.index(min(yasakli_enlemler))])/2 
         var_e2= var_e1 
         var_b2= bolge.boylam  
         var_e3= bolge.enlem 
         var_b3= bolge.boylam 
        return 1 
     else: 
        cezeri.yazdir("ya-
sakli bolge boylamasina uzaniyor") 
        if  (abs(bolge.boylam-min(ya-
sakli_boylamlar))<abs(bolge.boylam-
max(yasakli_boylamlar))): 
  

 Noktalar oluşturulurken yasaklı bölgenin 

2 enlem ya da 2 boylam uzağında oluştu-

rulmaktadır bunu yapmamızın nedeni 

uçan arabanın yasaklı bölgeye girmemesi 

gerekmesidir. Bu nedenle enlem  +2 ya da 

-2 olması gerektiği şu anki konum ile ula-

şılacak hedef karşılaştırılarak karar verilir. 

4. Eğer Boylam olarak uzanıyorsa 3. 

adımdaki enlem ve boylam ifadeleri yer 

değiştirir. 
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         if(min(yasakli_boylam-
lar)<gnss_b): 
          var_b1= min(yasakli_boylam-
lar) -2 
         if(min(yasakli_boylam-
lar)>gnss_e): 
          var_b1= min(yasakli_boylam-
lar) +2      
      
  
         var_e1=  (cezeri.gnss.boy-
lam + yasakli_boylamlar[yasakli_enlem-
ler.index(min(yasakli_enlemler))])/2 
         var_b2=var_b1 
         var_e2= bolge.enlem 
         var_b3= bolge.boylam 
         var_e3= bolge.enlem 
        else: 
  
         if(max(yasakli_enlem-
ler)<gnss_e): 
          var_e1= max(yasakli_enlem-
ler) -2 
         if(max(yasakli_enlem-
ler)>gnss_e): 
          var_e1= max(yasakli_enlem-
ler) +2       
 
         var_b1= (cezeri.gnss.boy-
lam + yasakli_boylamlar[yasakli_enlem-
ler.index(min(yasakli_enlemler))])/2 
         var_e2= var_e1 
         var_b2= bolge.boylam  
         var_e3= bolge.enlem 
         var_b3= bolge.boylam 
 
    else: 
     return 1   
     

 

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=hxSvT6OKBsM 
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4.1. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 
Puan) 
Diğer hava araçlarının konumlarını cezeri.trafik[] dizisi içerisindeki enlem ve boylam 

bilgileri ile elde edilmiştir. 

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

 
 

 

Algoritma Açıklama 

 def trafik_uzaklas(): 
 global ctrl 
 varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] 
 var_e= varis_bolgesi.enlem 
 var_b= varis_bolgesi.boylam 
 
 gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
 gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
 bolge = cezeri.harita.bolge(ce-
zeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) 
 

 t_bolge1_e = cezeri.trafik[0].enlem 
 t_bolge2_e = cezeri.trafik[1].enlem 
 t_bolge3_e = cezeri.trafik[2].enlem 
 
 t_bolge1_b = cezeri.trafik[0].boylam 
 t_bolge2_b = cezeri.trafik[1].boylam 
 t_bolge3_b = cezeri.trafik[2].boylam 
 
  
 trafik_mesafe_e=[] 
 trafik_mesafe_e.ap-
pend(abs(t_bolge1_e-gnss_e)) 
 trafik_mesafe_e.ap-
pend(abs(t_bolge1_e-gnss_e)) 
 trafik_mesafe_e.ap-
pend(abs(t_bolge1_e-gnss_e)) 
 

 trafik_mesafe_b=[] 
 trafik_mesafe_b.ap-
pend(abs(t_bolge1_b-gnss_b)) 
 trafik_mesafe_b.ap-
pend(abs(t_bolge1_b-gnss_b)) 
 trafik_mesafe_b.ap-
pend(abs(t_bolge1_b-gnss_b)) 

Öncelikle uçan arabanın hedefi olan ko-

numu ve güncel konumu alınır. 

 

 

 

 

Daha sonra trafikteki tüm araçların konum 

bilgisi alınır. Bu bilgiler dizi halinde de alı-

nabilirdi, kodda trafikte 3 araç olduğuna 

vurgu yapılmak için teker teker alınmıştır. 

Daha sonra kod içeresinde güncel olarak 

araçların uçan arabamıza mesafesini hesap-

lamak için diğer araçlarla konum farkı mut-

lak değeri alınarak trafik_mesafe_e=[] ve 

trafik_mesafe_b=[] dizilerine eklenir. 
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 if(min(trafik_mesafe_e)>min(trafik_me-
safe_b)): 
  print("enlemesine yakin") 
  ctrl=0 
  if(gnss_e- min(trafik_mesafe_e)>0): 
    
    var_e1=gnss_e-7 
    var_b1=gnss_b 
    var_e2= var_e1 
    var_b2= var_b 
    var_e3= var_e 
    var_b3= var_b 
    hizli_ucus(gnss_e-7 ,gnss_b) 
  else: 
     
  
    var_e1=gnss_e+7  
    var_b1=gnss_b 
    var_e2= var_e1 
    var_b2= var_b 
    var_e3= var_e 
    var_b3= var_b 
    hizli_ucus(gnss_e+7 ,gnss_b) 
 else: 
  print("boylamasina yakin") 
  ctrl=0 
  if(gnss_b-min(trafik_mesafe_b)>0): 
    var_e1=gnss_e 
    var_b1=gnss_b+7 
    var_e2= var_e 
    var_b2= var_b1 
    var_e3= var_e 
    var_b3= var_b 
   
    hizli_ucus(gnss_e ,gnss_b+7) 
  else: 
    var_e1=gnss_e     
    var_b1=gnss_b-7 
    var_e2= var_e 
    var_b2= var_b1 
    var_e3= var_e 
    var_b3= var_b 
    hizli_ucus(gnss_e ,gnss_b-7) 
 

Daha sonra algoritma trafikteki diğer araç-

ların enlemesine ya da boylamasına olarak 

yakın olduğunu hesap eder. 

 

 

Eğer enlemesine yakın ise enlemesine 

uzaklaşan bir rota, boylamasına yakın ise 

boylamasına uzaklaşan bir rotayı 3 ayaklı 

bir şekilde oluşturur.  

Uzaklaşma için uçan aramamız yakın ol-

duğu enlem veya boylam değerini 7 artırır-

ken uzak olduğu enlem veya boylam değe-

rini sabit bırakır. Buda hedeflerden uzak-

laştıran enlemesine veya boylamasına dik-

leme bir hareket oluşturur. İkinci konum 

için uzaklaşıldığı konum korunurken vara-

cağı konumdaki enlem veya boylam bilgisi 

kullanılır. Son hedef için ise simülasyonun 

başında gösterilen hedef belirlenir. 
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 return 1 

 

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

cevaplayınız. 

Youtube linki https://www.youtube.com/watch?v=eCVcIStUeho 
 

5.1. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 
Hastanelerin olduğu veri yapısı cezeri.harita.hastaneler[]dir. cezeri.harita.hastane-

ler[i].enlem cezeri.harita.hastaneler[i].boylam şeklinde sırasını i değişkeni ile belirtme şartıyla 

hastanenin koordinat bilgisi alınabilir. 

5.2. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1’de verilen örnek-
teki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritma aşağıdadır. 

 
 Algoritma Açıklama 

 def Hastane_bul(): 
    gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
    gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
 
    e_bolgesi1 = cezeri.harita.has-
taneler[0].enlem 
    e_bolgesi2 = cezeri.harita.has-
taneler[1].enlem 
    e_bolgesi3 = cezeri.harita.has-
taneler[2].enlem 
 
    b_bolgesi1 = cezeri.harita.has-
taneler[0].boylam 
    b_bolgesi2 = cezeri.harita.has-
taneler[1].boylam 
    b_bolgesi3 = cezeri.harita.has-
taneler[2].boylam 
 
    h0=distance(gnss_e,e_bol-
gesi1,gnss_b,b_bolgesi1) 
    h1=distance(gnss_e,e_bol-
gesi2,gnss_b,b_bolgesi2) 
    h2=distance(gnss_e,e_bol-
gesi3,gnss_b,b_bolgesi3) 

Hastane_bul fonksiyonu ana program içeri-

sinden tetiklenir. Nasıl tetiklendiğinden 

bahsedilecektir. Öncelikle cezeri.harita.has-

taneler[] dizisi içerisinden Haritadaki hasta-

nelerin enlem ve boylam bilgisi sırasıyla 

alınır. Daha sonra uçan arabanın güncel ko-

numuna göre hangisinin daha yakın olduğu 

hesaplanır. Programın içerisinde iki konum 

arasındaki mesafeyi ölçen koddan bahsedi-

lecektir. En son en yakın hastanenin hangisi 

olduğuna karar veren if cümleleri kullanıl-

mıştır. En yakın bulunan hastanenin dizi 
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    if(h0<h1 and h0<h2): 
     return 0 
    if(h1<h2 and h1<h0): 
     return 1 
    if(h2<h1 and h2<h0): 
     return 2 

içerisindeki yeri ana programa geri döndü-

rülür. 

 def distance(xi,xii,yi,yii): 
    sq1 = (xi-xii)*(xi-xii) 
    sq2 = (yi-yii)*(yi-yii) 
    return math.sqrt(sq1 + sq2) 

Bu fonksiyon Nokta 1 ve Nokta 2 gibi iki 

nokta arasında uzanan bir doğrunun uzunlu-

ğunu bulur. Diğer bir değişle iki nokta ara-

sındaki mesafedir. Bu çizgisel mesafe, iki 

nokta arasındaki yatay mesafenin karesi ile 

dikey mesafenin karesinin toplamının kare-

köküdür (Wikihow, 2022). 

. 

    if(cezeri.acil_durum==True): 
      var_e=cezeri.harita.hastane-
ler[hastane_bul()].enlem 
      var_b=cezeri.harita.hastane-
ler[hastane_bul()].boylam 

Ana program içeresinde acil durumun kont-

rolü ve eğer varsa en yakın hastanenin bu-

lunup yönlendirmesi böyle programlanmış-

tır. 

 

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

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=DXAdi6FmnPg 
 

6.1 GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? (2 Puan) 
 

GNSS arızasını programın farklı kesimlerinde farklı veri yapıları ile kontrol edilmekte-

dir. Programın içeresinde sık sık güncel konum bilgisi alındığından dolayı gelen verilerin sıfıra 

eşit olup olmadığı bu alanlarda kontrol edilmektedir. Kullanım şekli aşağıda verilmiştir. 

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

Bunun dışında cezeri.gnss.hata ve cezeri.gnss.karisim veri yapıları ile alınan True ve 

False değerlerine göre işlemlere karar verilmektedir.  
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cezeri.gnss.hata: GNSS sensörünün çalışma durumu. Eğer "True" ise sensörde arıza var de-

mektir. 

cezeri.gnss.karisim: GNSS sensörünün gürültü durumu. Eğer "True" ise spoofing saldırısı ol-

muştur ve gürültülü veri döndürmektedir. 

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

 
 Algoritma Açıklama 

 def inis():    
     global ulasilan_hedef_sayisi  
     varis_bolgesi = cezeri.hedef-
ler[ulasilan_hedef_sayisi-1] 
     var_e= varis_bolgesi.enlem 
     var_b= varis_bolgesi.boylam 
     cezeri.dur() 
     y=varis_bolgesi.yukselti 
 
     if(cezeri.gnss.irtifa-y>40 or ce-
zeri.barometre.yukseklik-y>40): 
      cezeri.yazdir("Hizli inis suru-
yor")      
      cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 
      cezeri.bekle(1) 
      return 1 
     if((cezeri.gnss.irtifa-
y<=40 and cezeri.gnss.irtifa-
y>=20) or (cezeri.barometre.yukseklik-
y<40 and cezeri.barometre.yukseklik-
y>20)  ): 
      cezeri.yazdir("orta hiz inis su-
ruyor")      
      cezeri.asagi_git(cezeri.orta) 
      cezeri.bekle(1) 
      return 1 
     if((cezeri.gnss.irtifa-
y<20 and cezeri.gnss.irtifa-
y>1) or (cezeri.barometre.yukseklik-
y<20 and cezeri.barometre.yukseklik-
y>1)  ): 

      bolge = cezeri.harita.bolge(ce-
zeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) 
      if(bolge.inis_bolgesi==True): 
        cezeri.yazdir("yavas inis suru-
yor")      
        cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

Standart iniş fonksiyonumuz sadece gnss 

verileri ile inişi sağlamamaktadır baro-

metre ile inişi teyit edilmektedir. Bu sa-

yede çapraz kontrol ile irtifa tespit edilip 

iniş sağlanmaktadır. Gnss ve barometre 

arızasından sonra inişi gerçekleştiren al-

goritmamızda vardır daha sonraki soru-

larda bahsedilecektir.  
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        cezeri.bekle(1) 
      else: 
        gnssis_e() 
        gnssis_b()  
   
 
     if((cezeri.gnss.irtifa-
y==0) or (cezeri.barometre.yukseklik-
y<3)): 
      cezeri.yazdir("Baykar ve A Ta-
kimi Or-
tak ucusu sona erdi. Bir baska yolcu-
lukta gorusmek uzere")   
      cezeri.dur() 
      global ctrl 
      ctrl=4 
      return 1 
 

 

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

revi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=l3Dhr8Yyqgg 
 

7.1. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algorit-
mayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

Algoritma Açıklama 

def gnssis_b(): 
     
     
    global last_position_e, last_posi-
tion_b,var_e3,var_b3 
    global mesafe_et,mesafe_bt 
    mesafe_e=round(var_e3-last_posi-
tion_e,6) 
    mesafe_b=round(var_b3-last_posi-
tion_b,6) 
 
     
    if(mesafe_et==0): 
          mesafe_et=mesafe_e  
          mesafe_bt=mesafe_b 
    if(mesafe_bt<-2.520 ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -2520 
         cezeri.saga_git(cezeri.orta) 
         cezeri.bekle(4) 

Yağmurlu ve rüzgarlı dahil olmak üzere tüm 

hava koşullarında araç sağa sola yukarı ve 

aşağı yapacağı hareketlerin 1. 2. 3. 4. saniye 

verilerileri tutulmuştur. Bu işlem yapılırken 

Uçan arabanın durağan pozisyondan mı 

yoksa hareket eder pozisyondan hareket eder 

pozisyona geçiş yaptığında ayrıyeten gözlen-

miş ve buna göre bir tablo oluşturulmuş. 

Tabloda aralıkların az olması için yavaş 
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         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1)     
    if(mesafe_bt<-1.800 and mesafe_bt>-
2.520  ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 1.800)   
         cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 
         cezeri.bekle(4) 
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1)      
    if(mesafe_bt<-1.380 and mesafe_bt>-
1.800  ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 1.800)   
         cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 
         cezeri.bekle(3) 
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1)        
    if(mesafe_bt<-0.910 and mesafe_bt>-
1.380): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 1380)   
         cezeri.saga_git(cezeri.orta) 
         cezeri.bekle(2) 
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1)        
    if(mesafe_bt<-0.655 and mesafe_bt>-
0.910): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 0.910)   
         cezeri.saga_git(cezeri.orta) 
         cezeri.bekle(1) 
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt<-0.455 and mesafe_bt>-
0.655  ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 0.655)   
         cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(3) 
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt<-0.265 and mesafe_bt>-
0.455  ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 0.455)   
         cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(2) 
         cezeri.dur()  

hareketlerden başlayarak hemen hemen eşit 

aralıklar ile genişlikler oluşturulmuştur.  

Durağan halden hızlanırken: 

HIZLI 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,17 

2sn 0,53 

3sn 0,59 

4sn 0,71 

 

ORTA 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,16 

2sn 0,36 

3sn 0,39 

4sn 0,47 

 

YAVAŞ 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,085 

2sn 0,18 

3sn 0,19 

4sn 0,2 

 



20 

         cezeri.bekle(1)             
    if(mesafe_bt<-0.085 and mesafe_bt>-
0.265): 
         mesafe_bt= mesafe_bt - (-
0.265)   
         cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(1) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt<-0.050 and mesafe_bt>-
0.085): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(- 0.085) 
         cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(1)   
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1)   
    if(mesafe_bt<0.0 and mesafe_bt>-
0.050): 
         cezeri.bekle(1)     
         cezeri.dur()       
    if(mesafe_bt>2.720 ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt-  2.720 
         cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 
         cezeri.bekle(4) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1)  
    if(mesafe_bt>1.800 and me-
safe_bt<2520  ): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(1.800)   
         cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 
         cezeri.bekle(4) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1)  
    if(mesafe_bt>1.380 and me-
safe_bt<1.800): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(1.800)   
         cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 
         cezeri.bekle(3) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.910 and me-
safe_bt<1.380): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(1.380)   
         cezeri.sola_git(cezeri.orta) 
         cezeri.bekle(4) 

 

Hareketli halde hızlanırken: 

HIZLI 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,6 

2sn 0,6 

3sn 0,6 

4sn 0,72 

 

ORTA 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,39 

2sn 0,39 

3sn 0,39 

4sn 0,47 

 

YAVAŞ 

Zaman Yer Değiştirme 

1sn 0,2 

2sn 0,2 

3sn 0,2 

4sn 0,24 
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         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.655 and me-
safe_bt<0.910): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(0.910)   
         cezeri.sola_git(cezeri.orta) 
         cezeri.bekle(3) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.455 and me-
safe_bt<0.655): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
(0.655)   
         cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(4) 
         cezeri.dur()  
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.265 and me-
safe_bt<0.455): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -
( 0.455)   
         cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(3)    
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.085 and me-
safe_bt<0.265): 
         mesafe_bt= me-
safe_bt - (0.265)   
         cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(2)       
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt>0.050 and me-
safe_bt<0.085): 
         mesafe_bt= mesafe_bt -(0.0855) 
         cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
         cezeri.bekle(1)        
         cezeri.dur() 
         cezeri.bekle(1) 
    if(mesafe_bt<0.0 and me-
safe_bt>0.050): 
         cezeri.bekle(1)          
         cezeri.dur()    
    return 1 
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8. Senaryo 12’de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları ce-

vaplayınız. 

8.1. GNSS karıştırma (jamming ) ve yanıltma ( spoofing ) nedir? Farkları neler-
dir? (4 Puan) 

 
 

Küresel konumlandırma sistemlerine yapılan bilinçli saldırılar genel itibariyle GNSS 

karıştırması ve GNSS aldatması olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. GNSS karıştırılması; 

hedef alıcı cihaza yönlendirilen ve alıcının gürültü seviyesinin artırarak, uygulanan gürültü ile 

gerçek sinyalin ayırt edilememesinin ve böylelikle alıcının konum bilgisinin üretilememesin 

sağlanması olarak açıklanmaktadır. Başka bir deyişle GPS karıştırması, GPS alıcısının doğru 

sinyali alamayacak şekilde sağırlaştırılmasıdır. (Borio ve ark., 2016) 

GNSS aldatması ise; alıcıya uydudan beklediği sinyalin manipülasyona uğratılarak, is-

tenilen özellikteki bilginin enjekte edilmiş bir sürümünün, sanki uydudan gelen gerçek veriymiş 

gibi gönderilmesidir. GNSS alıcısı sinyalde kodlanmış bilginin doğru formatta gelip gelmediği 

ile ilgilenmektedir. GNSS cihazı kendisine uygun formatta ve yeterli güçte gelen sinyali çöze-

rek, kullanıcıya sunmaktadır. Özetle aldatma, GNSS alıcısına gerçek GNSS sinyali formatında 

gönderilen hatalı konum, rota ve sürat bilgisini içerir. Bu sinyali alan kullanıcı, kendisini farklı 

bir konumda, hatalı rota ve sürat bilgisi ile takip eder. (Kaplan ve ark, 2005), (Humphreys ve 

ark, 2008), (Montgomery ve ark, 2009) 

 
Karıştırma teknikleri aldatma tekniklerine göre daha basit elektronik devreler, daha az 

güç ve istihbarat bilgisi gerektirmektedir. Bir GNSS alıcısını karıştırmak maksadıyla; bölgede 

gürültü uygulanması durumunda, uygulanan gürültünün gücü, bant genişliği ve niteliği önem 

kazanmaktadır. GNSS frekansında yüksek güçle yapılan karıştırma etkisi, alıcıların GNSS sin-

yallerini tespit etmelerini zorlaştırmaktadır. Gürültü karıştırması, ortama GPS frekansında ve 

alıcı bant genişliğine yakın bir aralıkta, yayılım yapılmasıdır. Karıştırıcılar genellikle sinyal 

gücünün üzerinde bir çıkış yapabildikleri bölgelerde alıcıların GPS sinyallerini almalarını en-

gellemektedir. Bir bölgede karıştırıcıların etkin olduğu durumda, “GPS Denial Zone” olarak 

tabir edilen GPS kör sahaları oluşabilmektedir. 

Karıştırıcı/aldatıcı sistemlerin temelde iki amacı vardır. Bunlardan biri hedef kullanıcı-

ların seyrüsefer yardımcısı kullanmasını kısıtlamak, diğeri ise herhangi bir birliğin veya ha-

rekâtın gizliliğini sağlamaktır. İlkinde aldatma teknikleri kullanılırken ikincisinde genellikle 

karıştırma metotlarına başvurulmaktadır. (Pullen ve ark, 2012) 
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8.2. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1’de ve-
rilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
 Algoritma Açıklama 

 if(abs(cezeri.gnss.enlem-last_posi-
tion_e) >=1 and abs(ce-
zeri.gnss.boylam-last_posi-
tion_b)>=1):  
       cezeri.dur() 
       print("spoofing")  
 

En son doğru olarak alınmış enlem boylam 

bilgisi güncel bilgiler ile karşılaştırılır eğer 

fark 1 den fazla ise Spoofing olduğuna karar 

verileri. değer olarak 1 kullanılmasının ne-

deni uçan araba en hızlı modunda bile 1 en-

lem veya 1 boylam hareket etmez. 

Not: Haritada sınırların aşımı söz konusu ol-

duğunda bu değişir bunun gerçek hayatta 

mümkün olmaması durumundan göz ardı 

edilmiştir. 

    if(not(gnss_b==0.0)): 
    last_position_b=gnss_b 
   if(not(gnss_e==0.0)): 
    last_position_e=gnss_e 
 

Son enlem ve boylam bilgisi bu kod parçası 

ile alınır. 

   gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
  gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
 

Güncel konum bilgisi programın bir çok ye-

rinde olduğu gibi cezeri.gnss veri yapısı kul-

lanılarak alınır. 

 if(cezeri.gnss.karisim==1): 
       cezeri.dur() 
       print("spoofing")  
 

Başka bir kontrol yöntemi ise GNSS sensö-

rünün gürültü durumudur. Eğer "True" ise 

spoofing saldırısı olmuştur ve gürültülü veri 

döndürmektedir. 

 

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

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=6p10mRJeUZE 
 

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

İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Bu Senaryoda Lidar, Radar Baro-

metre ve Gnss aynı anda hata verdiği olmaktadır. Bu sebeple elimizde yön bulmak için kalan 

son sensor olan imu sensor kullanılmaktadır. Imu sensor ile bölgede x ve y boyutunda hareket-

sizken dış etmenlerin etkisi ile oluşan enlem ve boylam farkını gidermek için imu verileri 
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okunmakta ve aynı değerin tersine bir hareketle uçan araba sabitlenmeye çalışılmaktadır. Sabit 

bir iniş gerçekleştirmek için sık aralıklar ile tekrarlanan algoritma sayesinde sıfıra yakın hata 

ile iniş gerçekleştirilmektedir. 

9.2. Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan) 
 

Şekil 1’de gösterimi yapıldığı gibi Lidar, Radar, Barometre ve Gnss sensörleri aynı anda 

bozulmaktadır. Eğer bozulmaz ise herhangi bir sensor verisi ile inişe devam edilmektedir. Eğer 

bozulursa kör diye tabir edebileceğimiz imu sensör destekli iniş gerçekleştirilebilmektedir.  

 

 
Şekil 1 Lidar, Radar, Barometre Ve Gnss Sensörleri Aynı Anda Bozulma Anı 

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

 Algoritma Açıklama 

 if(cezeri.imu.Vx>0 and ce-
zeri.imu.Vx<6): 
        cezeri.geri_git(cezeri.yavas) 
     if(cezeri.imu.Vx>6 and ce-
zeri.imu.Vx<9): 
        cezeri.geri_git(cezeri.orta) 
     if(cezeri.imu.Vx>9 and ce-
zeri.imu.Vx<12): 
        cezeri.geri_git(ce-
zeri.hizli)    
 
     if(cezeri.imu.Vx<0 and ce-
zeri.imu.Vx>-6): 

En son doğru olarak alınmış enlem boy-

lam bilgisi güncel bilgiler ile karşılaştı-

rılır eğer fark 1 den fazla ise Spoofing 

olduğuna karar verileri. değer olarak 1 

kullanılmasının nedeni uçan araba en 
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        cezeri.ileri_git(cezeri.ya-
vas) 
     if(cezeri.imu.Vx<-6 and ce-
zeri.imu.Vx>-9): 
        cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 
     if(cezeri.imu.Vx<-9 and ce-
zeri.imu.Vx>-12): 
        cezeri.ileri_git(ce-
zeri.hizli) 
 
     if(cezeri.imu.Vy>0 and ce-
zeri.imu.Vy<6): 
        cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 
     if(cezeri.imu.Vy>6 and ce-
zeri.imu.Vy<9): 
        cezeri.saga_git(cezeri.orta) 
     if(cezeri.imu.Vy>9 and ce-
zeri.imu.Vy<12): 
        cezeri.saga_git(ce-
zeri.hizli)    
 
     if(cezeri.imu.Vy<0 and ce-
zeri.imu.Vy>-6): 
        cezeri.sola_git(cezeri.yavas) 
     if(cezeri.imu.Vy<-6 and ce-
zeri.imu.Vy>-9): 
        cezeri.sola_git(cezeri.orta) 
     if(cezeri.imu.Vy<-9 and ce-
zeri.imu.Vy>-12): 
        cezeri.sola_git(ce-
zeri.hizli)   
     cezeri.dur() 
     cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)   
 

hızlı modunda bile 1 enlem veya 1 boy-

lam hareket etmez. 

10. Senaryo 15’te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava 

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Youtube linki:  https://www.youtube.com/watch?v=Su94k4CUG50 
 

10.1. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? (2 Puan) 
 

Manyetometre veri kaybını cezeri.manyetometre.hata verisi ile ana programın içere-

sinde sürekli olarak kontrol edilmektedir. True olduğu durumlarda başka program parçaları te-

tiklenmektedir. 
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10.2. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de veri-
len örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
 Algoritma Açıklama 

  if(cezeri.manyeto-

metre.hata==False): 

      last_manyetometre_veri=ro-

und(cezeri.manyetometre.veri,2) 

 

 

Bundan önce gnss verilenin saklandığı 

gibi herhangi bir bozulma durumda Uçan 

arabanın baktığı son yönü bulmak için 

soldaki kod parçası kullanılır. 

  if(manyetometre_duzeltme==False):  
   sayi=((last_manyetometre_veri-ro-
und(cezeri.manyetometre.veri,2))*10) 
   if(cezeri.manyeto-
metre.hata==True):  
      if(sayi>0): 
       cezeri.don(0.111) 
       cezeri.bekle(0.9*sayi) 
       cezeri.dur() 
       cezeri.bekle(1) 
      else: 
       cezeri.don(-0.111) 
       cezeri.bekle(0.9*sayi) 
       cezeri.dur() 
       cezeri.bekle(1) 
 

Uçan arabanın baktığı yönü 0 radyan’ a 

getirmek önemlidir. Bundan sonra ulaşıla-

cak konum için birçok çözüm yöntemi 

kullanılabilir. Bunlardan en hızlısı 

hizli_ucus algoritması olabilir 

 
10.3. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1’de verilen örnek-
teki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 
 Algoritma Açıklama 

 def hizli_ucus(var_e,var_b): 
   gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
   gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
   bolge = cezeri.harita.bolge(ce-
zeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) 
   if (var_e-gnss_e<1 and var_e-
gnss_e> -1): 
       ince_ucus_x=1 
   if (var_b-gnss_b<1 and var_b-
gnss_b>-1): 

“cezeri.gnss “ verisi hava aracının konumu 

bilgisini verir. var_e ve var_b iniş yapılacak 

enlem ve boylam bilgisini içerir. Konum ile 

ulaşılacak enlem ve boylam bilgisi her 

fonksiyon çalıştırıldığında kontrol 
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       ince_ucus_y=1 
   if(ince_ucus_x!=1 or ince_ucus_y!
=1): 
    if((var_e-gnss_e)>0.7): 
       cezeri.ileri_git(ce-
zeri.hizli) 
    if((var_e-gnss_e)<-0.7): 
       cezeri.geri_git(cezeri.hizli) 
    if((var_b-gnss_b)>0.7): 
       cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 
    if((var_b-gnss_b)<-0.7): 
       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 
    cezeri.bekle(0.75)  
    

edilmektedir. Eğer 1 enlemden veya boy-

lamdan az olursa ince_ucus_x ve 

ince_ucus_y değişkenlerine 1 verisi yükle-

nir. Bunun dışında fark 0.7 den fazla olduğu 

sürece hızlı (12 m/s ile 13.2 m/s aralığında) 

bir şekilde seyahat devam eder. 

     if(((var_e-gnss_e)>-0.38) and ((var_e-
gnss_e)< 0.38) and ((var_b-gnss_b)>-
0.38) and ((var_b-gnss_b)<0.38)): 
     global ctrl 
     ctrl=3 
     cezeri.dur() 
     return 1 
   return 1 

Eğer enlem boylam farkı pozitif ya da ne-

gatif 0.38 değeri arasında aynı anda olursa 

iniş başlar. Kod daha kısa yazılabilirdir an-

laşıla bilirlik için böyle yazılmıştır. 

 
 

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

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

11.1. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan) 
cezeri.batarya.veri yapısını kullanarak bataryanın şarj düzeyi hakkında bilgi sahibi 

olunmuştur. 
 

11.2 Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerek-
tiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan) 
32’nin altı olarak planlanmıştır. 

 
11.3. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 
Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı cezeri.harita.sarj_istasyonlari[] dır. Aşağıda en 

yakın şarj istasyonunu veren kod parçası verilmiştir. 
 
def batarya_bul(): 
    global sarj_uzaklik 
    gnss_e=cezeri.gnss.enlem 
    gnss_b=cezeri.gnss.boylam 
 
    e_bolgesi1 = cezeri.harita.sarj_istasyonlari[0].enlem 
    e_bolgesi2 = cezeri.harita.sarj_istasyonlari[1].enlem 
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    e_bolgesi3 = cezeri.harita.sarj_istasyonlari[2].enlem 
 
    b_bolgesi1 = cezeri.harita.sarj_istasyonlari[0].boylam 
    b_bolgesi2 = cezeri.harita.sarj_istasyonlari[1].boylam 
    b_bolgesi3 =cezeri.harita.sarj_istasyonlari[2].boylam 
 
    h0=distance(gnss_e,e_bolgesi1,gnss_b,b_bolgesi1) 
    
    h1=distance(gnss_e,e_bolgesi2,gnss_b,b_bolgesi2) 
    sarj_uzaklik=h1 
   
    h2=distance(gnss_e,e_bolgesi3,gnss_b,b_bolgesi3) 
    sarj_uzaklik=h2 
 
     
           
    cezeri.yazdir("uzaklik 0") 
    cezeri.yazdir(h0) 
     
    cezeri.yazdir("uzaklik 1") 
    cezeri.yazdir(h1) 
 
    cezeri.yazdir("uzaklik 2") 
    cezeri.yazdir(h2) 
 
    if(h0<h1 and h0<h2): 
     sarj_uzaklik=h0 
     return 0 
    if(h1<h2 and h1<h0): 
     sarj_uzaklik=h1    
     return 1 
    if(h2<h1 and h2<h0): 
     sarj_uzaklik=h2   
     return 2 
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12. Kaynakça  

Rapor “İçindekiler”, “Kaynakça” ve “Kapak” sayfası içermektedir ve 29 Sayfadan oluş-

maktadır. 

Kaynakçaları sıralamadan önce, Rider programında içerikleri ve şartnamedeki açıkla-

maları hazırlayan yetkililere teşekkür ederiz. Bunun dışında 3 ders şeklinde, Riders Platformu-

nun eğitimi veren değerli hocamıza teşekkür ederiz. Raporun tümünde kendilerinin verdiği ay-

rıntılardan yararlanılmıştır. 
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