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

soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 

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

açıklayınız.  

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

verilerinin farkı nedir?  

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

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 

-Çözüm:  

 

I. Kod yazarken python dilini kullanıldı. Okunması oldukça kolay olan pythonun 

kaynak kodunun bakımı da kolaydır. Kütüphanesi, tüm platformlarda aynı ara 

birime sahip oluşu ve çapraz platform ile uyumluluğu dikkat çekmektedir 

 

II. Python dilini kullanılmasaydı C# dili tercih edilirdi. Nesne yönelimli bir dildir. 

Güvenli yazılım olanağı sağlar. C# da yalnızca belirlenen bellek konumuna 

erişilebilir. Bu da programın güvenliğini arttırır. Güncelleme imkanı mevcuttur. 

Yapılandırılmış proglamlama dili C#, bir çok işlevsel özelliği sayesinde daha 

anlaşılır ve kolay değiştirilebilirdir. Bütünü bozmayan küçük parçalar sayesinde 

anlaşılırlık daha kolay. C# derleme ve yürütme süresi hızlı bir proglamlama di-

lidir. Zengin kütüphane, C# kütüphaneleri ile çok sayıda işlem kolaylık kazanır 

ve daha farklı kodlamalar gerçekleştirilebir. 

III. Barometre sensörü, atmosferik basınç değiştiğinde genişleyen veya büzülen bir 

aneroid hücre kullanır. Bu hareket kolların yükselmesine neden olur, bu da ön 

ekranda basınç okumasını yapar. 

GNSS ile barometrenin farklarından bazıları şunlardın 

- GNSS sinyalleri her zaman elde edilemez 

- GNSS’ler jeoide veya elipsoide göre yükseklik verir. 

- GNSS’ler rakımı mesafe olarak gösterirken, barometreler rakımı basınç 

ölçümlerine göre gösterir. 
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IV. Ivme ölçer ve dönü ölçer sensörlerinin hata karakteristikleri şunlardır: çalışma 

durumu ve gürültü durumudur. Çalışma durumunda veri vermeyi keserler veya 

yanlış veri alınır, gürültü durumunda ise sensörler çalışırken fazla ses çıkarırlar. 

 

 

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

daki soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

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

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

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?  

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

 

-Çözüm:  

I.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atandı. 

varis_enlemi = cezeri.hedefler[0].enlem  

varis_boylami = cezeri.hedefler[0].boylam  

Varış noktasının enlemini ve boylamını “va-

ris_enlemi” ve “varis_boylami” adında iki 

adet değişkene atandı. 

if arac_enlemi < varis_enlemi:        

       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

if arac_boylami < varis_boylami: 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

if arac_boylami > varis_boylami: 

       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

if arac_enlemi > varis_enlemi: 

        cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

küçükse ileri git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan küçükse sola git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan büyükse sağa git. 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

büyükse geri git. 

Kod satırları kullanılarak hedefe ulaşılmıştır. 
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II. Aracın gitmesi gereken varış noktası, “cezeri.hedefler” komut dizisi ile bulunmuştur. 

 

III. Aracın yere inişinde kontrol edilecek koşullar araç ile varış noktası arasında 1 birim 

kareden az kalmasıdır. 

 

IV. İniş sırasında irtifa algılamak için GNSS sensörü kullanılmıştır. 

 

 

V. Aracın yere iniş hızı, “cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)” komutu kullanılarak hız 6 m/s 

olacak şekilde ayarlandı. Bu hız değerinin terch edilmesinin nedeni, kullanılabilecek 

diğer hızlar ile iniş işleminin test edilmesi, testin sonucunda diğer hızların araçta hasara 

sebep olması ve görevin başarısız olarak sonlandığının fark edilmesidir. Bu sebepten 

ötürü de aracın iniş hızı yavaş yani “6 m/s” olarak ayarlanmıştır.  

 

 

 

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

ları cevaplayınız. 

-Soru: 

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?  

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

-Çözüm: 

 

I. “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” veri yapısı içinde yasaklı bölgelerin ko-

numunun enlem ve boylam olarak saklandığı veri dizisidir. Bunun için yasaklı 

bölgelerin tespit edilmesinde kullanılan veri yapısıdır. 

II.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

 

 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atandı. 
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ucusa_yasakli_enlem = [] 

ucusa_yasakli_boylam = [] 

 

for konum in range(0,243): 

    ucusa_yasakli_enlem.append(cezeri.ha-

rita.ucusa_yasakli_bolgeler[konum].enlem) 

    ucusa_yasakli_boylam.append(cezeri.ha-

rita.ucusa_yasakli_bolgeler[konum].boy-

lam) 

 

 

if cezeri.gnss.boylam < max(ucusa_ya-

sakli_boylam) and cezeri.gnss.boylam > 

min(ucusa_yasakli_boylam) : 

    if cezeri.gnss.enlem < max(ucusa_ya-

sakli_enlem) + 5: 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 

 

    elif cezeri.gnss.enlem < max(ucusa_ya-

sakli_enlem) + 5 : 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

    else: 

        if guncel_enlem > hedef_enlem: 

            cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

        if guncel_boylam < hedef_boylam : 

            cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

        if guncel_boylam > hedef_boylam: 

            cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

        if guncel_enlem < hedef_enlem:        

            cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

Yasaklı bölgenin enlemleri ve boylamlarını 

içine attığımız “ucusa_yasakli_enlem” ve 

“ucusa_yasakli_boylam” adında iki dizi 

oluşturup içine enlem ve boylam değerleri-

mizi gönderdik. 

Bir for döngüsü ile yasaklı bölgenin enlem 

ve boylamlarının tamamını oluşturduğumuz 

dizilerin içine ekledik. 

 

 

 

Araç uçuşa yasaklı bölgenin maksimum en-

lem ve minimum enlem değerleri arasında 

ise çıkana kadar sola git. 

Ve daha sonra enlem için de aynısını yapar. 

 

Araç yasaklı bölgenin başlangıç enlem ve 

boylam değerleri ile son enlem ve boylam 

değerleri arasında değilse direkt olarak b 

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

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

mayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

-Çözüm: 

 

I. Diğer araçların konumlarını tespit etmek için “cezeri.trafik” dizisini 

kullanılmıştır. 

 

II.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atandı. 

Cezeri.hedefler[0].enlem  

Cezeri.hedefler[0].boylam 

Step = 0 

Hedefin enlemini ve konumunu veren bir 

“hedef_enlem_b” değişken daha tanımlan-

mış olup işlemleri adım adım yapabilmek 

için ise step değişkeni atanmıştır. 

if step == 0: 

        if cezeri.gnss.irtifa < 119: 

            cezeri.yukari_git(cezeri.hizli) 

        else: 

            cezeri.dur() 

            step = 2 

 

    if step == 2: 

        if cezeri.ros_zamani() < 25.0: 

Denemeler yapılarak ileri, geri, sağ ve sol 

gibi komutları kullanarak trafik bölgesi geçil-

dikten sonra 

Eğer enlem küçükse “cezeri.ileri_git()” 

Eğer enlem büyükse “cezeri.geri_git()” 

Eğer boylam küçükse “cezeri.sola_git()” 

Eğer boylam büyükse “cezeri.saga_git()” 

Kod satırları ile hedefe ulaşılmıştır. 
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            cezeri.dur() 

            cezeri.ileri_git(cezeri.hizli)  

            step = 3 

      

    if step == 3: 

        if 25.0 < cezeri.ros_zamani() < 45.0: 

            cezeri.dur() 

            cezeri.saga_git(cezeri.hizli)  

            step = 4 

     

    if step == 4: 

        if 45.0 < cezeri.ros_zamani() < 70.0: 

            cezeri.dur() 

            cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

            step = 5 

     

    if step == 5: 

        if 70 < cezeri.ros_zamani() : 

            if guncel_enlem > hedef_enlem :  

                cezeri.geri_git(cezeri.orta)  

 

            if guncel_boylam < hedef_boylam : 

                cezeri.sola_git(cezeri.yavas)  

 

            if guncel_boylam > hedef_boylam : 

                cezeri.saga_git(cezeri.yavas) 

 

            if guncel_enlem < hedef_enlem :  

                cezeri.ileri_git(cezeri.orta) 
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5. Senaryo 8’de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

-Soru: 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?  

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

gibi açıklayınız.  

-Çözüm: 

I. “cezeri.harita.hastaneler” haritadaki bütün hastenelerin enlem ve boylam ko-

numlarının saklandığı veri dizisi dir. 

 

II.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atadık 

varis_enlemi = cezeri.hedefler[0].enlem  

varis_boylami = cezeri.hedefler[0].boylam 

 

Varış noktasının enlemini ve boylamını “va-

ris_enlemi” ve “varis_boylami” adında iki 

adet değişkene atadık. 

for hastane in range (0,3): 

        if hastane == 1: 

            hastane_1 = cezeri.harita.hastaneler[0] 

        if hastane == 2: 

            hastane_2 = cezeri.harita.hastaneler[1] 

        if hastane == 3: 

            hastane_3 = cezeri.harita.hastaneler[2] 

 

    hastane_1_uzaklik_enlem = guncel_enlem - ce-

zeri.harita.hastaneler[0].enlem 

    hastane_1_uzaklik_boylam = guncel_boylam - ce-

zeri.harita.hastaneler[0].boylam 

Bütün hastanelerin enlem ve boy-

lamlarını değişkenlere atandı ve 

aracın şu anki enlem ve boylam 

bilgisi ile bütün hastanelerin enlem 

ve boylam bilgisi arasındaki farkı 

alındı. Aradaki fark en az olan has-

tane en yakın hastane olarak belir-

lendi. 



10 

 

    hastane_2_uzaklik_enlem = guncel_enlem - ce-

zeri.harita.hastaneler[1].enlem 

    hastane_2_uzaklik_boylam = guncel_boylam - ce-

zeri.harita.hastaneler[1].boylam 

     

    hastane_3_uzaklik_enlem = guncel_enlem - ce-

zeri.harita.hastaneler[2].enlem 

    hastane_3_uzaklik_boylam = guncel_boylam - ce-

zeri.harita.hastaneler[2].boylam 

     

     

 

                        

    hastane_fark_1 = abs(hastane_1_uzaklik_boylam - 

guncel_boylam) + abs(hastane_1_uzaklik_enlem - 

guncel_enlem) 

    hastane_fark_2 = abs(hastane_2_uzaklik_boylam - 

guncel_boylam) + abs(hastane_2_uzaklik_enlem - 

guncel_enlem) 

    hastane_fark_3 = abs(hastane_3_uzaklik_boylam - 

guncel_boylam) + abs(hastane_3_uzaklik_enlem - 

guncel_enlem) 

 

    if hastane_fark_1 < hastane_fark_2 and has-

tane_fark_1 < hastane_fark_3: 

        en_yakin_hastane = 1  

    if hastane_fark_2 < hastane_fark_1 and has-

tane_fark_2 < hastane_fark_3 : 

        en_yakin_hastane = 2  

    if hastane_fark_3 < hastane_fark_1 and has-

tane_fark_3 < hastane_fark_2 : 

        en_yakin_hastane = 3 
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6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için 

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?  

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

verilen örnekteki gibi açıklayınız. 

-Çözüm: 

 

I. GNSS arızası “cezeri.gnss.hata” veri yapısı ile tespit edilmiştir. Cezeri.gnss.hata 

eğer “True” değerine eşit ise hata var, değil ise hata yok demektir. 

II.  

 

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

revi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

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

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız.  

-Çözüm: 

I.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atanmıştır. 

Cezeri.hedefler[0].enlem=hedef_enlem_b 

Cezeri.hedefler[0].boylam=hedef_boylam_b 

Cezeri.hedefler[1].enlem=hedef_enlem_c 

Cezeri.hedefler[1].boylam=hedef_boylam_c 

B bölgesi ve C bölgesinin enlem ve boylam-

ları değişkenlere atanmıştır. 

Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == True: 

    cezeri.lidar.mesafe 

 

Yazılan algoritmaya göre öncelikle gnss sen-

söründe hata olup olmadığı kontrol edilir. 

Eğer hata varsa yani “cezeri.gnss.hata” de-

ğeri “True” değerine eşitse lidar sensörü ile 

irtifa hesaplaması yapılmıştır. 
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rotasyon_b = 3.003         

error = donus_acisi_c - cezeri.manyeto-

metre.veri 

        command = error * kp 

        cezeri.don(command) 

 

Hedefe “cezeri.don” komutunu kullanarak 

yatay pozisyon hesabı yapılmadan ileri git 

komutu kullanılarak gidilmiştir. 

 

 

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

vaplayınız. 

-Soru: 

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

 

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

ilen örnekteki gibi açıklayınız.  

 

 

-Çözüm: 

I. GNSS Spoofing Nedir? 

GNSS Spoofing, Yerel olarak iletilen ve alıcıyı kandırmak için kodlanan GNSS 

benzeri sinyallerin sağlanmasıdır. Bir GNSS sızdırma saldırısı, yapılandırılmış 

yanlış GNSS sinyallerini yayınlayarak bir GNSS alıcısını aldatmaya çalışır. Bir 

dizi normal GNSS sinyaline benzeyen veya başka bir yerde yakalanan orijinal 

sinyalleri yeniden yayınlayabilir, bu sahte sinyalleri alıcının kendi değerinin tah-

min etmesine neden olacak şekilde değiştirilebilir. Bulunduğu yerden farklı bir 

yerde bulunma veya bulunduğu yerde ancak farklı bir zamanda bulunma saldır-

gan tarafından belirlenir. Genellikle “taşıma saldırısı” olarak adlandırılan GNSS 

sızdırma saldırısının yaygın bir biçimi, yayın yapmakla başlar. Hedef, alıcı tara-

fından gözlemlenen gerçek sinyallerle senkronize sinyallerdir. Sahte sinyallerin 

gücü daha sonra kademeli olarak artırılır, böylece geminin GNSS alıcısı yanlış 

sinyalleri izler ve daha sonra gerçek sinyallere faklı bir konum bildirmek için 

manipüle edilir. 
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GNSS Jamming Nedir? 

GNSS jamming’e genellikle frekanslardaki sinyallere müdahale neden olur. Bu-

nunla birlikte sıkışmaya, uzay havası veya L1 frekansında sinyal yayan ve GNSS 

sinyal alımını sıkıştırabilen hatalı ekipman da dahil olmak üzere kasıtsız araçlar 

da neden olabilir.  

Jamming ve Spoofing Farkı: 

GNSS sinyallerinin gücü düşüktür, bu da zayıf bir parazit kaynağında alıcının 

arızalanmasına veya tehlikeli bir şekilde yanıltıcı bilgi üretmesine neden olabi-

lir. GNSS’nin tamamen kaybının saptanması oldukça kolaydır ancak sıkışma et-

kisinden kaynaklanan hareketler değildir ve tespit etmesi çok zor olabilen, sah-

tekarlığa benzer görünebilir. Spoofing daha tehlikelidir: bir uydu alıcısının ka-

fasını karıştıran, bir yer istasyonundan gelen yanlış bir sinyaldir. Basitleştirmek 

gerekirse, jamming alıcının ölmesine, spoofing ise alıcının yalan söylemesine 

neden olur.  

II.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atanmıştır. 

varis_enlemi = cezeri.hedefler[0].enlem  

varis_boylami = cezeri.hedefler[0].boylam  

Varış noktasının enlemi ve boylamı “va-

ris_enlemi” ve “varis_boylami” adında iki 

adet değişkene atanmıştır. 

if cezeri.gnss.hata == True: 

print(“gnss hata”) 

 

“cezeri.gnss.hata” bize gnss’in çalışma duru-

munu gönderir. Bizde bunu bir koşul yapısı 

ile sorgulatarak gnss’in çalışıp çalışmadığını 

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

için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

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

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?  

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

-Çözüm: 

I. İnişi gerçekleştirmek için lidar sensörü kullanılmıştır. Bunun sebebi yapılan tes-

tler sonucu lidar sensöründen gelen verilerde diğer sensörlere göre daha az veri 

kaybı yaşanmasıdır. 

 

II. Sensörlerin tamamı ekip tarafından yazılan bir kod ile test edilmiştir. Test so-

nucu lidar sensörünün diğer sensörlere kıyasla daha iyi çalıştığı 

gözlemlenmiştir.  

 

III.     

Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == True: 

print(“gnss hata”) 

 

Gnss sensöründe hata olup olmadığı kontrol 

edilir ve hata var ise terminale “gnss hata” ya-

zısı yazdırılır. 

if cezeri.radar.hata == True: 

print(“radar hata”) 

Radar sensöründe hata olup olmadığını kont-

rol edilir ve hata var ise terminale “radar 

hata” yazısı yazdırılır. 

İf cezeri.barometre.hata == True: 

print(“barometre hata”) 

Barometre sensöründe hata olup olmadığı 

kontrol edilir ve hata var ise terminale “baro-

metre hata” yazısı yazdırılır. 

İf cezeri.lidar.hata == True: 

print(“lidar hata”) 

Lidar sensöründe hata olup olmadığını kont-

rol edilirve hata var ise terminale “lidar hata” 

yazısı yazdırılır. 

print(“gnss=”, Cezeri.gnss.irtifa) 

print(“barometre=”,cezeri.barometre.yuk-

seklik) 

print(“radar=”, cezeri.radar.mesafe) 

print(“lidar=”, cezeri.lidar.mesafe) 

Ölçüm sonuçlarını ekrana yazdırılır. 
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10. Senaryo 15’te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava 

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz?  

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

örnekteki gibi açıklayınız.  

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

gibi açıklayınız.  

-Çözüm: 

I. Manyetometre de veri kaybı yaşandığını “cezeri.manyetometre.hata” veri dizisi 

kullanılarak öğrenilmiştir. “cezeri.manyetometre.hata == True” ise manyetome-

tre de hata var demektir.  

 

II.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atanmıştır. 

varis_enlemi = cezeri.hedefler[0].enlem  

varis_boylami = cezeri.hedefler[0].boylam  

Varış noktasının enlemi ve boylamı “va-

ris_enlemi” ve “varis_boylami” adında iki 

adet değişkene atanmıştır. 

if arac_enlemi < varis_enlemi:        

       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

if arac_boylami < varis_boylami: 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

if arac_boylami > varis_boylami: 

       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

if arac_enlemi > varis_enlemi: 

        cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

küçükse ileri git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan küçükse sola git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan büyükse sağa git. 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

büyükse geri git. 

Kod satırları kullanılarak hedefe ulaşılmış-

tır. 
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III.  

Algoritma Açıklama 

arac_enlemi = cezeri.gnss.enlem 

arac_boylami = cezeri.gnss.boylam 

Aracın enlem ve boylamını veren bu komutu 

“arac_enlemi” ve “arac_boylami” adında iki 

değişkene atandı. 

Cezeri.hedefler[0].enlem  

Cezeri.hedefler[0].boylam  

pk = 0.5 

Step = 1  

rotasyon_b = 0.0 

rotasyon_c = 0.0 

Hedefin enlemini ve konumunu veren bir 

“hedef_enlem_b” adında bir değişken daha 

tanımlanmıştır. Dönme açısına bulmak için 

ise ayrı ayrı 3 değişken atanmıştır. İşlemleri 

de adım adım yapabilmek için “Step” adında 

bir değişken daha atanmıştır. 

if arac_enlemi < varis_enlemi:        

       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

if arac_boylami < varis_boylami: 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

if arac_boylami > varis_boylami: 

       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

if arac_enlemi > varis_enlemi: 

        cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

küçükse ileri git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan küçükse sola git. 

Aracın boylamı varış noktasının boylamın-

dan büyükse sağa git. 

Aracın enlemi varış noktasının enleminden 

büyükse geri git. 

Kod satırları kullanılarak hedefe ulaşılmış-

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

aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

-Soru: 

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?  

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini 

seçtiniz? Neden?  

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?  

 

 

 

-Çözüm: 

I. “cezeri.batarya.veri” adlı veri dizisi kullanılarak batarya ile ilgili veriler 

öğrenilmiştir.  

 

II. Bataryanın şarj durumu 45’in altına indiğinde aracın şarj istasyonuna gitmesini 

tercih edilmiştir. Bu şarj düzeyinin seçilmesinin sebebi aracın şarj durumu 

20’nin altına düştüğünde araç çalışmayı bırakmakta olmasıdır. Yapılan deneme-

ler sonucunda aracın o anki konumundan en yakın şarj istasyonuna giderken 

kullandığı enerji miktarının yüzde 25’in üzerine çıkmadığı fark edilmiştir. Bu 

durum doğrultusunda da aracın şarj durumunun yüzde 45’in altına indiğinde şarj 

istasyonuna gitmesine kararlaştırılmıştır. 

 

III. “cezeri.harita.sarj_istasyonlari” adlı veri dizisi enlem ve boylam cinsinden şarj 

istasyonlarının konumlarını vermektedir. 
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