
UÇAN ARABA YARIŞMASI
FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI:

Chika-Ra Mochi

(Büyük Güç)

TAKIM ÜYELERİ:

Ömer Musa Samancıoğlu

Mustafa Taha Hastarla

DANIŞMAN ADI: Yemen Güler



İçindekiler:

Sensörler ve Programlama Dili                                                                                                     2

Senaryo 1                                                                                                                                         5

Senaryo 4                                                                                                                                         7

Senaryo 7                                                                                                                                         7

Senaryo 8                                                                                                                                         7

Senaryo 10                                                                                                                                       8

Senaryo 12                                                                                                                                       9

Senaryo 13                                                                                                                                     10

Senaryo 15                                                                                                                                     11

Senaryo 16                                                                                                                                     13

Kanakça                                                                                                                                        14

1



Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili

aşağıdaki soruları cevaplayınız.

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

Kodlama için PYTHON dili kullanıldı. Python yüksek düzey (high-level)

programlama dilidir ve verilen komutları yorumlayarak çalışmaktadır. Bu dilin

temel felsefesi yazılan kodun anlaşılır ve okunabilir olmasıdır. Koda ait farklı

katmanlar (fonksiyonlar vs.) girinti kullanılarak ayrıştırılmaktadır. Bu sayede daha

az imla karakteri kullanılmış ve kod en baştan mecburi olarak okunabilir bir

şekilde yazılmış olmaktadır. Fonksiyonel programlama ve liste işleme en öne

çıkan özellikleri arasındadır.

Uçan araba algoritmalarını hazırlanırken Python dilinin felsefesinden ilham

almaya çalışıldı:

PYTHON’UN ZENİ (The Zen of Python):

Güzel çirkinden daha âlâdır. (Beautiful is better than ugly.)

Açık müphemden daha âlâdır. (Explicit is better than implicit.)

Yalın karmaşıktan daha âlâdır. (Simple is better than complex.)

Karmaşık çetrefilliden daha âlâdır. (Complex is better than complicated.)
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II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile

açıklayınız. (2 Puan):

Python yorumlanmış bir dil olduğu için yorumlayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Bu

ise uçan arabamızın hesaplamalarını yüksek hızda yapabilmesi için  daha güçlü

işlemci, dolayısı ile daha yüksek pil tüketimi anlamına gelmektedir.

Algoritmalar geliştirdikten sonra bunları daha düşük düzey dillerde daha optimize

kodlarını elde etmek mümkün olabilir. Bu şekilde uçan arabanın daha verimli ve

düşük enerji sarfiyatı ile çalışması temin edilebilir. Bunun için C gibi diller

kullanabiliriz. Fakat bu durumda Python’da hazır kullandığımız birçok fonksiyon

için kütüphanenin geliştirmesi gerekecektir.

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

verilerinin farkı nedir? (3 Puan):

Atmosferde yükseldikçe hava basıncı düşer. En yüksek hava basıncı deniz

seviyesindedir (0 metre).  Barometre sensörü aracın bulunduğu konumdaki hava

basıncını ölçerek bulunulan irtifayı tahmin edebilmektedir. Ancak atmosferik

olaylar ve hava durumu gibi değişken faktörler aynı irtifada farklı basınç

düzeylerine yol açabilmekte ve bu durum ölçüm hatalarına neden olmaktadır. Bir

basınç irtifa kaynağı olarak onaylanmamış olsa da, GNSS alıcıları, alınan GNSS

uydu sinyallerinin üçgenleştirilmesine dayalı olarak alıcı için GNSS'ten türetilen

bir irtifa değeri üretebilir. Bu üçgenleme formülü her zaman kullanılır ve tüm

irtifalarda aynı doğruluğu sağlar. GNSS'ten türetilen yükseklik değeri, sıcaklık

veya hava basıncı değişikliklerinden etkilenmez. Ama şunu da belirtmek gerekir

ki rotanın yükseklik profilini bilinmesi isteniyorsa barometrik altimetreler

GNNS’e nazaran daha uygundur. Dalgalanmalar çok daha küçüktür ve doğruluk

GNSS tabanlı cihazlardan daha iyidir.

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

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan):

Dönüölçer ve ivmeölçerin bir takım hata karakteristikleri vardır.
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a) Dönüölçerin genel hata karakteristikleri:

● Sistematik hata, giriş sıfır olduğunda sıfır olmayan herhangi bir sensör çıkışıdır.

● Ölçek faktörü hatası genellikle eskime veya üretim toleranslarından kaynaklanır.

● Doğrusal olmama çoğu sensörde bir dereceye kadar mevcuttur.

● Ölçek faktörü işaret asimetrisi genellikle uyumsuz itme-çekme yükselteçlerinden

kaynaklanır.

● Bir ölü bölge birimi genellikle mekanik zorlama veya kilitlenme nedeniyledir.

● Niceleme hatası, tüm sayısallaştırılmış sistemlerde bulunur. Giriş sabit

tutulduğunda niceleme hatası sıfır ortalama olmayabilir. (Niceleme hatası, A/D

dönüştürücüden gelen her bir örnekleme anında analog sinyal ile mevcut en yakın

dijital değer arasındaki farktır.)

b) İvmeölçer genel hata karakteristikleri:

● Sabit kayma hatası herhangi bir ivme bulunmuyor iken ölçülen değerdir. Sıcaklık

ile uyarılan değişimler, tekrarlanabilirlik, sabit terim olmak üzere hatanın

bileşenleri mevcuttur. Bir ivmeölçerin aktif olduğu her durumda hatanın sabit

terimi vardır. Hatanın sıcaklık ile uyarılan değişimleri ve sabit terim uygun statik

kalibrasyon testleri ile hata düzeltilebilir.

● İvmeölçer sabit kayma kararsızlığı ivmeölçerin aktif olduğu zamanki

farklılaşmadan ötürü olan hatadır. İvmeölçerin aktif olduğu her an bu hatanın

bileşeni değişir.

● İvmeölçer orantı katsayısı hatası, ivmeölçerin 1 olan ideal orantı katsayısı değeri

ile sensörün ölçtüğü orantı katsayısı arasındaki farktır (Orantı katsayısı, sensörün

çıkışındaki değişim ile girişindeki değişim arasındaki orandır). Sıcaklıkla uyarılan

değişimler, asimetri, doğrusal olmama hatası gibi bileşenleriyle hata sabit terimi

var olmaktadır. Statik kalibrasyon testleri ile orantı katsayısı hatasının sabit terim

bileşeni ve sıcaklıkla uyarılan değişim bileşeni tahmin edilebilir [5].

● İvmeölçer orantı katsayısı kararsızlığı, orantı katsayısındaki zamanla değişimi

ifade eder. İvmeölçerin etkin olduğu her an hatanın bu bileşeni de değişir. Bu
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hatanın belirlenmesi için çok uzun süreli testlerin gerçekleştirilmesi

gerekmektedir [5].

Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki

soruları cevaplayınız.

Video:

(https://drive.google.com/file/d/15jOnKONE2R7IRrggQyx6ciQXdpxfYxji/view?usp=shari

ng)

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

örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan):

Algoritma Açıklama

b_noktasi = cezeri.hedefler[0]

enlem_fark = b_noktasi.enlem - cezeri.gnss.enlem

boylam_fark = b_noktasi.boylam - cezeri.gnss.boylam

alfa_tan = abs(boylam_fark / enlem_fark)

carpan = 1

sure = 0

Aracın ve hedef

konumun koordinatları

vardır. Bu

koordinatların

enlemsel ve boylamsal

farkları vardır. Bu

farklar arasında eğim

ilişkisi vardır. Ve

duruma göre değişmek

üzere dönme yönü,

süresi ve miktarı

verileri vardır.

if boylam_fark > 0 and enlem_fark > 0:

carpan = 1

sure = math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark > 0 and enlem_fark < 0:

Hava aracının hedef

konuma bağlı olarak

bulunabileceği dört

farklı temel konumsal

açısı vardır.
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carpan = 1

sure = math.pi - math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark < 0 and enlem_fark < 0:

carpan = -1

sure = math.pi - math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark < 0 and enlem_fark > 0:

carpan = -1

sure = math.atan(alfa_tan)

cezeri.don(carpan)

cezeri.bekle(sure)

cezeri.dur()

Hava aracı dönmesi

gerektiği kadar doğru

yönde dönmektedir.

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz? (2

Puan):

Hedef noktasını “b_noktasi = cezeri.hedefler[0]” şeklinde tanımlandığında,

“b_noktasi.enlem” ve “b_noktasi.boylam” veri yapılarını kullanılarak gerekli

koordinatlar tespit edildi.

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

İniş için koşul seçimleri aracın gerekli mesafeyi katetmesi ve kendi koordinatları ile

hedefin koordinatlarının uyuşmasıdır.

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

İniş için hedef noktanın yükseltisi ile aracın yükseltisini karşılaştırmak ve belirli bir

sınırdan sonra yavaşlamak ve durmak için barometre kullanıldı.
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V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan):

İnişte aracın hızı hazır olarak bulunan kütüphaneden (cezeri.yavas) kullanılarak 6 m/s

olarak ayarlanmıştır.

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

cevaplayınız.

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

“cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” veri yapısından “for x in

cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler: print(x)” kodunu çalıştırarak yasak bölgelerin

koordinatlarını elde ettik.

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

sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan):

Diğer hava araçlarının konumları “cezeri.trafik” dizisinden elde edilebilir.

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

cevaplayınız.

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan):

Hastanelerin verilerinin bulunduğu veri yapısı “cezeri.harita.hastaneler”.

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

açıklayınız. (5 Puan):

Algoritma Açıklama

def mesafe_hesapla(hedef):

mesafe = 20 * math.sqrt((cezeri.gnss.enlem - hedef.enlem)**2

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

Herhangi bir noktaya

olan uzaklığımızı

hesaplayan bir
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return mesafe

def hastaneye_git():

#en yakin hastaneyi bulma

hastane_mesafe = None

for hastane in cezeri.harita.hastaneler:

mesafe = mesafe_hesapla(hastane)

if (hastane_mesafe is None) or (mesafe < hastane_mesafe):

hastane_mesafe = mesafe

en_yakin_hastane = hastane

“mesafe_hesapla(hede

f)” fonksiyonumuz

vardır. Acil durum

varlığında çalışan

“hastaneye_git()”

fonksiyonumuz içinde

hastane verilerine olan

mesafe sırayla

hesaplanmaktadır.

Eğer hesaplanan

mesafe bir öncekinden

daha küçük ise onun

yerini almaktadır. Tüm

verilere olan mesafe

hesaplanıp en küçük

olan tespit edilince en

yakın hastaneyi

bulmuş oluyoruz.

Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için

aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? (2 Puan):

“cezeri.gnss.hata” yapısının “True” dönmesi ile GNSS arızası tespit edilebilir.

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

örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan):

Algoritma Açıklama
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irtifa = cezeri.barometre.yukseklik

İrtifa verimizi tespit

etmek için GNSS arıza

durumunda barometre

verisinden aracın aktif

irtifasına göre değişen

bir irtifa verisi

tanımlandı.

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

cevaplayınız.

I. GNSS karıştırma (jamming ) ve yanıltma ( spoofing ) nedir? Farkları nelerdir? (4

Puan):

Karıştırmaya genellikle GNSS frekanslarındaki sinyallere olan müdahale neden olur.

Bununla birlikte, sinyal sıkışması, uzay hava durumu veya L1 frekansında sinyal yayan

ve GNSS sinyal alımını sıkıştırabilen hatalı ekipman da dahil olmak üzere, kasıtsız

araçlardan da kaynaklanabilir. Yanıltma, bir kullanıcının küresel navigasyon uydu sistemi

(GNSS) ölçümlerini değiştirerek GNSS konumlarını güvenilmez hale getirmeye yönelik

bir girişimdir. Bazı benzer serpintilere neden olsalar da,  karıştırma ve yanıltma iki çok

farklı süreçtir. Spoofing, saldırganın birden fazla uydudan sinyalleri yeniden

oluşturabilmesini ve bunları özel olarak hedeflenen bir alıcıya iletebilmesini gerektirir.

Hedeflenen alıcı, meşru sinyaller ile sahte sinyaller arasındaki farkı anlayamadığı sürece,

saldırı farkedilmeyebilir. Bir yanıltma saldırısını koordine etmek ve gerçekleştirmek,

özellikle kasıtlı olarak gizli bir senaryoda, GPS'i karıştırmaktan çok daha karmaşıktır.

Saldırgan kesikliği önlemek istiyorsa, alıcı antene saldıracağı fiziksel konumdaki uydu

sinyaliyle yanlış sinyali senkronize etmelidir. Saldırgan, hedef alıcı birimi taşıyan araca

spoofer'ı fiziksel olarak yükleyemez ise, alıcının yerini belirlemenin ve izlemenin başka

bir yolunu bulmalıdır. Bunu başarmanın, hepsi teknik olarak karmaşık olan birkaç farklı
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yolu vardır. Göz önünde bulundurulması gereken bu kırışıkla, GPS karıştırma

olaylarından daha az yanıltma raporunun olması durumu söz konusudur.

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan):

Algoritma Açıklama

gnss _spoof = 0

if cezeri.gnss.karisim:

gnss_spoof = 1

Spoofing durumu

“cezeri.gnss.karisim”

yapısı ile 1 veya 0

olmaktadır. 1 ise

vardır, 0 ise yoktur.

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

aşağıdaki soruları cevaplayınız.

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

İniş için diğer sensörler hata verdiğinde lidar sensörü kullanıldı çünkü aktif olarak

üstünde bulunulan yer ile olan irtifa mesafesini veriyor. Eğer hata durumu söz konusu

değilse barometre veya radar farklı hesaplamalar yapılarak kullanıldı (barometrede hedef

konumun verisi aracın verisinden çıkarılırken radarda direkt elde edilen veri kullanıldı).

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan):

Diğer sensörlerin arızalı olma durumu söz konusu olduğundan seçilmediler.

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan):
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Algoritma Açıklama

if cezeri.gnss.hata == True or cezeri.radar.hata == True or

cezeri.barometre.hata == True and cezeri.lidar.hata == False:

yukseklik = cezeri.lidar.mesafe

Diğer sensörlerin

arızalı olduğu

durumlarda yükseklik

tespiti için arızalı

olmayan sensör

verilerine geçiş

sağlanıyor.

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

aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? (2 Puan): Manyetometre kullanılmadan

bir açı hesaplama fonksiyonu tanımlıdır ve arka planda bu fonksiyonun yön hesaplaması

ile cezeri.manyetometre.veri verisi karşılaştırılmaktadır ve farklı çıktığında veri kaybı

tespit edilmektedir.

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

gibi açıklayınız. (5 Puan):

Algoritma Açıklama

b_noktasi = cezeri.hedefler[0]

enlem_fark = b_noktasi.enlem - cezeri.gnss.enlem

boylam_fark = b_noktasi.boylam - cezeri.gnss.boylam

alfa_tan = abs(boylam_fark / enlem_fark)

carpan = 1

sure = 0

Aracın ve hedef

konumun koordinatları

vardır. Bu

koordinatların

enlemsel ve boylamsal

farkları vardır. Bu

farklar arasında eğim

ilişkisi vardır. Ve

duruma göre değişmek
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üzere dönme yönü,

süresi ve miktarı

verileri vardır.

if boylam_fark > 0 and enlem_fark > 0:

carpan = 1

sure = math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark > 0 and enlem_fark < 0:

carpan = 1

sure = math.pi - math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark < 0 and enlem_fark < 0:

carpan = -1

sure = math.pi - math.atan(alfa_tan)

if boylam_fark < 0 and enlem_fark > 0:

carpan = -1

sure = math.atan(alfa_tan)

Hava aracının hedef

konuma bağlı olarak

bulunabileceği dört

farklı temel konumsal

açısı vardır.

cezeri.don(carpan)

cezeri.bekle(sure)

cezeri.dur()

Hava aracı dönmesi

gerektiği kadar doğru

yönde dönmektedir.

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

açıklayınız. (5 Puan):

Algoritma Açıklama

yon = carpan * sure
“carpan” ve “sure”

diye iki tane veri
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tanımlıdır. “carpan”

dönülünen yöne göre

negatif veya pozitif 1

olmaktadır. “sure” ise

arctanjant

fonksiyonuna bağlı

olarak dönme

miktarını verir. Bu iki

verinin çarpımı sonucu

gidilen yön

hesaplanabilir.

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

oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? (2 Puan):

“cezeri.batarya.veri” kullanılarak batarya durumu tespit edilebilir.

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini

seçtiniz? Neden? (2 Puan):

Eğer batarya durumu yüzde yirminin altına düşülürse görevin başarısız olacağı

bilinmektedir. Şarj istasyonlarına gitmek gerekli olacak bir durum var ise en yakın şarj

istasyonu bile olsa araç oraya varana kadar şarj kaybedecektir. Bu sebeple yüzde elli

seçildi ki hem şarj istasyonuna yeterli şarj kalmış olsun hem de yüzde yirminin altına

inilmesin (Şarj istasyonlarının en uzak olabileceği mesafe ve ortalama şarj tükenme

süresi hesaplanırsa aynı sonuca ulaşılacaktır).

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan):
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“cezeri.harita.sarj_istasyonlari” veri yapısı içinde şarj istasyonlarının verileri

bulunmaktadır.

Kaynakça:

[1]https://www.alpinetrek.co.uk/blog/barometric-and-gps-based-altimeters/

[2]https://support.garmin.com/en-US/?faq=vVuRmL80i18S6eC2vGMpz9

[3]https://www.researchgate.net/figure/Common-input-output-gyro-error-types-The-figure-illustra

tes-the-errors-in-typical-gyros_fig1_224101357

[4]https://www.researchgate.net/figure/Common-input-output-gyro-error-types-The-figure-illustra

tes-the-errors-in-typical-gyros_fig1_224101357

[5]http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2717/4994fa44-46

e4-4fd8-8fd4-31403ff62d09.pdf?sequence=1#page41

[6]https://peps.python.org/pep-0020/
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