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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. Kodu yazarken Python programlama dili kullanıldı. Python programlama dilini 

özelliklerinden bazıları şunlardır; Yazımı ve kaynak dodunun bakılması diğer 

dillere kıyasla daha kolaydır, dilin girintili çıkıntılı yapısı sayesinde kolay 

okunan bir dilidir ve çalışmaya başlandığında yorumlanabilir bir yapıda 

olduğundan önceden bir derleme yapılmasına gerek duyulmamaktadır. 

 

II. C++ programlama dili tercih edilirdi. Çünkü; nesne yönelimli bir programlama 

dilidir, Python kadar olmasa da basit bir dildir ve taşınabilir bir yapıdadır yani 

kaynak kodumuz başka bir yerde gerekli program var ise orada da 

çalıştırılabirlir. 

 

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. 

 

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinin genel hata özellikleri; çalışma durumu ve 

gürültü durumudur. Çalışma durumunda veri vermeyi keserler veya yanlış veri 

alınır, gürültü durumunda ise sensörler çalışırken fazla ses çıkarırlar. 
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2. Senaryo 1’de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki sor-

uları cevaplayınız. 

-Soru: 

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

ilen 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 

cezeri.gnss.enlem = guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam = guncel_boylam 

Cezerinin anlık konumunu veren komutlar 

değişkenlere atandı. 

cezeri.hedefler[0].enlem=hedef_enlem_b 

cezeri.hedefler[0].boylam=hedef_boylam_b 

B bolgesinin enlem ve boylamları değişken-

lere atandı. İşlemleri adım adım yapabilmek 

için step diye bir değişken  oluşturuldu. 

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) 

Eğer enlem küçükse cezeri.ileri_git() 

Eğer enlem büyükse cezeri.geri_git() 

Eğer boylam küçükse cezeri.sola_git() 

Eğer boylam büyükse cezeri.saga_git() 

komut bölümü eklenerek hedefe ulaşıldı. 

 

II. “cezeri.hedefler” dizisi, aracın gitmesi gereken koordinatları vermektedir. 

III. Hava aracının inişe  geçmesi için hava aracı ile hedef arasındaki mesafenin 1 kareden 

az olması ve hava aracının gereken irtifa aralığında (120-160) olmasıdır. 

IV. İniş sırasında irtifa tespiti için GNSS sensöründen yararlanıldı. 

V. İniş esnasında yere inme hızı 6 m/s olarak ayarlandı. “cezeri.asagi_git(cezeri.yavas)” 

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

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. Yasak bölgelerin tespiti için “cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” dizisi 

kullanıldı. (“cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler” dizisi haritadaki uçuşa yasa-

klı bölgelerin saklandığı dizidir.) 

 

 

II.  

Algoritma Açıklama 

cezeri.gnss.enlem = guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam = guncel_boylam 

Cezerinin anlık konumunu veren komutlar 

değişkenlere atandı. 

cezeri.hedefler[0].enlem=hedef_enlem_b 

cezeri.hedefler[0].boylam=hedef_boylam_b 

ucusa_yasakli_enlem = [] 

ucusa_yasakli_boylam = [] 

B bolgesi bolgesinin enlem ve boylamları 

değişkenlere atandı. 2 tane yeni dizi oluştu-

ruldu. 

for konum in range(0,243): 

    ucusa_yasakli_enlem.ap-

pend(cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolge-

ler[konum].enlem) 

    ucusa_yasakli_boylam.ap-

pend(cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolge-

ler[konum].boylam) 

 

 

if cezeri.gnss.boylam < max(ucusa_yasa-

kli_boylam) and cezeri.gnss.boylam > 

min(ucusa_yasakli_boylam) : 

Ucusa yasaklı bolge 243 enlem ve 

boylamdan oluştuğu için aralık 0 ile 243 

arasında verildi. Append komutu ile dizilere 

ekleme yapıldı. Bunun amacı maksimum ve 

minimum değerler bulundu. Maksimum ve 

minimum değerlere göre aracın gitmesi ger-

eken rota bulundu. 
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    if cezeri.gnss.enlem < max(ucusa_yasa-

kli_enlem) + 5: 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 

 

    elif cezeri.gnss.enlem < max(ucusa_yasa-

kli_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) 
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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” dizisi kullanıldı. 

II.  

Algoritma Açıklama 

cezeri.gnss.enlem=guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam=guncel_boylam 

Cezerinin anlık konumunu veren komutlar 

değişkenlere atandı. 

cezeri.hedefler[0].enlem=hedef_enlem_b 

cezeri.hedefler[0].boylam=hedef_boylam_b 

Step = 0 

B bolgesi bolgesinin enlem ve boylamları 

değişkenlere atandı.İşlemleri adım adım 

yapabilmek için step diye bir değişken  

oluşturuldu. 

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: 

            cezeri.dur() 

            cezeri.ileri_git(cezeri.hizli)  

            step = 3 

      

    if step == 3: 

        if 25.0 < cezeri.ros_zamani() < 45.0: 

Zamana göre denenerek ileri, sağa, sola ve 

geri git komutları ile trafik bölgesi at-

latıldıktan 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() 

komut bölümü eklenerek hedefe ulaşıldı. 
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            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 saklandığı dizidir. 

II.  

Algoritma Açıklama 

guncel_enlem = cezeri.gnss.enlem 

guncel_boylam = cezeri.gnss.enlem 

Cezerinin anlık konumunu 

veren komutlar değişkenlere 

atandı. 

Hastane = 0 

yakin_hast=0 

Gerekli değişkenlere atandı. 

for Hastane in range (0,4): 

        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] 

        if Hastane == 4:  

            hastane_4 = cezeri.harita.hastaneler [3] 

 

    ######################################   1.   

################################################ 

    hastane_1_uzaklik_enlem = guncel_enlem - 

cezeri.harita.hastaneler[0].enlem 

    hastane_1_uzaklik_boylam = guncel_boylam - 

cezeri.harita.hastaneler [0].boylam 

Toplam hastane sayısı 

bulundu bunlar değişkenlere 

atandı. Sonra hastanelerin 

aracın o anki konumuna göre 

uzaklıkları bulundu. Sonra 

ise o anki konum ile hastane 

arasındaki fark bulundu ve 

ona göre en yakın hastane 

seçildi. 
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    ######################################   2.   

################################################ 

    hastane_2_uzaklik_enlem = guncel_enlem - 

cezeri.harita.hastaneler [1].enlem 

    hastane_2_uzaklik_boylam = guncel_boylam - 

cezeri.harita.hastaneler [1].boylam 

    ######################################   3.   

################################################ 

    hastane_3_uzaklik_enlem = guncel_enlem - 

cezeri.harita.hastaneler [2].enlem 

    hastane_3_uzaklik_boylam = guncel_boylam - 

cezeri.harita.hastaneler [2].boylam 

    ######################################   4.   

################################################ 

    hastane_4_uzaklik_enlem = guncel_enlem - 

cezeri.harita.hastaneler [3].enlem 

    hastane_4_uzaklik_boylam = guncel_boylam - 

cezeri.harita.hastaneler [3].boylam 

 

                                ####### Fark bulma ####### 

    hastane _fark_1 = abs(hastane_1_uzaklik_boylam - gun-

cel_boylam) + abs(hastane_1_uzaklik_enlem - guncel_en-

lem) 

    hastane_fark_2 = abs(hastane_2_uzaklik_boylam - gun-

cel_boylam) + abs(hastane_2_uzaklik_enlem - guncel_en-

lem) 

    hastane_fark_3 = abs(hastane_3_uzaklik_boylam - gun-

cel_boylam) + abs(hastane_3_uzaklik_enlem - guncel_en-

lem) 

    hastane_fark_4 = abs(hastane_4_uzaklik_boylam - gun-

cel_boylam) + abs(hastane_4_uzaklik_enlem - guncel_en-

lem) 
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    if hastane_fark_1 < hastane_fark_2 and hastane_fark_1 

< hastane_fark_3 and hastane_fark_1 < hastane_fark_4: 

        yakin_hast= 1  

    if hastane_fark_2 < hastane_fark_1 and hastane_fark_2 

< hastane_fark__3 and hastane_fark__2 < hastane_fark_4: 

        yakin_hast= 2  

    if hastane_fark_3 < hastane_fark_1 and hastane_fark_3 

< hastane_fark_2 and hastane_fark_3 < hastane_fark_4: 

        yakin_hast= 3  

    if hastane_fark_4 < hastane_fark_1 and hastane_fark_4 

hastane_fark_2 and hastane_fark_4 < hastane_fark_3: 

        yakin_hast= 4 

                             

 

 

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 arızasını “cezeri.gnss.hata” veri yapısı ile tespit edildi .  

II.  

 

 

 

Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == True: 

    if cezeri.radar.mesafe < 30: 

         cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) 

    else: 

          cezeri.asagi_git(cezeri.hizli) 

GNSS sensöründe hata olup olmadığı kontrol 

edilir. Eğer hata olduğu tespit edildiğinde radar 

sensörüne geçildi ve iniş tamamlandı. 
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7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi 

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 

cezeri.gnss.enlem=guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam=guncel_boylam 

Cezerinin anlık konumunu veren bu kodu 

bir güncel_enlem ve guncel_boylam olarak  

değişkene atandı. 

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 

 

step = 0 

B bolgesi ve C bolgesinin enlem ve 

boylamları değişkenlere atandı.İşlemleri 

adım adım yapabilmek için step değişkenine 

atandı. 

rotasyon_b = 3.003        error = 

donus_acisi_c - cezeri.manyetometre.veri 

        command = error * pk 

        cezeri.don(command) 

 

Hedefe dön komutu kullanılarak yatay 

pozisyon hesabı yapmadan ileri git komutu 

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

cevaplayınız. 

-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 karıştırma (jamming): GNSS kablosuz bir sinyalle çalıştığı için, radyo 

frekansı ile iletişim kurar. Jamming, bu sinyallerin daha güçlü bir sinyal 

tarafından bastırılmasıdır. 

GNSS yanıltma ( spoofing ): radyo paraziti, zayıf GNSS sinyallerine baskın 

çıkarak uydu sinyali kaybına ve potansiyel olarak konumlandırma kaybına 

neden olur. yanıltma, alıcıyı yanlış bir konumda olduğuna inandırma vb 

şeylerde kullanılır. 

Farkları: Spoofing’de saldırganın birden fazla uydudan sinyalleri yeniden 

oluşturabilmesini ve bunları özel olarak hedeflenen bir alıcıya iletebilmesini 

gerektirir ama Jamming’de ise koordine etmek ve gerçekleştirmek, GPS'i 

karıştırmaktan çok daha karmaşıktır. Saldırgan süreksizliği önlemek istiyorsa, 

alıcı antene saldıracağı fiziksel konumdaki uydu sinyaliyle yanlış sinyali 

senkronize etmelidir 

II.  

Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == True: 

 

Gnss de sorun olup olmadığı tespit edildi. 
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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. İniş esnasında Lidar sensörü kullanılmıştır. Bunun nedeni  irtifa için 

kullandığımız diğer sensörlerde veri kaybı yaşanmasıdır. 

II. İniş esnasında bütün sensörler denenmiştir ve bir tek lidar sensörü çalışmaya 

devam ettiği için lidar sensörü kullanıldı. 

III.     

Algoritma Açıklama 

if cezeri.gnss.hata == True: 

    cezeri.radar.mesafe 

 

GNSS sensöründe hata olup olmadığı 

kontrol edildi. Eğer hata varsa radar sen-

sörü kullanıldı. 

if cezeri.radar.hata == True: 

    cezeri.barometre.yukseklik 

Radar sensörü kontrol edildi. Eğer hata 

varsa barometre kullanılmaya başlandı. 

if cezeri.barometre.hata == True: 

    cezeri.lidar.mesafe 

Barometrede hata olup olmadığı kontrol 

edildi. Eğer hata varsa lidar sensörü kulla-

nılmaya başlandı. 
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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 veri kaybını “cezeri.manyetometre.hata” yapısı ile tespit ettik. 

II.  

Algoritma Açıklama 

cezeri.gnss.enlem=guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam=guncel_boylam  

Step = 1 

Cezerinin anlık konumunu veren bu kodu 

bir güncel_enlem ve guncel_boylam olarak 

değişkene atandı. 

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 bolgesi ve C bolgesinin enlem ve 

boylamları değişkenlere atandı. 

if Step=1 

    if guncel_enlem > hedef_enlem_b   

         cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam < hedef_boylam_b : 

         cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam > hedef_boylam_b : 

         cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

    if guncel_enlem < hedef_enlem_b :        

         cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

if guncel_enlem-1<hedef_enlem_b<gun-

cel_enlem+1 and guncel_enlem-

1<hedef_boylam_b<guncel_enlem+1: 

         Step = 2 

 

Step = 2 

Eğer enlem küçükse cezeri.ileri_git() 

Eğer enlem büyükse cezeri.geri_git() 

Eğer boylam küçükse cezeri.sola_git() 

Eğer boylam büyükse cezeri.saga_git() 

ilk b bolgesine ulaşıldı sonrada b bolgesinin 

koordinatlarına göre step 2 ye eşitlenip c 

bolgesine ulaşıldı. 
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    if guncel_enlem > hedef_enlem_b   

        cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

     if guncel_boylam < hedef_boylam_b : 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam > hedef_boylam_b : 

       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

    if guncel_enlem < hedef_enlem_b :        

       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

 

 

 

III.  

IV. Algoritma Açıklama 

cezeri.gnss.enlem=guncel_enlem 

cezeri.gnss.boylam=guncel_boylam  

Step = 1 

Cezerinin anlık konumunu veren bu kodu 

bir güncel_enlem ve guncel_boylam olarak 

değişkene atandı. 

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 bolgesi ve C bolgesinin enlem ve 

boylamları değişkenlere atandı. 

if Step=1 

    if guncel_enlem > hedef_enlem_b   

         cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam < hedef_boylam_b : 

         cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam > hedef_boylam_b : 

         cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

    if guncel_enlem < hedef_enlem_b :        

         cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

if guncel_enlem-1<hedef_enlem_b<gun-

cel_enlem+1 and guncel_enlem-

1<hedef_boylam_b<guncel_enlem+1: 

         Step = 2 

Eğer enlem küçükse cezeri.ileri_git() 

Eğer enlem büyükse cezeri.geri_git() 

Eğer boylam küçükse cezeri.sola_git() 

Eğer boylam büyükse cezeri.saga_git() 

ilk b bolgesine ulaşıldı sonrada b bolgesinin 

koordinatlarına göre step 2 ye eşitlenip c 

bolgesine ulaşıldı. 
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Step = 2 

    if guncel_enlem > hedef_enlem_b   

        cezeri.geri_git(cezeri.hizli)  

     if guncel_boylam < hedef_boylam_b : 

        cezeri.sola_git(cezeri.hizli)  

    if guncel_boylam > hedef_boylam_b : 

       cezeri.saga_git(cezeri.hizli) 

    if guncel_enlem < hedef_enlem_b :        

       cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

 

 

 

 

 

 

 

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 gerek-

tiğini seçtiniz? Neden?  

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?  

-Çözüm: 

I. “cezeri.batarya.veri” dizisi bize bataryanın doluluk durumunu vermektedir. 

II. Batarya doluluk durumu yüzde 40’ın  altına indiğinde şarj istasyonuna inilmesi 

gerektiği seçilmiştir. Bunun nedeni hava aracının Batarya doluluk oranının 

yüzde 40’ın altına indiğinde hedefe güvenli bir şekilde varış yapma ihtimalinin 

düşük olmasıdır. 

III. “cezeri.harita.sarj_istasyonlari” dizisi haritadaki bütün şarj istasyonlarının 

içinde bulunduran dizidir.  
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12.  Kaynakça  

• https://www.youtube.com/watch?v=EzHgbO1Cee4 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://www.bilgisudur.com/post/python-programlama-dilinin-ozellikleri 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://educationforinnovation.org/python-101/ 

Erişim Tarih = 23.06.2022 

• https://www.bilgisudur.com/post/c-dilini-ozellikleri 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://www.yusufsezer.com.tr/cpp-nedir/#:~:text=C%2B%2B%20program-

lama%20dilini%20C%20dilinden,bi%C3%A7imli-

lik%2C%20kal%C4%B1t%C4%B1m%20gibi%20imkanlara%20sahiptir. 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://www.guvenlikonline.com/makale/553/jamming-nedir-jamming-saldirilari-na-

sil-onlenir.html#:~:text=Kablosuz%20g%C3%BCvenlik%20sistemleri%20ve%20kab-

losuz,b%C3%BCt%C3%A7eli%20bir%20ekipman%20ile%20yap%C4%B1labilir. 

Erişim Tarihi = 24.06.2022 

• https://eksisozluk.com/gps-spoofing--7218602 

Erişim Tarihi = 24.06.2022 

• https://www.sabah.com.tr/egitim/barometre-sensoru-ne-ise-yarar-akilli-telefonlarda-

bulunan-barometre-sensoru-nasil-calisir-e1-5768664 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://ritimblog.com/2016/08/28/yukseklik-olcumu-gps-ve-barometre/ 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

• https://xcmag.com/news/gps-versus-barometric-altitude-the-definitive-answer/ 

Erişim Tarihi = 23.06.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=EzHgbO1Cee4
https://www.bilgisudur.com/post/python-programlama-dilinin-ozellikleri
https://educationforinnovation.org/python-101/
https://www.bilgisudur.com/post/c-dilini-ozellikleri
https://www.yusufsezer.com.tr/cpp-nedir/#:~:text=C%2B%2B%20programlama%20dilini%20C%20dilinden,bi%C3%A7imlilik%2C%20kal%C4%B1t%C4%B1m%20gibi%20imkanlara%20sahiptir
https://www.yusufsezer.com.tr/cpp-nedir/#:~:text=C%2B%2B%20programlama%20dilini%20C%20dilinden,bi%C3%A7imlilik%2C%20kal%C4%B1t%C4%B1m%20gibi%20imkanlara%20sahiptir
https://www.yusufsezer.com.tr/cpp-nedir/#:~:text=C%2B%2B%20programlama%20dilini%20C%20dilinden,bi%C3%A7imlilik%2C%20kal%C4%B1t%C4%B1m%20gibi%20imkanlara%20sahiptir
https://www.guvenlikonline.com/makale/553/jamming-nedir-jamming-saldirilari-nasil-onlenir.html#:~:text=Kablosuz%20g%C3%BCvenlik%20sistemleri%20ve%20kablosuz,b%C3%BCt%C3%A7eli%20bir%20ekipman%20ile%20yap%C4%B1labilir
https://www.guvenlikonline.com/makale/553/jamming-nedir-jamming-saldirilari-nasil-onlenir.html#:~:text=Kablosuz%20g%C3%BCvenlik%20sistemleri%20ve%20kablosuz,b%C3%BCt%C3%A7eli%20bir%20ekipman%20ile%20yap%C4%B1labilir
https://www.guvenlikonline.com/makale/553/jamming-nedir-jamming-saldirilari-nasil-onlenir.html#:~:text=Kablosuz%20g%C3%BCvenlik%20sistemleri%20ve%20kablosuz,b%C3%BCt%C3%A7eli%20bir%20ekipman%20ile%20yap%C4%B1labilir
https://eksisozluk.com/gps-spoofing--7218602
https://www.sabah.com.tr/egitim/barometre-sensoru-ne-ise-yarar-akilli-telefonlarda-bulunan-barometre-sensoru-nasil-calisir-e1-5768664
https://www.sabah.com.tr/egitim/barometre-sensoru-ne-ise-yarar-akilli-telefonlarda-bulunan-barometre-sensoru-nasil-calisir-e1-5768664
https://ritimblog.com/2016/08/28/yukseklik-olcumu-gps-ve-barometre/
https://xcmag.com/news/gps-versus-barometric-altitude-the-definitive-answer/

