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 1.Yönetici özeti 

 

Bu rapor Airbender takımı tarafından 2021 TEKNOFEST Karma Sürü Simülasyon Yarışması için 

hazırlanmıştır.  Yarışma şartnamesinde belirtilen görevlerin başarı ile sağlanabilmesi için gerekli literatür 

taraması sonrasında görev gereksinimlerine uygun alternatif tasarım algoritmalarını içermektedir.  

Yarışma başvurusundan itibaren takımımız jenerik kontrol algoritması oluşturmak için çalışmaktadır.  

Tasarım çözümü bölümünde araştırılan literatür özetlerini referans alarak ilgili kontrol algoritmaları ile 

sentez çalışmalarının karmaşık problemlerini MATLAB programı ile test ederek optimizasyon işlemi 

yapmaktayız. 

 

Teknik şartname sonrası paylaşılan simülasyon ortamında algoritma geliştirmelerimizi yapmaktayız. 

Bölüm 4 Tasarım çözümünde genel akış diyagramı ve diyagramda belirtilen algoritmaların simülasyon 

ortamında uygulanma örneği gösterilmiştir. 

 

Akademik ilgi alanlarımızdan olan ve çalışmalarını sağladığımız insansız hava araçlarında sürü kontrolü 

alanında TEKNOFEST’in sağladığı olanaklar ile bu alandaki bilgi ve becerilerimizi geliştirmeyi fırsat 

olarak görmekteyiz. 

 

1. Proje yönetimi 

 

1.1. Takım Organizasyonu 

 

 
 

Şekil 1. Takım Organizasyon Şeması 
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2. Proje Takvimi 

 

 
Şekil 2: Proje Takvimi 

3. Proje Gereksinimleri 

 

3.1. Sürü İHA ve İKA Kontrol Merkezi 

 

Merkez, meskun mahal ortamına ait tüm adres ve nüfus bilgilerinin olduğu ve pandemi yoğunluk 

haritasının güncel tutulduğu, insanların sağlık durumlarının anlık olarak takip edildiği birimdir. 

 

3.2. Görev Bölgesi 

 

Sürü İHA ve İKA Kontrol Merkezi’nden görevlendirilmesi yapılan İHA ve İKA’lar ilgili bölge ve adreslere 

gideceklerdir.  

 

• Sürü İHA’lar ile ilaç ve yemek taşınabilecektir. 

• Sürü İKA’lar ile hasta, ilaç, yiyecek ve içecek taşınabilecektir.  

• Görev bölgesinde en kısa sürede en fazla insana hizmet verilmesi için sürü sistemlerinin bu 

görev için ayrılan elemanları optimum faaliyet gösterecektir.  

• Hastalar İKA’lar ile en yakın kotası müsait hastanelere taşınacaktır.  

• Görev bölgesinde afet nedeni ile harabe binalar olabilecek, bu tip bölgelere de hizmet verilmesi 

gerekecektir. 
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Görevlendirilmesi yapılan İHA ve İKA’lar point_of_interest ile yayınlanan ROS mesajını dinleyerek görev 

bölgesine gidecektir. 

Görev bölgesine ulaşan sürü İKA ve sürü İHA’lar tanımlanmış kargo türlerine göre taşıma işlemi 

yapacaklardır. 

Görev alanına gelen İHA ve İKA’ların optimum faaliyet gösterebilmesi için belirlenen noktalara kısa 

zamanda ulaşması için eşzamanlı atama algoritması kullanılacaktır. 

Hastanelerin mevcut kotası için point_of_interest mesajından current_quotas değişkeni ile kotası müsait 

hastaneler tespit edilecektir. 

Sürü üyelerinin harabe binalarda faaliyet gösterebilmesi için duruma göre hasta tahliyesi,ilaç,yiyecek ve 

içecekleri uygun sürü üyeleriyle gerçekleştirecektir. 

 

3.3. Görev Bölgesindeki Adreslere Varış 

 

Sürü yönetim merkezi tarafından iletilen adreslere havadan veya karadan ulaşım mümkündür.  

• Görev bölgesine varılırken hava araçları için binalar, kara araçları için trafik unsurları gibi 

engellerden kaçınılması beklenmektedir. 

Görev alanına ulaşacak sürü üyeleri belirlenen noktalara giderken trafik ve binalar gibi engelleyici 

unsurlara dikkat edeceklerdir ve distance mesajı ile sürü üyeleri çarpışmadan kaçınabileceklerdir. 

 

3.4. İHA ve İKA İstasyonları 

 

İstasyonlar İHA ve İKA’ların toplandığı bölgelerdir. Sistemler bu bölgelerde bulundukları süre boyunca 

şarj olabileceklerdir.  

 

• İHA’lar bu bölgede istenilen sayıda konuşlandırılabilir.  

• İKA’lar bu bölgede istenilen sayıda konuşlandırılabilecektir.  

• Meskun mahal içerisinde bu istasyonlar birden fazla olabilecektir. 

 

Şarj olması gereken İHA ve İKA’lar point_of_interest ile yayınlanan ROS mesajını dinleyerek şarj 

istasyonuna gidebileceklerdir.Aynı istasyonda birden fazla sürü üyesi bulunarak toplanma veya şarj 

olma isteklerini yerine getirebileceklerdir. 

 

3.5. Optimum kaynak kullanımı ve rota planlama 

 

İHA ve İKA sürüsü için gerekli toplam araç miktarı, yardım ulaştırılacak hasta sayısı, gidilmesi gereken 

mesafeye göre bir en iyileme çalışması yapılacak, enerji tüketimi göz önünde bulundurulacaktır. 

Yardım ulaştırılacak hasta ismi ve konumu POI mesajlarında yayınlacaktır.Sürü üyeleri yardım 

ulaştırılması gereken hastaları bu şekilde öğrenecek ve böylece gidilmesi gereken mesafeye göre en 

iyileme çalışması yapabilecektir. 

Enerji tüketimi ve İHA’ların hasta arası mesafesi göz önünde bulundurularak rota planlaması 

gerçekleştirilecektir. 
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3.6.  Hastaların Tahliyesi 

 

Hasta yüklenmesi için source poi parametresi patient olmalıdır.İKA’lar hastanın menziline geldikten 

sonra ilgili hastanın ismi source poi parametresine verilerek yükleme işlemi yapılacaktır.Merkez 

tarafından POI mesajı dinlenip hastanın ismi ve konumu alınarak uygun İKA’ların görevlendirilmesi 

sağlanacaktır.  

Hastanın requirement parametresi REQUIREMENT_HOSPITAL olması gerekmektedir.  

 

3.7.  Hastalara Tıbbi Malzeme ve Yemek Taşıma 

 

Sürü üyelerinin  POI’den yayınlanan mesaj ile görev yerleri belirlenir.Yükleme yapılacak araç hastanenin 

menziline geldikten sonra ilgili hastanenin ismi source poi parametresine verilecektir. Hastanelerin 

isimleri ve konumları POI mesajlarında yayınlanacaktır.Yükleme için Cargo_type parametresi 

CARGO_TYPE_MEDICINE olarak verilmesi gerekmektedir. Yükleme yapılacak ilaç miktarı için ise 

amount parametresine verilmesi gerekmektedir.İlaç boşaltmak için vehicle_unload  servisi 

kullanılacaktır.Boşaltma işlemi için hastanın requirement parametresi REQUIREMENT_MEDICINE 

şeklinde olmalıdır.Erzak taşınması işlemi ilaç taşıma işlemlerine benzemektedir.Yükleme işlemi için 

source poi parametresi headquarter olmalıdır.Ayrıca Cargo_type parametresi CARGO_TYPE_FOOD  

olması gerekmektedir.Boşaltma işlemi için target poi parametresi patient olacaktır. Ayrıca requirement 

parametresi REQUIREMENT_FOOD olacaktır 

 

4. Tasarım Çözümü 

 

Bu kısımda literatürde bulduğumuz yöntemleri ve  tasarım alternatiflerimiz amacımıza en uygun şekilde 

belirtilmiştir. Ayrıca referans ve kaynaklar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 

4.1. Araçların hedef noktaya yönlendirilmesi 

 

Görev gereksinimlerini karşılamak için ilgili araçları eksenlerdeki hız kontrol edilerek hedef noktalara 

ulaşması gerekmektedir. Eksenlerdeki hız kontrolünde PID ile amaç fonksiyonu geliştirilmiştir. İlgili 

aracın her eksendeki maksimum hız değeri ve hedef ile arasındaki mesafe değerlerine normalizasyon 

işlemi uygulanarak hedefe yaklaştıkça hız değerinin azalması sağlanmıştır.  

 

𝑓(∆𝑥) = {
−𝑥,      ∆𝑥 < 0

𝑥,       ∆𝑥 ≥ 0
0,       ∆𝑥 = 0

              (1) 

 

Fonksiyonun aldığı konum farkına göre ilgili eksendeki yön belirlenmektedir. Bu sayede konum 

doğrultusunda hareket işlemi başlamaktadır. Elde edilen çıktı P tipi kontrolcüye normalizasyon değeri 

gönderilerek eksendeki hız belirlenmektedir. 

 

∆𝑋0 : Hedef ile mevcut konum arasındaki ilk fark 

∆𝑋   : Hedef ile mevcut konum arasındaki fark 

Vmax :  İlgili eksendeki maksimum hız değeri 
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𝑉𝑛𝑜𝑟𝑚  =  (|∆𝑋| × 𝑜𝑢𝑡_𝑚𝑎𝑥) / 𝑖𝑛_𝑚𝑎𝑥             (2) 

 

Denklem x’deki 𝑉𝑛𝑜𝑟𝑚 kontrol edilecek eksendeki hız olarak belirlenmektedir. 

 

4.2. Şarj Kontrolü 

 
Şarj fonksiyon modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

𝑦 =  ∆𝑥 {

İ𝐻𝐴 → 𝑥: 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑦𝑎𝑚𝑙/𝑢𝑎𝑣_𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑝𝑠

İ𝐾𝐴 → 𝑥: 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑦𝑎𝑚𝑙/𝑢𝑔𝑣_𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑝𝑠
𝑦: ş𝑎𝑟𝑗/𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒

 

 

Deşarj fonksiyon modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

𝑦 =  (1 + (2𝑥)
3
4 ∗ (

𝑧 + 1

15
)

1
6) ∗ 100 {

𝑧: 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑟𝑔𝑜 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

𝑥: |𝑡ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒| 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑙_𝑐𝑚𝑑 →  √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 

𝑦: 𝐷𝑒ş𝑎𝑟𝑗/𝑆𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒

 

 

4.3.  Hedef Konumlarının Belirlenmesi 

 

Senaryoda belirlenen hedef noktalarına hangi İHA ve İKA’nın gideceğinin belirlenmesi için eşzamanlı 

atama algoritması kullanılacaktır. Merkezi kontrol sisteminin olmayacağı göz önünde bulundurularak 

diğer sürü elemanlarının konum bilgileri ilgili ros topic mesajı dinlenerek işleme alınıp maliyet 

hesaplanacaktır. 

 

4.4. Eş zamanlı atama 
 

Macar Algoritması, doğru bir atama bulmak için pozitif tam sayı değerleri gerektirir [1]. Daha fazla analiz 

ve test yapıldıktan sonra, maliyet matrisi aşağıdaki şekildeki gibi olur: 

 

1. Matrisin maksimum değerli elemanı bulunur. 

2. Maliyet matrisinin her unsurunu bu maksimum değere bölünür. 

3. Ters çevirerek her elementin karşılığını bulunur. 

4. Her bir eleman 10 ile çarpılır. Sonucun tersi alınır. 

 

 
Şekil 3: Maliyet Matrisi 
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4.5. SWARM MODEL  
 

N-boyutlu bir Öklid uzayında bir sürü M birey (üye) düşünüldüğünde bireyler nokta olarak 

modellenmekte ve boyutları göz ardı edilmektedir[2]. Burada eşzamanlı hareket olduğu varsayılır ve 

zaman gecikmeleri olmaz, yani tüm üyeler aynı anda hareket eder ve diğer tüm üyelerin tam yani 

göreceli konumu bilinir.Bireysel i için düşünülen hareket denklemi aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

                                                                                                                                                          (3) 

                                                                                                                                  

 

4.6.  Çarpışma engelleme 

 

Çarpışma durumu temelde sürü üyelerinin birbirleriyle olan durumları ile ilgilidir.Çarpışmaya neden olan 

birçok unsur olabilir.Aşağıda bu unsurlardan bazılarını gidermek için literatürdeki önemli yöntemlere 

değinilmiştir.Bu yöntemlerden biri olan itme yönteminin problemimizi çözme açısından önemi olduğu 

düşünülmüştür. 

 

Daha kararlı davranış daha büyük sürü hızları için koşullar ve ayrıca dar alanlar içinde aşağıdaki 

şekildeki matematiksel formülasyon sunulmuştur. 

 

Doğrusal hareket halindeyken r0’a bağlı olarak bir karşıt hız üretilir [3].Eğer ajanlar arası mesafe 

belirlenen sınırdan az ise çarpışmayı engellemek için hız değerleri üretilir. Kullanılan algoritma  a tunable 

self-propelled flocking modeli olarak geçmektedir ve şekil 4’de itme formülü ile kullanılmaktadır. 

     

      

                                                                                                                                                     

 

 

Şekil 4: İtme İle İlgili Belirtilen Formül 

 

4.7. Engelden Kaçma 
 

Engelden kaçış aşaması tüm hava araçlarında olduğu gibi sürü iha teknolojisinde de önemli bir 

konudur.Buna yönelik birçok çalışma yapılmıştır.Bu çalışmalar verimlerine göre sıralandırıldığında en 

uygun yöntemin bulunması kolaylaşacaktır. 

 

İHA uçuş yolundaki engellerden kaçmak için bir kurtarma noktasına ihtiyaç duyar. Bunun için etkili bir 

engellerden kaçınma algoritması önermek gerekir. Bu amaçla, engele olan  bir mesafe ölçüsü kullanmak 

gerekir [4].Ayrıca kurtarma noktasına ulaşabilmek için manevra yapılmalıdır.Manevra sırasında sürü 

üyelerinin çarpışma olasılıklarının olabileceği unutulmamalıdır. 

 

İhalar rota üzerindeki i-inci noktaya (Xi,Yi) doğru uçarken aşağıdaki denklem kullanılarak yinelemeli 

olarak tanımlanabilir. 

 

                                                                                             (4) 
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                                                                          (5) 

                                                                                       (6) 

 

 
                                                                Şekil 5: Engelden Kaçma 

 

4.8. Yol Noktalarında Yörünge Oluşturma 
 

Yol noktalarında yörünge oluşturma aşağıdaki gibi gösterilebilir.                 

 

 
 

Şekil 6: Yol Noktalarında Yörünge Oluşturma[5] 

 

4.9. Üye-üye ve üye-engel etkileşimi 

 

Üye-engel etkileşimi için aşağıdaki formül kullanılmaktadır[6]. 
 

                                                                                                                                        (7) 

 

 

Her sürü üyesi i için her sürü üyesine ağırlıklı bir yön hesaplanır. 

 

 

                                                                                                                                                (8) 

 

 

4.10. Rota Planma 

 

Rota planlama işlemi için temelde başlangıç ve varış noktası bilinmelidir ancak cisimlerin hedefe olan 

hareketlerini minimum verimle yapmaları için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.Bundan dolayı sürü 
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üyelerinin rotalarını planlarken bu planlamayı maksimum verimle gerçekleştirmeleri için algoritmalara 

ihtiyaçları vardır.Bu algoritmalar en kısa ve verimli yolu veren algoritmalar olmalıdır.Sorunsuz 

kalkış,sorunsuz gidiş ve sorunsuz varış için deneyimlenmiş algoritmaların kullanılması büyük önem arz 

etmektedir.Buna ek olarak İHA’ların sorunsuz bir şekilde varış noktalarına gidebilmeleri için rotalarının 

önceden planlanması gerekir. Rotanın hesaplanma maliyeti yüksek olduğundan dolayı literatürde rota 

planlama işlemi için farklı meta sezgisel algoritma yaklaşımları vardır. 
 

İHA için rota/güzergâh planlaması alanında ulusal ve uluslararası yapılan TSP, ARP ve bağımsız 

rota/güzergâh çalışmalarında kullanılan modeller, stratejiler ve algoritma konusunda birçok çalışma 

yapılmıştır. 

 

Parçacık Sürü Optimizyonu algoritması(Improved Particle Swarm Optimization Algorithm) kullanımı ile 

rota belirleme problemine çözüm üretilmeye çalışılmıştır. 

4.11. PSO Metodu 
 

Rastgele çözümlerden oluşan bir popülasyon, verilen kısıt boyunca parçacıklar güncellenerek en iyi 

çözümü ararlar. Aranan süre boyunca yaklaşılan çözüm yerel en iyi çözüm ve yerel en iyi çözümler 

arasındaki en iyi çözüm ise küresel en iyi çözüm olarak belirlenir. 

Parçacıkların konumu/değeri, hız bilgileri ve belirlenmiş olan yerel en iyi (pbest*) ile küresel en iyi 

(gbest*) değerleri kullanılarak çözüme yaklaşılması sağlanır [7]. 

 

                                                                                                                                                              (9) 

 

                                                                                                                                                            (10) 

 

4.12. Mobil Robotların Yol Planlamada Uygunluk Fonksiyonunun Oluşturulması 
 

Yol planlama problemlerinde amaç, engellere çarpmadan başlangıç ile hedef arasında en uygun yolu 

bulmaktır [8]. 

 
Şekil 7. Mobil robotlar’da yol planlama 

 

 

 
Şekil 8 Heuristik fonksiyonlar 
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Euclidean uzaklık fonksiyonunu kullanarak robotun gideceği yol planlanması, olası gidilecek nokta ve 

hedef nokta arasında düz bir şekilde hareket ettirilmesi ile yapılır. Genellikle hesaplama işlemi yapılırken 

gerçek maliyet büyük ölçüde görmezden gelinir. Bundan dolayı gereğinden fazla nokta ziyaret edilerek 

geçen zamanı arttırmaktadır.Her ne kadar geçen zamanı artırsa da sonuç olarak burada en uygun 

değerin Euclidean uzaklık fonksiyonuyla elde edildiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       Şekil 9: Heuristik Fonksiyonlar 

4.13. Vektör Alanı Kavramı 
 

Bilindiği üzere Vektör Alanı kavramı, robotik uygulamalarda güzergâh planlama için karşımıza çıkmakta, 

dört pervaneli İHA’larda ise sürekli esen rüzgârın etkisi gibi dış bozucu durumlarla baş edebilmek için 

kullanılmaktadır.Ayrıca bu yöntem ile düz yol, kavisli yol ve yörünge takibi yapılabilmektedir. İzlenecek 

yolun şekline ve İHA’nın pozisyonuna göre aracın yönelmesi gereken açının tanımlandığı vektörlerden 

oluşan alandır [9]. Yönelim açısı formülü aşağıdaki gibidir: 

 

                                                                                                                                                            (11) 

 

 
 

Şekil 10: İHA rota planlaması istenen ve seçilen yol.A) Planlanan yol, B) Seçilen yol. 

 

4.14. Amaç Fonksiyon 
 

Her bir rotanın amaç fonksiyon değerini hesaplarken, önce rotanın mesafesini hesaplamalıyız ve daha 

sonra rota üzerinde herhangi bir engel olup olmadığını tespit edip, var ise amaç fonksiyon değerine ek 

olarak engel maliyetini de eklemek gerekmektedir. 
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4.15. Haversine formülü 
 

Haversine formülü enlemi ve boylamı bilinen iki koordinat arasındaki mesafenin hesaplanması için 

kullanılmaktadır. 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            (12) 

 

                                                                                                                                                            (13) 

 

 

 

Algoritmada başlangıç aşamasında rastgele rotalar üretildiğinden, rotalar üzerinde engelli bölgelerin de 

olma ihtimali bulunmaktadır. Öncelikle herhangi bir engele çarpmadan veya engelli bir alana girmeden 

rota planlaması yapılması gerektiğinden, engelli alanların belirlenmesi gerekmektedir.Rota üzerindeki 

engellerin tespiti için, denklemi bilinen bir doğrunun bir noktaya olan uzaklığı formülü kullanılmıştır.  

 

O merkezli bir engelin AB doğrusuna uzaklığı aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır. 

 

 

                                                                                                                                     (14) 

 

 

d_engel, engelin yarıçap değerinden küçük veya eşit olduğunda rotanın engelli bir alandan geçtiğini 

ifade etmektedir. Rota üzerindeki noktalar arasında bulunan engel sayısı kadar, mevcut rotanın amaç 

fonksiyon değerine engel maliyeti eklenmektedir.Buna ek olarak bir rotanın amaç fonksiyon değeri 

aşağıdaki denklem ile hesaplanabilmektedir. 

 

                                              

                                                                                                                                         (15) 

 

fi değeri i. rotanın amaç fonksiyon değerini, di değeri i. rotanın uzunluğunu ifade etmektedir. Ei değeri 

ise i. rota üzerindeki toplam engel sayısı ile engel maliyetinin çarpımını göstermektedir. 

 

4.16. YOL PLANLAMA SORUNU 
 

Buradaki temel amaç, İHA için mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yüksek tehdit bölgesine uçarken 

en kısa yol uzunluğunu bulmaktır. Yörüngeyi optimize etmek için kullanılan amaç işlevi, planlanan yolu 

en aza indirirken ve engellerden kaçınırken İHA'yı nihai hedefine yaklaştıran yolu ödüllendirmeyi 

gerektirir [11]. 

 

                                                          

                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                         (16) 

 

Maliyet fonksiyonu Flength, en kısa yolu sağlamak için tanımlanan ve İHA yol planının i. segmenti için 

aşağıdaki ifadeyle hesaplanan İHA yörüngesinin uzunluğudur. 

 

                                                                                                                                                       (17) 
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Fosb göz önüne alındığında, planlanan İHA yolunun engel alanlarına girmemesi ve hepsinden 

kaçınması gerekiyor. Bir engel alanı veya çarpışma içinde en az bir geçiş noktası varsa, aşağıdaki 

şekilde tarif edilen yol cezalandırılmalıdır. 

 

 

                                                                                                                                                            (18) 

 

Burada di, İHA'nın mevcut konumu ile i. engel arasındaki mesafedir. 

 

 

4.17. Sürü Halinde Uçuş 
 

4.17.1. Reynold Flocking Rules 
 

Reynolds her bir varlığın (oluşturulmuş İHA’lar) izleyeceği bir yolun yazılması yerine, her bir İHA’nın 

mevcut konumuna, yani hızına uygulayabileceği bir dizi basit uyarlanabilir kural geliştirmiştir.Bu kurallar 

Reynolds Toplama Kuralları olarak bilinir. Üç ana kural vardır: ayırma, hizalama ve uyum [12]. 

 

                                                     Şekil 11: Reynolds Flocking Rules 
 

4.18. Karma Sürü Sistemi İçin Yol Planlama 

 

 
 

 
Şekil 12: Karma Sürü Sistemlerinin Yol Planlaması Örneği [13] 

0 ≤  𝑓𝑖 ≤  𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                   (19) 

 
‖𝑡𝑖−𝑞𝑖‖+‖𝑙𝑖−𝑞𝑖‖

𝑓𝑖
≤  𝑣ℎ,𝑚𝑎𝑥                                                                                                                    (20) 

 

 
‖𝑡𝑖+1 − 𝑙𝑖‖

𝑑
 ≤  𝑣𝑐,𝑚𝑎𝑥                                                                                                                           (21) 

                     
‖𝑡𝑖 − 𝑙𝑖‖

𝑠𝑖
 ≤  𝑣𝑐,𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                   (22) 

 
𝑓𝑖 ≡ 𝑠𝑖                                                                                                                         (23) 
 

𝑇𝑆  =  
1

𝑣𝑐,𝑚𝑎𝑥
‖𝑞𝑠 − 𝑡1‖                                       (24) 
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𝑇𝑓  =  
1

𝑣𝑐,𝑚𝑎𝑥
‖𝑞𝑓 − 𝑙2‖                                                      (25) 

 

𝑡𝑚 = 𝑇𝑆 + 𝑇𝑓 + ∑ 𝑠𝑖 + 𝑑2
𝑖=1                                                   (26) 

 
 

Şekil 13: Karma Sürü Yol Planması Testi 

 

4.19. Genel Akış Diyagramı ve Simülasyon 

 
 

Şekil 14:Genel Akış Diyagramı 
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Şekil 15. Simulasyon ortamı genel akış diyagramı uygulanması 
 
Şekil 14’de gösterilen genel akış diyagramı her instance uygulandığında, başlangıç aşamasında 
point_of_interest ros topic mesajından alınarak ilk görevler belirlenmiştir. Bu görevlere araç türüne 
uygun gereksinime sahip görevler filtrelenmektedir. Görev konumlarına olan uzaklıklar hesaplanıp 
maliyeti en az konum belirlenip görev atanmıştır. Şekil 15’de simülasyon ekranında görüldüğü üzere 
sadece 1 instance çalışarak uygun görev adı “patient_18” olarak belirlenip ilgili konum bilgileri alınmıştır. 
Görev başladığında bu konuma ilerleyerek gereksinim karşılanıp akış diyagramında tanımlanan işlemler 
gerçekleştirilecektir. 
 

 

.(𝑋′
𝑌′

) = (
cos (𝛼) −sin (𝛼)
sin (𝛼) cos (𝛼)

) × (
𝑋
𝑌

)       (27) 

 
Hedef bölgelere İHA’ların yönlendirilmesi işleminde eksen dönüşümü için Denklem 27’de gösterilen 
rotasyon matrisi işlemi uygulanarak baş açısı hedef konuma doğru döndürülmektedir. Dönüşüm açısı 
90 derece olduğunda x ve y eksenleri dönüşüm gerçekleştirerek yer değiştirmiş olacaktır. 
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