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

soruları cevaplayınız. 

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

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

açıklayınız. (2 Puan) 

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

verilerinin farkı nedir? (3 Puan) 

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

karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. (3 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. Python diğer dillere göre daha sade, basit ve öğrenmesi kolay bir dildir. Python 

nesne tabanlı programlamayı da destekler. Bu da birçok farklı program 

oluşturmaya olanak sağlar. Python dilinin verdiği kolaylıkardan biri de harici 

bir derleyici gerektirmemesidir. Python dilinin içine gömülü olan derleyici, 

kodu hızlıca çalıştırmada yardımcı olur. Python programları taşınabilirdir. 

Hiçbir değişiklik gerektirmeden herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilir. 

Bunun yanı sıra python,  çok çeşitli, geniş ve gelişmiş kütüphanelere sahiptir. 

Örnek olarak, matematiksel kütüphaneleri ağır matematiksel denklemleri in-

sanlara kıyasla kat kat daha hızlı yapabilir 

 

II. Her programlama dilinin bilgisayarın çalıştırması için 0 ve 1’e çevrilmesi gere-

kir. Yani bilgisayarın otomatik anlamasını sağlamak yerine -ki bu uzun sürebi-

liyor- bunun yerine makine diline yakın olan C ve C++ gibi dilleri kullanmak 

önerilebilir. Bu diller, her veri tipinin ne kadar alan kaplayacağı ve nereye ata-

nacağı belirtilebilen diller olduğundan derlenmeleri daha kolay olmaktadır. 

 

III. Barometreler, genel olarak cıvalı (sıvılı) ve aneroid (havalı) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Cıvalı barometrede içi cıva dolu dikey bir boru vardır. Atmosfer basın-

cına göre cıva sütununda yükselip alçalma meydana gelir. Cıva sütunu ne ka-

dar yüksekse basınç o kadar fazladır.  Aneroid barometre, atmosferik basınç 

değiştiğinde genişleyen veya büzülen bir aneroid hücre kullanır. Bu hareket 

kolların yükselmesine neden olur, bu da ön ekranda basınç okumasını gösteren 

gösterge işaretçileriyle sonuçlanır. Havacılıkta genelde aneroid barometre kul-

lanılır. GPS tabanlı irtifa verileri (GNSS), muadillerinden daha yavaştır ve ba-

rometrik okumalara yardımcı olur. Ayrıca hava değişiklikleri GNSS verilerini 

etkilemez. Barometre irtifa verileri ise arazideki hızlı irtifa değişikliklerine 

tepki vermede daha hızlıdır. Barometrik cihazların irtifa verileri çoğu zaman 

gerçeğe daha uygun çıkar. Çünkü GNSS devamlı olarak matematiksel ölçüm-

ler ve işlemler yapar. Bu işlem ve ölçümlerin her biri hataya açıktır. GNSS ile 

barometre irtifa verilerinin arasındaki farklar bu şekildedir. 
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IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristiklerini 3 temel 

başlığa ayırmak mümkündür. Bunlar sırasıyla: Null bias error, ölçek faktörü 

hatası ve gürültüdür.  Bu genel hata karakteristiklerin özellikleri ise sırasıyla şu 

şekildedir: Null bias error, sensörün hiçbir değişikliğe uğramadan, gyro’da her-

hangi bir değişim olmamasına rağmen oluşan hata türüdür. Atalet sensörü hiç-

bir uyaran yaşamadığında basitçe sıfırdan sapmadır. Bir diğer hata olan “ölçek 

faktörü” ise kısaca sensör hassasiyetinin idealinden sapması şeklindedir. İlk 

hatada olduğu gibi bu hatayı da kalibrasyon işlemi ile düzeltebilmek mümkün-

dür. 

Son hata türü olan gürültü ise birçok sensörün muzdarip olduğu hata türüdür. 

Genel olarak “gürültü” bant genişliği ile orantılıdır. Bu nedenle kullanıcı kulla-

nacağı bant genişliğine göre hesaplamalarını yapmalıdır.  

 

 

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

ğıdaki soruları cevaplayınız. 

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

ilen örnekteki gibi açıklayınız. (4 Puan) 

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

(2 Puan) 

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

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

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? (2 Puan) 

 

 

Çözüm: 

 

I.  

 

Algoritma Açıklama 

aci =  math.atan2( cezeri.hedefler[0].boylam  - 

cezeri.gnss.boylam, cezeri.hedefler[0].enlem - 

cezeri.gnss.enlem )  *  ( 180 / math.pi ) 

 

 

Öncelikle kalkış noktası olan (cezeri.gnss.enlem, 

cezeri.gnss.boylam) noktasıyla, varış noktası olan (cezeri.he-

defler[0].enlem, cezeri.hedefler[0].boylam) noktası arasın-

daki koordinat sistemindeki açısal fark “ atan2(y2 - y1, x2 - 

x1) * 180 / π ” formülü yardımıyla bulunur ve bu açı değeri 

aci adli değişkene aktarılır. (Yani, Cezeri varış noktasına 

doğru bakmak için aci değeri kadar dönmelidir.) 
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aci_radyan = math.radians(aci) 

 

cezeri.don() fonksiyonu radyan cinsinden parametre aldığın-

dan açı değeri radyan değerine math modülünde yer alan 

math.radians fonksiyonu yardımıyla dönüştürülür ve 

aci_radyan adlı değişkene aktarılır. 

aci_don(aci_radyan, cezeri.manyetometre.veri) aci_don adlı bir fonksiyonumuz bulunmakta. ( aci_don(hedef, 

guncel) ) Bu fonksiyon parametre olarak hedef açınızı ve gün-

cel açınızı alıyor ve Cezeri’nin hedef açıya dönüşü sağlanıyor. 

Fonksiyona hedef parametresi olarak olarak aci_radyan de-

ğeri,  guncel parametresi olarak cezeri.manyetometre.veri 

değeri verilir. Bu fonksiyonla uçan arabanın iniş noktasına ba-

kacak şekilde dönüşü sağlanır. 

 

 

 

II. Öncelikle, cezeri.hedefler yapısının döndürdüğü dizinin ilk elemanını 

varis_bolgesi_b adlı değişkene atadık. (Yani, varis_bolgesi_b = 

cezeri.hedefler[0]).  Ardından “bolge.enlem” ve “bolge.boylam” veri yapılarını 

kullanarak aracın gitmesi gereken koordinatları öğrendik. (Yani, varis_bol-

gesi_b.enlem ve varis_bolgesi_b.boylam) 

 

III. Öncelikle cezeri.harita.bolge veri yapısına parametre olarak Cezeri’nin 

GNSS’ten alınan güncel koordinatları verilir ve Cezeri’nin bulunduğu bölge 

elde edilir. Ardından  bolge.inis_bolgesi yapısı kullanılarak Cezeri’nin 

bulunduğu bölgenin iniş bölgesi olup olmadığı kontrol edilir. Yani,” if( 

cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam).inis_bolgesi == 

True): “ Bu koşul yapısının içine girilirse ardından bu iniş bölgesinin 

Cezeri’nin hedef iniş alanı olup olmadığı kontrol edilir. Hedef iniş  bölgesinin 

koordinatları üzerinde olunup olunmadığı, varis_bolgesi_b.enlem ve varis_bol-

gesi_b.boylam veri yapılarından alınan değerler cezeri.gnss.enlem ve 

cezeri.gnss.boylam veri yapılarından alınan değerlerle karşılaştırılarak bulunur. 

Eğer değerler aynıysa ve iniş için bir engel yoksa (trafik, yasaklı bölge, rüzgar 

vb.) inişe geçilir. 

 

IV. Lidar sensörünü kullandık. Geliştirdiğimiz algoritma lidar sensöründe arıza 

olduğunu algılarsa (yağmur vb. durumunda) irtifa tespiti için radar sensörü 

kullanılıyor.  
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V. Belli inişe bir irtifaya inene kadar iniş hızı olarak cezeri.hizli (13-14 m/s) ar-

dından yine belli bir irtifaya inene kadar cezeri.orta (8-9 m/s) ardından inişte 

yere değme hızı olarak cezeri.yavas (4-5 m/s) kullandık. 

 

 

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

cevaplayınız. 

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

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. bolge.ucusa_yasakli_bolge veri yapısıdır. Bu veri yapısı bölgenin uçuşa yasa-

klı bölge olup olmadığı verisini saklar. Eğer "True" ise bölge uçuşa yasaklı 

bölgedir uzak durulması gerekmektedir. cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler 

yapısı da harita üzerinde bulunan bütün uçuşa yasaklı bölgelerin saklandığı 

dizidir. Bu yapıyı kullanarak da uçuşa yasaklı bölgeleri bir liste haline getirdik.

  

 

II.  

 

Algoritma Açıklama 

while True: Sürekli dönen bir while döngüsü açılır 

    if(cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.en-

lem, cezeri.gnss.boylam-2).ucusa_ya-

sakli_bolge == True): 

        cezeri.dur() 

Yasaklı bölgenin çevresinden 2 birim sınır 

çizilir. Yani Cezeri’nin 2 boylam önünde 

yasaklı bölge varsa durması sağlanır.  

        while True: 

            cezeri.sola_git(cezeri.hizli) 

Cezeri önündeki yasaklı bölgeden kaçana 

kadar sürekli olarak sola gider. 

            while True: 

                if(cezeri.harita.bolge(ce-

zeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam-

2).ucusa_yasakli_bolge == False): 

Sürekli olarak önündeki engelden kurtulup 

kurtulmadığı kontrol edilir. Önündeki en-

gel kalktığında durur ve 2 while döngüsün-

den break ile çıkılır. 



7 

STEM-ATİKv2 

 

                    cezeri.dur() 

                    break 

            break 

 

else: 

        cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

Cezeri’nin önünde yasaklı bölge yoksa 

ileri gitmeye başlar.  

        if(cezeri.harita.bolge(ce-

zeri.gnss.enlem-2, cezeri.gnss.boy-

lam).ucusa_yasakli_bolge == True): 

            cezeri.dur() 

 

Bu sefer Cezeri’nin 2 enlem sağında ya-

saklı bölge varsa durması sağlanır. 

            while True: 

                cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

 

Cezeri sağındaki yasaklı bölgeden kaçana 

kadar sürekli olarak ileri gider. 

                while True: 

                    if(cezeri.harita.bolge(ce-

zeri.gnss.enlem-2, cezeri.gnss.boy-

lam).ucusa_yasakli_bolge == False): 

                        cezeri.dur() 

                        break 

                break     

Sürekli olarak sağındaki engelden kurtu-

lup kurtulmadığı kontrol edilir. Sağındaki 

engel kalktığında durur ve 2 while döngü-

sünden break ile çıkılır. Bu aşamadan 

sonra Cezeri yasaklı bölgeden tamamen 

kaçmış olur. Rotasını tekrardan oluşturup 

hedefe yönelir. 

 

 

4. 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) 
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II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algorit-

mayı EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. bolge.trafik veri yapısından öğrendik.Bu yapı bölgede trafik olup olmadığı ver-

isini saklar. Eğer "True" ise bölgede trafik vardır ve trafik geçene kadar 

bölgeye giriş yapılmamalıdır. cezeri.yerel_harita veri yapısındaki yerel harita-

daki bölgeleri tek tek tarayarak “cezeri.yerel_harita[i].trafik “ (i dizinin her 

bir elemanının indisini temsil eder)  yapısıyla her bir bölgede trafik olup olma-

dığına baktık. bolge.trafik_bolgesi yapısıyla da trafik bölgesinin içinde olup 

olmadığımızı anlayıp bazı önlemler (hızı azaltma vb.) aldık. 

II.  

 

Algoritma Açıklama 

while cezeri.aktif: 

     

 

Sürekli tekrarlanması için algoritma dön-

güye alınır. 

     i = 0 Döngü her başa döndüğünde i değişkeni-

nin değeri 0’a eşitlenir. 

    while i<9: 

        if (cezeri.yerel_harita[i].trafik == 

True): 

            cezeri.dur() 

            while True: 

                if cezeri.yerel_harita[i].trafik 

== False: 

                    i = -1 

                    cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

                    break 

        else: 

While döngüsüyle sırayla cezeri.yerel_ha-

rita dizisinin elenmanlarına yani yerel ha-

ritada yer alan her bir bölgeye erişilmekte-

dir. Sırayla yerel haritadaki bölgeler gezi-

lir ve her bir bölgede trafik olup olmadığı 

cezeri.yerel_harita[i].trafik yapısının de-

ğerine bakılır anlaşılır. Trafik yoksa rotaya 

devam edilir. Eğer yerel haritadaki bir böl-

gede trafik varsa, trafik geçene kadar uçan 

araba durdurulur. Trafik geçince uçan arba 

rotasına devam eder, ve yerel haritadaki 
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            cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) 

         

        i += 1 

bölgelerdeki trafik durumunu ilk bölgeden 

başlayarak taramaya devam eder. Bu bir 

döngü şeklinde uçan araba rotasına devam 

ederken tekrarlanır. 

 

 

 

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

cevaplayınız. 

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

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

gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı cezeri.harita.hastaneler veri yapısıdır. Bu veri 

yapısı harita üzerinde bulunan bütün hastanelerin saklandığı dizidir. Biz bu 

dizinin elenmanlarına tek tek erişerek cezeri.harita.hastaneler[i].enlem ve 

cezeri.harita.hastaneler[i].boylam şeklinde enlem ve boylam bilgilerin aldık.  

 

 

II.  

 

Algoritma Açıklama 

uzakliklar = []  

 

Öncelikle uzakliklar adında boş bir liste ta-

nımlanır. 

for i in range(len(cezeri.harita.hastane-

ler)): 

 

cezeri.harita.hastaneler dizisinin tüm ele-

nanlarını gezen bir for döngüsü açılır. 

        hipotenus = 0 

 

Hastanelere olan en kısa uzaklık Ce-

zeri’nin bulunduğu noktanın enlem ve 

boylamıyla, hastanelerin enlem ve boylam 
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bilgileri kullanılarak oluşturulmuş dik üç-

genlerin hipotenüsleri alınarak hesaplan-

mıştır. Bu sebeple hipotenus adlı değişken 

oluşturulur ve  ilk değer olarak 0 değeri ve-

rilir. 

    y = abs(cezeri.gnss.enlem - cezeri.ha-

rita.hastaneler[i].enlem) 

    z = abs(cezeri.gnss.boylam - ce-

zeri.harita.hastaneler[i].boylam) 

 

Üçgenin dik kenarlarını temsil eden değiş-

kenlere y ve z adı verilmiştir. Bu kenarların 

uzunlukları, Cezeri’nin bulunduğu konu-

mun enlem ve boylamlarından, for döngü-

sünde o anki hastanenin enlem ve boylam-

ları çıkarılarak bulunur ve bazı değerler 

negatif gelebileceğinden abs()  fonksiyonu 

yardımıyla mutlak değer alınır. 

hipotenus = math.sqrt(y**2 + z**2) Hipotenüsün uzunluğu Pisagor teoremiyle 

bulunur. Yani, y ve z değişkenlerinin kare-

lerinin toplamının karekökü math modü-

lünde yer alan sqrt() fonksiyonu yardı-

mıyla bulunur ve hipotenus değişkenine 

atanır. 

    uzakliklar.append(hipotenus)     For döngüsünde o anki hastaneye olan en 

kısa uzaklık yani hipotenüs değeri uzaklik-

lar adlı listeye append() fonksiyonu yardı-

mıyla eklenir. 

en_kisa_uzaklik = min(uzakliklar) For döngüsüyle tüm hastanelerin taran-

ması sonucu listede hastane sayısı kadar 
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uzaklık değeri vardır. Bu değerlerin en kü-

çüğü min() fonksiyonu yardımıyla bulunur 

ve en_kisa_uzaklik adlı değişkene atanır.  

k = uzakliklar.index(en_kisa_uzaklik) Son olarak k adlı değişkene, uzakliklar lis-

tesinde yer alan en_kisa_uzaklik değerinin 

indisi atanır. En kısa uzaklığın uzakliklar 

listesindeki indis değeri ile, en yakın has-

tanenin cezeri.harita.hastaneler dizisin-

deki indis değeri aynı olduğundan, en ya-

kın hastanenin cezeri.harita.hastaneler[k] 

hastanesi olduğu bulunmuş olur. 

 

 

 

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

aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

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

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

verilen örnekteki gibi açıklayınız. (3 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. “cezeri.gnss.hata” veri yapısından tespit ettik. Eğer bu değer True ise GNSS 

sensöründe arıza var demektir. Aynı zamanda GNSS sensörüne spoofing 

saldırısı olursa saldırıyı daha hızlı tespit edebilmek için de bir algoritma 

geliştirdik. Bu algoritma cezeri.gnss.enlem ve cezeri.gnss.boylam veri 

yapılarından enlem ve boylam değerlerini sürekli olarak alıyor ve bir önceki 

ölçümle karşılaştırıyor. Eğer bir önceki ölçümle arada çok büyük bir fark varsa 

GNSS sensörüne bir saldırı olduğu anlaşılıyor. 
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II.  

 

 

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

tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

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

EK-1’de verilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I.  

 

Algoritma Açıklama 

while True: 

    if(cezeri.gnss.hata == True): 

        break 

    imu_enlem = cezeri.gnss.enlem 

    imu_boylam = cezeri.gnss.boylam 

 

  

Sonsuz döngü açılır. Döngü içinde sürekli 

olarak    imu_enlem ve    imu_boylam de-

ğişkenlerine GNSS’ten alınan güncel en-

lem ve boylam değerleri aktarılır. GNSS 

arızalandığında döngüden çıkılır. Böylece 

GNSS arızalanmadan önceki son enlem ve 

boylam değerleri kaydedilmiş olur. 

Algoritma Açıklama 

while cezeri.aktif(): 

     

İrtifanın güncel tutulup sürekli olarak öl-

çülüp güncel tutulması için while döngüsü 

açılır. 

     irtifa = cezeri.barometre.yukseklik  - 

cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, 

cezeri.gnss.boylam).yukselti 

Barometreden alınan yükseklik değerin-

den, üstünde bulunulan bölgenin yükselti 

değeri çıkarılarak yere olan mesafe bulu-

nur ve irtifa adlı değişkene atanır. 
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while cezeri.aktif(): 

    cezeri.bekle(0.5) 

     

While döngüsü açılır. Değişkenlerin de-

ğerlerlerinin 0.5 saniyede bir güncellen-

mesi istendiğinden 0.5 saniye beklenir.   

     imu_enlem += (cezeri.imu.Vx / 2) / 

20 

      

 

Cezeri’nin x ekseninde 0.5 saniyede aldığı 

yolu bulabilmek için 1 saniyede aldığı yol 

2’ye bölünür. İki enlem arası 20 m oldu-

ğundan cezeri.imu.Vx / 2 değeri Cezeri’nin 

0.5 saniyede kaç birim enlem değiştirdi-

ğini bulmak için 20’ye bölünür ve imu_en-

lem değişkenine eklenir.  

     imu_boylam += (cezeri.imu.Vy / 2) / 

20 

Cezeri’nin y ekseninde 0.5 saniyede al-

dığı yolu bulabilmek için 1 saniyede al-

dığı yol 2’ye bölünür. İki boylam arası 20 

m olduğundan cezeri.imu.Vy / 2 değeri 

Cezeri’nin 0.5 saniyede kaç birim boylam 

değiştirdiğini bulmak için 20’ye bölünür 

ve imu_boylam değerine eklenir. 

 

 

8. 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) 

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

ilen örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

  

Çözüm: 

 

I. GNSS karıştırma (Jamming), sinyal iletimini bozmak veya önlemek için el-

ektromanyetik enerjiyi bir iletişim veya GPS sistemine kasıtlı olarak 

yönlendirme eylemidir. Bu saldırı biçiminde kullanılan bir alıcı-verici sis-

temindeki aradaki iletişim ortamını bozmaya yarayan alete “Jammer” denir. 
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  Spoofing (Yanıltma) saldırılarında bir GNSS alıcısını yanlış konum, hız 

ve zaman bilgileri sağlamak üzere kandırmak amacıyla sahte GNSS sinyalle-

rinin kasıtlı olarak iletilerek oluşturulan bir müdahale biçimidir. Bu sayede be-

lirlenen hedef konum, hız ve zaman bilgilerini doğru bir şekilde alamayacaktır 

ve bilgileri şaşacaktır.  

  Genel olarak askeri veya sivil alanda jamming ve spoofing GPS’ten tü-

retilen konum, hız, zaman vb. şeyleri bozmaya, yanıltmaya veya değiştirmek 

için kullanılır. 

  Ancak Spoofing GPS alıcısının yanlış konum vb. hesaplamasını sağla-

mak, Jamming ise alıcının sinyal iletiminin artık çalışamaması için aşırı el-

ektromanyetik enerji göndermektir. 

 

 

II.  

 

Algoritma Açıklama 

son_enlem_olcum = cezeri.gnss.enlem 

son_boylam_olcum = cezeri.gnss.boylam 

GNSS sensöründne alınan gün-

cel enlem ve boylam değerleri 

son_enlem_olcum ve son_boy-

lam_olcum değişkenlerine ata-

nır  

cezeri.bekle(2) 2 saniye beklenir. (GNSS veri-

lerinin değişmesi için) 

if(cezeri.gnss.enlem < 0): 

    son_enlem_fark = cezeri.gnss.enlem - son_enlem_olcum - 0.5 

else: 

    son_enlem_fark = cezeri.gnss.enlem - son_enlem_olcum + 0.5 

 

if(cezeri.gnss.boylam < 0): 

    son_boylam_fark = cezeri.gnss.boylam - son_boylam_olcum - 0.3 

else: 

    son_boylam_fark = cezeri.gnss.boylam - son_boylam_olcum + 0.3 

Değişen güncel GNSS enlem ve 

boylam verileriyle bir önceki öl-

çümün farkı alınır, bu farklar 

son_enlem_fark ve    son_boy-

lam_fark değişkenlerine ilk de-

ğer olarak atanır. (Çeşitli dene-

meler sonucu farklarda enlem 

için yaklaşık 0.5, boylam için 
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yaklaşık 0.3 sapma gözlemlen-

miştir. Daha doğru sonuçlar 

elde edebilmek için enlem ve 

boylam değerleri negatif ise 

sapma değerleri farktan çıkarı-

lır, pozitifse farka eklenir. ) 

son_enlem_olcum = cezeri.gnss.enlem 

son_boylam_olcum = cezeri.gnss.boylam 

Ardından son_enlem_olcum ve 

son_boylam_olcum değişkenle-

rinin değerleri güncel GNSS ve-

rileriyle güncellenir. 

while cezeri.aktif(): Döngü açılır 

     cezeri.bekle(2) 2 saniye beklenir. (GNSS veri-

lerinin değişmesi için) 

     guncel_enlem_fark = cezeri.gnss.enlem - son_enlem_olcum 

     guncel_boylam_fark = cezeri.gnss.boylam - son_boylam_olcum 

 

Değişen güncel GNSS enlem ve 

boylam verileriyle bir önceki öl-

çümün farkı alınır bu değerle 

guncel_enlem_fark ve gun-

cel_boylam_fark değişkenlerine 

atanır.  

     if ( not ((guncel_enlem_fark < son_enlem_fark + 0.2) and ( gun-

cel_enlem_fark > son_enlem_fark - 0.2))) or ( not ((guncel_boy-

lam_fark < son_boylam_fark + 0.2) and (guncel_boylam_fark > 

son_boylam_fark - 0.2))): 

                gnss_spoofing = True 

 

Spoofing saldırısı gerçekleşti-

ğinde GNSS’ten gelen enlem ve 

boylam verilerinde ani büyük 

değişmeler yaşanır. Bu değiş-

melerin yaşanıp yaşanmadığını 

anlamak için 2 saniyede bir 
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 GNSS’ten aldığımız enlem ve 

boylam değerleriyle bir önceki 

GNSS değerleri arasındaki 

farka bakıyoruz. Döngüsel ola-

rak yaptığımız bu işlem sonu-

cunda güncel fark ile bir önceki 

fark arasında ± 0.2’den fazla 

değişim olduysa spoofing 

saldırısı var demektir. Böyle bir 

durumda gnss_spoofing değiş-

kenini True yapıyoruz. 

    son_enlem_fark = guncel_enlem_fark  

    son_boylam_fark = guncel_boylam_fark 

    son_enlem_olcum = cezeri.gnss.enlem 

    son_boylam_olcum = cezeri.gnss.boylam 

Son olarak son_enlem_fark, 

son_boylam_fark,    son_en-

lem_olcum ve  son_boylam_ol-

cum değişkenlerinin değerleri 

güncellenir. Ve döngünün ba-

şına dönülür. 

 

 

 

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? (3 Puan) 

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? (2 Puan) 

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

Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. Lidar sensörünü irtifa kaynağı olarak seçtik. Fakat bazı durumlarda inişte 

yağmur olabiliyor ve lidar sensörü de arızalanıyor. Bu durumda sürekli olarak 

cezeri.yavas hızıyla inmeyi seçtik. 
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II. Çünkü, Senaryo 13’te lidar sensörüne alternatif olarak kullanılabilecek radar, 

barometre ve GNSS sensörlerinde veri kaybı yaşandığı belirtilmiş. 

 

III.  

 

Algoritma Açıklama 

mesafe=0 mesafe adlı değişken tanımlanır ve ilk 

değer olarak 0 verilir. 

if (not cezeri.radar.hata): 

    mesafe = cezeri.radar.mesafe 

İlk önce radar sensöründe arıza olup 

olmadığı kontrol edilir. Arıza yoksa ra-

dar sensöründen alınan mesafe değeri 

mesafe değişkenine aktarılır. Arıza varsa 

bir sonraki seçeneğe geçilir 

elif (not cezeri.gnss.hata): 

    mesafe = cezeri.gnss.irtifa - cezeri.hedefler[0].yukselti 

İkinci olarak GNSS sensöründe arıza 

olup olmadığı kontrol edilir. Arıza yoksa 

GNSS sensöründen alınan irtifa değerin-

den, B noktasının yükselti değeri çıkarı-

larak iniş noktasına olan mesafe bulunur 

ve bu değer mesafe değişkenine aktarılır. 

Arıza varsa bir sonraki seçeneğe geçilir 

elif (not cezeri.barometre.hata): 

    mesafe = cezeri.barometre.yukseklik - cezeri.hedef-

ler[0].yukselti 

Üçüncü olarak barometrede arıza olup 

olmadığı kontrol edilir. Arıza yoksa ba-

rometreden alınan irtifa değerinden, B 

noktasının yükselti değeri çıkarılarak 

iniş noktasına olan mesafe bulunur ve bu 
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değer mesafe değişkenine aktarılır. Arıza 

varsa bir sonraki seçeneğe geçilir 

else: 

    mesafe = cezeri.lidar.mesafe 

Son seçenek olan lidar sensöründen alı-

nan mesafe değeri mesafe değişkenine 

aktarılır.  

 

 

 

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? (2 Puan). 

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

örnekteki gibi açıklayınız. (5 Puan) 

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

gibi açıklayınız. (5 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. cezeri.manyetometre.gurultu 'nün durumunu her an bir for döngüsüyle kontrol 

ederek bir veri kaybının yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettik. Manyetometrede 

bir arıza olup olmadığına da cezeri.manyetometre.hata yapısıyla baktık.  

 

II.  

 

aci =  math.atan2( cezeri.hedefler[0].boylam  - cezeri.gnss.boylam, 

cezeri.hedefler[0].enlem - cezeri.gnss.enlem )  *  ( 180 / math.pi ) 

 

 

Öncelikle kalkış noktası olan (ce-

zeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam) nokta-

sıyla, varış noktası olan (cezeri.hedef-

ler[0].enlem, cezeri.hedefler[0].boylam) 

noktası arasındaki koordinat sistemindeki 

açısal fark “ atan2(y2 - y1, x2 - x1) * 180 / 

π ” formülü yardımıyla bulunur ve bu açı 

değeri aci adli değişkene aktarılır. (Yani, 
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Cezeri varış noktasına doğru bakmak için 

aci değeri kadar dönmelidir.) 

aci_radyan = math.radians(aci) 

 

cezeri.don() fonksiyonu radyan cinsinden 

parametre aldığından açı değeri radyan de-

ğerine math modülünde yer alan math.radi-

ans fonksiyonu yardımıyla dönüştürülür ve 

aci_radyan adlı değişkene aktarılır. 

manyetometre_tahmin = math.atan2(cezeri.imu.Vy, cezeri.imu.Vx) 

* 180 / math.pi 

 

manyetometre_tahmin_radyan = math.radians(manyo_tahmin) 

Manyetometre yönelim bilgisi verisi, IMU 

sensöründen alınan X eksenindeki hız ve Y 

eksenindeki hız değerleri kullanılarak 

“atan2(y_hiz, x_hiz) * 180 / π ” formülüyle  

açısal olarak tahmin edilir, radyan cinsine 

dönüştürülür. 

aci_don(aci_radyan, manyetometre_tahmin_radyan) aci_don adlı bir fonksiyonumuz bulun-

makta. ( aci_don(hedef, guncel) ) Bu fonk-

siyon parametre olarak hedef açınızı ve 

güncel açınızı alıyor ve Cezeri’nin hedef 

açıya dönüşü sağlanıyor. Fonksiyona hedef 

parametresi olarak olarak aci_radyan de-

ğeri,  guncel parametresi olarak manyeto-

metre_tahmin_radyan değeri verilir. Bu 

fonksiyonla uçan arabanın iniş noktasına 

bakacak şekilde dönüşü sağlanır. 
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III. 

 

while True: 

 

Yönelim değerinin sürekli olarak güncel-

lenmesi için algoritma sürekli dönen bir 

döngüye alınır. 

     aci_yonelim = math.atan2(cezeri.imu.Vy, cezeri.imu.Vx) * 180 / 

math.pi 

Yönelim verisi, IMU sensöründen anlık ola-

rak alınan güncel X eksenindeki hız ve Y 

eksenindeki hız değerleri kullanılarak 

“atan2(y_hiz, x_hiz) * 180 / π ” formülüyle  

açısal olarak bulunur. 

     manyetometre_tahmin_radyan = math.radians(manyo_tahmin) Açısal değer radyan cinsine dönüştürülür. 

 

 

11. 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) 

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerek-

tiğini seçtiniz? Neden? (2 Puan) 

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? (2 Puan) 

 

Çözüm: 

 

I. cezeri.batarya.veri yapısından öğrendik. Bu veri yapısı uçan arabanın batarya do-

luluk bilgisini vermekte. 

 

II. Hedef belli olduktan sonra, uçan araba hedefe yönelmeden önce, oluşturduğumuz 

algoritmayla güncel doluluk oranının şarj istasyonuna inmeden yetip yetmey-

eceğine bakıyoruz. Eğer tahmini olarak yetecekse uçan araba hiç duraklamadan 

hedefine gidiyor. Eğer yetmeyecekse, algoritma, uzaklığı göz önünde bulundu-

rarak hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini tahmin ediyor. 

Bu değerin yaklaşık olarak %20-25 civarında olduğunu gözlemledik. 

 

III. cezeri.harita.sarj_istasyonlari adlı veri yapısıdır. Bu veri yapısı harita üzerinde 

bulunan bütün şarj istasyonların saklandığı dizidir. Biz bu dizinin elenman-

larına tek tek erişerek cezeri.harita.sarj_istasyonlari[i].enlem ve 

cezeri.harita.sarj_istasyonlari[i].boylam şeklinde enlem ve boylam bilgilerin 

aldık. 
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