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1. Yönetici özeti 

Mergen takımı, T3 Vakfı tarafından düzenlenen Teknofest Sürü İHA Yarışması için 6 yazılım 

mühendisliği öğrencisinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Mergen takımı olarak amacımız; yarışmadaki 

görevlerin gereksinimlerine ve kısıtlarına maksimum düzeyde doğru çözümler üretip, bu çözümleri 

simülasyon ortamına uygulayarak yarışmayı tamamlamaktır.  

Takımımızın adı olan Mergen, Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısıdır. Kelime olarak okçu, 

nişancı, kahraman demektir. Moğolcada bilge, deha anlamına gelir. 

Bu rapor, Sürü İHA simülasyon yarışması için gerekli olan görevlerin kapsamını, gereksinimlerini, 

kısıtlarını, analizini ve görevlere uygulayacağımız uygulamaların yöntemini içermektedir.  

 

2. Proje yönetimi 

Mergen takımının yönetim şemaları aşağıdaki gibidir. Tablo 1 ’de takımdaki üyelerin hiyerarşisi, Tablo 

2 ’de ise proje zaman çizelgesi verilmiştir. 

 

2.1. Takım Organizasyon Şeması ve Tanımlar 

Takımın akademik danışmanı olan Araş. Gör. Uğur Osman YÜCEL, Maltepe Üniversitesi Yazılım 

Mühendisliği Bölümünde (İngilizce) Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İstanbul 

Üniversitesi – Cerrahpaşa, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam 

etmektedir, ekibe yazılımsal ve algoritmik açıdan danışmanlık sağlamaktadır. 

Mergen takımı, Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takım üyeleri, veritabanı, Linux sistemler ve bilgisayar mimarisi gibi alanlarda bilgi sahibi 

olmakla beraber sıkça fikir alışverişinde bulunmaktadır. Takım üyelerinin pek çok konuda geliştirmiş 

olduğu çalışmalar mevcuttur. Takım üyelerinden; takım lideri Tevhit KARSLI mobil uygulama 

projelerinde yer almaktadır, Burak AKTEPE gömülü sistemler üzerine projeler geliştirmektedir, Yahya 

Mehmet SAĞDUR C#’da çeşitli uygulamalar geliştirmektedir, Bilal GELİK yapay zekâ alanında 

araştırmalar yapmaktadır, Fatmanur AKBAŞ ve Nihan Nur ŞINGIR ise C ve Java dillerinde çeşitli 

projeler geliştirmektedir.  

Takım üyeleri, aldıkları üniversite eğitimi ve kendi çalışmalarıyla yazılımın çeşitli alanlarında bilgi 

sahibidirler ve kendilerini bu alanlarda geliştirmeye devam etmektedirler. 

 

Tablo 1: Proje Yönetimi 
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2.2. Proje Takvimi 

 

3. Görev Gereksinimleri 

TEKNOFEST Sürü İHA Simülasyonu Yarışması’ndaki modüller göz önünde bulundurularak, görev 

gereksinimleri (gereksinim analizi) detaylandırılarak açıklanmıştır. 

 

3.1. Kılavuz İHA Takibi ve Formasyon Oluşturma 

• İHA (İnsansız Hava Aracı)’lar yerleşim yerine giderken kılavuz İHA’yı takip etmelidir. 

• Kılavuz İHA takip edilirken YGK (Yarışma Geliştirme Kiti) tarafından gönderilen ok başı veya 

dikdörtgen prizma formasyon düzenine geçilmelidir. 

• Formasyon düzenine geçilirken, çarpışma ve sürüden kopma gibi durumlar yaşanmamalıdır. 

• İHA’lar, hava alanından yerleşim yerine doğru uçuş yaparken formasyonu koruyarak uçmalıdırlar. 

• İHA’ların, formasyon uçuşları esnasında kılavuz İHA’nın konumuna bağlı olarak, YGK’de belirlenen 

“u_b” ve “u_k” uzunluklarına ve “a_k” açısına bağlı kalarak uçmaları gerekmektedir. 

• Sürü, yerleşim yerine doğru ilerlerken GPS (Global Positioning System) bozukluğu olması 

durumunda çarpışmalar ve sürüden kopmalar engellenmelidir. 

• Sürü, yerleşim yerine ilerlerken kılavuz İHA’nın yaptığı ani dönüşlerde formasyon düzenini 

korumalıdır. 

 

3.2. İHA Uçuş Kontrol 

• İHA’lar, olası her türlü çarpışmadan kaçınarak, hız ve irtifa ayarlamaları optimum düzeyde olacak 

şekilde, senaryo sonuna kadar güvenli bir uçuş gerçekleştirilmelidir. 

• Yarışma esnasında İHA’ların uçuş kontrolü doğru ve dengeli yapılmalıdır. 

• İHA’ların hareketi için belirlenen (x.speed, y.speed, altitude, heading) kontrol komutları 

kullanılmalıdır. 

• İHA’ların herhangi bir engel veya yasaklı bölge ile karşılaşmaları durumunda, aerodinamik yapıya 

uygun bir şekilde bölgeden kaçmaları sağlanmalıdır. 

• İHA’ların aerodinamik yapısından ötürü oluşan sistem üzerindeki dinamik etkileşim, yani sapma 

durumları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

Tablo 2: Mergen Takımı Proje Takvimi 
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3.3. İHA Algılayıcı 

• İHA’lar, GPS ve sanal kamera sensörleri sayesinde YGK’den gelen bilgiler ile kararlar vererek 

simülasyonda görevlerini yapmalıdırlar. 

• İHA’lar, arama yaparken yarışma YGK’sinden gelen, İHA kamerasının görüş açısına giren 

unsurların (kazazede, yaralı kazazede, bina vs.) bilgilerini kontrol etmelidirler. 

• İHA’ların, çevresel unsurları belirlemek için gerekli olan azami ve asgari kamera çalışma 

yüksekliklerinin arasında (logical_camera_height_max, logical_camera_height_min) uçuş 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

• Simülasyon içerisinde, sanal kamera görüntüsü üzerinde oluşabilecek potansiyel gürültüden dolayı 

GPS konum bilgilerinde oluşan hata göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3.4. Yaralı Tespit ve Nakil 

• İHA’lar taşıdığı yaralı sayısı kadar puan kazanacağından sürüdeki İHA’ların maksimum sayıda 

yaralıyı hastanelere taşıması gerekir. 

• İHA’lar üzerlerindeki sanal kamera sensörlerinden görüş alanı içerisine giren kazazedenin durum 

bilgilerini tespit edip kazazedeyi hastaneye nakil yapmalıdırlar ya da kazezadeye telekomünikasyon 

hizmeti vermelidirler. 

• İHA’nın yaralıyı kabul etmesi için yaralının konumuna varıp “injured_pick_up_height” irtifasında 

“injured_pick_up_duration” süresi kadar bekleme yapmalıdır. 

• İHA, yaralıyı ancak müsait olan hastaneye bırakmalıdır. İletişim ağı içerisindeki hastane dolu ise 

başka bir hastane arayışı içerisine girmelidir. 

• Hastane pistine maksimum 10 metre hata ile yaklaşarak belirli yükseklikte maksimum 10 metre 

alçalarak belirlenmiş minimum yaralı bırakma süresince havada asılı kalması gerekmektedir. 

• İHA’nın yaralıyı hastaneye bırakması için hastanenin iniş pistinin konumuna varıp 

“injured_release_height” irtifasında “injured_release_duration” süresi kadar bekleme yapmalıdır. 

• İHA’lar, yaralıyı kabul ederken ve yaralıyı hastaneye bırakırken konumları maksimum 10 metre 

hatalı olacak şekilde işlem yapmalıdırlar. 

 

3.5. Telekomünikasyon Hizmeti 

• İHA’lar telekomünikasyon hizmeti verdiği kazazede sayısı kadar puan kazanacağından verebileceği 

azami sayıda (Azami hizmet verilebilecek insan sayısı: kmax) kazazedeye telekomünikasyon 

hizmeti vermeye çalışmalıdır. 

• İHA’lar, yarışma YGK’sı tarafından verilen telekomünikasyon hizmeti verebilecekleri azami irtifa 

bilgisi (telecom_heigh_max) ve asgari irtifa bilgisi (telecom_height_min) dahilinde 

telekomünikasyon hizmeti verecektir. 

• İHA’ların yüksekliği, telekomünikasyon hizmeti verilen alanı etkilememelidir. 

• Alanı etkileyen faktörler, simülasyon ortamında bulunan dünyanın genişliği, uzunluğu ve İHA 

sayısına bağlı olarak değişmelidir. 

• Kazazedeler, sadece 1 adet İHA’dan telekomünikasyon hizmeti alabilecektir. 
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• Bir İHA sınırlı sayıda telekomünikasyon hizmeti verebilir. 

• Bir İHA en fazla oturumun başındaki kazazede sayısının oturum başındaki İHA sayısına oranını 

kadar kazazedeye telekomünikasyon hizmeti verebilir. Oran sonucu tam sayı değil ise bir üst tam 

sayı değerine yuvarlanmalıdır. 

 

3.6. İletişim 

• Belirli bir iletişim menziline sahip İHA'lar menzilleri içerisindeki İHA'lar ile TCP portları üzerinden 

iletişim içerisinde olmalıdırlar. 

• İHA’lar, kapsama alanları minimum seviyede kesişecek şekilde konumlandırılmalıdır. 

• Ortamda çarpışmaların engellenmesi için her bir İHA iletişim ağı içerisindeki diğer İHA’ların konum 

bilgilerine erişip rotalarını kesişmeyecek şekilde planlamalıdırlar. 

 

3.7. Yakıt Kontrol 

• İHA’lar, tam bir depo yakıt ile senaryoya başladıktan sonra, senaryo bitimine kadar yakıtlarını 

bitirmeden havaalanına inmeleri gerekmektedir. 

• İHA’ların uçuş süresi boyunca harcadıkları yakıtın hızlarına bağlı olarak optimum seviyede olması 

gerekmektedir. 

 

3.8. Puan Hesaplama 

• İHA’lar beklenen görevlerden maksimum seviyede puanlar almalıdır. 

 

 

4. Tasarım Çözümü 

4.1.    Kılavuz İHA Takibi ve Formasyon Oluşturma 

Formasyon uçuşu, İHA’ların havaalanından kalkış yaptıktan sonra YGK tarafından İHA’lara gelen 

uçuş formasyon parametresine göre kılavuz İHA’yı takip ederken oluşturduğu konumlanma dizilimidir. 

YGK tarafından belirlenen ok başı ve dikdörtgen prizma olmak üzere iki çeşit formasyon bulunmaktadır.   

Ok başı ve dikdörtgen prizma formasyonlarına geçiş; kılavuz İHA’nın konumuna erişilip İHA sayısı 

kadar koordinat oluşturulduktan sonra İHA’ların o koordinatlara erişimi ile gerçekleşir. Kalkış anından 

yerleşim alanına gidene kadar bütün İHA’ların baş açısı (baktığı yön), kılavuz İHA’nın baş açısı (baktığı 

yön) ile aynı doğrultuda olacaktır. 

İHA'lar, kılavuz İHA'yı takip ederken GPS bozukluğunun yaşandığı alana girmeleri durumunda 

çarpışma riskini en aza indirmek için hızlarını ve yönlerini eşitleyerek GPS bozukluğunun bitimine kadar 

devam ederler.  
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4.1.1. Ok Başı Formasyonu 

Sürü İHA'lar Şekil1’deki dizilimleri ile havaalanından kalktıktan sonra kılavuz İHA'ya en yakın olan 

İHA, yatay koordinatta kılavuz İHA'nın u_k mesafesi kadar gerisine konumlanacaktır. Bu İHA'ya en yakın 

iki İHA, konumlarına göre sağa doğru veya sola doğru a_b açısıyla ve aralarında u_b mesafesi olacak 

şekilde konumlanacaktır. Her İHA önündeki İHA'ya ve konumuna göre çift olarak aynı işlemi 

gerçekleştirecektir ve Şekil2’deki gibi ok başı formasyonu oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İHA Kalkış Formasyonu 

Şekil 2: Ok Başı Formasyonu 
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4.1.2. Dikdörtgen Prizma Formasyonu 

İHA’lar Şekil 1’deki dizilimleri ile hava alanından kalktıktan sonra dikdörtgenler prizması 

formasyonuna geçerken, ilk olarak "u_k" mesafesine gelecek İHA konumunu alacaktır. Sonra diğer 

İHA'lar öndeki İHA'ya olan yakınlıklarına göre ikişer ikişer olmak üzere dikey koordinatta yukarı veya 

aşağı dizilecektir. Daha sonra ikişer olarak aşağıda ve yukarıda dizili İHA’lar, komşu bireyler arası 

uzaklık "u_b" olacak şekilde aynı yatay koordinata getirilerek Şekil 3'teki gibi dikdörtgen prizma 

formasyonu oluşturacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Formasyonlar Arası Geçiş 

Formasyonlar arası geçiş sağlanırken ok başı ve dikdörtgen formasyonlarında olduğu gibi 

noktasal konum belirleme yapılacaktır. YGK'den formasyonlar arası geçiş yapılması komutu geldiğinde 

belirli formasyon düzenindeki İHA'lar kendilerine en yakın noktayı belirleyip gideceği noktaların 

konumunu dolu göstererek başka İHA’nın geçiş yapmasını engelleyecektir ve bu şekilde formasyon 

geçişi sağlanacaktır. 

 

 

4.2.     Alan Tarama ve Uçuş Kontrol 

4.2.1.    Alan Tarama Formasyonu 

Sürü, kılavuz İHA ile birlikte yerleşim alanına geldikten sonra kılavuz İHA sürüden ayrılacaktır. 

Daha sonra İHA’lar, Şekil 4’teki gibi geliştirilen köşegen formasyona dizilecektirler ve sürü olarak 

davranma avantajlarından faydalanarak alanda arama gerçekleştireceklerdir. 

Köşegen alan tarama formasyonunda, bireyler arasındaki mesafe İHA'ların iletişim menzilleri en 

az kesişecek şekilde ve/veya bir İHA'nın taradığı alanın çap uzunluğu kadar olacaktır. Bu dizilimdeki 

amaç: Maksimum alanı tarayarak daha fazla kazazedeye yardım edilmesi ve alanda gerçekleştirilen 

dönüşlerde karşılaşılabilecek çarpışma riskini minimuma indirmektir. 

Şekil 3: Dikdörtgen Prizma Formasyonu 
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4.2.2.  Alan Tarama ve Tespiti  

Otonom Arama: Sürü İHA, köşegen formasyonunu oluşturduktan sonra önlerine engel veya yasaklı 

bölge çıkana kadar algılayıcılarının baktığı düzlem boyunca alanı taramaya başlayacaktır. Taramaya 

başladıklarında sürüdeki İHA’lar, engel veya yasaklı bölge konusunda anlık olarak durum tespiti 

yapacaklardır. Formasyonun orta noktasında bulunan İHA, sürünün anlık durumunu kontrol ederek 

rotasyon kararları belirleyecektir. Orta noktadaki İHA, belli sürede izlediği rotanın koordinatlarını 

hafızasında tutarak geldiği yere doğru dönüş yapmasını engelleyici algoritma kuracak ve ne tarafa 

dönüş yapması gerektiğine kendisi karar verecektir. Sürünün kazazede ile karşılaşması durumunda 

sürü dizilimi bozulmadan en uçtaki İHA sürüden ayrılacaktır. Böylece formasyon korunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeritsel Alan Tarama: Bu alan tarama modelinde İHA’lar Şekil 6’da görüldüğü gibi belirli bir hat halinde 

alan tarama yapacaklardır. İHA’lar önlerine çıkan engellerin, daha önce gittikleri koordinatları hesaba 

katarak sağ veya sol tarafından geçerek “S” şeklindeki hattı alan bitene kadar tarayacaklardır. Hatların 

genişliği İHA’ların kamerasından algınabilen alanın genişliği kadar olacaktır. İHA’lar alan tararken 

buldukları kazazedenin durumuna göre telekomünikasyon ya da hastane hizmeti vereceklerdir. Tespit 

edilen kazazedenin konumuna göre sürünün uç kısmındaki İHA’lardan yakın olanı kazazedeye gerekli 

olan hizmeti vermek için sürüden ayrılacaktır. Sürüden ayrılan İHA’lar yakıtları kritik seviyeye gelene 

kadar rastgele arama yaparak tespit ettikleri kazazedelere hizmet vereceklerdir. 

Şekil 4: Köşegen Alan Tarama Formasyonu 

Şekil 5: Temsili Otonom Alan Tarama 
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4.3. Yasaklı Bölge ve Yüksek Binalardan Kaçış 

Senaryo başında YGK tarafından verilen uçuşa yasaklı bölgelerin köşe noktalarının koordinatları 

sayesinde yasaklı bölgenin tamamı anlamlandırılacaktır. Köşegen formasyonunun ortasındaki İHA, 

anlamlandırılmış yasaklı bölgeden kaçınarak rotasyon kararlarını alacak ve sürüyü yönlendirecektir. 

Python’da Shapely kütüphanesi kullanılarak yasaklı bölgeler için bu anlamlandırma yapılacaktır ve 

rotasyon kararları bu anlamlandırmaya göre verilecektir. 

İHA'ların çarpmaktan kaçındığı yüksek binaların sürünün rotasyonu üzerinde olması durumunda, 

sürünün ortasındaki rotasyon belirleyen İHA; sürüdeki İHA sayısı, kaçınılacak binanın yüksekliği, 

sürünün bulunduğu koordinatlar ve tarama yapılmış alanların koordinatları gibi bilgilere göre sürünün 

sağa-sola dönüş kararını veya sürüdeki İHA'ların irtifalarını artırıp artırmaması gerektiğini belirleyecektir. 

Böylece sürü minimum risk alarak yüksek binalardan kaçınacak ve alan taramaya devam edecektir. 

 

4.4. Yaralı Tespit ve Nakil 

Sürünün herhangi bir elemanının kazazede görmesi durumunda; kazazede gören İHA, köşegen 

formasyonunun uç kısmındaki İHA’ya kazazedenin koordinatlarını iletilecektir. Daha sonra uç kısımdaki 

İHA sürüden ayrılarak kazazedeye doğru hareket edecektir. Bu sırada sürü, formasyonu bozulmadan 

yoluna devam edecektir. Sürüden ayrılan İHA ise verilen koordinatlara doğru ilerleyecektir.  

İHA, koordinatlara ulaştığında kameranın görüş açısına giren kazazedenin hastaneye 

götürülmesi gerektiği bilgisini YGK’den alacaktır. Kazazedeyi İHA’ya kabul etmek için YGK tarafından 

verilen en az yaralı alma irtifasına (injured_pick_up_height) maksimum 10 metre hata ile alçalacaktır ve 

yaralıyı İHA’ya kabul etmek için bu irtifada YGK tarafından belirlenen “injured_pick_up_duration” 

süresince sabit kalacaktır.  Böylece yaralıyı İHA içerisinde kabul etmiş olacaktır. 

Yaralı kabul etmiş İHA, hastaneye giderken ilk olarak gideceği hastanenin yeteri kadar hastaya 

yer olup olmadığını YGK tarafından verilen “hospital_quota” değerine göre kontrol edecektir. Eğer 

İHA’nın gideceği hastanede yer var ise, hastanenin koordinatlarına doğru hareket edecektir. Yaralıyı 

hastaneye bırakmak için hastane pistinin konumuna maksimum 10 metre hata ile varıp YGK tarafından 

verilen en az yaralı bırakma irtifasına (injured_release_height) maksimum 10 metre hata ile alçalıp bu 

irtifada “injured_release_duration” süresince sabit kalacaktır. Böylece yaralıyı hastaneye bırakmış 

olacaktır. Hastayı bırakan İHA, sürüden ayrıldığı yere doğru tahmin açısı oluşturarak kendine bir rota 

oluşturacak ve o rotada giderken arama yapmaya devam edecektir. Sürüyü tekrar bulamaması halinde 

yakıtı bitene kadar tamamen rastgele aramalar ile alanda arama yapacaktır. 

Şekil 6: Temsili Şeritsel Alan Tarama 
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4.5. Telekomünikasyon Hizmeti 

Sürünün herhangi bir elemanının kazazede görmesi durumunda; kazazede gören İHA, köşegen 

formasyonunun uç kısmındaki İHA’ya kazazedenin koordinatlarını iletilecektir. Daha sonra, uç kısımdaki 

İHA sürüden ayrılarak kazazedeye doğru hareket edecektir. Bu sırada sürü, formasyonu bozulmadan 

yoluna devam edecektir. Sürüden ayrılan İHA ise verilen koordinatlara doğru ilerleyecektir.  

İHA, hastaneye götürülmesi gerekmeyen kazazedenin koordinatlarına YGK tarafından verilen 

azami ve asgari irtifa mesafelerine göre yaklaşacaktır ve YGK tarafından verilen "tmax" süresi (Azami 

hizmet verilebilecek süre: tmax) kadar telekomünikasyon hizmeti sağlayacaktır. İHA, kazazedeye "tmax" 

süresi kadar hizmet verdikten sonra telekomünikasyon hizmetini bitirecek ve ayrıldığı sürünün tahmini 

yol güzergâhına doğru tahmini bir rota belirleyecektir. Daha sonra o doğrultuda kazazede arayarak 

devam edecektir. Sürüyü bulamaması halinde rastgele yön belirleyerek arama yapmaya devam 

edecektir.  

İHA'nın anlık telekomünikasyon verdiği sırada kamerasından algılanan kazazede sayısı, bir 

İHA’nın telekomünikasyon hizmeti verebileceği maksimum kazazede sayısından fazla ise; bu İHA’nın 

iletişim ağında bulunan başka bir İHA olup olmadığı kontrol edilecektir. Telekomünikasyon hizmeti 

sağlayan İHA’nın menzilinde başka bir İHA varsa diğer kazazedelere telekomünikasyon hizmeti 

sağlaması için çağrılacaktır. 

İHA, birden fazla kazazedeye telekomünikasyon hizmeti verebileceği alanda kazazedelerin 

konumlarına göre ve YGK tarafından verilen "telecom_radius" değerine gore birden fazla kazazedeyi 

kapsayacak kendine uygun konum belirleyecektir. 

Bir kazazede birden fazla İHA’dan telekomünikasyon hizmeti alamayacaktır. Bu sebeple 

kazazedenin bir İHA’dan hizmet almaya başladığı andan itibaren bulunduğu bölgeye yeni gelen 

İHA’lardan hizmet almayacaktır. 

 

 

4.6. İletişim 

Köşegen formasyonunda bulunan İHA'lar, iletişim menzilleri ve taradıkları alanlar en az kesişecek 

mesafede bir alan tarama işlemi yapacaklardır. Böylece köşegen formasyonda arama yapan İHA'lar 

(uçlardaki İHA'lar hariç) minimum iki İHA ile iletişim içinde olacaktır. Bu formasyonla alan tarama 

yapılırken kazazede tespit edilmesi durumunda kazazede gören İHA, uçlardaki İHA'ya tespit edilen 

kazazedenin konumunu bildirecektir. Bu konum bildirme işlemi İHA'nın minimum iki İHA ile iletişim 

kurabilmesi durumunda sağındaki veya solundaki İHA'ya konum göndermesi ile olacaktır. İki İHA ile 

iletişimi olmayan İHA’lar, uçtaki İHA olarak kabul edilecektir ve sürüden ayrılarak konum bilgisini aldığı 

kazazedenin konumuna doğru hareket edecektir. Böylelikle alan araması yapılırken İHA'lar arası iletişim 

maksimum düzeyde tutulacaktır ve sürü dizilimi bozulmadan arama devam edecektir. 

İHA'lar kazazedenin konumuna giderken veya yaralı kazazedeyi hastaneye götürürken de arama 

yapacaklardır. Bu durumlarda arama yaparlarken gördükleri kazazedelerin konumlarını hafızalarında 

saklayacaklardır. Eğer iletişim menzilleri içerisinde İHA varsa hafızalarındaki kazazedelerin konumlarını 

göndereceklerdir.  

Ortamda çarpışmaların engellenmesi için her bir İHA iletişim ağı içerisindeki diğer İHA’ların konum 

bilgilerine erişip uçuş rotaları kesişmeyecek şekilde hasta nakil, telekomünikasyon, hava alanına dönüş 

gibi operasyonlarını gerçekleştirmelidirler. 

İHA'lar, menzilleri içerisinde bulunan diğer İHA'ların bilgilerine erişerek geniş bir ağ kurmuş 

olacaklardır. Bu geniş ağ sayesinde birbirleri ile iletişimde olarak operasyonlarını gerçekleştireceklerdir. 
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4.7. Yakıt Kontrol 

İHA’lar, havaalanından ayrıldıkları andan itibaren sürekli olarak kendi yakıt kontrollerini 

yapacaklardır. Yakıtın belli bir düzeyin altına düşmesi durumunda göreve bağlı olarak havaalanına 

döneceklerdir. 3 görevi inceleyecek olursak: 

İHA’lar, alan tarama görevi yaparken yakıtı belli bir düzeyin altına inerse alan taramayı bırakacak 

ve havaalanına döneceklerdir. 

İHA’lar, telekomünikasyon hizmeti verirken yakıtı belli bir düzeyin altına inerse telekomünikasyon 

hizmet vermeyi bırakacak ve havaalanına döneceklerdir.  

İHA’ların hasta nakil görevi sırasında, yakıt sorunu yaşamaması için görevin başında yaralı bir 

kazazede tespit edildiğinde öncelikle yakıt durumu kontrol edilecektir. İHA’nın, bulunduğu konumdan 

hastaneye gitmesi için gerekli ortalama hızda tüketilen yakıt miktarı ve hastaneden havaalanına gitmesi 

için gerekli ortalama hızdaki yakıt miktarının toplamı, mevcut yakıt miktarından fazla ise yaralıyı kabul 

etmeyecektir ve tarama yapmaya devam edecektir. Ayrıca İHA, yaralı tespit ettiğinde yakınındaki 

hastanenin doluluk oranına göre, farklı bir hastaneye gidebileceği durumlarda alandaki diğer 

hastanelere gidiş için de yakıt sorgulamasını yapacaktır. 

 

𝑓(𝑣) =
(𝑣 − 60)2

9
+ 500 

 

 Bu denklemde; minimum miktarda yakıt harcayarak hareket etmek için en optimum hız, türev 

alarak bulunmaktadır. 

                                                                               

𝑓′(𝑣) = 2. (𝑣 − 60) 

 

     𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 = 60 knot 

 

 
5. Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 

 
5.1. ‘uav_msg’ Verilerinden ‘uav_link’ Verisinin Kullanımı 

Yarışma Geliştirme Kiti dahilinde simülasyonda anlık paylaşılan ‘uav_msg’ verilerinin içinde yer 

alan ‘uav_link’ verileri; İHA’nın iletişim menzili içerisinde olan bütün İHA’ların anlık konum, hız gibi 

bilgilerini çekebilmemizi sağlar. Menzil içerisinde olan bütün İHA’lar ‘uav_id’ lerine göre sıralanmaktadır. 

Fakat bu sıralama menzil içindeki İHA’ların sayısının azalmasından sonra ya da herhangi bir İHA’nın 

düşmesinden sonra bozulmaktadır.  

Örneğin ortamda toplam 9 İHA varken ve varsaydığımız bir İHA’nın menzilinde de 9 İHA 

bulunurken; ‘uav_link’ verileri ‘uav_0’, ‘uav_1’, ‘uav_2’, ‘uav_3’, ‘uav_4’, ‘uav_5’, ‘uav_6’, ‘uav_7’ ve 

‘uav_8’ olarak sıralı bir şekilde gelmektedir. Bu sıralamaya dayanarak self.uav_msg['uav_link'][2] 

parametresini çağırdığımızda ‘uav_2’ verileri gelir. Fakat ortamda 9 İHA varken buna karşın 

varsaydığımız İHA’nın menzili içerisinde 3 tane İHA bulunurken, ‘uav_link’ verileri ‘uav_3’, ‘uav_5’ ve 

‘uav_7’ olarak gelebilir (Diğer İHA’lar menzil dışı ya da düşmüş olabilir). Bu durumda 

self.uav_msg['uav_link'][2] parametresini çağırdığımızda ‘uav_7’ verilerini elde ederiz.  
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İHA, iletişim zinciri içerisindeki diğer İHA’ların ‘uav_link’ verilerinde kaçıncı indiste olduğunu 

kontrol etmelidir. Aksi durumda kodda ‘uav_link’ verilerini çekerken sıralamadan kaynaklı bir hata 

oluşabilir.  

Mergen Takımı olarak bu durumun önüne geçmek için aşağıdaki fonksiyonu geliştirdik. 

 
# IHA'nin iletisim agi icerisinde olan iha'larin id'lerini dizi icinde 

donduren fonksiyon 

def getIletisimZinciriIhalar(self): 

 

    ihaninIletisimZinciri = self.uav_msg['uav_link'] 

    ihaninIletisimZinciriCount = len(ihaninIletisimZinciri) 

 

    iha_id = [] 

 

    for i in range(0, ihaninIletisimZinciriCount): 

        

iha_id.append(int(str(ihaninIletisimZinciri[i].keys())[2:len(ihaninIletisim

Zinciri[i].keys()) - 3].replace('uav_', ''))) 

 

    return iha_id, ihaninIletisimZinciriCount 

    # Ornek output : ([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 9) 

    # Ornek output : ([0, 4, 5, 8], 4) 

 

 

Fonksiyon; İHA’nın iletişim zinciri içerisinde kaç tane İHA bulunduğunu kontrol etmektedir ve 

hangi indiste hangi id’li İHA’nın bulunduğunu bir dizi içinde barındırarak return etmektedir. Bu sayede 

‘uav_link’ verileri bütün kodlarda hatasız kullanılmış olur. 

 
 
5.2. İHA’nın Belirli Mesafe Uzağındaki Konumun Hesaplanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simülasyonda formasyon uçuşu öncesinde ve sırasında İHA’ların kılavuz İHA’ya göre ve 

birbirlerine göre olması gereken mesafelerini hesaplamak için İHA’nın birim mesafe uzağındaki 

koordinatın hesaplanması gerekmektedir. Örneğin formasyon uçuşu sırasında kılavuz İHA’nın 

arkasındaki İHA’nın konumunun, kılavuz İHA’nın baş açısına göre ‘u_k’ birim mesafe arkasında olması 

gerekmektedir. 

Diğer bir örneğe göre, İHA’lar deprem alanında görev yaparken önlerindeki alanlarda yasaklı 

bölge olup olmadığını yada başka bir İHA’nın yol güzergahında bir çarpışma yaşamış olup olmadığını 

kontrol etmelidirler. Bu gibi durumlarda İHA’nın, ‘heading’ yani baş açısına göre gideceği koordinatları 

hesaplaması gerekmektedir.  

Şekil 7: 2 Boyutlu Düzlemde Temsili İHA Hareketi 
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Verilen bilgilere göre örnek simülasyondaki pusula değerleri, yarışmadaki simülasyonlardakilerle 

aynı olacaktır. Bu bilgi dahilinde geliştirdiğimiz formülleri kullanmaktayız. 

Şekil 7’de 2 boyutlu düzlemde (100, 50) konumundaki İHA’nın pusulaya göre heading değeri 90 

derecedir. Bu heading değerine göre İHA’nın 100 birim önündeki konumun (200, 50) konumu olduğunun 

matematiksel işlemi aşağıdaki gibidir. 

 
X = ihaKonumX + sin(radians(heading)) * (mesafeX) 
   = 100 + sin(radians(90)) * 100 
   = 100 + 1 * 100 
X = 200 
 
Y = ihaKonumY – cos(radians(heading)) * (mesafeY) 
   = 50 – cos(radians(90)) * 0 
   = 50 – 6.123 * 0 
Y = 50 

 
 
 Böylece (200, 50) konumunu elde etmekteyiz. 
 

 

5.3. Kılavuz İHA Takibi ve Formasyon Oluşturma 

 
İHA’ların formasyon uçuşu yapması gerektiği bilgisini; 
 

self.uav_msg['uav_guide']['dispatch'] 

 
değerinden almaktayız. Kılavuz İHA havaalanından kalkarken ve deprem alanına iniş yaparken 
‘dispatch’ değeri True olmaktadır. Havaalanından deprem alanına uçuş yaparken ise bu değer False 
olmaktadır. Bu durumu; 
 
if self.uav_msg['uav_guide']['dispatch'] != self.toDispatch: 

    self.toDispatch = not (self.toDispatch) 

    self.toDispatchInt = self.toDispatchInt + 1 

 

koşulu ile toDispatch değeri her değiştiğinde kontrol etmekteyiz ve ‘toDispatchInt’ değerinin 0 veya 1 
olduğu durumlarda İHA’lara formasyon uçuşu yaptırmaktayız. Bu değerin 2 olduğu durumda ise İHA’lar 
deprem alanına girmiş demektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 8: Havaalanı Kalkış Sıralaması 

Mavi Renk: uav_id  

Kirmizi Renk: okbasi_sira 
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İHA’ların her biri havaalanından kalkış anında kılavuz İHA’ya farklı mesafelerdedirler yada eşit 

mesafedekiler yönsel olarak zıt taraflardadırlar. Mergen Takımı olarak, başlangıçta bütün İHA’lara 

kılavuz İHA’nın konumuna olan uzaklıklarına göre jenerik bir şekilde ‘okbasi_sira’ ve ‘prizma_sira’ 

değerlerini vermekteyiz. 

Bu değerleri İHA’lara vermeden önce kılavuz İHA’nın mevcut konumunu Şekil 8’de ki uav_id’si 8 

olan İHA ile aynı eksende olacak şekilde kodlamaktayız. 

 
ortadaki_iha = uav_statements.farkliKoordinatiBul(butun_ihalar_konumlar) 

kilavuzkonum = (kilavuzkonum[0], ortadaki_iha[1]) 

 

‘farkliKoordinatiBul()’ fonksiyonuna parametre olarak İHA’nın menzili içerisindeki bütün İHA’ların 

koordinatlarını gönderiyoruz. Bu fonksiyon, İHA’ların dizilimlerine göre Şekil 8’deki uav_id’si 8 olan 

İHA’nin koordinatlarını döndürmektedir. Daha sonra kılavuz İHA’nın konumunun Y ekseninin (X 

ekseninde olması dahilinde geliştirmeler yapılmaktadır) koordinatının 8 id’li İHA’nın konumuna eşit 

olduğu varsaymaktayız. Böylece 2 yönde dizili İHA’ların kılavuz İHA’ya mesafesini düzgün bir şekilde 

ölçeklendirebiliyoruz. 

 

5.3.1. Ok Başı Formasyonu 

Kılavuz İHA’nın Y ekseninin koordinatının Şekil 8’deki 8 uav_id’li İHA ile eşit olduğunu kodladıktan 

sonra bütün İHA’ların kılavuz İHA’ya mesafesini hesaplayarak bir diziye ekliyoruz. 

 

for i in range(0, havaalaniIhalar[1]): 

    iha_kilavuz_arasi_mesafeler.append([util.dist(kilavuzkonum, 

butun_ihalar_konumlar[i]), havaalaniIhalar[0][i]]) 

 

Daha sonra mesafelerin bulunduğu diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayarak İHA’ları kılavuza 

yakınlıklarına göre sıralıyoruz ve sıralanmış değerlerden uav_id’leri alarak yeni bir dizi oluşturuyoruz. 

 

# Mesafeler kucukten buyuge dogru hesaplanarak iha'larin oncelikleri 

belirlenir 

iha_kilavuz_arasi_mesafeler.sort() 

 

Böylece Şekil 8’deki uav_id diziliminin kılavuz İHA’ya yakınlıklarına göre [8, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7] 

dizisini elde edip return etmiş oluyoruz. 

Fonksiyondan gelen dizinin döngüyle dolaşılması sonucu İHA’nın uav_id’sinin bulunduğu indis, 

İHA’nın ‘okbasi_sira’ numarası olarak belirlenmiştir.   

 
for i in range(0, ihalar[1]): 

    if int(self.okbasi_uav_id_siralama[ihalar[0][i]]) == int(self.uav_id): 

        self.okbasi_sira = ihalar[0][i] 

 
Şekil 8’deki İHA’ların kırmızı numaraları olan ‘okbasi_sira’ değerleri İHA’larımızın jenerik sıra 

numarası olmuş olur. Formasyon düzeni için ‘okbasi_sira’ değeri alındıktan sonra her bir İHA için kılavuz 

İHA’ya ve diğer İHA’lara ‘u_k’ ve ‘u_b’ mesafelerinde ve ‘a_b’ açısında konum üretilmektedir. Bu 

konumlar hesaplanırken 5.2.’deki formülasyonlar kullanılmaktadır.  

Kılavuz İHA’nın hemen arkasındaki Şekil 8’deki ‘okbasi_sira’ degeri 1 olan İHA; kılavuz İHA’nın 

‘u_k’ birim kadar gerisinde olacaktır. Burada, yalnızca ‘1’ değeri için özel olarak bir if koşulu koymaktayız: 
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koordinat = [0, 0, 0] 

if i == 1: 

    koordinat[0] = kilavuzX + int(math.sin(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

    koordinat[1] = kilavuzY - int(math.cos(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

    koordinat[2] = self.uav_msg['uav_guide']['altitude'] 

 

    return koordinat 

 
Eğer ‘okbasi_sira’ değeri ‘1’ ise direkt olarak kılavuz İHA’nın konumuna bu formülüzasyon 

uygulanarak baş açısı farketmeksizin (a_k) kılavuz İHA’nın ‘u_k’ mesafe gerisindeki konumu 

hesaplanmaktadır. 

‘1’ dışındaki bütün ‘okbasi_sira’ değerleri için aşağıdaki formülasyon kullanılmaktadır: 

 

if i % 2 == 0: 

    yon = 1 

else: 

    yon = -1 

 

cosA_B = math.cos(math.radians(a_b)) 

sinA_B = math.sin(math.radians(a_b)) 

 

u_k_X = int(math.sin(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

u_k_Y = int(math.cos(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

 

X = int(-1 * (math.sin(math.radians(a_k)) * int(i / 2) * u_b * cosA_B)) 

Y = int(-1 * (math.sin(math.radians(a_k)) * int(i / 2) * u_b * sinA_B * 

yon)) 

 

koordinat = [0, 0, 0] 

koordinat[0] = kilavuzX + X + u_k_X 

koordinat[1] = kilavuzY + Y - u_k_Y 

koordinat[2] = self.uav_msg['uav_guide']['altitude'] 

 

return koordinat 

 

 
Bu formülasyona bakıldığında öncelikle yön değerinin bulunduğunu görmekteyiz. Şekil 8’de 

kılavuz İHA’nın sol ve sağ kanatlarında iki kanat boyunca İHA’ların konumlandığını görmekteyiz. Bu 

kanatlardaki İHA’lar, okbaşı formasyonunu oluştururken en yakın kanatta yerlerini almak zorundadırlar. 

Bu İHA’ların okbasi_sira değerlerini incelediğimizde sırasıyla bir sağ kanattan bir sol kanattan artarak 

sıralandığını görüyoruz. Çift sayılar sağ kanatta tek sayılar ise sol kanatta devam ediyor. 

Formülasyondaki ‘yon’ değeri, İHA’nın formasyonda hangi kanatta yer alacağını belirlemek için 

kullanılmıştır. 

Sonrasındaki ‘a_b’ değerinin cosinüs ve sinüs değerleri hesaplanarak formasyonun açı değerleri 

de konum üretmeye hazırlanmış olur. 

Sonrasında hesaplanan u_k_X ve u_k_Y değerleri; kılavuz İHA ile bir arkasındaki İHA’nın 

mesafesini diğer İHA’lara da yansıtmak içindir.  

Sonrasında hesaplanan X ve Y değerleri; İHA’nın, kılavuz İHA’nın kaç birim gerisinde, kaç birim 

sağında veya solunda olduğunu bulmak içindir.   

Son olarak kılavuz İHA’nın X ve Y koordinatlarından ‘u_k’ mesafesini ve (sol/sağ mesafeleri olan) 

X ve Y değişkenlerini çıkardığımızda veya eklediğimizde ‘okbasi_sira’ değeri verilen İHA’nın, okbaşı 

formasyonunda anlık olarak hangi noktada olacağını elde etmiş oluruz.  
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Formasyon uçuşu boyunca kılavuz İHA’nın konumunun değişeceğinden, sürekli olarak bu 

fonksiyondan İHA’nın anlık bulunması gereken konumu hesaplanmaktadır. Başlangıçta kılavuz İHA irtifa 

kazanana kadar diğer bütün İHA’lar, kılavuz İHA’ya göre hesaplanan konuma doğru baş açılarını 

çevirerek ‘kilavuza_yetis()’ fonksiyonu dahilinde düz bir uçuş gerçekleştirmektedirler.  Bulunmaları 

gereken konumlara geldiklerinde baş açılarını, hızlarını ve irtifalarını kılavuzun değerlerine eşitleyerek 

‘kilavuza_paralel_git()’ fonksiyonuna uyarak kılavuz İHA ile aynı uçuşu gerçekleştirmektedirler. 

 
5.3.2. Prizma Formasyonu 

Kılavuz İHA’nın Y ekseninin koordinatının Şekil 8’deki 8 uav_id’li İHA ile eşit olduğunu kodladıktan 

sonra okbaşı formasyonu için kılavuz İHA’ya yakınlığa göre bir sıralama oluşmaktadır. 

Örneğin 5.3.1.’de elde ettiğimiz sıralama [8, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7] şeklindeydi. Bu diziye 

‘getPrizmaKonumSiralama()’ fonksiyonu ile geliştirdiğimiz algoritmanın gerektiği işlemi uyguladığımızda 

[8, 5, 1, 4, 0, 7, 3, 6, 2] dizisini elde etmekteyiz. Bu diziyi prizma için kullandığımızda; 

 

 

                 (A)2     (Y)4      (A)6     (Y)8 

  K     1 

                 (A)3     (Y)5      (A)7     (Y)9 

 

 (A) -> Asagi yon / (Y) -> Yukari yon 

 
formasyon düzeni için istediğimiz sıralamayı elde etmiş oluyoruz.  

 

 

Okbaşı formasyonunda olduğu gibi fonksiyondan gelen diziyi döngüyle dolaşarak İHA’nın 

uav_id’sinin bulunduğu indisi İHA’nın ‘prizma_sira’ numarası olarak belirledik.   

 

for i in range(0, ihalar[1]): 

    if int(self.prizma_uav_id_siralama[ihalar[0][i]]) == int(self.uav_id): 

        self.prizma_sira = ihalar[0][i] 

 

 

Okbaşı formasyonunda olduğu gibi prizma formasyonunda da kılavuz İHA’nın hemen arkasındaki 

Şekil 8’deki ‘prizma_sira’ degeri ‘1’ olan İHA; kılavuz İHA’nın ‘u_k’ birim kadar gerisinde olacaktır. 

Sadece ‘1’ değeri için özel olarak bir if koşulu koyduk: 

 

koordinat = [0, 0, 0] 

if i == 1: 

    koordinat[0] = kilavuzX + int(math.sin(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

    koordinat[1] = kilavuzY - int(math.cos(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

    koordinat[2] = self.uav_msg['uav_guide']['altitude'] 

 

    return koordinat 
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Eğer ‘prizma_sira’ değeri ‘1’ ise; direkt olarak kılavuz İHA’nın konumuna bu formülasyonu 

uygulanarak baş açısı farketmezsizin (a_k) kılavuz İHA’nın ‘u_k’ mesafe gerisindeki konumu 

hesaplanmaktadır. 

‘1’ dışındaki bütün ‘prizma_sira’ değerleri için aşağıdaki formülasyon kullanılmaktadır: 

 
if i % 2 == 0: 

    yon = -1 

else: 

    yon = 1 

 

iha_bulunma_sira = int((i - 2) / 4) + 1 

 

u_k_X = int(math.sin(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

u_k_Y = int(math.cos(math.radians(a_k)) * (-1 * u_k)) 

 

X = int(-1 * (math.sin(math.radians(a_k)) * u_b * iha_bulunma_sira)) 

Y = int(-1 * (math.sin(math.radians(a_k)) * (u_b / 2) * yon)) 

 

koordinat = [0, 0, 0] 

koordinat[0] = kilavuzX + X + u_k_X 

koordinat[1] = kilavuzY + Y - u_k_Y 

 

while i >= 5: 

    i = i - 4 

 

if (i == 2) or (i == 3): 

    koordinat[2] = self.uav_msg['uav_guide']['altitude'] + (u_b / 2) 

elif (i == 4) or (i == 1): 

    koordinat[2] = self.uav_msg['uav_guide']['altitude'] - (u_b / 2) 

 

return koordinat 

 

Bu formülasyona baktığımızda, öncelikle yön değerinin bulunduğunu görüyoruz. Şekil 8’de 

kılavuz İHA’nın sol ve sağ kanatlarında iki kanat boyunca İHA’ların konumlandığını görmekteyiz. Bu 

kanatlardaki İHA’lar prizma formasyonunu oluştururken en yakın kanatta yerlerini almak zorundadırlar. 

Bu İHA’ların ‘prizma_sira’ değerlerini incelediğimizde sırasıyla bir sağ kanattan bir sol kanattan artarak 

sıralandığını görüyoruz. Formülasyondaki ‘yon’ değeri İHA’nın formasyonda hangi kanatta yer alacağını 

belirlemek için kullanılmıştır. 

Sonrasında İHA’lar prizma formasyonunda aynı X ekseninde 4’lü bireyler olarak dizilmektedirler. 

İHA’nın hangi 4’lü birey içerisinde yer alması gerektiği ‘iha_bulunma_sira’ değeri ile hesaplanmıştır 

Kılavuz İHA ile bir arkasındaki İHA’nın mesafesini diğer İHA’lara da yansıtmak için ‘u_k_X’ ve 

‘u_k_Y’ değerleri hesaplanmıştır.  

Sonrasında hesaplanan X ve Y değerleri; İHA’nın, kılavuz İHA’nın kaç birim gerisinde, kaç birim 

sağında veya solunda olduğunu bulmak içindir.   

Sonrasında kılavuz İHA’nın X ve Y koordinatlarından ‘u_k’ mesafesini ve sol/sağ mesafeleri olan 

X ve Y değişkenlerini çıkardığımızda veya eklediğimizde ‘okbasi_sira’ değeri verilen İHA’nın prizma 

formasyonunda anlık olarak hangi noktada olacağı bilgisi elde edilmiştir. 

Son olarak İHA’ların yüksekliklerini hesaplamak için algoritma 2 aşağı yön ve 2 yukarı yön olarak 

kodlanmıştır ve oluşan koordinat return edilmiştir. 
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Formasyon uçuşu boyunca kılavuz İHA’nın konumu değiştiğinden sürekli olarak bu fonksiyona 

İHA’nın anlık olarak bulunması gereken konumu hesaplattırdık. Başlangıçta kılavuz İHA irtifa kazanana 

kadar diğer bütün İHA’lar kılavuz İHA’ya göre hesaplanan konumuna doğru baş açısını çevirerek 

‘kilavuza_yetis()’ fonksiyonu dahilinde düz bir uçuş gerçekleştirmektedirler.  Bulunmaları gerektiği 

konumlara geldiklerinde baş açılarını, hızlarını ve irtifalarını kılavuzun değerlerine eşitleyerek ve 

‘kilavuza_paralel_git()’ fonksiyonuna uyarak kılavuz İHA ile aynı uçuşu gerçekleştirmektedirler. 

 
5.3.3. Formasyonlar Arası Geçiş 

Formasyon uçuşu boyunca; 

self.uav_msg['uav_formation']['type'] 

 

verisini kontrol edip uçuş formasyonunun okbaşı yada prizma olduğu bilgisini öğrenmekteyiz. Herhangi 

bir formasyon uçuşu değişiminde İHA’lar diğer formasyona göre bulunması gereken konuma doğru 

hareket etmektedirler. Burada formasyon bozulmalarını minimum seviyeye indirmeye çalışmaktayız ve 

geliştirme yapmaya devam etmekteyiz. 

 

5.3.4. GPS Bozuk Alanda Formasyon Uçuşu 

Formasyon uçuşu boyunca; 

self.uav_msg['uav_guide']['gps_noise_flag'] 

 

verisini kontrol edip GPS hizmetinin var olup olmadığı bilgisini öğrenmekteyiz. GPS hizmetinin kesildiği 

andan itibaren kılavuz İHA’nın hız, baş açısı ve irtifa değerlerini paralel olarak İHA’lara hareket komutu 

göndermekteyiz. 

print('Durum : Gps bozuk alandayiz') 

self.send_move_cmd(self.uav_msg['uav_guide']['speed']['x'], 

self.uav_msg['uav_guide']['speed']['y'], 

                   self.uav_msg['uav_guide']['heading'], 

self.uav_msg['uav_guide']['altitude']) 

 
GPS bozuk alanda formasyon uçuşu değişikliği bilgisi geldiğinde GPS bozuk alan bitene kadar 

diğer formasyona geçmeden sadece diğer formasyon için gerekli irtifayı kazanarak uçuş yaptırmaktayız. 

GPS bozuk alan geçtikten sonra ise diğer formasyon düzenine geçiş sağlamaktayız. 

 

5.4. Simülasyon Başlangıç Modülü 

# Kontrol 1 kere calisir 

if self.baslangic_kontrol: 

    self.baslangicIslemleriYap() 

    self.baslangic_kontrol = False 

 
Simülasyon başladığında “act()” fonksiyonunun içinde sadece bir kez çalışacak 

“baslangicIslemleriYap()” fonksiyonunu çalıştırıyoruz. 

‘baslangicIslemleriYap()’ fonksiyonunun içerdikler aşağıdaki gibidir: 

# Gorev sonunda donecegimiz yuvanin konumlarini ilk basta sakliyoruz 

self.iha_havaalani_kalkis_position = ( 

self.uav_msg['active_uav']['location'][0], 

self.uav_msg['active_uav']['location'][1],  

int(self.uav_id) + 1) * 15) + 25 

) 
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İHA’nın yakıtı azaldığında tekrar döneceği havaalanı kalkış koordinatlarını başlangıçtayken bir 

değişkende saklıyoruz. 

 

self.baslangic_yakit_miktari = 

int(self.uav_msg['active_uav']['fuel_reserve']) 

 
 
İHA’nın başlangıçtaki yakıtını da değişkende saklayarak yakıt miktarının kontrolünü sağlıyoruz. 

5.3.1. ve 5.3.2.’de bahsettiğimiz formasyonlar için ‘okbasi_sira’ ve ‘prizma_sira’ jenerik 

sıralamasını da başlangıç işlemlerinin yapıldığı bu fonksiyon içerisinde elde ediyoruz. 

 

# Rastgele arama yapacagimiz deprem alaninin x,y uzunluklarini 

'world_boundaries' parametresinden cekiyoruz 

world_boundaries = self.params['world_boundaries'] 

x_eksen = [] 

y_eksen = [] 

for i in range(0, len(world_boundaries)): 

    x_eksen.append(int(world_boundaries[i][0])) 

    y_eksen.append(int(world_boundaries[i][1])) 

 

self.depremAlaniWidth = min(x_eksen) 

self.depremAlaniLength = max(y_eksen) 

 

 
İHA’nın arama yapacağı deprem bölgesinin uzunluklarını da değişkenlere çekiyoruz. Böylelikle 

alan arama yaparken tekrar YGK’den veri çekmiyoruz ve bir kez bu işlemi yapmamız yeterli oluyor. 

special_assets = self.params['special_assets'] 

special_assetsCount = int(len(special_assets)) 

 

for i in range(0, special_assetsCount): 

    if str(special_assets[i]['type']) == 'tall_building': 

        tall_buildingLocations = special_assets[i]['locations'] 

        tall_buildingCount = int(len(tall_buildingLocations)) 

 

        for j in range(0, tall_buildingCount): 

            self.uzunBinalarPolygons.append(( 

                

[uav_statements.getPolygonKenarlari(special_assets[i]['locations'][j], 

special_assets[i]['width'])], 

                [special_assets[i]['height']] 

            )) 

 

    # hastanelerin 30 birim kare cevresini de yasakli bolge olarak 

varsayiyoruz 

    if str(special_assets[i]['type']) == 'hospital': 

        

self.yasakliAlanarPolygons.append(uav_statements.getPolygonKenarlari( 

            [special_assets[i]['location']['x'], 

special_assets[i]['location']['y']], [30, 30])) 

 

        # ayrica hastanelerin konumlarini dizide sakliyoruz(yarali nakil 

modulu icin) 

        self.hastaneler.append([special_assets[i]['location']['x'], 

special_assets[i]['location']['y']]) 

 

denied_zones = self.params['denied_zones'] 

denied_zonesCount = int(len(denied_zones)) 
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# birden fazla yasakli bolge olmasi ihtimaline karsi 

for i in range(0, denied_zonesCount): 

    denied_zone = denied_zones[i] 

    denied_zones_polygon = [ 

        (denied_zone[0][0], denied_zone[0][1]), 

        (denied_zone[1][0], denied_zone[1][1]), 

        (denied_zone[2][0], denied_zone[2][1]), 

        (denied_zone[3][0], denied_zone[3][1]) 

    ] 

    self.yasakliAlanarPolygons.append(denied_zones_polygon) 

 
Yasaklı bölgeleri ve uzun binaların köşe noktalarını çekerek polygonlar oluşturup bu polygon 

alanlarını deprem bölgesinde uçuş yaparken kontrol ederek uçuş yapılmasını sağlıyoruz. 

self.hastaneSayisi = len(self.hastaneler) 

 

Yaralı nakil modülünde hastayı götüreceğimiz hastaneyi belirlerken kullanacağımız değişkenin 

değerini veriyoruz. 

 
5.5. Çarpışmaları Engelleme Modülü 

İki veya daha fazla İHA’nın çarpışmalarını önceden kontrol etmek için 5.2.’deki formülasyonu 

kullanıyoruz. Her İHA sürekli olarak iletişim zinciri içindeki diğer İHA’ların konumlarına erişir ve 5.2.’de 

ki anlatıldığı üzere belirli bir mesafede diğer İHA’lar ile aynı konumlara gelip gelmediğini birbirlerine 

yaklaşım ve uzaklaşım değerlerini sayarak kontrol eder. 

‘ihalar_cakisma_kontrol()’ fonksiyonunu incelediğimizde; 

if dist([int(iha1_konum[2])], [int(iha2_konum[2])]) > 35: 

    print('Yukseklik farklari 35 ten buyuk olduklari icin cakisma olmaz') 

    return False 

 
İrtifa farkları 35’ten yüksek olan İHA’ların çarpışma ihtimallerinin olmadığını düşünerek direkt 

fonksiyondan False değerini döndürüyoruz. 

 

for i in range(0, 45): 

    koordinat1 = [ 

        int(iha1_konum[0] + math.sin(math.radians(iha1_heading)) * i), 

        int(iha1_konum[1] - math.cos(math.radians(iha1_heading)) * i) 

    ] 

    koordinat2 = [ 

        int(iha2_konum[0] + math.sin(math.radians(iha2_heading)) * i), 

        int(iha2_konum[1] - math.cos(math.radians(iha2_heading)) * i) 

    ] 

    dist1 = dist(koordinat1, koordinat2) 

 

    koordinat1_2 = [ 

        int(iha1_konum[0] + math.sin(math.radians(iha1_heading)) * (i + 

2)), 

        int(iha1_konum[1] - math.cos(math.radians(iha1_heading)) * (i + 2)) 

    ] 

    koordinat2_2 = [ 

        int(iha2_konum[0] + math.sin(math.radians(iha2_heading)) * (i + 

2)), 

        int(iha2_konum[1] - math.cos(math.radians(iha2_heading)) * (i + 2)) 

    ] 

    dist2 = dist(koordinat1_2, koordinat2_2) 
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    # Birbirlerine cok yakin iseler direk True doner 

    if dist1 < 15 and dist2 < 15 and dist([int(iha1_konum[2])], 

[int(iha2_konum[2])]) < 25: 

        cokYakin = True 

 

    # Gidecekler koordinatlar arttikca aralarindaki mesafe artiyorsa 

    # birbirlerinden uzaklasiyorlar demektir 

    if dist2 > dist1: 

        uzaklasim = uzaklasim + 1 

    elif dist2 < dist1: 

        yaklasim = yaklasim + 1 

 

45 kez dönen bir döngü oluşturuyoruz (Bu sayı geliştirmelerde değişebilir). Döngü her 

döndüğünde iki İHA’nın da baş açısına göre gideceği birim mesafelik koordinatlar ikişer ikişer 

karşılaştırılıyor. Eğer İHA’ların gidecekleri koordinatlarda birbirlerine yakınlıkları 15 birimden az ise 

birbirlerine çok yakın mesafelere gelecekleri düşünülerek çarpışma ihtimallerinin olduğu belirleniyor.  

Devam eden koşul kontrollerinde ikişer ikişer alınan İHA’ların gidecekleri koordinatların mesafe 

farkları birbirinden küçük-büyük olması kontrol ediliyor. Eğer mesafe farkları küçülüyor ise birbirlerine 

yaklaşıyorlar demektir. Eğer mesafe farkları artıyorsa birbirlerinden uzaklaşıyorlar demektir. 

 

if uzaklasim > 42: 

    print('Uzaklasim 42 den buyuk, cakisma yok') 

    return False 

elif cokYakin: 

    print('Birbirleri arasi mesafe cok yakin oldugu icin cakisma olabilir') 

    return True 

elif yaklasim > 15: 

    print('Yaklasim degeri 15 ten buyuk oldugu icin cakisma var') 

    return True 

elif yaklasim > uzaklasim: 

    print('Yaklasim degeri uzaklasim degerinden buyuk oldugu icin cakisma 

var') 

    return True 

 

 
Döngüden sonra elde ettiğimiz yaklaşım uzaklaşım değerlerini kontrol ederek fonksiyondan geri 

dönüşleri yapıyoruz. 

Final aşamasına kadar bu fonksiyona İHA’ların hız etkeni de eklenecektir. 
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Bu fonksiyondan dönen True değeri ile iki İHA arasında çarpışma ihtimali belirlenir. Sonrasında 

İHA’ların ikisinin de hızları yavaşlatılır. Daha sonra geliştirdiğimiz algoritma ile ‘uav_id’’si büyük olan İHA 

belli irtifaya yükselir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

‘uav_id’si büyük olan İHA belirli bir irtifaya yükseldikten sonra Şekil 9’daki gibi alçakta bekleyen 

2 id’li İHA ile çarpışma ihtimalinden kurtulduğu için yoluna devam eder. 5 id’li İHA ise çapraz bir şekilde 

alçalarak yoluna devam eder. Böylece çarpışma engellenmiş olur. 

İHA’ların çarpışma engellerinden kurtulamama, birbirlerini geçememe, takılı kalma durumlarında 

devam edebilmeleri için belli süre sonra hedef konumlarını değiştirme durumları da mevcuttur. 

 

5.6. Alan Tarama ve Uçuş Kontrol 

İHA’ların kılavuz İHA ile formasyon uçuşunu tamamlayıp deprem alanına giriş yaptığında dispatch 

değerinin True olmasıyla alanda arama işlemi başlamaktadır.  

if self.alana_ilk_giris == 0: 

    # Alana ilk giriste hizlari sifirliyoruz 

    self.send_move_cmd(0, 0, self.pose[3], self.pose[2]) 

    print('Alana giris yapiyoruz, yavasliyoruz..') 

    if int(self.uav_msg['active_uav']['x_speed']) < 2: 

        self.alana_ilk_giris = 1 

        print('Alana giris yapildi') 

else: 

    self.aramaKurtarmaYap() 

 
İHA’lar alana girdiğinde hızlarını, flag değişkenini kontrol ederek sıfırlıyoruz. Hızlarını sıfırladıktan 

sonra bütün İHA’lar kendilerine rastgele hedef konum belirliyorlar. 

def getYasakliBolgelerHariciRastgeleKonum(self): 

 

    while True: 

        randomKonum = ( 

            random.randint(self.depremAlaniWidth, self.depremAlaniLength), 

            random.randint(self.depremAlaniWidth, self.depremAlaniLength) 

        ) 

        sayac = 0 

Şekil 9: Çarpışma İhtimalleri Olan 2 İHA’dan uav_id’si 
Büyük Olanın Yükselmesinden Sonra 
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        for i in range(0, len(self.yasakliAlanarPolygons)): 

            in_out = uav_statements.koordinatPolygonIcindemi(randomKonum, 

self.yasakliAlanarPolygons[i]) 

            if in_out: 

                sayac = sayac + 1 

                break 

        if sayac is 0: 

            break 

    return randomKonum 

 

İHA’lar kendilerine rastgele konumlar belirlerken başlangıç modülünde elde ettiğimiz deprem 

alanının genişliğine ve uzunluğuna göre rastgele sayılar oluşturuluyor ve oluşturulan rastgele konumun 

yasaklı bölgeler içinde olup olmadığını kontrol ediliyor. 

İHA’lar rastgele konumlar belirledikten sonra hızları sıfır olan İHA’lar baş açılarını hedeflerine 

doğru çevirerek doğrusal uçuş yaparlar. Alana ilk girişte hızlarını sıfırlamamızın sebebi; İHA’ların 

formasyon olarak topluca alana girdiklerinde kendilerine hedef belirleyip hız kesmeden devam 

ettiklerinde çarpışma risklerinin fazla olmasıdır. Bu riski azaltmanın en doğru yolunu, hızlarını 

sıfırladıktan sonra rastgele hedeflerine hareket etmelerini sağlamak olarak düşündük. Çarpışma 

risklerini azaltsak dahi, her bir İHA 5.4.’te bahsettiğimiz gibi çarpışma kontrolü yapmaktadırlar. Çarpışma 

riskleri olan İHA’lar hareket etmezler ve 5.4.’te bahsettiğimiz gibi birbirlerini beklerler.  

İHA’lar baş açılarını hedeflerine doğru çevirirken, 

if not 

uav_statements.basAcisiKontrol(int(self.uav_msg['active_uav']['heading']), 

int(target_angle)): 

    self.send_move_cmd(0, 0, target_angle, self.pose[2]) 

 

baş açılarının hedefe doğru olup olmadığını 360 derecelik pusuladan kaynaklanan 90 derecenin 

-270 derceye eşit olması durumu ile ‘basAcisiKontrol()’ fonksiyonunu kullanarak kontrol ediyoruz. 

İHA’lar alan taraması yaparken yaralı algılayamadıkları takdirde sürekli olarak rastgele hedeflere 

uçuş sağlarlar. Finale kadar; takımımız tarfından İHA’ların rastgele hedef belirlerken tarama yaptığı 

koordinatlardan kaçınacağı, sürekli olarak alanda gitmedikleri koordinatlara gidecekleri, ikinci kez aynı 

noktalardan geçmeyecekleri algoritma kodlanacaktır. Bu sayede alan taramada yakıttan tasarruf 

sağlanacaktır. Ayrıca bu algoritma sayesinde, İHA’ların iletişim ağı içerisindeki diğer İHA’ların da 

koordinatlarına erişerek maksimum alanı taramaları amaçlanmaktadır. 

İHA’lar alan taraması yaparken sürekli olarak 5.1.’de anlattığımız fonksiyon ve iletişim zinciri 

içindeki İHA’lar 5.5.’teki anlattığımız fonksiyon ile çarpışma durumunu kontrol etmektedir. 

mesafe = int(util.dist((current_iha[0], current_iha[1]), (target_iha[0], 

target_iha[1]))) 

 

if mesafe > 100: 

    continue 

 

Kontrol sağlanırken aralarındaki mesafe 100’den fazla olan İHA’lar ile çarpışma durumu kontrol 

edilmez, gerek duyulmaz. Böylece çarpışma kontrolü yükünü minimuma indirmiş olduk. 100 sayısı 

geliştirmelere bağlı olarak değişebilir. 

def move_to_target(self, target_position): 

    target_angle = math.atan2(target_position[0] - self.pose[0], -

(target_position[1] - self.pose[1])) 

    target_angle = math.degrees(target_angle) 

    dist = util.dist(target_position, self.pose) 

    x_speed = 60 

    if dist < 200 
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        x_speed = dist * 0.25 

    elif dist < 300 

        x_speed = dist * 0.11 

    self.send_move_cmd(x_speed, 0, target_angle, target_position[2]) 

 

İHA’lar uçuşlarını belli bir hedefe doğru gerçekleştirirken ‘move_to_target()’ fonksiyonu çalıştırılır. 

Burada hızı 4.7.’de hesapladığımız minimum yakıt tüketecek şekilde 60 knot olarak belirledik. 60 knot 

ile uçuş gerçekleştiren bir İHA’nın ise yavaşlama mesafelerini yukarıdaki gibi 300 mesafede ve 200 

mesafede hızlarını azaltarak gerçekleştirdik. Böylece İHA’lar aerodinamik yapılarına uygun olarak 

yavaşlayacaklardır. 

 

5.7. Yasaklı Bölge ve Yüksek Binalardan Kaçış 

5.4.’te Simülasyon Başlangıç Modülünde anlattığımız gibi, başlangıçta yasaklı bölgelerin ve uzun 

binaların koordinatlarını dizilerde saklamıştık.  

if uav_statements.yasakliAlanlaraGirisVarmi(current_iha, 

(int(self.uav_msg['active_uav']['heading'])), 0, 30, 

self.yasakliAlanarPolygons): 

    print('Yasakli alana giris olabilir, hedef konum degistiriliyor....') 

    self.hedef_degis = 1 

 

İHA’lar alan taraması yaparken, rastgele oluşturdukları hedefe doğru ilerlerken 

‘yasakliAlanlaraGirisVarmi()’ fonksiyonu çalışır ve kontrol edilir. Bu fonksiyon 5.2.’deki formülasyon ile 

İHA’nın gideceği koordinatlardaki, önündeki 30 birimlik mesafede (30 sayısı burada 0 ile 30 arası olarak 

parametre olarak verilmiştir) yasaklı alanlardan herhangi birinin içine girip girmemesi ile kontrol 

edilmektedir. Rastgele bir hedefe gidilirken yasaklı alana giriş olabilir ise hedef konum değiştirilir böylece 

yasaklı alanlardan kaçınılır. Hastaneye gidiş ve havaalanına geri dönüş gibi durumlarda yasaklı alana 

giriş olabilir ise rotanın değiştirileceği bir kodlama finale kadar yapılacaktır. 

if uav_statements.uzunBinalaraGirisVarmi(current_iha, 

(int(self.uav_msg['active_uav']['heading'])), 0, 30, 

self.uzunBinalarPolygons): 

    print('Uzun binalara carpma yasanabilir') 

 

    if self.uzunBinalardaHedefDegismeSayisi > 10: 

        print('Yukseliyoruz') 

        self.send_move_cmd(0, 0, self.pose[3], 250) # 250 sayisi 

guncellenecektir, jeneriklestirilecektir 

    else: 

        print('Hedef degistik') 

        self.hedef_degis = 1 

        self.uzunBinalardaHedefDegismeSayisi = 

self.uzunBinalardaHedefDegismeSayisi + 1 

else: 

    self.uzunBinalardaHedefDegismeSayisi = 0 

 

Uzun binalara çarpmanın kontrol edilmesi ‘uzunBinalaraGirisVarmi()’ fonksiyonu ile, yasaklı 

alanlardaki kontrol gibi gerçekleşmektedir. İHA’nın gideceği 30 birimlik mesafede (30 sayısı burada 0 ile 

30 arası olarak parametre olarak verilmiştir) uzun binalardan herhangi birine çarpılması ile kontrol 

edilmektedir. Rastgele bir hedefe giderken uzun binalarda da yasaklı bölgeler gibi hedef değiştirilerek 

kaçınılır. Ek olarak art arda 10 defadan fazla hedef değişimi olduğunda İHA’nın hareket menzili daraldığı 

varsayılarak İHA’nın irtifası artırılır. İHA irtifa kazanarak sıkıştığı yerden çıkar. Hastaneye gidiş, 

havaalanına geri dönüş gibi durumlarda uzun binalara çarpma ihtimali için rotanın değiştirileceği ya da 

irtifanın artacağı bir kodlama finale kadar yapılacaktır. 
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5.8. Yaralı Tespit ve Nakil 

İHA’lar formasyon uçuşlarını yapıp alana girdikleri andan itibaren rastgele oluşturdukları hedefe 

doğru ilerlerken veya yaralıları hastaneye taşırken alanda yaptıkları her uçuşta sensörleri ile hasta tespit 

etmeye çalışırlar, ‘sensorleriKontrolEt()’ fonksiyonu çalışır. Sensörden gelen veriler anlık olduğu için İHA 

gördüğü her hastanın konumlarını diziye ekleyerek hafızasında tutar. 

‘sensorleriKontrolEt()’ fonksiyonunu incelediğimizde: 

sensorDetected = 

self.uav_msg['active_uav']['sensors']['logical_camera']['detected'] 

sensorDetectedCount = int(len(sensorDetected)) 

 

for i in range(0, sensorDetectedCount): 

    if sensorDetected[i]['status'] == 'injured': 

        sayac_injured = 0 

        for j in range(1, int(len(self.yaraliHastaKonumlari))): 

            if sensorDetected[i]['pose'][0] == 

self.yaraliHastaKonumlari[j][0] and sensorDetected[i]['pose'][1] == 

self.yaraliHastaKonumlari[j][1]: 

                sayac_injured = sayac_injured + 1 

        if sayac_injured == 0: 

            self.yaraliHastaKonumlari.append((sensorDetected[i]['pose'][0], 

sensorDetected[i]['pose'][1])) 

    elif sensorDetected[i]['status'] == 'healthy': 

        sayac_healthy = 0 

        for j in range(1, int(len(self.saglikliHastaKonumlari))): 

            if sensorDetected[i]['pose'][0] == 

self.saglikliHastaKonumlari[j][0] and sensorDetected[i]['pose'][1] == 

self.saglikliHastaKonumlari[j][1]: 

                sayac_healthy = sayac_healthy + 1 

        if sayac_healthy == 0: 

            

self.saglikliHastaKonumlari.append((sensorDetected[i]['pose'][0], 

sensorDetected[i]['pose'][1])) 

  

YGK’den ‘sensors’ verilerini anlık olarak çekiyoruz. Sonra verilerde tespit edilen hasta sayısı 

kadar bir döngü açıyoruz. Her hasta için önce yaralı hasta veya sağlıklı hasta ayrımı yaparak kendi 

dizilerine bu hastaların konumlarını ekliyoruz. Bu hastaların konumlarını dizilere eklerken daha önce o 

diziye o konumda hasta konumu eklenip eklenmediğini kontrol ediyoruz. Bu koşulda tespit ettiğimiz 

hastaları dizilerde saklıyoruz. 

Sensörlerden yaralı tespit edilip dizilere aktarılmasına eş zamanlı olarak, yaralı hasta konumları 

dizisinde yaralı konumu olup olmadığı tespit edilir. Dizide 1’den fazla yaralı konumu var ise ‘yaraliyiAl()’ 

fonksiyonu çalışır ve İHA’nın görevi koordinatları belli olan yaralıyı İHA’ya kabul etmesi olur.  

İHA yaralının konumuna kadar gerekli çarpışma kontrollerini ve uzun bina, yasaklı bölge 

kontrollerini yaparak gelir.  

iletisimIcindekiIhalar = self.getIletisimZinciriIhalar() 

for i in range(0, iletisimIcindekiIhalar[1]): 

    if int(iletisimIcindekiIhalar[0][i]) == int(self.uav_id): 

        continue 

    target_iha = 

self.getIletisimIcindekiIhaKoordinatlar(iletisimIcindekiIhalar[0][i]) 

    if target_iha is None: 

        continue 

 

    mesafe = int(util.dist((current_iha[0], current_iha[1]), 

(target_iha[0], target_iha[1]))) 
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    # 20 birimlik mesafede farkli bir IHA var ise yukseklik farklari 

kontrol edilerek 

    # bekleme yapilir ya da farkli yaraliya yonelinir. 

 

    if mesafe < 20: 

        if current_iha[2] > target_iha[2]: 

            print('inis yapilacak yerdeki iha ile aramizdaki mesafe : ' + 

str(mesafe)) 

            print('bizim yuksekligimiz : ' + str(current_iha[2])) 

            print('onun yuksekligi : ' + str(target_iha[2])) 

            print('sonuc olarak biz buraya inemeyiz \n') 

            return False 

 

 
Kodda olduğu gibi, İHA yaralının konumuna geldiğinde etrafındaki İHA’ların, iniş yapacağı 

bölgede bulunma durumunu kontrol eder. 20 birimlik mesafede yaralı kabul eden (irtifası daha düşük 

olan) bir İHA olması durumunda İHA beklemeye geçer ya da arama tarama yapmaya devam eder.  

Tespit edilen yaralının konumuna yakın başka bir İHA’nın bulunmaması durumunda İHA hızını 

sıfırlayarak  

self.params['injured_pick_up_height'] - 5 

 
irtifasına alçalır ve asılı kalır. Asılı kaldıktan belirli bir süre sonra yaralı İHA’ya kabul edilir. Yaralı 

İHA’ya kabul edildikten sonra hastane nakil işlemi başlatılır. 

Hastane nakil işlemi başladığında önce, gidilecek hastanenin belirlenmesi işlemi 

‘getGidilecekHastaneLocation()’ fonksiyonu ile yapılır.  

 Fonksiyonun içine baktığımızda: 

hospitals_in_rangeCount = int(len(self.uav_msg['hospitals_in_range'])) 

if hospitals_in_rangeCount > 0: 

    for i in range(0, hospitals_in_rangeCount): 

        if int(self.uav_msg['hospitals_in_range'][i]['quota']) > 0: 

            hastaneKonum = [ 

                int(self.uav_msg['hospitals_in_range'][i]['location'][0]), 

                int(self.uav_msg['hospitals_in_range'][i]['location'][1]) 

            ] 

            distance = uav_statements.dist(ihaKonum, hastaneKonum) 

            if distance < minimumDistance: 

                minimumDistance = distance 

                gidilecekHastaneKonum = hastaneKonum 

 
İHA sadece menzili içerisindeki hastanelerin kota bilgilerini bildiği için önce İHA’nın 

‘hospitals_in_range’ değerlerinin içindeki hastanelerin kota bilgileri kontrol edilir. Yukarıdaki kod bloğu 

ile kotası 0’dan büyük ve en yakındaki hastanenin konum bilgilerine erişilir.  

Eğer menzil içerisinde hiç hastane bulunmuyorsa ya da bulunan hastanelerin kotaları 0 ise 

fonksiyonun devamındaki kod bloğu çalışır; 

if gidilecekHastaneKonum is None: 

    for i in range(0, self.hastaneSayisi): 

        hastaneKonum = [ 

            int(self.hastaneler[i][0]), 

            int(self.hastaneler[i][1]) 

        ] 

        distance = uav_statements.dist(ihaKonum, hastaneKonum) 
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        if distance < minimumDistance: 

            minimumDistance = distance 

            gidilecekHastaneKonum = hastaneKonum 

 
 Eğer gidilecek hastane konumu menzil içindeki hastanelerden elde edilemediyse; başlangıç 

modülünde YGK’den çektiğimiz ve kota bilgisine sahip olmadığımız hastane konumlarının 

yakınlıklarına göre en yakın hastanenin konumuna erişiriz ve hedef konum orası olur.  

 İHA belirlediği hastane konumuna giderken kendinden önce başka bir İHA’nın o hastanedeki 

kotayı doldurma ihtimaline karşın sürekli olarak ‘getGidilecekHastaneLocation()’ fonksiyonu çalıştırır ve 

gideceği hastaneyi sorgular. Ayrıca İHA’nın menzili dışındaki hastaneye gitmesi durumunda hastaneye 

yaklaştıkça o hastanenin menziline girmesi ile birlikte kota bilgisini de kontrol etmiş oluyoruz. 

 İHA hastaneye doğru giderken de her türlü çarpışma durumunu kontrol etmektedir. Yüksek 

binalar ile çarpışma durumunda rota değiştirmeksizin irtifa kazanıp rotasına devam eder. Yasaklı bölge 

ihlali durumunda ise finale kadar kodlayacağımız rota değiştirme yoluna gider. 

 İHA hastaneye yaklaştığında ise 5.9.’da anlatacağımız Hastane Hava Trafiği Kontrol modülü 

devreye girer. 

 İHA’lar kabul ettiği yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra ise yaralının konum bilgilerini yaralı 

hasta konumlarından siler ve tekrar diziyi kontrol eder eğer dizide başka bir yaralı var ise onun 

konumuna doğru hareket eder, eğer başka bir yaralı yok ise rastgele hedefler belirleyerek alan araması 

yapmaya devam eder. 

 
5.9. Hastane Hava Trafiği Kontrol Modülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

İHA’lar hastaneye aynı anda yaklaşıp aynı anda yaralı bırakma istekleri doğrultusunda 

çarpışmalar meydana gelebilir. Bunu önlemek adına Mergen Takımı olarak Hastane Hava Trafiği Kontrol 

Modülü oluşturduk. Modülümüzün amacı; hastaneye gelen İHA’ları öncelik sıralamasına sokarak 

birbirlerini farklı irtifalarda beklemeleri sağlamaktır. 

Şekil 10: Hastaneye İniş Yapan İHA’lar 
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 İHA’lar hastaneye yaklaştıklarında ‘hastaneyeInısYapabilirmi()’ fonksiyonu çalışmaktadır. Bu 

fonksiyonu inceleyecek olursak: 

for i in range(0, iletisimIcindekiIhalar[1]): 

    if int(iletisimIcindekiIhalar[0][i]) == int(self.uav_id): 

        continue 

    target_iha = 

self.getIletisimIcindekiIhaKoordinatlar(iletisimIcindekiIhalar[0][i]) 

    if target_iha is None: 

        continue 

    mesafe = int(util.dist((current_iha[0], current_iha[1]), 

(target_iha[0], target_iha[1]))) 

 

    if mesafe > 75: 

        continue 

    print('ihalar arasi mesafe : ' + str(self.uav_id) + ' ile ' + 

str(iletisimIcindekiIhalar[0][i]) + ' : ' + str(mesafe)) 

 

    hastaneyeYakinlikCurrentIha = int(util.dist((current_iha[0], 

current_iha[1]), (hastaneKonum[0], hastaneKonum[1]))) 

    hastaneyeYakinlikTargetIha = int(util.dist((target_iha[0], 

target_iha[1]), (hastaneKonum[0], hastaneKonum[1]))) 

 

    if hastaneyeYakinlikCurrentIha < hastaneyeYakinlikTargetIha: 

        continue 

    else: 

        return False 

  
 İHA iletişim ağı içerisindeki, 75 birim mesafe, içindeki İHA’ların hastaneye yakınlık mesafesi ile 

kendinin hastaneye yakınlık mesafesini karşılaştırarak öncelikli İHA olup olmadığını belirler. Hastaneye 

yakın olan İHA Şekil 10’daki gibi direkt piste iniş yapar. Kendinden daha yakın İHA’lar ise hastaneye iniş 

yapamayacağını anlayarak uav_id * 30 irtifasına yükselir (yükseleceği irtifanın farklı şekilde belirlenmesi 

için çalışmalar yapılmaktadır).  

 İHA’lar hastaneye yaralı bıraktıkça pistte belirli irtifalarda bekleyen İHA’lar yakınlık derecesine 

göre piste iniş yaparlar. Böylece hastane trafiğinde kontrol sağlanarak çarpışmalar engellenmiş olur.  

 
5.10. Telekomünikasyon Hizmeti 

 5.8.’de anlatıldığı üzere İHA, sensöründen algıladığı sağlıklı hasta konumlarını da diziye 

aktarıyor. Video ve Kaynak Kodların teslimine kadar kodladığımız telekomünikasyon hizmetinde; İHA, 

3’ten fazla sağlıklı hasta algıladığında gerekli telekomünikasyon hizmeti verilecek irtifaya yükselerek 

yakıtı azalana kadar beklemesiyle bu hizmeti verdiği kabul ediliyor.  

 Henüz kodlamadığımız algoritmamızda İHA sahip olduğu sağlıklı hasta konumlarını birbirleri ile 

karşılaştırarak; 

self.params['telecom_radius'] 

 

parametresinden aldığı değere göre maksimum sayıda (sayı geliştirilip formülize edilecektir) 

hastayı çevresine alarak hastaların orta noktasında konumlanarak bu hizmeti verecektir, ‘T’ task 

parametresini alacaktır. İHA’nın oluşturduğu bu alana başka bir İHA gelmesi durumunda ‘T’ görevli bu 

İHA’yı kontrol ederek algıladığı hastaların o İHA’ya bağlı olması durumunu, mesafe uzaklıkları ile kontrol 

edecektir. Gerekli kontrolleri sağlayan diğer İHA kendine hizmet verecek konum sağlayamadığı takdirde 

alan taramasına devam edecektir. 
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5.11. Yakıt Kontrol 

5.4.’te anlatıldığı gibi İHA başlangıç modülünde başlangıcındaki yakıt miktarını değişkende 

saklamıştır. Henüz kodlamadığımız algoritmamızda İHA havaalanından deprem bölgesine gidene kadar 

konum farklarından mesafeyi ölçer. Daha sonra alanda arama yaparken 60 knot ile 1 birimlik/10 birimlik 

mesafelerde ne kadar yakıt yaktığını öğrenerek kendini eğitir. Daha sonra havaalanından gelirken 

ölçtüğü mesafede ne kadar yakıt yakabileceğini hesaplayarak, o yakıt miktarından belirli bir seviye 

yukarısı kadar yakıtı kaldığında havaalanına geri dönüş yapar. Belli bir seviye yukarısını; 

- Deprem bölgesinin ne kadar mesafe içerisinde olduğuna göre 

- Direkt gideceği yol boyunca yasaklı bölge bulunup bulunmaması durumuna göre 

- Havaalanına dönünce alçalacağı irtifaya kadar yakılacak yakıt miktarına göre 

- Yaralı alma operasyonuna başlarken kotası müsait hastaneye gitme mesafesine göre 

gibi durumları da hesaba katarak hesaplayacaktır. 

 

Havaalanına geri dönüşte bağlı kalacağı fonksiyonu incelersek; 

def yuvayaDon(self): 

    if self.reach_to_target(self.iha_havaalani_kalkis_position, 

self.thresh_yuva) or self.yuvaKontrol == 1: 

        print('Yuvaya/havaalanina donduk, evimizdeyiz') 

        self.send_move_cmd(0, 0, 90, 5) 

        self.yuvaKontrol = 1 

    elif self.yuvaKontrol == 0: 

        print('Yuvaya/havaalanina geri donuyoruz') 

        self.move_to_yuva(self.iha_havaalani_kalkis_position) 

 
 5.4.’te anlattığımız başlangıç modülünde İHA havaalanından kalkış konumunu değişkene 

kaydederken bütün İHA’lara farklı şekilde irtifa verilir. Farklılaştırma uav_id’lerine göre geliştirdiğimiz ve 

geliştireceğimiz jenerik formüldür (örneğin uav_id * 20 gibi). Böylece deprem alanından havaalanına 

gidene kadar İHA’lar farklı irtiflarda olacağı için çarpışma ihtimalleri minimuma indirilmiştir. 

 Havaalanında farklı irtifalara gelindikten sonra ise 5 irtifasına inerek simülasyonu başarı ile 

tamamlarlar. Havaalanına tam olarak gelme durumunu ise ‘yuvaKontrol’ flag değişkenini kullanarak 

belirleriz. 
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