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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu belge, 2020 Sürü İnsansız Hava Aracı (İHA) Simülasyon yarışmasında tanımlanan görevlerin birbirini 

tamamlama esaslı olarak optimize hedef kriterler altında birden fazla İHA ile başarımına yönelik jenerik 

yazılım algoritmalarının geliştirilerek çözümlenen yolları belirleme ve bu kapsamda kullanılacak 

algoritmanın detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Bölüm 3’te yarışmanın görev gereksinimleri tespit edilmiş ve bu gereksinimlerin öncelik sırası ve toplam 

puana etkileri analiz edilmiştir. İncelenen gereksinimlere yönelik detaylı bir literatür taraması yapılmış, 

güncel kullanım konseptleri tespit edilmiş daha sonra ise önerilen çözümler sıralandırılmıştır.  

 

Bölüm 4’te görev gereksinimlerine yönelik uygulanan veya geliştirilen çözüm önerileri teorik olarak 

incelenmiştir. Geliştirilen çözüm önerileri algoritma tasarımlarımız ile birlikte sunulmuştur.  

 

Bölüm 5’te ise her bir gereksinim için uygulanan çözüm önerileri, simülasyon ortamında denendikten 

sonra elde edilen çıktılar ile çalışabilirliği ispat edilmiştir.  

2. PROJE YÖNETİMİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

 
Şekil  1. Takım Organizasyonu 

Team IMU takımı, çalışmalarını robotik, kontrol ve yapay zeka alanında sürdüren 2 Elektrik ve Elektronik 

Mühendisinden oluşmaktadır. 

 

Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Bayram, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki doktora 

çalışmalarında çoklu-robot sistemleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Minnesota Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimleri’nde doktora-sonrası araştırmalarında, yüzen ve çok rotorlu uçan sistemler için hedef 

konumlandırma ve takip algoritmaları geliştirip, gerçek robotik sistemler üzerinde gerçeklemesini 

yapmıştır. 

 

Takım kaptanı Ali Akdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Saha Robotiği 

Laboratuvarı üyesidir. 2017 yılından beri ROS tecrübesi bulunmakta ve otonom su üstü bot ve hava 

aracı üzerinde çalışmaktadır. Stajını ASELSAN MGEO A.Ş.’de tamamlamıştır. Takımda, kullanılacak 

algoritmaların geliştirilmesinden ve engel tanıma, çarpışma önleme hava araç kontrolünden sorumludur.  

 

Takım üyesi Nisanur İlhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Saha Robotiği 

Laboratuvarı üyesidir. 2018 ve 2019 yıllarında TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları yarışmalarına 

katılmıştır. Stajını BAYKAR Makina’da Donanım Ar-Ge stajyeri olarak tamamlamıştır. Takımda 

formasyon kontrolünden ve kullanılacak algoritmaların geliştirilmesinden sorumludur. 
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2.2. Proje Takvimi  

Yarışma kapsamında belirlenen proje takvimi Şekil 2’de görülmektedir. 

 
Şekil  2. Proje Takvimi 

3. GÖREV GEREKSİNİMLERİ 

 

Farklı görevlerde optimum puanı elde etmek, görev gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve görevlerin 

puanlamada önem sırasını gözlemlemek için önemli parametrelerin toplam görev puanındaki % etkisini 

görmek için pasta grafiği kullanılarak Şekil 3’te görselleştirilmiştir. Hesaplama yapılırken proje raporunun 

etkisi dahil edilmemiştir. 

 
Şekil  3. Farklı Görev Parametrelerinin Toplam Puana Yüzde Etkisi (rapor etkisi dahil edilmemiştir) 
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Şekil 3’te de görülebileceği üzere görevlerin toplam puana etkisinin birbirine çok yakın olmasının yanı 

sıra en yüksek oran ile genel puanlamayı etkileyen görevler, formasyon uçuşunun başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilip, korunması ve yaralıların tespit edilip hastanelere tahliye edilmesi görevidir. 

 

Yarışmada hesaplanacak olan toplam puan her bir senaryodan alınan puanların toplamı ile elde 

edilecektir. Yukarıda yapılan analiz, şartnamede belirtilen maksimum kazazede sayısı veya azami 

telekomünikasyon hizmeti verebilecek insan sayısının puan hesaplaması yapılırken daha düşük 

rakamlara set edildiği durum jüri kararı ile belirleneceğinden göz ardı edilerek, verilen bilgilere ve kurallar 

kitapçığına göre hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1’de simülasyon ortamında koşan hava araçlarının algoritma tasarımında önemli görülen bazı 

tasarım limitleri ve simülasyon ortamının özellikleri belirtilmiştir. Görev isterlerine yönelik algoritmalar 

geliştirilirken bu tasarım limitleri göz önüne alınmıştır.  

 

HAVA ARACI VE ORTAM ÖZELLİKLERİ TASARIM LİMİTLERİ 

Yaralının iniş pisti konumuna varmadaki hata 

payı bulunmaktadır.  

Max(Injured_pickup_height+10 metre)  hata ile 

Kazazedenin hava aracına taşınması için belirli 

bir süre hava aracı sabit kalmalıdır.  

Injured_pickup_height irtifida 

injured_pickup_duration sürecinde asılı kalmalıdır. 

Sanal kamera yalnızca azami ve asgari 

kamera çalışma yüksekliğinde çalışır. 

[logical_camera_height_min, 

logical_camera_height_max] 

Her bir hava aracı belirli bir alanın içerisinde 

telekom hizmeti verebilir. 

Yalnızca YGK tarafından verilen telecom_radius  

“r” yarıçaplı dairenin içerisindeki kazazedeler 

telekom hizmeti alabilir. 

Her bir hava aracı iletişim zinciri içerisindeki 

hava araçların bilgilerine erişebilecektir. 

Menzil senaryo başlangıcında YGK tarafından 

verilecektir. 

Hava araçları menzili içerisinde olmayan hiçbir 

hava aracına emir veya komut veremez. 

Eğer bir İHA’nın kapsama alanı içerisinde başka 

bir İHA bulunmuyorsa, o İHA sürüdeki diğer 

İHA’lar hakkında hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır. 

 

Tablo 1. Hava Aracı ve Ortam Kısıtlamaları                      

 Yarışma görevlerindeki tüm isterler,isterlerin belirlenen önem düzeyi ve bu isterlere yönelik literatür 

taramasından sonra uygun görülen çözümler Tablo 2’de sıralanmıştır. 

GEREKSİNİM 

SINIFI 

ÖNCELİK 

DÜZEYİ 

GÖREV İSTERLERİ ÇÖZÜM  

 

 

 

 

 

Formasyon 

Oluşumu, Değişimi 

ve Korunumu 

Gereksinimi 

YÜKSEK Sürü, YGK tarafından istenilen 

formasyon şeklini, kılavuz İHA’yı 

referans alarak başarılı bir şekilde 

gerçekleştirebilmelidir.  
 

 

 

 

Formasyon 

Konumlandırma 

Algoritması,  

Lider-Takipçi 

Algoritması, 

PID Kontrolör 

 

YÜKSEK Sürü, YGK tarafından gönderilen veri 

paketindeki formasyon şekline geçiş 

sağlayabilmelidir.  

YÜKSEK Sürü sağladığı formasyonu, görev 

bölgesine varıştaki uçuş süresi boyunca 

koruyabilmelidir.  

YÜKSEK Sürü, sağladığı formasyonu, GPS sinyali 

bozukluğunda; sinyal bozukluğu 

durumunu anlayıp, İHA’laın hareket 

verileri filtrelenerek en son bulunduğu 

formasyon şekline geri dönebilmelidir  

 

Kalman Filtresi 
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Telekomünikasyon 

Sağlama 

Gereksinimi 

YÜKSEK Sürü, senaryo süresi ve hizmet verilen 

azami kişi sayısının çarpımının en az 

%5’i kadar telekomünikasyon hizmeti 

vermelidir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinforcement 

Learning(Pekiştirmeli 

Öğrenme) 

Algoritması 

YÜKSEK Hava araçları telekomünikasyon hizmeti 

verirken, hizmet sunabileceği asgari ve 

azami irtifa aralığında kalmalıdır  

YÜKSEK Hava araçları olabildiğince fazla hava 

aracını iletişim zincirinde tutarak, yaralı 

ve hastane kotası bilgilerini 

güncellemelidir.  

ORTA Hava araçlarının telekomünikasyon 

hizmeti verirken kullanacağı algoritma, ‘r’ 

yarıçapından bağımsız, jenerik 

koşmalıdır  

ORTA Telekomünikasyon hizmeti, insan 

yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere 

öncelik sunulmalıdır.  

ORTA Sürüdeki bir hava aracının 

telekomünikasyon hizmeti sunamadığı 

insan grubuna, sürüdeki diğer hava aracı 

hizmet sunmalıdır  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaralı Tespit Etme 

ve Tahliye 

Geresinimi 

YÜKSEK Hava araçlarının afet bölgesindeki 

yaralılarının en az %5’i kadarını tahliye 

etmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinforcement 

Learning(Pekiştirmeli 

Öğrenme) 

Algoritması 

YÜKSEK Hava araçlarının yaralı tahliye ederken, 

yaralılarının konumuna en az 10 metrelik 

bir hata aralığı ile konumlanıp; yaralı 

hava aracına nakil olana kadar en az 10 

metrelik hata payı ile sabit bir irtifada 

kalmalıdır.  

YÜKSEK Hava araçları tahliye ettiği yaralıları 

hastaneye nakletmeden, başka bir yaralı 

alamamaktadır.  

YÜKSEK Hava araçları kota bilgisini kontrol ettiği 

hastanelere yaralı taşımalıdır.  

YÜKSEK Hava araçları, nakil gerçekleştirdiği 

hastanenin kotası dolma durumunda 

diğer hastanelere nakil gerçekleştirmek 

için yönelecektir.  

ORTA Hava araçları kota bilgisi edinemediği 

hastane olması durumunda, 

menzilindeki en yakın hastaneye 

gidecektir.  

 

 

Alan Tarama 

Gereksinimi 

YÜKSEK Sürü, afet bölgesini tararken iletişim 

menzilini ve kameranın görüş açısını 

dikkate almalıdır.  

 

 

Alan Tarama 

Algoritması, 

YPA 

YÜKSEK Hava araçları, alan tarama sonucunda 

elde ettikleri bilgileri diğer hava araçları 

ile paylaşamayacaktır ve birbirlerine 

emir/komut gönderemeyeceklerdir.  

Tablo 2. Görev Gereksinimleri 
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4. TASARIM ÇÖZÜMÜ 

Tasarım çözümü bölümünde, Görev Gereksinimleri bölümünde detaylı olarak açıklanan gereksinimlere 

yönelik tarafımızca önerilen çözüm yöntemleri teorik olarak incelenmiştir.  

 

4.1. Formasyon Oluşumu, Korunumu ve Formasyon Şekil Değişikliği 

Bu gereksinim başlığı altındaki tasarım çözümleri 4 ana başlıkta incelenmiştir. Sürünün meskun mahal 

bölgesine gelene kadar YGK tarafından verilen formasyon oluşum şartlarını sağlaması için oluşturulan 

çözüm algoritması Şekil 4’te görülmektedir.  

 
Şekil  4. Genel Formasyon Kontrolü Algoritması 

Ana formasyon kontrolü Şekil 4’teki algoritma ile sağlanmaktadır. YGK tarafından istenen formasyon 

tipine bağlı olarak ilgili fonksiyon çağırılarak İHA’nın istenilen formasyon tipinin sağlanması için 

bulunması gereken hedef konum hesaplanır. 

 

4.1.1. Lider-Takipçi Formasyon Kontrolü 

Son 30 yıldır formasyon kontrol problemi kontrol toplulukları tarafından geniş bir şekilde incelenmektedir 

ve sunulan yaklaşımları 4 ana başlıkta toplamak mümkündür: Davranışsal Yaklaşım, Sanal Yapı 

Yaklaşımı, Potansiyel Alan Yaklaşımı ve Lider-Takipçi Yaklaşımı. Her bir yaklaşım kendi içerisinde 

avataj ve dezavantajlara sahiptir ve yalnızca spesifik durumlarda uygulanabilir. (1) Araştırmacıları ilgisini 

basitlik ve ölçeklendirilebilirik için Lider-Takipçi mimarileri daha fazlasını çekiyor. Nitekim, Lider-Takipçi 

yaklaşımında bir lider robot önceden tanımlanmış bir yörüngeyi takip eder ve diğer etmenler lidere göre 

olan geometric şekli sürdürmek için çabalar.  

 

Çoklu robot sistemlerinde formasyon kontrolü graf teorisini temel alır. N sayıda takipçi içeren bir iletişim 

ağı 𝒢 = {𝒱, ℰ} ikilisi ile tanımlanır. 𝒱 = {1,2,3, . . . ,𝒩} düğüm kümesini; ℰ = {(𝒿, 𝒾): 𝒿 ≠ 𝒾, 𝒾, 𝒿 ∈ 𝒱} kenar 

kümesini ifade eder. 

 

Bu probleme her bir etmen bir düğüme; etmenler arasındaki iletişim ise kenara karşılık gelir. Yönlü kenar 

ikililerinde (𝒿, 𝒾) 𝒾. etmenin 𝒿. etmenin bilgilerine eriştiği anlamını taşır. Bu bilgiler ile bağlılık matrisi 

oluşturulma istenirse; 𝐴 = ⌊𝑎𝒾𝒿⌋NxN bağlılık matrisi eğer (𝒿, 𝒾) ∈  ℰ ise ilgili indekse 1 aksi durumda ilgili 

indekse 0 yazılarak lde edilir. Eğer elde edilen bağlılık matrisi simetrik ise graf yönsüzdür.  

 

Laplacian Matrisi ise 𝐿 = ⌊𝑙𝒾𝒿⌋NxN ile ifade edilir ve A Bağlılık matrisine bağlıdır.  

 

Lider takipçi durumunda ağ, 𝒢̅ = {𝒱̅̅ ̅, ℰ̅} ikilisinin �̅� =  𝒱 ∪ {0} ; ℰ̅ , ℰ′leri ve 𝒾 ∈ 𝒱 durumunda düğümlerin 

0. düğümden 𝒾. düğüme kadar içerdiği durumda, düğüm 0’ı (lideri) ve 𝒾 ∈ 𝒱  (takipçileri) düğümleri  

kapsar. (1) 

 

En az bir robotun lider görevinde rol oynadığı ve sürüdeki diğer etmenlerin de takipçi olarak adlandırıldığı 

formasyon kontrol tipidir. Takipçiler, liderin pozisyonunu bazı öngörülen ofsetler ile izlerler; lider robot 

ise istediği veya önceden belirlediği yörüngeyi izler. 
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Şekil  5. Lider-Takipçi Algoritması 

4.1.2. PID Kontrolör 

PID Kontrolörler basit yapılarının yanında, parametrelerinin kolay yarlama metotlarına sahip 

olmalarından dolayı kullanılan en popüler kontrolörlerdir. Bu denetleyicilerin genel denklemleri aşağıda 

verilmiştir.  

 

 

𝑢(𝑡)=𝐾p .𝑒(𝑡)+𝐾i ∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡+𝐾d 𝑒(𝑡) dt 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡) 

 

 

Hatayı sıfırlamak için kullanılan kontrol şeması Şekil 6’da belirtilmiştir. Şemada belirtilen Kp oransal 

kontrol katsayısını, Ki integral kontrol katsayısını, Kd ise türev kontrol kat sayısını ifade etmektedir.  
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Şekil  6. Simülasyon Kullanılan PID Akış Şeması 

 

 

Oransal kontrol kat sayısı, ana kontrol algoritmasıdır. Hatanın büyüklüğüne göre kontrolör çıkışını 

ayarlar. 

 

İntegral kontrol kat sayısı, geçmiş hataların toplamını baz alarak ilerleyen algoritmadır. Oransal katsayısı 

çoğunlukla hatayı yok etmek için tek başına yeterli değildir. Bu yüzden bu bileşen büyük yük değişimleri 

nedeniyle oluşan oransal ofseti azaltmak ve yok etmek için kullanılır.  

 

Türevsel kontrol kat sayısı, gelecek hata tahmini baz alan bir parametredir. Bu parametre ise osilasyon 

eğimini azaltır ve hata sinyalini önceden sezen bir etki sağlar. Türev yöntemi özellikle ani yük 

değişimlerinin olduğu proseslerde çok kullanışlıdır. Diğer bir ifadeyle PID yöntemi bir veya iki denetim 

yönteminin hatayı kabul edilebilir limitler içerisinde tutamadığı hızlı ve büyük yük değişimleri olan 

proseslerde kullanılır.  

 

PID Kontrolöründe set değeri ile ölçülen değer arasındaki fark sinyalinin türevi ve integrali alınır. Hata 

sinyali oransal denetleyiciden geçer ve toplayıcı devresinde türev sinyali, integral sinyali oransal sinyal 

toplanır. Bu şekilde dengeleme gerilimi taban alınarak düzeltme yapılmış olur. Türevsel etkinin 

fonksiyonu üst aşım (overshoot) ve alt aşım (undershoot) deperkerini azaltmaktadır. İntegral etki ise 

kalıcı durum hatasını sıfırlar. Türev yöntemi sayesinde daha yükesk kazanç değerleri elde edilebilir.  

 

PID Kontrolörü oluşturan oransal, integral ve türev kazançlarının her biri sistemin çalışmasına çeşitli 

şekillerde etki etmektedir. Bu etkiler Tablo 3’te açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Kontrolör Kazanç Yükselme 

Zamanı 

Aşım Yerleşme 

Zamanı 

Kalıcı Durum 

Hatası 

Oransal Kp Azaltır Arttırır Biraz arttırır Azaltır 

İntegral Ki Biraz azaltır Arttırır Arttırır Yok eder 

Türev Kd Biraz değiştirir Azaltır Azaltır Çok az etkiler 

Tablo 3. PID Kazançlarının Sisteme Etkisi 

 

Kontrol kazançlarının etki ettiği parametreler Tablo 3’te açıkca gösterilmiştir. Oransal kontrol kazancının 

artırılması yükselme zamanını azaltırken, integral kazancı ve türev kazancı değişiminin bu süre üzerinde 

çok az etkisi vardır. Oransal ve integral kazançları oransal ofseti ya da diğer bir deyişle set değerinin 

üzerindeki ve altındaki aşım miktarlarını artırırken, türev kazancı oturma zamanını azaltır. Oturma 

zamanının az olması istenen bir durumdur. Oransal kazancın arttırılması kalıcı durum hatasını azaltır 



 

13 

 

fakat sıfırlayamaz. Bu durumda integral kazancı devreye girer. İntegral kazancı sayesinde kalıcı durum 

hatası ortadan kaldırılır. Türev kazancının kalıcı durum hatasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  

 

PID parametrelerinin ayarlanması kapalı çevrim sisteminin güvenli bir şekilde yürütülmesi için çok büyük 

önem arz etmektedir. Bu parametreler deneysel olarak ayarlanabileceği gibi PSO, Ziegler-Nichols 

metodu, öz uyarlamalı metot vb. metotlar kullanılarak da ayarlanabilir.  

 
Şekil  7. PID uygulanan sinyal grafiği (2) 

4.1.3. Formasyon Konumlandırma Algoritması 

Formasyon tipine göre, İHA’ların formasyonda bulunması gereken pozisyonlar ID tabanlı olarak 

belirlenmektedir. Teknik şartnamede istenilen şartların sağlanması için verilen örnekler üzerinden 

tersine mühendislik yapılarak, İHA’ları konumlandırmada kullanılan mantık bulunmuştur. Temel bir 

matematik temelli olan bu işlemlerde sayıların bölenleri ve bölümleri üzerinden yapılan işlemler ile 

bulunması gereken konum elde edilmektedir. Formasyon pozisyonlandırması için oluşturulan ID tabanlı 

yerleştirme algoritması Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Bölüm özellikleri division mod fonksiyonu ile elde edildikten sonra, uzaklık ve baş açı ile ilgili katsayılar 

elde edilmektedir. Burada üç farklı adım izlenmektedir: 

 

1. Lider İHA 

2. Tek katsayılı ID sahip İHA 

3. Çift katsayılı ID sahip İHA 

Eğer aktif İHA Lider İHA konumunda ise, herhangi bir uzaklık ve baş açısı katsayısına ihtiyaç 

olunmadan, direkt olarak verilen formasyon parametreleri ile olması gereken konum hesaplanabilir. 
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Şekil  8. İHA'ların ID'si Baz Alınarak Formasyon Konumlandırılması Yapılan Algoritma 

Fakat, formasyon çeşidine göre z-ekseninde de yerleşim yaptırılması gerekebilir. Eğer YGK tarafından 

istenen formasyon tipi prizma formasyon tipi ise, devreye z-ekseninde de yerleştirme girmektedir ve 

böylece verilen formasyon parametresine göre yukarıda mı yoksa alt kısımda mı konumlanması 

gerektiği hesaplanmalıdır. Kılavuz İHA ve Lider İHA’nın bulunduğu yükseklik değeri baz alınarak 

yukarıda veya alt kısımda şeklinde seçim yapılarak z ekseninde konumlandırma sağlandırılmaktadır. 
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Uzaklık katsayısı ile verilen formasyon birimler arası olması gereken uzaklık değeri üzerinden uzaklık 

değeri hesaplanır. Baş açı katsayısı ise negatif veya pozitif “1” değerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, 

verilen formasyon açı değeri üzerinden sol veya sağ tarafa yerleştirmeler yapılmaktadır. 

 

Ok başı formasyon tipinde, tekler ve çiftler iki kanada ayrılmaktadır. ID tabanlı konumlandırma 

algoritmasınden, baş açısı ve uzaklık katsayıları alınır. Baş açısı katsayısı bize [-1,1] arasında değerler 

vermektedir. “0” değeri lider İHA(İHA 0) olduğunu, “1” ve “-1” değeri ise sol veya sağ kanatta 

ilerlenmesini sağlayarak tek ve çift ID’li İHA’ları ayırmamızı sağlar. Uzaklık katsayısı ile verilen 

formasyon birimler arası uzaklık parametresi çarpılarak hesaplanan baş açısı ile gidilecek uzaklık bilgisi 

elde edilir. Böylece, bu katsayılar ve formasyon parametreleri yardımıyla İHA’ların konumu 

find_another_point fonksiyonu yardımı ile belirlenir. Ok başı formasyon konumlandırma algoritması Şekil 

9’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil  9. Ok Başı Formasyon Kontrol Algoritması 
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Şekil 10 ve Şekil 11’de, simülasyon ortamında verilen parametreler kullanılarak “27” ve "81” adet İHA 

ile ok başı formasyon tipi oluşturulmuştur. Oluşturulan algoritmalar belirli ID’lere göre kurallar içermemek 

ile birlikte tamamen jeneriktir. 

 
Şekil  10. 27 Etmen İçin Uygulanan Ok Başı Formasyon Kontrol Algoritması 

  

 
Şekil  11. 81 Etmen İçin Uygulanan Ok Başı Formasyon Kontrol Algoritması 
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ID tabanlı pozisyon seçim algoritması ile gereken katsayılar elde edildikten sonra, formasyon çeşidine 

göre bu katsayılar kullanılarak pozisyonlar belirlenir. Eğer prizma formasyon tipinde uçuş 

gerçekleştirilecek ise Algoritma 2’de verilen algoritma kullanılır. Burada ana fonksiyon belirtilen açı ve 

uzaklıktaki noktayı hesaplayan find_another_point fonksiyonudur. Önce verilen formasyon 

parametrelerinden açı ve uzaklık değerleri kullanılarak yeni bir nokta hesaplanır. Daha sonra uzaklık, 

baş açısı ve yükseklik katsayıları elde edilir. Eğer aktif İHA Lider İHA ise (verilen senaryoda İHA 0 lider 

İHA konumundadır) burada algoritma sona erer, fakat değilse elde edilen katsayılar üzerinden yeni bir 

nokta hesaplanır. Fakat burada önemli bir husus uzaklık katsayısına bağlı olarak orijin noktasına olan 

açının değişmesidir. Bundan dolayı, buradan oluşan üçgen ile orijin noktası arasında kalan açı 

hesaplanır. Bu adımdan sonra ise, bu açı değeri ile elde edilen uzaklık değeri kullanılarak olunması 

gereken pozisyon değerleri hesaplanır. Yükseklik konumlandırılması ise, ID tabanlı pozisyon algoritması 

tarafından üretilen katsayı ile sağlanır. Bu katsayı [-1,1] değerlerini aldığından dolayı, “0” olduğunda 

lider, belirlenen orijin ekseninde kalır; “1” olduğunda orijinden verilen formasyon uzaklık değeri kadar 

yukarıda, “-1” olduğunda ise bu değer kadar altta yer almalıdır.

 
Şekil  12. Prizma Formasyon Kontrol Algoritması 

Tasarlanan bu algoritmalar sadece ID tabanlı olduğundan, belirli ID sayıları için kurallar içermediğinden, 

formasyon parametreleri üzerinden istenilen sayıda İHA’yı konumlandırabilmektedir. Şekil 13 ve Şekil 

14 üzerinde 27 ve 81 İHA’lık konumlandırma örnekleri görülmektedir. Bu konumlandırmalar simülasyon 

ortamında verilen senaryo parametreleri ile yapılmıştır. 
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Şekil  13. 27 Etmen İçin Uygulanan Prizma Formasyon Kontrol Algoritması 

 
Şekil  14. 81 Etmen İçin Uygulanan. Prizma Formasyon Kontrol Algoritması 
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4.1.4. Kalman Filtre 

Kalman Filtresi, matematik ve olasılıksal işlemler aracılığıyla gürültülü ortamlarda elde ettiğimiz verileri 

kullanılabilir hale getirilmesine olanak sağlar. Matematiksel olarak ele alınan sistemin doğrusal olması 

gerekmektedir. Bir başka ifade ile doğrusal sistemlerin hareket denklemleri birinci derece olan 

denklemler ile uygulanır. Birçok mevcut filtre içerisinde hatayı minimize eden tek filtre olması ile pratikte 

de çok faydalı bir filtredir.  

 

Model, Şekil 15’te de görülebileceği üzere yinelemeli bir yapıya sahiptir. Sistemin çıktısı bir sonraki 

iterasyonda girdi olarak kullanılabilir. Bu özyinelemeli yapı sayesinde gürültülü veriler üzerinde gerçek 

zamanlı olarak çalışma imkanına sahip olur ve hataları filtreleyerek sistemin karakteristiklerinin 

modellenmesi ile üretilen gelecek durumun matematiksel tahminine göre optimize eder.  

 

Daha sonra model tahmini, gözlem ile karşılaştırılır.  Karşılaştırılma sonucunda elde edilen fark Kalman 

Kazancı olarak adlandırılır ve bu kat sayı ölçeklendirilir. Sıradaki tahminleri iyileştirmek için modele bir 

girdi olarak geri besleme uygulanır. Kalman Kazancını yüksek bir kazanç ise gözlemlenen değerler daha 

yakın olarak takip edilir ve yöntem bilinmeyen değerlere model tahminlerine dayanarak elde edebileceği 

tahminlerden daha yakın tahminler üretmeye çalışır.  

 

Her bir iterasyonda Kalman Filtresi bilinmeyen değerlerin tahminlerini belirsizlikleriyle birlikte üretir. 

Sıradaki ölçümün sonucu gözlemlendiğinde bu tahminler belirsizliği düşük tahminlere daha fazla ağırlık 

verere ağırlıklı ortalama ile güncellenir.  

 

Kalman Filtresi, sensör füzyonu ve veri füzyonu için kullanılır. Gerçek zamanlı sistemlerde sistemin 

durumunu elde etmek için tek bir ölçüm yapmak yerine birçok ardışık ölçüm üretir. Bu ölçümler daha 

sonra sistemin durumunu üretmek için daha sonra birleştirilir.  

 

Kalman Filtresi, doğrusal sistemler için optimal bir tahmin edicidir. Ancak gerçek zamanlı problemlerde 

çok az sayıda doğrusal sistem olduğundan Kalman Filtresi bu problemlerde çözüm olarak kullanılmadan 

önce sistem doğrusal hale getirilir. Bu çözüm yaklaşımına ise Genişletilmiş Kalman Filtresi denir.  

 

 
Şekil  15. Kalman Filtre Akış Şeması 
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Şekil  16. Kalman Filtre Uygulamasındaki Akış 

 

Şekil 16’da görülen işlemleri 3 adımda incelememiz mümkündür. Bu adımlar model oluşturma, İşleme 

Başlama ve İterasyon olarak incelenebilir.  

 

Öncelikle incelenen problem Kalman Filtre’nin uygulanabilir olmasındaki şartları sağlaması 

gerekmektedir. Kalman Filtre’nin iki önemli denklemi Şekil 16’da (1) ve (2)’de gösterilmiştir. 

 

Elimizdeki sinyalin her bir xk değeri, önceki değerinin üzerine kontrol sinyali (uk) eklenerek bulunur. 

Sistemin doğruluğundan emin olunduktan sonra geriye sadece gürültü fonksiyonlarının aritmetik 

ortalamasını ve standart sapmasını tahmin etmek kalır. Bu fonksiyonlar Gaussian olarak ele alınır. (3) 

Ancak gerçek dünyada hiçbir sinyal Gaussian değildir. Bu nedenle bir miktar yaklaşıklık alma ile kabul 

edilir. Yaklaşıklık ile kabul etme herhangi bir sorun teşkil etmez çünkü Kalman Filtresi doğru tahminlerle 

doğru yakınsamaya çalışır. Üstelik Gaussian gürültü parametreleri kötü tahmin edilse dahi bu 

mümündür. Gürültü parametreleri için yapmış olduğumuz iyi tahminler, daha iyi tahmin elde etmemizi 

sağlayacaktır.  

 

Modelimizi Kalman Filtreye uygun hale getirdikten sonra gerekli parametreler ve başlangıç değerleri 

belirlenir. Şekil 16’da görülebileceği gibi iki ayrı denklem takımı yani Tahmin ve Doğrulama/Düzeltme 

bulunmaktadır. Her iki denklem takımı da her bir k iterasyonunda işleme konulur ve güncellenir. İlk 

adımda elde edilen A, B ve H matrisleri çoğunlukla sabit sayı olabilir. Belirlenen bu matrisler sayesinde 

R ve Q katsayıları belirlenir.  

 

Tüm parametreler belirlendikten sonra sisteme girdi olarak verilecek önceki tahminler yapılır. Her bir 

iterasyon adımında bir önceki tahmin bir sonraki hesaplamanın girdisi olacaktır. Önceki yapılan 

tahminler xk olarak ifade edilmiştir. Ölçüm düzeltme güncellemesi yapılmadan önceki ham tahmin olarak 

da ifade edilebilir. (4) Aynı zamanda Pk da hata kovaryansıdır. Bu değerler Doğrulama aşamasında 

önceki değerler olarak kullanılır ve gerçek xk değerleri bulunur. Daha sonra Kalman kat sayısı elde edilir.  

 

GPS sinyalinin bozulduğu bölge için kullandığımız Kalman Filtre için bu bölümde anlatılan yöntemler ile 

elde edilen filtre parametreler ve analizleri Bölüm 5.1.4’te detaylı olarak verilmiştir.  
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4.2. Telekomünikasyon Sağlama, Yaralı Tespiti ve Tahliye Edilmesi 

Görev bölgesinde arama yapılıp gerekli bilgiler toplandıktan sonra, verilen bilgiler ışığında seçimler 

yapılmalıdır. Fakat buradan elimizde bulunan problem kurallar oluşturularak çözülmeyecek senaryolara 

varabilir. Bundan dolayı bu problem için tarafımızda bulunan çözüm Denetimli Peiştirmeli Öğrenme 

(Supervised Reinforcement Learning) olmuştur. Farklı senaryolarda değişken parametreler aracılığıyla 

belirli iterasyonlarda Pekiştirmeli Öğrenme (Reiforcement Learning) ağı eğitilerek, en optimal sonuca 

ulaşılması hedeflemektedir. 

 

4.3. Görev Bölgesi Alanını Tarama, Ajanlar Arası Görev Paylaşımı  

Görev bölgesine varıldığında, istenilen görevleri başarı ile yerine getirmek için öncelikle gerekli veriler 

elde edilmelidir. Söz konusu bu veriler bizim senaryomuzda sağlıklı veyahut yaralı insanlardır. Bunun 

için alanı tarayıp gerekli bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Alan taranırken yaralı ve sağlıklı 

insanların bilgilerine lojik kamera sensörü yardımı ile elde edilmektedir. Burada lojik kamera sensörünün 

belirli kıstasları vardır. Bunlar; görüş alanı açısı, en boy oranı ve yunuslama açısı gibi değerlerdir. Bu 

değerler bizi sınırlamaktadır, belirli bir yüksekliğin üzerinde veya altında ölçüm yapamadığımız için 

taramaya başlamadan önce bu değerler hesaplanmalıdır. Öncelikli olarak, senaryoya bağlı olarak 

optimal yükseklik değeri belirlenir ve bu değer üzerinden İHA’nın bu yükseklikte göreceği alan 

hesaplanır. Bu alan hesaplandıktan sonra görev bölgesi, hesaplanan alanın en ve boy değerleri 

üzerinden ayrıştırılır(discritize) ve hepsi bir matris ile temsil edilir. Bu matris indeksleri, sahip oldukları 

alanın merkezini içeren bilgiyi barındırır. Ayrıca yasaklı bölgeleri göz önünde bulundurarak, direkt olarak 

yasaklı bölge içerisinde kalan gridler waypointlerden çıkartılır. Belirtilen merkez noktalarına eriştiğimiz 

zaman, bulunduğumuz hücreyi tamamen görmekte olduğumuz için bütün waypointler oluşan bu matrisin 

merkez konumlarından ibaret olmaktadır. 

 

4.3.1. Grid Tabanlı Arama Algoritması 

Grid tabanlı arama algoritmalarında, görev bölgesi olarak verilen dünya belirli ölçütler ile ayrıklaştırılır 

(discritizing). Daha sonra bu gridler üzerinden verilen kısıtlamalarda göz önünde bulundurularak arama 

işlemleri gerçekleştirilir. Bu raporda ise bu aramalara YPA algoritması desteği ve Teknik Şartname 

üzerinden belirtilen kısıtlamalar dikkate alınarak, öncelikler ve yasaklamalar matrisler aracılığı ile 

gerçeklenerek aramalar yapılmaktadır ve elde edilmesi gereken bilgiler toplanmaktadır. 

 
Şekil  17. Grid Tabanlı Görev Bölgesi Haritalama 
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4.3.1. Yapay Potansiyel Alan Algoritması (APF-Artificial Potential Field) 

Yapay Potansiyel Alan ile birlikte, engeller ve hedef noktasına bağıl olarak gradientler hesaplanır. 

Engeller itici vektörler oluştururken, hedef noktası çekici vektör oluşturur. Bu vektörler üzerinden işlem 

yaparak baş açısını hesaplayarak, çarpışmalarandan kaçınılır. 

YPA, C uzayında bulunan bir robota, “U” Yapay Potansiyel Alanlar(APF) etkisine maruz kalan bir 

parçacık modeller. Bu “U” alanını 2 farklı güç oluşturulur. Bunlardan biri, engeller tarafından oluşturulan 

‘repulsive forces’ iken diğeri hedef konum tarafından oluşturulan ‘attractive forces’dur. Fakat APF ana 

problemi lokal minimumda sıkışmaktır. Bu problemi aşmak için ise Navigasyon Potansiyel Alanı 

(Navigation Potential Field) algoritması kullanılmaktadır. Local minimumdan arındırılan bir alan 

oluşturulup Gradient Descent kullanılarak vektör alanları oluşturulur. Böylece sadece hedef konumu 

minimumda tutarak hedefe ulaşım sağlanır. Burada APF için iki farklı uzay modellemesi vardır;(i) 

Sphere-Space; (ii) Star-Space (5) Sphere-space, uzayı ve içinde bulunan engelleri disk olarak kabul 

ederken Star-Space, uzayı ve içinde bulunan engelleri yıldız şeklinde kabul eder. Optimize bir 

hesaplama için Sphere-Space kullanılması düşünülmüştür. Bundan dolayı, APF algoritmasına 

verilmeden önce dinamik engel olan İHA’lar ve YGK tarafından verilen statik engellere Disc Covering 

Algoritması ile diskler oturtulacaktır. Ayrıca içinde bulunulan uzayda disk şeklinde kabul edildiğinden 

dolayı belirli bir çap hesaplamasına tabii tutulacak olan harita alanı algoritmaya yine hesaplanan çap 

üzerinden disk şeklinde verilecektir. YPA algoritması Şekil 18‘de verilmiştir. 

 
Şekil  18. Yapay Potansiyel Alan Algoritması 

 

5. TEMEL GÖREV İSTELERİNİN DOĞRULANDIĞININ GÖSTERİLMESİ 

5.1. Formasyon Oluşumu, Korunumu ve Formasyon Şekil Değişikliği 

Başarılı bir formasyon uçuşunun sağlanması ve meskun mahal bölgesine gelene kadar formasyon 

şeklinin değiştiği durumları da kapsayacak şekilde formasyon oluşumunun korunmasının sağlanması 

için, İHA’ların formasyon oluşumu esnasındaki pozisyonlarının doğru bir şekilde tespiti tasarım çözümü 

bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için YGK’dan gelen formasyon 

parametreleri arasından, Kılavuz İHA’nın konum, baş açısı ve hız bilgileri ile birlikte sürüdeki aktif olan 

İHA’nın konum ve hız bilgileri kullanılarak tarafımızca bir algoritma geliştirilmiştir.  

 

Bu görev gereksinimine yönelik geliştirilen çözümler ve çözümlerin doğrulanması Lider-Takipçi 

Algoritması, PID Kontrolör, Formasyon Konumlandırma Algoritması ve Kalman Filtre başlıkları altında 

verilmiştir. Bu algoritmaların kalkış bölgesinden görev bölgesine varış anına kadar olan akış şeması ise 

Şekil 19’da verilmiştir. 
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Şekil  19. Formasyon Bölgesinde Koşan Algoritma 
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5.1.1 Lider-Takipçi Algoritması 

Formasyon oluşumu ve korunumu esnasında Lider-Takipçi Algoritması baz alınarak algoritma 

geliştirilmiştir. Sürüdeki İHA’lar hızlarını liderin hızına, baş açılarını ise liderin baş açısına göre 

ayarlamaktadır. Bir başka deyişle liderin hızını ve baş açısını kopyalamaktadır. Senaryo boyunca 

istenen formasyon oluşum şekilleri kapsamında bu parametreler koşan algoritmalar yardımıyla değişiklik 

göstermektedir. Sürüdeki İHA’ların kalkış bölgesinden, meskun mahal bölgesine kadar olan formasyon 

oluşumu, korunumu ve formasyon şeklinin değişmesi için aynı anda işleyen modüller bulunmaktadır.  

 

Senaryo başlangıcında kılavuz İHA’nın harekete geçmesi ile birlikte YGK üzerinden konum bilgisi 

alınmaktadır. Sürüdeki İHA’ların başlangıç konumlarından, formasyon oluşumundaki pozisyonlarına 

konumlanma esnasında çarpışmalarını önlemek amacıyla Formasyon Konumlandırma Algoritması 

işlemektedir.  

 

5.1.2. Formasyon Konumlandırma Algoritması 

Sürüdeki İHA’ların kalkış bölgesinden, ilk formasyon şekline geçiş esnasında çarpışmanın önlenmesi 

amacı ile sıralı kalkış prensibi baz alınarak bu algoritma geliştirilmiştir. Algoritmamızın çalışma durumu 

denenmiş olup; kalkış bölgesinden ok başı formasyonuna geçiş Şekil 20’de gösterilmektedir. Şekil 

20’deki gösterim 9 İHA’ya sahip bir sürü için resmedilmiş olup, algoritmamız sürünün sahip olduğu İHA 

sayısından bağımsız geliştirilerek jeneriklik sağlanmıştır.  

 
Şekil  20.Ok Başı Formasyon Şeklinde Uygulanan Gruplandırma Uygulaması 

 

Sürü, YGK’dan gelen dispatch sinyali True olduğunda formasyon şekli değiştirmesi gerektiğini anlayıp, 

diğer formasyon şekline geçiş yapabilmektedir. Bu işlev aynı algoritma mantığı ile sürüdeki İHA’lara 

hareket komutları, İHA’ların sıra numaraları ile verilip gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil  21. Prizma Formasyon Şeklinde Uygulanan Gruplandırma Algoritması 

Şekil 22. üzerinde, simülasyonda başlangıç noktasından harekete başlayan İHA’ların görev noktasına 

varışına kadar izledikleri yolun çizimi verilmiştir. GPS bozulma bölgesinde oluşan gürültü Kalman filtre 

aracılığıyla filtrelenmiştir. 

 
Şekil  22. İHA'ların Görev Bölgesine Giderken İzlediği Gezinge 
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5.1.3.  PID Kontrolör 

Sürüdeki İHA’ların kalkış pistinden formasyon dizilimine geçiş yaptıktan sonra, kılavuz İHA’yı takip 

ederken formasyon dizilimini sağlamak için hız ayarlaması PID kontrolcü ile sağlanmıştır. PID Kontrolör, 

İHA’nın bulunduğu konum ile formasyonun sağlanması için bulunması gereken konum arasındaki 

konum arasındaki mesafenin hata değerini girdi olarak almaktadır. 

 

PID parametreleri deneysel olarak ayarlanmıştır. Bu parametreler belirlenirken sırasıyla şu adımlar 

izlenmiştir:  

 

• İlk olarak Kp kazancı ayarlanmıştır. Ki ve Kd sıfır iken Kp kazancı, çıkıştaki hatayı azaltmak için 

sıfırdan başlayarak yavaş yavaş arttırılırmıştır. Set değerine en yakın noktadaki kalıcı durum 

hatasına kadar arttırma işlemine devam edilmiştir. 

• Daha sonra Kp değeri ve Ki değeri değiştirilmeden Kd değeri aşım kabul edilebilir bir seviyeye 

inene kadar arttırılır. Kalıcı durum etrafında denetlenen değişkenin salınımına bakılıp, minimum 

genlikli salınımda Kd değerini ayarlama işlemi bırakılmıştır. 

• Kp ve Kd değerleri ile çıkışta bir kalıcı durum hatası mevcuttur. Bu hata sıfırlanana kadar Ki 

değeri arttırılmıştır.  

PID Kontrolör sayesinde aktif İHA’nın x eksenindeki hız parametresi, formasyon diziliminde bulunması 

gereken konuma olan uzaklığına göre değişmektedir. Hata değeri arttıkça hız da artmakta; hata değeri 

azaldığında artış miktarı azalmaktadır. PID Kontrolör kapsamında yapılan hız ayarlaması, görev 

bölgesine kadar olan süreçte kılavuz İHA’yı takip ederken işlemeye devam etmektedir. Bu sayede  

 

PID Kontrolör’ün parametre değerleri Tablo 4’te görülmektedir. İHA’ların kalkış pistinden ilk formasyon 

şekillerine girerken kontrol edilen hız parametresinde uygulanan kontrolör P kontrolör tipidir. Bu yüzden 

tabloa integral kat sayısı ve türev kat sayısı 0.0 olarak verilmiştir. İlk formasyon şekli sağlandıktan sonra 

görev bölgesine kadar olan süreçte Kılavuz İHA’yı takip ederken uygulanan kontrolör ise PID kontrolör 

tipidir.   

 

 

PID Parametreleri Kalkış Esnasında Uygulanan 

PID Kontrolcü 

Kılavuz İHA’yı Takip 

Esnasında Uygulanan PID 

Kontrolcü 

Kp 5.0 4.0 

Ki 0.0 0.15 

Kd 0.0 0.01 

Tablo 4. Uygulandığı Yere Göre Belirlenen PID Parametreleri 

 

 

 

Şekil 23’de verilen grafikte, istenilen PID çıktı değerine sistemin ulaşma zamanı çizilmiştir. Burada 

ayarladığımız değerler ile simülatörde altta çalışan PID ile ihtiyacımız olan haraketin sağlandığını 

görmekteyiz. Böylece bu katsayılar ile İHA kontrolöne devam etmekte sakınca görmüyoruz. 
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Şekil  23. PID Kontrolör ile Sistem Hızının Karşılaştırılması 

Şekil 24’te verilen grafikte ise PID kontrolöre geçmeden önce yapılan sistem incelemesine yönelik 

bilgiler bulunmaktadır. Burada adımlar arasında bulunan zaman ve hız ölçülerek anlık ivme elde edilmiş 

olup, bir sonraki adımdaki hız değeri hesaplanmıştır. Buradan yalnızca fizik formüllerine dayalı bir 

ivmelenme olduğu tarafımızca görülmüş ve ekstra etkenler olmadığından dolayı ana PID yapısının 

yeterli olduğu kanısına varılmıştır. 

 
Şekil  24. Simülatör Hız Kontrolcü İncelemesi 
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5.1.4. Kalman Filtre 

Simülasyonda, GPS bozulma bölgesinde, UAV’e ait hız ve konum bilgilerine gürültü eklenmektedir. Bu 

gürültü durumu formasyona geçiş ve formasyonu koruma durumlarına engel olmaktadır. Formasyonu 

korumak için, PID kontrolör üzerinden takip mekanizması çalıştırmaktayız ve hız üzerine eklenen gürültü 

yüzünden PID kontrolör overshoot yapmaktadır.  

Filtre seçimini yapmak için çeşitli filtreler denenmiştir. Bunlar least squares regression, moving average, 

infinite impulse response, kalman filtreleri gibi başlıca filtreler denenmiştir. Problemin Kalman Filtre 

problemi olduğu belli olduğu, fakat tune işlemlerinden dolayı daha basit filtreler üzerinden bu sorunu 

aşıp aşamayacağımızı denedik. Diğer filtrelerden elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı en son olarak 

Kalman Filtreyi seçtik. 

Kalman filtre ile hem hız hemde pozisyon verilerini filtrelemek yerine problemi basitleştirip konum 

filtreleme değerlerinide iyileştirmek adına, GPS bozulma bölgesinde hız sabitleme üzerine karar aldık. 

Bu sayede PID overshootu engellenip formasyonun bozulmasını minimize edip, hızda bulunan gürültü 

üzerinden pozisyon verilerini hesaplamada oluşacak komplikasyonuda azaltmış olduk. Kalman Filtresi 

sadece pozisyon verilerini hesaplamak için kullanılmış oldu. 

 

 Durum uzay vektörümüz; 

𝑥𝑘 =

[
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𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘  +  �̇�𝑘𝛥𝑡 

�̇�𝑘+1 = �̇�𝑘 

𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘  +  �̇�𝑘𝛥𝑡 

�̇�𝑘+1 = �̇�𝑘 

𝑧𝑘+1 = 𝑧𝑘  +  �̇�𝑘𝛥𝑡 

�̇�𝑘+1 = �̇�𝑘 

Sistem dinamik modeli F matrixi olmaktadır. 

 

𝑧 = [𝑥 �̇� 𝑦 �̇� 𝑧] 

 

Fakat sistem üzerinde yükseklik değerleri hız ile değil konum bazlı kontrol edildiği için ölçüm matrisinde 

vz değeri bulunmamaktadır. Ayrıca hem konum hem hız hemde baş açısı değerleri gürültülü olduğundan 

dolayı problem basite indirgemek için hız değerleri GPS bozulma bölgesinde Kılavuz İHA’nın sahip 

olduğu hız değerlerine sabitlenerek Kalman Filtrenin konum çıktıları iyileştirilmiştir. 

 

Kalman Filtresinde, kovaryans matrislerin değerlerini ayarlamak için batch haline getirilen bir simülasyon 

konum ve hız bilgileri kullanılmıştır. Batch halinde veriler Kalman Filtreye verilerek filtreleme sonu elde 

edilen kovaryans matrisleri alınmıştır. Bu matrisler ile on-line olarak simülasyon üzerinde deneme 

yanılma yoluyla belirli katsayılar ile çarpılarak en son hali elde edilmiştir. 

 

Verilen senaryo kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm deneme uçuşlarında gps_noise_flag parametresi 

True olduğunda sürüdeki İHA’larımızın belli özelliklerinde sapma olduğunu fark etmemiz üzere, gerçek 

zamanlı data üzerinden İHA’larımızın GPS bölgesinde bozulmaya uğrayan datalarını belirlemek için 

analizler gerçekleştirdik. Bozulma ihtimalini en yüksek bulduğumuz parametreler İHA’ların x ve y 

koordinatlarındaki konumları di. Şekil 25’te x ve y koordinatlarında olan bozulma görülmektedir. 

x X eksenindeki pozisyon 

�̇� Hız vektörünün x eksenindeki değeri 

y Y eksenindeki pozisyon 

�̇� Hız vektörünün y eksenindeki değeri 

z Yükseklik değeri 

�̇� Hız vektörünün z eksenindeki değeri 

Tablo 5. Kalman Filtreye Verilen Parametrelerin  Açıklaması 
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Şekil  25. GPS Bozulmasının İHA'nın Konumunda Yarattığı Gürültü 

Daha sonra yaptığımız denemelerde, GPS bozulmasının yarattığı etkinin yalnızca x ve y koordinatları 

üzerinde olmayıp; yükseklik ve hız değerlerinde de bir bozulma yarattığının farkına vardık. Sırası ile 

yükseklik ve hız parametrelerinin GPS bozulma bölgesinde gösterdiği davranışlar Şekil 26 ve Şekil 27’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil  26. GPS Bozukluğunun İHA'nın X,Y,Z Eksenlerinde Yarattığı Gürültünün 3B Gösterimi 
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Şekil  27. GPS Bozukluğunun İHA'nın x_speed ve y_speed Üzerindeki Etkisi 

Sadece bozulma esnasındaki yoğunluğu görmek için, bozulma bölgesi içinde elde edilen veriler 

üzerinden Şekil 28’deki grafik elde edilmiştir.  

 
Şekil  28. GPS Bozulma Bölgesinde GPS Datasına Moving Average Filtre Uygulanmış  Hali 

Bu bozulmaların önüne geçilmesi için gps_noise_flag etkin olması ile birlikte bu bölgede Kalman Filtre 

kullanarak oluşan bozulmanın minimize edilmesini sağlanmıştır. Şekil 29’da Kalman Filtre uygulaması 

öncesi (mavi renk) ve sonrasında (turuncu renk) elde edilen yol planlaması görülmektedir. Fakat 

buradaki denemede, hız değerlerini de sabit tutmadığımız için Kalman filtrenin yaptığı iyileştirme çok 

yüksek değildir. 



 

31 

 

 
Şekil  29. GPS Bozukluğunun (Mavi) Kalman Filtre(Turuncu) ile Sönümlendirilmesi Sonucu İHA'nın 

Yörüngesi 

 

 

 

Şekil 30’da, başlangıç pozisyonundan görev bölgesine kadar, Kılavuz İHA (yeşil) ve İHA 0’ın hareketleri 

verilmiştir. GPS bozulma bölgesinde oluşan gürültü (mavi) görülmektedir. 

 
Şekil  30. GPS Bozukluğu Olan Bölge (Mavi) ve İHA 0’ın ve Kılavuz İHA'nın (Yeşil) Takip Ettiği 

Yörünge 
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Sabit hız değerlerinde, GPS bozulma bölgesinde alınan pozisyon değerleri ve Kalman Filtre çıktısı Şekil 

31’de görülmektedir. Şekil 29 ile karşılaştırdığımızda, hız değerlerini sabitlemenin performansa olan 

etkisi görülmektedir. 

 
Şekil  31. Kalman Filtre Uygulandıktan sonra İHA'nın izlediği yörüngenin 2B gösterimi 

Ayrıca, Şekil 32 üzerinde sabit hız ile GPS bozulma bölgesinde Kalman Filtre’nin yaptığı 

iyileştirme(turuncu) görülmektedir. 

 
Şekil  32. Sabit Hız ile GPS Bölgesindeki Kalman Filtre Uygulaması 
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Şekil 33’de başlangıç noktasından, görev bölgesine kadar kılavuz İHA ve İHA 0’ın hareketi bir başka 

açıdan verilmiştir. Z ekseninde konum bazlı kontrolden dolayı iyileştirmeler en iyi bu noktaya kadar 

getirilmiştir. 

 
Şekil  33. Kalkış Pistinden Görev Bölgesine Gidişte Kılavuz İHA ve  İHA0'ın İzlediği Yörünge 

 
5.2. Telekomünikasyon Sağlama, Yaralı Tespiti ve Tahliye Edilmesi 

 
Şekil 34’te, tarama algoritması ile aranan alan üzerinde tespit edilen yaralı ve sağlıklı insanlar 

gösterilmiştir. Turuncu renkler yaralıları bildirirken; mavi renkli noktalar sağlıklı insanları 

simgelemektedir. 

 

 

Bu tespitten sonra Pekiştirmeli Öğrenme ağı ile İHA’ların en optimal bir şekilde görevleri gerçekleştirmesi 

için seçim yapabilmesi için çalışmaktayız. Senaryolar arası değişiklik gösterebilecek ve görevlerde 

dağılım yapmamızı etkileyecek olan parametreler üzerinde oynamalar yaparak eğitim için senaryolar 

oluşturmaktayız. Bunlara örnek olarak uzun binalaın konumları ve uzunlukları, yasaklı bölgenin 

konumları ve alanı, görev alanının konumları, hastane sayısı, yarılı veya sağlıklı insan sayısı verilebilir. 

Koşulların gerektirdiği göervi sağlayamayacak sayıda İHA sayısında dahi en optimal çözümü üretecek 

bir ağ geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ödül ve ceza fonksiyonları ise teknik şartname ile açıklanan 

puanlama sistemini alınarak geliştirilmektedir. Pekiştirmeli Öğrenme üzerinden yapılan eğitim sürecine 

devam etmekle birlikte henüz istediğimiz düzgünlükte bir çıktı elde edemediğimiz için proje raporunda 

Pekiştirmeli Öğrenme eğitiminin çıktısı konulamamıştır. Bu ağın üzerinde çalışmalara devam 

edilmektedir. 
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Şekil  34. Tarama Algoritması Sonrası Görev Bölgesinde Tespit Edilen Kazazadeler (Turuncu) ve 

Sağlıklı Bireyler (Mavi) 

5.3. Görev Bölgesi Alanını Tarama, Ajanlar Arası Görev Paylaşımı 

 

Senaryo kapsmaında İHA’ların öncelikli görevi, yakıt depolarını optimum şekilde kullanarak ve sürüdeki 

diğer İHA’lar ile menzil kısıtlamasında kalmayarak iletişimde kalarak kazazadelerin konumlarını tespit 

etmektir. Bu gereksinimin çözümü için alan tarama algoritması kullanmıştır. Bu algoritmalar farklı 

problem çeşitleri için çeşitlilik gösterebilir. 

 

Burada üzerinde odaklandığımız konu, görev bölgesi üzerinde konuşlanmış uzun binalar ve dinamik 

engellerden kaçarak, her bir İHA’nın taraması için atanan hedeflenen bölgeyi yakıt ve menzil 

kısıtlamaları altında dolaşacakları sırayı ve ayrılan her bir bölgeyi kendi içerisinde alanın tamamını 

kapsayacak şekilde dolaşacakları algoritmayı geliştirmektir. Fakat bu problem kendi içerisinde iki ader 

np-zor problemi barındırmaktadır. Bunlardan birincisi İHA’nın nokta, çizgi ve alanlardan oluşan hedefler 

arasında dolaşacağı sıranın belirlenmesi, ikincisi de İHA’nın bölge içerisinde girdikten sonra bölgeyi 

taramak için uygulayacağı grid tarama problemine yönelik arama stratejisidir. Geliştirilen alan tarama 

algoritması Şekil 35’te gösterilmiştir. 

 
Şekil  35. Alan Tarama Algoritması 

 

Bu gereksinimin çözümü için etmenler arama faaliyetlerini kamera sensörünün algılayabildiği çap 

genişliği kadar gridlere bölünmüş alan içerisinde icra edilmesi uygun görülmüştür. Deprem bölgesinin 

taranması için geliştirdiğimiz algoritmalarda arazinin gridlere bölünmesi yöntemi tercih edilmiştir. Bu 

gereksinim için YGK’den gelen bölgeler ile görev bölgesi alanı Şekil 36’daki gibi görselleştirilmiştir.  
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Ayrıklaştırılan görev bölgesi Şekil 37 üzerinde verilmiştir. Burada siyah dörtgenler uzun binaları, kırmızı 

boyalı gridler tamamen yasaklı bölgenin içerisinde kalan ve ziyaret edilmeyecek bölgeleri, beyaz x 

işaretleri ise hastaneleri ifade etmektedir. Alan tarama algoritmamızda yeşil kısım içerisinde bulunan 

bütün gridler İHA’lar tarafından ziyaret edilmektedir. Yasaklı bölge ile çakışan gridlerde ise çarpışmadan 

kaçınmayı YPA algoritması sağladığından dolayı bir sorun olmamaktadır. 

 
Şekil  36. Görev Bölgesinin Haritalanması (Siyah:Uzun Bina, Yeşil:Hastane, Kırmızı:Yasak Bölge) 

 
Şekil  37. Grid'lere  Ayrılan Görev Bölgesi 
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5.4. Yapay Potansiyel Alan 

Şekil 38’de görev bölgesinde ziyaret etmesi gereken hücreler ile yasaklı bölgenin çakıştığı bir İHA’nın 

hareketi verilmiştir. Burada, İHA YPA algoritması yardımı ile baş açısını ayarlayarak yasaklı bölgeye 

girmeden görevi olan ona atanmış bölgeleri taramaktadır. 

 
Şekil  38. Alan Tarama Sonrasında Oluşturulan Grid Haritası ve İHA'nın Yasaklı Bölgeden Kaçışı 

 

Görev bölgesinin resmedilmiş alanında siyah kareler uzun binaları, kırmızı bölge yasaklı bölgeyi, yeşil 

çarpı işaretleri ise hastaneleri temsil etmektedir. Yaralı tespitinden önce gridlere ayırıp işleme 

başlamadan önce bu görselleştirmenin yapılması, alanın doğru bir şekilde bölünmesi için önemlidir. 

 

 

Görev bölgesi alanının gridlere bölünürken her bir İHA’nın kamera açısının gördüğü alan, görev bölgesi 

alanının uzunluğuna bölünmesi adımları izlenmiştir. Sürüdeki İHA’lar formasyon uçuş bölgesinden 

çıktıktan sonra, oluşturulan gridin her bir sütununa bir İHA gelecek şekilde atama gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle her bir İHA’nın bir sütunu boydan boya taraması sağlanmıştır. Bu yöntem yakıt rezervinin 

optimal seviyede kalması adına yakıtın en az harcandığı hızda gerçekleştirilecektir. Yakıt harcaması ile 

ilgili izlence Bölüm 5.5’te bulunmaktadır.  
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5.5. Yakıt Çözümü 

İHA’ların hızının yakıt tüketimi ile olan ilişkisinin gösterildiği grafik ve formülizasyon Şekil 39’de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil  39. İHA Yakıt Tüketim Grafiği 

Şekil 39’da görüleileceği üzere yakıtın en az tüketim yapacağı hız 60 knot’tır. Bu yüzden alan taranırken 

İHA hızları 60 knot olarak sabitlenmiştir.  

 

 
Şekil  40. Yakıt Kontrol Akış Şeması 

Şekil 40’ta tüm görevler işlenirken kontrol edilen yakıt kontrol şeması görülmektedir. Bu sayede herhangi 
bir İHA’nın yakıt rezervinde bir azalma olduğunda düşmesi ve olası kazalara sebebiyet vermesi 
önlenmektedir. 
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