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1 YÖNETİCİ ÖZETİ 

Son yıllarda geçmişe kıyasla daha sık görülen doğal afetler, her yıl milyonlarca can kaybına sebep 

olmaktadır. Can kayıplarının yanında, sosyal ve ekonomik dengeyi de ciddi ölçüde etkileyen bu 

afetlerden kaynaklı kayıpları minimuma indirgemek insanlık için kritik bir önem arz etmektedir. İnsansız 

Hava Araçlarının (İHA), doğal afetler gibi acil durumlardaki yönetim yetkinlikleri ile ilgili literatürde birçok 

çalışma bulunmaktadır. 

Günümüzde ise İHA’ların kullanımı son derece artmış, bu kullanım geniş kitlelere hitap eder 

seviyeye gelmiştir. Özellikle 70’li yıllardan 90’lı yıllara kadar sadece askeri uygulamalarda kullanılan 

İHA’lar 90’lı yıllardan itibaren sivil faaliyetlerde kullanılmaya başlanmıştır. 2000 ve sonrasında ise, hızla 

gelişen ve değişen teknoloji sayesinde kullanılan İHA’ların sayıları ve kullanım alanları hızlı bir şekilde 

artmıştır [1].   

2015 yılı itibariyle 10.1 Milyar USD olan İHA pazarının 2015-2020 döneminde %8,12 büyümeyle 

14.9 Milyar USD seviyesine çıkacağı değerlendirilmektedir. Burada, talepteki büyük pay askeri, emniyet 

ve acil durumu da içine alan savunma ve güvenlik sektörlerince oluşturulmaktadır. Sivil sektör İHA 

pazarının 2015 itibariyle 0,6 milyar USD olduğu ve 5 yıllık dönemde %17 ortalama yıllık büyüyerek 

yaklaşık 1,5 milyar USD seviyesine geleceği beklenmektedir. Burada, tarım ve kamu uygulamaları tüm 

sivil İHA sektörünün yarıdan fazlası oluşturmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda, 2020 itibariyle dünyada 

4,7 milyon adet İHA aracının olması beklenmektedir. 2020 yılına kadar Drone market hacminin 100 

milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir [2]. 

Günümüzde popüler araştırma konulardan birisi de hayvanlarda görülen sürü davranışlarının 

insansız otonom sistemlerde (özellikle İHA’larda) kullanımıdır. Sürü İHA sistemleri, sivil arama kurtarma 

faaliyetleri düşünüldüğünde, keşif veya gözlem yapılacak alanı kısa sürede inceleyebildiğinden; arama 

kurtarma faaliyetlerinin başarıyla sürdürülme ve sonuçlanma şansını yüksek oranlarda arttırmaktadır. 

Sürü İHA’ların görev odaklı kullanımı amacıyla literatürde birçok çalışma mevcuttur [4]. Askeri 

kullanımının yanı sıra, sivil uygulamalarda ve afet, yangın, sel gibi olumsuz durumlarda İHA’ların sürü 

olarak kullanımının sağladığı avantajlar konusunda çeşitli Avrupa Birliği projeleri de bulunmaktadır [5]. 

Doğal afet yönetiminde zaman, önlem ve müdahale açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, 

hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden yararlanılabilmektedir fakat, küçük ve orta büyüklüklerdeki 

alanlarda uydu görüntüleri ile çalışmak maliyetli olmanın yanında güncel ve yeterli çözünürlükte 

olmayabilmektedir. İstenilen bölgeleri kısa sürede keşfedebilmeleri, tam otonom görev icrası sayesinde 

insan kaynaklı hataların ve insan müdahalesi gereksiniminin minimum düzeyde olması, sürü İHA’ların 

avantajlarından sadece birkaçıdır. 

Her uygulamada olduğu gibi, sürü İHA konseptinin de gerçek hayattaki uygulamalarından önce 

bilgisayar destekli benzetim ortamlarında test edilmesi gereklidir. Özellikle geliştirilecek olan 

algoritmaların ve çözümlerin yarışma gibi rekabetçi bir ortamda test edilmesi, algoritmaların ve 

çözümlerin eniyilemesi açısından kritik önem arz etmektedir. 

İHA’ların sürü halinde kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerini test etmek amacıyla kurulan takım (Test 

Uçuşu), ön elemeyi geçip, finale kalarak Teknofest 2020 – Sürü İHA Simülasyon Yarışması’na 

katılmaktadır. Test Uçuşu, Teknofest İstanbul 2018 – Sürü İHA Yarışması’na da katılmış ve ikincilik 

derecesi elde etmiştir. 

2 PROJE YÖNETİMİ 

2.1 TAKIM ÜYELERİ 

Mustafa Gökçe (Takım Kaptanı): Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

mezunuyum ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Telekomünikasyon Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans 

görmekteyim. İHA Donanımsal ve Yazılımsal Tasarım Süreçleri ve İHA’larda Sürü Robotiği konuları 

üzerinde çalışmaktayım. 
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 Merve Muslu (Takım Üyesi): Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum 

ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisiyim. 

Çoklu İHA Sistemleri ile Doğal Afet Yönetimi üzerine çalışmaktayım. 

2.2 PROJE TAKVİMİ 

Aşağıdaki tabloda takım çalışmaları hakkında kronolojik bilgiler verilmiştir. 

İş Paketi Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Tamamlanma 

Durumu 

Proje başvurusu 14/01/2020 15/03/2020 Tamamlandı 

Proje ön raporunun hazırlanması 17/03/2020 29/05/2020 Tamamlandı 

Simülasyon ortamının kurulumu ve oryantasyonu 02/05/2020 09/05/2020 Tamamlandı 

Ana kod objelerinin oluşturulması 10/05/2020 17/05/2020 Tamamlandı 

Objelerin simülasyon ortamı telemetri verisi akışı ile 

entegrasyonu ve güncellenmesi 

18/05/2020 25/05/2020 Tamamlandı 

İHA’lara noktadan noktaya otonom seyrüsefer kabiliyeti 

kazandırılması 

26/05/2020 02/06/2020 Tamamlandı 

Seyrüsefer rota noktalarının oluşturulması 03/06/2020 10/06/2020 Tamamlandı 

İHA’lara engelden kaçış özelliğinin kazandırılması 11/06/2020 15/06/2020 Tamamlandı 

Çarpışma önleme sistemlerinin oluşturulması 16/06/2020 20/06/2020 Tamamlandı 

İHA’lara sürü formasyon uçuşunun kazandırılması 21/06/2020 24/06/2020 Tamamlandı 

Video ve kaynak kodlarının teslimi 25/06/2020 01/07/2020 Tamamlandı 

Personel tahliye prosedürlerinin uygulanması 12/07/2020 19/07/2020 Tamamlandı 

Global konum verisi karıştırılmasının tespiti ve 

tedbirlerin alınması 

20/07/2020 04/08/2020 Tamamlandı 

Haberleşme servisi prosedürlerinin uygulanması 05/08/2020 12/08/2020 Tamamlandı 

Proje raporunun teslim edilmesi 13/08/2020 23/08/2020 Tamamlandı 

Senaryo puan kazanım optimizasyonu algoritmalarının 

oluşturulması 

13/08/2020 27/08/2020 Devam ediyor 

Hata ayıklama ve farklı senaryolarda testler 28/08/2020 10/09/2020 Devam ediyor 

Takım kodunun paketlenmesi 11/09/2020 14/09/2020 Başlanmadı 

Yarışmaya hazırlık ve yolculuk 15/09/2020 21/09/2020 Başlanmadı 

Teknofest İstanbul 2020 – Sürü İHA Simülasyon 

Yarışması 

22/09/2020 27/09/2020 Başlanmadı 

Tablo 1: Proje Takvimi 

3 GÖREV GEREKSİNİMLERİ 

3.1. Yarışma Şartnamesinin Değerlendirilmesi 

Yarışmanın amacı her senaryoda çeşitli farklı katsayılarda değerleri bulunan görevleri yerine 

getirerek puan toplamaktır [6]. İHA’lar, tüm senaryolarda, jenerik döner kanatlı İHA (helikopter 

yapısında) olacaktır. 

Her senaryo, deprem sonrası farklı bir bölgede geçmektedir. Senaryo, İHA üssünde başlamaktadır. 

İHA’lar sırasıyla bu üsten kalkmalı ve görev icrasına başlamalıdır. İHA’lar öncelikle global 

konumlandırma sistemi (GPS) verisinde bozulmalar oluşan alanlar içeren bir bölgede, bir hava aracını 

senaryoda belirtilen formasyonda takip ederek hizmet bölgesine ulaşmalıdır. 

Hizmet bölgesinde, arama – kurtarma yapılması gereken yaralı ve sağlıklı personel bulunmaktadır. 

İHA’lar vasıtasıyla, yaralı personel (en yakın) sağlık kuruluşuna gönderilmeli; sağlıklı personele ise 

iletişim hizmeti verilmelidir. Hizmet bölgesinde İHA’lar kendi oluşturdukları seyrüsefer rotasında tam 

otonom olarak çalışmalıdır. Kazazedelere verilecek iletişim hizmetinden yüksek puan alınması için, 

İHA’ların bu işlemi optimize edecek şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Hizmet bölgesinde yaralı 

tespiti durumunda bu yaralıya yardım edilmelidir. Yardım hizmeti için İHA, yaralının bulunduğu konuma 
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yarışma parametrelerinde belirtilen irtifaya alçalmalı ve belirli bir süre beklemelidir. Yaralının İHA’ya 

alındığı sinyali alındığında, tekrar hizmet irtifasına çıkılmalı ve sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Teknik 

şartnamedeki açıklamalarda yaralı tahliyesinin uzun sürmesinin puanı düşürmeyeceği söylense de 

kazazedelerin hızlı bir şekilde tahliyesi ilgili İHA’nın hızlı bir şekilde ana görevine devam etmesini 

sağlayacağından genel puanı olumlu etkileyecektir. Kuruluşun konumuna gidilip belirli bir irtifaya 

alçalarak belirli bir süre beklendiğinde, yaralının kuruluşa başarılı bir şekilde teslim edildiği 

varsayılacaktır. Teslim işleminden sonra İHA hizmet irtifasına yükselerek hizmet vermeye devam 

edecektir. İHA’ların sağlıklı kazazedelere ise herhangi bir eylemde bulunması gerekmemektedir. İletişim 

hizmet alanı içerisinde bulunan her kazazedeye bu alanda bulunduğu sürece iletişim hizmeti verildiği 

kabul edilecek ve hizmet süresince puan kazanılacaktır. 

Geliştirilecek kod jenerik olmalıdır ve parametrik olarak sadece İHA kimlik numarasını alarak 

başlamalıdır. İHA’ların en geniş kapsama alanına ulaşması beklenmektedir. İletişim kapsama alanı, 

sadece belirli bir irtifa aralığında simülasyona özgü menzilde sağlanabilecektir. Bu durum kazazede 

tespiti yapan servis için de geçerlidir. Kazazede tespiti yapabilmek için de belirli bir irtifa aralığında 

seyrüsefer yapmak gerekmektedir. Takım tarafından kazazede tespit servisi irtifa aralığının, iletişim 

hizmeti irtifa aralığından daha alçakta olacağı düşünüldüğünden kazazede tespit servisi irtifa aralığına 

daha çok önem verilmelidir. İletişim hizmeti eniyilemesi de tahliye esnasında eniyileyebileceği 

düşünülmektedir. 

İHA’lar için seyrüsefer hızı grafiği teknik şartnamede belirtilmiştir [7]. Bu sebeple seyrüsefer hızının 

da algoritmalarda minimum yakıt tüketimini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Algoritmaların 

alınan herhangi bir verinin kaydının parametrik ve belirli bir standartta tutması önemlidir. İHA’ların yer 

hizmetleri ve birbirleri ile olan iletişimlerinin de belirli bir azami menzili bulunmaktadır. Bu sebeple, 

İHA’ların havadaki otonom seyrüseferlerinin de bu durumu optimize edecek şekilde olması gereklidir. 

İHA üssü, hizmet bölgesine belirli bir uzaklıkta bulunmaktadır. Hizmet bölgesine gidiş bir hava 

aracını belirli bir formasyonda takip ederek olacaktır. Ayrıca İHA’ların belirli bir yakıt seviyesi de 

olacaktır. Bu sebeple, geliştirilecek algoritmaların, yakıt düzeyini de sürekli kontrol etmesi gereklidir. 

Yakıt seviyesinin azalması durumunda İHA’lar otonom olarak üsse geri dönüp emniyetli bir şekilde iniş 

yapması gereklidir. Üsse geri dönemeden yakıtı biten İHA’ların puanlamayı negatif etkilemesinden 

dolayı; bu prosedürün doğru çalışması puan kazanımı açısından çok önemlidir. 

Tüm İHA’lar aynı jenerik döner kanatlı helikopter platformu yapısında olacaktır. Geliştirilecek otopilot 

seyrüsefer algoritmaları, helikopter platformu yapısının aerodinamik özelliklerini göz önünde 

bulundurularak şekillendirildiği takdirde, İHA’lar, optimum performansta tam otonom görev icrasında 

bulunacaktır. 

Simülasyon, çalıştırıldığı anda, tüm İHA’ların sistemleri ve sensörleri çalışmaktadır ve herhangi bir 

izin beklenmesine gerek kalmadan, görev icrasına sırayla başlanabilmektedir. Sensörlerin, sistemlerin 

ve İHA’ların (optimum) çalışması için simülasyon ortamında birtakım şartların sağlanması zorunludur. 

Bu sebeple, senaryo başlangıcında ve sırasında parametrelerin doğru bir şekilde alınması ve 

algoritmaların bu parametreler doğrultusunda çalışması büyük önem arz etmektedir. 

Kod ve algoritma çalışmaları açık kaynaklı kütüphaneler kullanılarak yapılmalıdır ve tüm çalışmalar 

Python [8] programlama dilinde yazılmalıdır. Yüksek avantaj sağlayan hazır kütüphaneler ve yazılımlar 

(ArduPilot [9], PX4 [10], Betaflight [11] vb. yüksek otonomi düzeyindeki otopilot yazılımları) kullanımı, 

yarışma komitesi tarafından kabul edilmeyecektir. 

Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere simülasyonlarda değişken sayıda İHA kullanılması 

planlanmaktadır. 

İHA’lar arasındaki veri iletişimi sadece simülasyon ortamından sağlanan canlı veri akışındaki 

parametrelerin alınması yoluyla olacaktır. Bunun dışında yöntemler veya süreçler arasındaki iletişimler 

aracılığı ile İHA’lar arasında bilgi paylaşımı kesinlikle yarışmadan menedilmeye yol açacaktır. 
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 Yarışmada anındaki takımların puanlanması üç kriter göz önüne alınarak yapılacaktır: 

Formasyon oluşturma ve koruma: İHA’lar başlangıçtan hizmet bölgesine ulaşana kadar formasyon 

(sürü) halinde bir hava aracını takip etmelidir. İlgili formasyon konumlarında doğru bir şekilde anlık olarak 

bulunma süresine göre puan değerlendirilme yapılacaktır. Formasyonun değiştirilmesi senaryo 

sunucusu tarafından anlık olarak istenebileceğinden bu veri akışı sürekli dinlenmeli ve bir değişiklik 

olduğunda, sürü, bu isteğe yanıt verebilmelidir. En başarılı formasyon uçuşu bu kriterden maksimum 35 

puan alacaktır. 

Telekomünikasyon hizmeti: İHA’ların sağlıklı kazazedelere telekomünikasyon hizmeti vermesi 

gerekmektedir. Maksimum kazazedeye en uzun süre hizmet verilmesi durumunda bu kısımdan 30 puan 

kazanılacaktır. 

Yaralı tahliyesi: Maksimum yaralı kazazedenin ilgili sağlık kuruluşlarına başarılı bir şekilde tahliye 

edilmesi durumunda 35 puan kazanılacaktır. 

 Yarışmada birtakım kısıtlar da bulunmaktadır. İki İHA’nın çarpışması veya İHA’ların üsse geri 

dönemeden yakıtının tükenmesi kırım olarak kabul edilecektir ve bu İHA’lar ilgili senaryonun sonuna 

kadar hizmet veremeyecektir. Bu sebeple algoritmalar oluşturulurken bu kısıtların göz önünde 

bulundurulması önemlidir. Ayrıca yarışma senaryolarının bazı bölgeleri, uçuşa yasaklı olarak 

belirtilecektir. Bu bölgelerde İHA’ların yakıtının hızlı azalması veya genel puandan ceza puanı ile puan 

düşürülmesi yapılabilecektir. Bu sebeple İHA’lar otonom seyrüsefer yaparken gidilecek rota noktaları 

arasında yaptığı uçuşta, uçuşa yasaklı bölgeye yaklaşması durumunda, manevra yaparak veya dinamik 

rota oluşturarak kaçış yapması gerekmektedir. Bölgede yüksek binalar (binanın geometrisi, uçuş irtifa 

aralığında bulunmaktadır) da konumlandırılacaktır. İHA’lar veri akışında bu binaları tespit edebilmeli ve 

eğer iki rota noktası arasında yüksek bir bina bulunuyorsa, bu durumu uçuşa yasaklı bölge olarak 

değerlendirerek yine manevra yaparak veya dinamik rota oluşturarak kaçması gerekmektedir. 

 Yarışmada ödül kazanmak için aşağıdaki minimum başarı kriterleri belirlenmiştir: 

1. İHA’ların formasyon uçuşu yapması, dış ortam koşullarına karşı koyarak formasyonu koruması ve 

istendiğinde formasyonun hızlı bir şekilde istenen forma girmesi beklenmektedir. 

2. Toplanan yaralıların en az %5’i tahliye edilmelidir. 

3. Kazazedelerin minimum %5’ine iletişim (telekomünikasyon) hizmeti verilmelidir. 

4. Yarışmada en az 2 senaryodan puan alınması gereklidir. 

 Bu şartların en az birini sağlayamayan takımlar yarışmadan ödül kazanamayacaktır. 

3.2. Teknik Şartnamenin Değerlendirilmesi 

Teknik şartnamenin açıklanması ile yarışma senaryolarının ve simülasyon ortamının birçok kuralı 

netlik kazanmıştır [7]. Ortamda yaralı ve sağlıklı olmak üzere iki kazazede tipi bulunacaktır. 

Telekomünikasyon hizmeti sağlıklı kazazedelere tahliye işlemi ise yaralı kazazedelere yapılacaktır. 

Senaryo parametreleri yarışma zorluğuna göre değişecektir ve bu parametreler ilgili her senaryonun 

başlangıcında yarışma komitesi tarafından hazırlanmış Yazılım Geliştirme Kiti (YGK) tarafından 

yarışmacılara JSON [12] formatında sağlanacaktır. 

Yarışmada çözülmesi gereken, aslında, bir eniyileme (optimizasyon) problemidir. Yarışma amaçları 

ve kısıtlarına bağlı olarak İHA’ların (sürünün) müşterek görev icrası (alan keşfi, kazazede tespit ve 

tahliye, kurallara uygun seyrüsefer vb.) yapılarak en yüksek puan alınmaya çalışılmalıdır. Aşağıda 

yarışmada bulunan bazı kısıtlar sıralanmıştır: 

1. İHA’ların yakıtları kısıtlıdır. Dolayısıyla seyrüsefer menzili kısıtlıdır. Bu sebeple, sürüdeki tüm İHA’lar 

yakıtlarını verimli bir şekilde kullanmalı; yakıtlarının azaldığını algılamalı ve gerektiği durumda kalkış 

pistine geri dönebilmelidir. 

2. İHA’ların iletişim donanımlarının menzili kısıtlı olduğundan İHA’lar sadece menzilindeki İHA’ların 

telemetri verisine ve sağlık kuruluşlarının konum ve kota verilerine erişebilmektedir. Teknik 

şartnamede belirtildiği üzere bir İHA, menzilindeki bir İHA’dan başka bir İHA’nın verisine (atlama 

yoluyla) erişebileceği belirtilmiştir. Bu sebeple İHA’ların haberleşme menzili optimizasyonu yapması 



Sürü İHA Simülasyon Yarışması Proje Raporu Test Uçuşu 

TEKNOFEST 2020 – Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 9 / 30 

amacıyla yan yana uçması durumunda birbirleriyle maksimum sürede ve menzilde haberleşme 

içinde olacaklardır. 

3. İHA’ların tek seferde hastaneye taşıyabileceği yaralı kazazede sayısı bir kişidir. Bu sebeple, bir 

İHA’nın yakın bir konumda birden fazla kazazede olması durumunda bu durumu hafızasında 

tutabilmeli; taşıyabileceği sayıda kazazedeyi alıp en yakın sağlık kuruluşuna teslim ettikten sonra 

geri dönerek diğer kazazedelere yardım edebilmelidir. 

4. İHA’ların tespit – takip ve iletişim hizmeti sensörlerinin hizmet verebileceği menzil ve irtifa aralıkları 

sınırlandırılmıştır. Bu sebeple İHA’lar, bu sensörlerin çalışmasını optimize edecek şekilde (ilgili 

menzil ve irtifa kısıtları dahilinde) seyrüsefer yapabilmelidir. 

 Yarışmada puanlamayı, koordinasyonu ve sanal sensörlerin çalışma mekanizmasını 

belirleyecek YGK modülleri aşağıda listelenmiştir: 

Telekomünikasyon Hizmeti Modülü: Telekomünikasyon hizmetinin yarıçapı simülasyon dünyasının 

boyutuna (en, boy) ve senaryoda bulunan İHA sayısına bağlı olarak değişecektir. Yarıçap irtifaya bağlı 

olarak değişmeyecektir fakat İHA’nın telekomünikasyon hizmeti verebilmesi için irtifa aralığında 

bulunması gereklidir. Modülün hizmet verebileceği maksimum kazazede sayısı da senaryodaki İHA ve 

kazazede sayısına göre hesaplanacaktır. 

Yaralı Tespit ve Nakil Modülü: İHA kamerası, tespit edebildiği kazazedeleri YGK üzerinden 

paylaşacaktır. Yaralı kazazede tespitinde, İHA’lar kazazedenin konumuna belirtilen hata payı ile 

yaklaşmalı ve kazazedeyi alabileceği irtifaya inerek yarışma senaryosu başlangıcında belirtilecek 

sürede beklemelidir. Kazazede alındı sinyali alındığında ise İHA’lar hizmet irtifasına yükselerek en yakın 

hastanenin konumuna seyrüsefer yapmalıdır. Dolu bir hastane kazazede alamadığından hastane 

kotaları sürekli kontrol edilmelidir. İHA’lar hastanenin konumuna belirtilen hata payı ile yaklaşıp 

kazazedeyi teslim edeceği irtifaya inerek yarışma senaryosu başlangıcında belirtilecek sürede 

beklediğinde; yaralı kazazedenin hastaneye başarılı bir şekilde teslim edildiği kabul edilecektir. Teslim 

edildiğinde hastane kotasında azalma olduğu görülebilir. 

İletişim Modülü: Takımlar tarafından yazılacak kod betiklerinin her bir kopyası, ilgili İHA’lara kimlik 

numaraları ile RabbitMQ [13] mesaj sunucusundaki farklı mesaj kuyruklarına bağlanarak kontrol 

edecektir. İHA’ların iletişim menzili senaryoya göre değişiklik gösterebilecektir ve bu menzil ilgili her 

senaryonun başında yarışmacılara sağlanacaktır. İHA’lar birbirlerine emir, komut veya bilgi paketi 

göndermeyeceklerdir. Veri paketi atlamaları en az iki İHA’nın birbirini görebildiği üç İHA’lı bir durumda 

olabileceğinden tüm İHA’ların belirli bir formasyonda uçması durumunda İHA’lar diğer tüm İHA’ların 

verilerine erişebilecektir. 

Yakıt Kontrol Modülü: İHA’lar her senaryoya dolu bir depo yakıt ile başlayacaktır. Seyrüsefer sırasında 

yakıt azalacağından; yakıt bitmeden kalkış noktasına otonom olarak geri dönülmelidir. İHA’lar yakıt 

ikmaline yetişemediği durumda İHA’nın ilgili senaryoda kullanılamaz hale geldiği varsayılacaktır. Yakıt 

tüketiminin gerçek uçuş hızına bağlı olarak değişmesinden dolayı optimum hızda uçması önemlidir. 

Puan Hesaplama Modülü: 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan senaryolarda telekomünikasyon 

hizmeti, yaralı tahliyesi ve formasyon uçuşu görevleri sırasıyla 0.30, 0.35, 0.35 şeklinde katsayılar ile 

çarpılarak 100 puana tamamlanacaktır. Telekomünikasyon hizmeti görevinden maksimum sürede 

maksimum sayıda kazazedeye hizmet sağlanmasına göre puan alınmaktadır. Yaralı tahliyesi 

görevindeki puanlama sadece tahliye edilen yaralı sayısına bağlıdır. Formasyon görevinde ise sürü 

(İHA’lar) kılavuz hava aracını ne kadar doğru bir şekilde takip edebilirse o kadar çok puan alacaktır. 

Sürüden ok başı ve dikdörtgen prizma olmak üzere iki farklı çeşit formasyon yapması beklenecektir. 

Formasyon parametrelerinin akışı anlık olarak YGK’dan sağlanacaktır. Yarışmada ayrıca ceza 

puanlaması da olacaktır. Uçuşa yasaklı bölgede uçan İHA’lar ihlallerde negatif puan alacaktır. Yakıt 

ikmali zamanında yapamayıp veya çarpışma sonrası düşen İHA’lar için ceza puanı alınacaktır. 

Senaryo Kontrol Modülü: Benzetim ortamının kontrolünü sağlayan modüldür. Ayrıca uçuşa yasaklı 

bölgeleri kontrol etmektedir. Bu bölgeler içbükey veya dışbükey olabilmektedir. Bu sebeple bu alanlar 

çeşitli geometrik işlemler ile tespit edilmeli ve bu bölgelerden sakınılmalıdır. Bu bölgelerde irtifa 

bulunmadığından alanlara girişler kesinlikle yapılmamalıdır. Yüksek binalarda ise irtifa bilgisi 

bulunduğundan gerektiği durumlarda irtifa artırılarak üzerlerinden geçilebilir. 
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İHA Uçuş Kontrol Modülü: YGK’da bulunan bu modül betiklerin İHA’ları kontrol etmesini 

sağlamaktadır. Her İHA’nın farklı bir RabbitMQ mesaj kuyruğu bulunmaktadır. İHA’ların kontrolü JSON 

objesinin bu kuyruklar üzerinden seri olarak gönderimi yoluyla sağlanmaktadır. Bu objede sırasıyla x 

eksenindeki hızı (knots cinsinden, pozitif değer öne İHA’nın öne yunuslama yaparak ileri hareket 

etmesini; negatif değer İHA’nın geri yunuslama yaparak arkaya hareket etmesini sağlamaktadır.), y 

eksenindeki hızı (knots cinsinden, pozitif değer İHA’nın sağa yatış yaparak sağa hareket etmesini; 

negatif değer İHA’nın sola yatış yaparak sola hareket etmesini sağlamaktadır.), irtifa (metre cinsinden, 

İHA’nın irtifasını belirler) ve rota açısı (derece cinsinden, 0 derece kuzey, 90 derece doğu, 180 derece 

güney ve 270 derece batı olarak belirlenmiştir) kontrol edilmektedir. İHA’dan telemetri verisi alınması 

için bu kontrol objesi yollanmalı ve cevap beklenmelidir. 

İHA Algılayıcı Modülü: Mantıksal kamera olarak çalışan bu modül, İHA’nın üzerinde bulunan sensör 

kadrajına giren objelerin bilgilerini hakem sunucusundan kod betiklerine RabbitMQ mesaj kuyruğunda 

iletmektedir. Böylece senaryo ortamı objeleri algılanabilmektedir. Bu modül de belirli kısıtlar dahilinde 

(asgari ve azami irtifa, görüş alanı açısı, kameranın İHA’ya yunuslama ekseninde montaj açısı, vb.) 

çalışmaktadır. Geliştirilecek algoritmalar bu kısıtlar dahilinde optimizasyon yapmalıdır. 

 Aşağıdaki listede, yarışmanın kısıtları özetlenmiştir: 

1. Yarışmacıların İHA’ları kontrol etmek ve İHA’lardan gelen telemetri verilerini almak dışında 

simülasyon ortamının çalıştığı sisteme müdahale etmesi yasaktır. 

2. Her İHA’nın kontrolü için sadece bir kod betiği çalışacaktır. Betikler ve süreçler arası iletişim yasak 

olduğu gibi yarışmadan men sebebidir. Tüm betikler sadece bir adet Docker [14] konteynırı 

içerisinden çalıştırılacaktır. Bir betiğin birden fazla İHA’yı kontrol etmesi de yasaktır. 

3. Yarışmacılar İHA kontrolünü ve telemetri verisine erişimini sadece yarışma YGK’sı aracılığı ile 

yapmalıdır. Aksinin tespiti ve ROS [15] ile Gazebo [16] ortamlarına müdahale edilmesi diskalifiye 

sebebidir. 

4. Yarışma YGK’sı dışında, İHA’lar arasındaki bir iletişim sistemine izin verilmemektedir. 

5. Yarışmacılar, geliştirdikleri kodları Docker imajları olarak teslim edecektir. Açık kaynaklı kütüphane,  

yazılım, vb. kullanımı (haksız avantaj sağlamayacak düzeyde) serbesttir. 

4 TASARIM ÇÖZÜMÜ 

4.1. Literatürde Mevcut Yapılmış Çalışmalar 

İHA’ların sürü davranışı ile çoklu kullanımı günümüz literatüründeki ilgi çekici konseptlerinden biridir. 

Sürü İHA’ların arama – kurtarma amacıyla kullanılması üzerine çeşitli çalışmalar mevcuttur Error! 

Reference source not found.. Bu projede yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemlerinin akıllı İHA 

sürüleri gerçeklemesindeki öneminden bahsedilmiştir. Çalışmada, günümüz rafta hazır mini insansız 

hava aracı yapılarının sınırlı menzili ve havada kalma sürelerinin olduğu ve haberleşme sistemlerinin 

sınırlı menzili ve bant genişliği sağladığından sürü uygulamalarının (eğer gerçek arama – kurtarma 

çalışmalarında kullanılacaksa) süre ve menzil kısıtı olduğundan bahsedilmiştir. Bu menzil İHA’lar 

üzerindeki iletişim modüllerinin atlamalı olarak kullanılmasıyla artırılabilir fakat bu da İHA’ların havadaki 

hareketini kısıtlayacaktır. Bu sebeple, İHA’ların menzillerini, havada kalış sürelerini ve kapsama 

alanlarını optimize edecek bir yönetimin (yapay zekanın) varlığı görevin başarıya ulaşması açısından 

kritiktir. 

Diğer bir çalışmada [17] da sürü İHA’ların arama – kurtarma amaçlı kullanımı üzerinde durulmuştur. 

Günümüz İHA’larının sadece önceden planlanmış seyrüsefer rotalarında otonom hareket edebildiği ve 

uçuş esnasında (güvenlik amacıyla) insan denetiminde olmasının getirdiği kısıtlardan bahsedilmiştir. 

Haberleşme bağlantıları da (yarışmada görev yapacak İHA’lara benzer şekilde) Ad-Hoc [18] modunda 

atlamalı olarak duyuru modunda (broadcast) yapılmıştır. Birbirinin menzili içerisinde olan iki İHA karşılıklı 

olarak haberleşme yapabilmektedir. Bu İHA’lar menzildeki karşı İHA’nın verisini diğer İHA’lar ile 

paylaşabilmek amacıyla hafızaya alabilmektedir. Bu sayede mesh iletişimi [19] benzeri bir yapı kolaylıkla 

oluşturabilir. 
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Sürü İHA’ların haritalama amaçlı kullanımı da üzerinde durulması gereken önemli bir gerçek hayat 

uygulamasıdır [20]. Özellikle bazı kritik alanların haritalaması yüksek çözünürlüklü olmalıdır. Bu 

problemin çözümü, dağınık bir sürü İHA yönetim sisteminin kritik alanlarda düşük irtifada yüksek 

çözünürlüklü haritalama ve diğer alanlarda ise İHA’ların yüksek irtifada haritalama yapmasıdır. Böylece 

kapsanması gereken alan çok kısa bir sürede istenen ilgi düzeylerinde haritalanır ve durum zaman kritik 

görevler için oldukça önemlidir. 

Başka bir çalışmada da arama – kurtarma amaçlı sürü İHA görevlendirilmesi üzerinde durulmuştur 

[21]. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada İHA’ların güç tüketimi analiz edilerek görevin 

devamını sağlamak amacıyla bataryası yenilenen İHA’ların sürekli sürüye katılması sağlanmış ve 

böylece uzun süren görevlerde süreklilik sağlanmıştır. Homojen (benzer pil kapasitesi, uçuş süresi, 

görev icrası irtifası) sürü üyelerinin yanı sıra heterojen yapıdaki İHA sürüleri üzerinde de durulmuştur ve 

bu durum sürü algoritması dinamiklerini oldukça karmaşık bir hale getirmiştir. Proje, uygulama açısından 

üç drone üzerinde test edilmiş (uçuş süresi, batarya kapasitesi, uçuş irtifası vb.) ve test sonuçları 

üzerinde simülasyon çalışmaları yapılmıştır. 

4.2. Takımın Tasarım Çözümü 

Yarışmada istenen sürü yönetim algoritmaları kompleks çözüm yöntemleri gerektirmektedir. Bu 

sebeple çözüm, problem setlerine bölünmeli ve bu problemlere modüler çözümler üretilerek, bunun 

sonucunda, (kompleks) bir sürü zekâsı uygulaması oluşturulmalıdır. Problemler ve bunları çözmek için 

geliştirilecek yöntemler iş paketleri halinde Error! Reference source not found.’nde listelenmiştir. 

Detaylı çözüm önerileri aşağıdaki başlıklarda üzerinde çalışılması düşünülen kronolojik sırada 

açıklanmıştır.  

4.2.1. Nesne yönelimli programlama 

Çözümlerin modüler olması için, proje yönetimindeki değerli her veri obje haline getirilmelidir. Bu 

sebeple, veriler, Python programlama dilindeki Class (sınıf) haline getirilmiştir. Algoritmanın her döngü 

adımında, objeler simülasyon ortamından gelen telemetri verileri ile anlık olarak güncellenecek ve 

simülasyon ortamında bulunan İHA’ların kontrolü de ilgili objenin parametrelerinin değiştirilmesi şeklinde 

olacaktır. Arka planda çalışacak yardımcı yazılımlar bu güncelleme ve komut gönderimi işlemlerini 

yapacaktır. Bu sayede ana kod döngüsünde sadece yapılması gereken işlevler belirtilerek kod geliştirme 

kolaylaşacak, yazılan kod betikleri modüler olacak, hata giderimi kısa sürelerde yapılabilecek ve kodun 

anlaşılması kolay olacaktır. Proje kapanış raporu ile geliştirilen nesneler ve kontrol yöntemleri detaylı bir 

şekilde açıklanacaktır.  

4.2.2. Seyrüsefer sistemleri 

Yarışma ortamında İHA’ların yunuslama ve yuvarlanma eksenlerindeki hızlarını, yüksekliğinin ve 

kuzeye olan açısının kontrol edilebildiği bir ortam sağlanmıştır. Bu sebeple, İHA’ların noktadan noktaya 

otonom seyrüsefer yapabilmesi amacıyla bir kontrolcü geliştirilmesi gereklidir. Geliştirilecek seyrüsefer 

sistemi, İHA’ları girilen enlem, boylam ve yükseklik değerlerini sağlayacak 3 boyutlu koordinat noktasına 

yönelmesini sağlayacaktır. Seyrüsefer sistemi düşük ve yüksek çözünürlüklü olmak üzere iki alt 

sistemden oluşacaktır. Düşük çözünürlüklü seyrüsefer sistemi İHA’ları bir noktadan diğer bir noktaya 

belirli bir hata mesafesine kadar yaklaştıracaktır. Takım, devamlı olarak noktadan noktaya seyrüsefer 

için bu çözümün yeterli olacağını düşünmektedir. Fakat üç boyutlu konumu verilen bir noktaya gidip 

havada askıda kalınması gereken durumlarda (kalkış – iniş, yaralı tahliye prosedürleri vb.) yüksek 

çözünürlüklü kısa menzilli bir kontrolcünün olmasının gerekli olduğu düşünüldüğünden gerektiğinde 

kullanılmak üzere çeşitli lineer ve lineer olmayan kontrol teorilerini (PID, sinir ağları, vb.) barındırabilecek 

bir yüksek çözünürlüklü seyrüsefer kontrolcüsü yapılması planlanmaktadır. 

4.2.3. Yakıt yönetim sistemi 

Bu sistem, İHA’ların anlık olarak yakıt ölçümlerini gerçekleştirerek kalan görev menzili ve görev 

süresini hesaplayacaktır. Yakıt seviyesinin kritik düzeye (iniş – kalkış pistine ancak yetecek düzey) 

inmesi durumunda İHA’lar kalkış noktasına dönüş moduna geçecek ve piste iniş yapacaktır. 
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4.2.4. Seyrüsefer rota noktalarının oluşturulması 

İHA’lar arama – kurtarma yapılacak alanları, kabiliyetleri ve aerodinamik yapıları göz önünde 

bulundurularak optimum olarak paylaşacaklardır. Paylaşılan alanlarda yine kabiliyetleri ve aerodinamik 

yapıları göz önünde bulundurularak seyrüsefer rota noktaları oluşturulacak ve İHA’lar arama faaliyetini 

bu rota noktalarına giderek yapacaklardır. Seyrüsefer rota noktaları ayrıca İHA’ların kazazedelere 

sağlayacağı iletişim sistemini maksimize edecek şekilde oluşturulacaktır. 

4.2.5. Engelden kaçma sisteminin oluşturulması 

İHA’ların, simülasyon ortamında, sakınması (manevra yaparak uçuş rotasındaki engelden 

uzaklaşması ve engeli geçince uçuş rotasına geri dönmesi) gereken üç çeşit engel bulunmaktadır. Statik 

engeller olan uçuşa yasak bölgeler ve yüksek binalar ile dinamik engeller olan sürüdeki diğer İHA’lar. 

İHA’ların çeşitli manevralar yaparak bu engellerden sakınması, İHA’nın kırımının önüne geçecektir ve 

stabil olarak çalışmasına devam edeceğinden; ilgili senaryodan alınacak puanı maksimize edecektir. 

Mobil robotların engelden kaçışına dair literatürde birçok çalışma mevcuttur. Takımın yaptığı çeşitli 

araştırmalar neticesinde, İHA’ların tekli ve sürü olarak kullanımından engelden kaçış prosedürleri için 

en uygun yöntemin Çarpışma Önlemesine Dinamik Pencere Yaklaşımı [22] yöntemi olduğu sonucuna 

varılmıştır ve yarışma senaryolarındaki İHA’ların engelden kaçabilmesi için bu yöntem tercih edilecektir. 

İlgili yöntem, mobil robotların yüksek hızlardaki hareketinde dahi yüksek performanslı bir engelden 

kaçış önerisi içermektedir. Algoritma, girdi olarak mobil robotun başlangıç koordinatlarını ve rota açısını 

almakta; çıktı olarak istenen noktaya gidilmesi için ilgili açılardaki ivmelenmeyi (ayrıca hızları) ve rota 

açışını vererek mobil robotu kontrol etmektedir. Bu süreç boyunca girdiler ve çıktılar, kaçılması gereken 

engelleri göz önünde bulunduran bir süzgeçten geçmektedir. 

İHA’larda geliştirilecek engelden kaçma sistemi bu algoritmanın gerçeklenmesi olarak oluşturulacak 

ve algoritma, statik ve dinamik engeller ile beslenerek İHA’ların engellerden kaçması sağlanacaktır. 

Engelden kaçma sistemi oluşturulurken, seyrüsefer sistemi baz alınacak ve sürü konseptinde kullanım 

amacıyla özelleştirilecektir. Bir alt işlem, İHA’nın sürekli hareket vektörünü hesaplayacak ve bu vektörün 

bir statik veya dinamik engele yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol edecektir. Kritik düzeyde İHA – engel 

yaklaşımı durumunda bu sistem devreye girecek ve engelden kaçılacaktır. Hareket vektörü herhangi bir 

statik veya dinamik engel tarafından engellenmediğinde sistem devre dışı kalarak; normal seyrüsefere 

devam edilecektir. Böylece yoğun sistem kaynağı ve yakıt tüketiminin önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

4.2.6. Konumlandırma karıştırmalarını önleme sistemi 

Sürü İHA’lar kalkış noktasından, görev icrası bölgesine seyrüseferleri sırasında konumlandırma 

karıştırması yapılacak bir bölgeden geçeceğinden; bu probleme karşı bir önleme sistemi geliştirilmesi 

gereklidir. Öncelikle bu karıştırmanın tespit edilmesi gereklidir. Tespit için konumlandırma verisinin belirli 

aralıklarla kümelenmesi ve sapmaların tespiti için varyansının hesaplanması gereklidir. Karıştırmaların, 

seyrüsefer sisteminin minimum düzeyde etkilemesi için EKF [23] (Extended Kalman Filter) benzeri 

filtreler kullanılabilir. Bu problemi çözmek için takım, EKF ve grafik bazlı SLAM [24] (Simultaneous 

Localization and Mapping) metotlarını deneyecek ve simülasyon ortamında İHA’lar üzerinde test 

edecektir. En olumlu test sonuçlarını veren metot, konumlandırma karıştırmalarını önleme sisteminde 

kullanılacaktır. Sistem sadece konumlandırma verilerinin varyansının yüksek düzeyde olduğu 

durumlarda çalışacaktır. Bunun haricindeki durumlarda süreçleri bloke etmeyen bekleme modunda 

kalacaktır. 

4.2.7. Personel tespit, takip ve tahliye sistemi 

İHA’lar seyrüsefer yaptıkları tüm süre boyunca, üzerlerinde bulunan kameranın sağladığı verileri 

kontrol edecektir. Görüş alanına giren kazazedenin tespiti durumunda İHA, arama seyrüseferine ara 

verecek; kazazedenin konumuna yaklaşıp kazazede tahliye irtifasına inerek kazazedeyi İHA’ya 

alacaktır. Sonrasında en yakın ve uygun sağlık kuruluşu belirlenerek personelin bu konuma tahliyesi 

sağlanacaktır. Tahliye sonrasında İHA, kaldığı arama seyrüsefer rota noktasına yönelecektir. 
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4.2.8. Sürü formasyon yönetim sistemi 

İHA’ların kalkıştan görev icrası alanına kadar seyrüseferinin formasyon uçuşu ile yapılması 

istenmiştir. Ayrıca yarışma esnasında formasyon tipleri arasında geçiş istenecek; en hızlı ve doğru tepki 

veren sürü yüksek puan alacaktır. Bu problemin çözülmesi için öncelikle, statik olarak, parametrize 

edilmiş İHA sayısı ile, ok başı ve dikdörtgenler prizması formasyonu arasında geçişler statik olarak 

(simülasyon ortamı haricinde) yapılmalıdır. Bu geçişler sırasında İHA’ların izleyeceği üç boyutlu 

düzlemdeki seyrüsefer rotaları birbirleri ile çakışmamalıdır. Yapılacak denemeler neticesinde, sürü 

formasyon yönetim sisteminin diğer sistemler ile uyum içerisinde çalışıp çalışmadığı üzerine deneyler 

yapılacak ve formasyonun en iyi biçimde sağlanması için gereken metotlar belirlenecektir. 

4.2.9. Akıllı dinamik sürü hareket sistemleri 

Yukarıdaki çözümler genel olarak simülasyon ortamındaki problemlerinin çözümlerini ve senaryo 

puanını maksimize etmeyi deterministik çözüm yöntemleri ile eniyilemeyi amaçlamaktadır. Fakat 

İHA’ların görev icrasında çeşitli öğrenme yöntemleri ile senaryoyu tanıması ve öğrenmesi, başarı 

kriterlerini olumlu yönde etkileyecektir. 

Akıllı dinamik sürü hareket sistemlerinin alt bir başlığı olarak İHA’ların iletişim hizmeti örnek 

verilebilir. Canlı telemetri verisi ile anlık olarak bir noktada kaç personele hizmet verildiği takip 

edilebilmektedir. Bu verilerin belirli aralıklarla, paralel bir işlemde, kaydı tutulabilir. Tutulan kayıtlarda 

çeşitli regresyon ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak arama – kurtarma bölgesinin ısı haritası 

(kazazedelerin bulunması olağan bölgeleri) çıkarılabilir ve konumlandırma yapılabilir. Çıkarılan ısı 

haritası ile ilgili çalışmadaki [20] gibi önem verilmesi gereken alanlar belirlenebilir. Bunun yanında tahliye 

seyrüseferinde telekomünikasyon hizmeti puanını optimize etmek için rota esnetilebilir. Bu bölgelerde 

yaralı kazazede bulunma olasılığı yüksek olduğundan; arama faaliyetlerinde bu alanlara önem verilebilir. 

Örnek verilebilecek bir diğer alt sistemi de İHA’lar arasındaki yardımlaşma içgüdüsünün 

oluşturulmasına yönelik yapılabilecek işlemlerdir. Sürü mantığında [25] çevrendeki sürü bireylerine 

yardım etme içgüdüsü zorunlu olmamasına rağmen; takım bu özelliğin İHA’lara kazandırılmasının, 

görevi olumlu olarak etkileyeceğini düşünmektedir. 

Örneğin yakıtını bitiren ve kalkış noktasına dönen bir İHA tespit edildiğinde diğer bir İHA (uygun ve 

en yakın konumda bulunan) bu İHA’ya yardım etmek amacıyla arama faaliyetlerine diğer İHA’nın da 

arama alanını katarak devam edebilir. 

İHA’lar arasında paylaşılacak telemetri verilerinde anlık görev durumları (D: Keşif ve Arama 

Faaliyetleri, K = Kurtarma Operasyonu, T = Telekomünikasyon Hizmeti) paylaşabildiklerinden İHA’lar 

arasında yardımlaşma ve görev devri benzeri uygulamalar yapılabilir. Diğer İHA’ların telekomünikasyon 

hizmeti verisi kayıt altına alınarak sağlıklı personel ısı haritası, kurtarma verisi kayıt altına alınarak yaralı 

personel ısı haritası çıkarılarak ilgili İHA personellerin tespit ve hizmet menzilinde bulunmasa dahi 

bulundukları konum hakkında varsayımsal çıkarımlar yapabilerek eniyileme işlemine katkıda bulunabilir.  

4.2.10. Yardımcı sistemler 

Bilgisayar destekli nümerik simülasyon ortamlarının, yapıları gereği, yüksek bellek ve işlemci gücü 

gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sebeple bazı benzetimler uzun sürebilmektedir. Geliştirilen kod 

betiklerinin simülasyon ortamında testi için insan denetimi hem süreci yavaşlatmakta hem de uzun 

sürelerde tamamlandığından yeterli sıklıkta mümkün olmamaktadır. Ayrıca, simülasyon ortamındaki 

birden fazla robotun aynı anda denetimi özellikle az sayıda personel içeren proje takımlarında kısıtlayıcı 

bir etmen olmaktadır. Simülasyon ortamı ve ana – yardımcı kod betiklerinin dışında bu gibi sorunların 

üstesinden gelebilmek amacıyla yardımcı sistemlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Algoritmaların hızlı bir şekilde test edilmesi amacıyla da yardımcı yazılımlar oluşturulacak ve bu 

yazılımlar ile sürü İHA testlerinin otonom hale gelmesi amaçlanacaktır. Otonom testler boyunca tüm 

parametreler kayıt altına alınacak ve test süreci bittiğinde kullanıcıya performans analizi yapabileceği 

çıktılar verilerek hata gideriminin kolay ve hızlı olması sağlanacaktır. Ek olarak İHA’ların anlık 

telemetrilerini ve diğer verilerini gözlemlemek amacıyla her İHA için ayrı ayrı olacak (birbirinden farklı, 

bağımsız süreçler) grafiksel ara yüzler de Python ve Qt [26] ile hazırlanması planlanmaktadır. 
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5 TEMEL GÖREV İSTERLERİNİN DOĞRULANDIĞININ GÖSTERİLMESİ 

Kod betiklerinin simülasyon sunucusu ile haberleşmesi tamamlanmıştır. Haberleşme sonucu alınan 

verilerin standart hale getirilmesi ve Python objelerine dönüştürülmesi tamamlanmıştır. Sunucu 

tarafından sağlanan tüm verilen, kod betiğinde anlam karmaşası yaratmaması amacıyla standart olarak 

metrik sisteme dönüştürülmüştür (metre, metre/saniye, metre/saniye^2, saniye, litre, litre/saniye vb.). 

Rota planlama, sürü zekâsı, uçuş türleri, sunucudan veri çekme, sunucuya komut gönderme gibi 

alt sistemler birbirine bloke edip engellemeyecek şekilde geliştirilmesi amacıyla paralel işleme altyapısı 

kurulmuştur. Böylece örneğin İHA’lar formasyon uçuş sırasında boş işlem kapasitelerini ve zamanı 

arama bölgesine ulaştıklarında arama kurtarma yapacakları alan için rota planlaması amacıyla 

kullanabilecek veya yaralı kurtarmak için iniş kalkış yaparken hastaneye olan rotayı haberleşme servisini 

optimize edecek şekilde oluşturabilecektir. Tamamlanan sistemler sırayla açıklanarak ve ortamdan 

alınan görüntülerle aşağıda verilmiştir. 

5.1. Formasyon Uçuşu 

Formasyon uçuşu, belirli bir görevi yerine getirmek için İHA'ların yapmış olduğu koordineli uçuştur. 

Bu uçuş, bir formasyon kontrolörü kullanılarak gerçekleştirilir. Formasyon yapıları ve İHA'ların 

lokalizasyonu bu kontrolör tarafından düzenlenir. Literatürde, farklı İHA türleri için başarılı ve güçlü bir 

uçuş kontrolörü gerçekleştirmenin arkasındaki teoriyi araştıran ve inceleyen birçok çalışma vardır [27].  

İHA’ların kalkıştan görev icrası alanına kadar seyrüseferinin formasyon uçuşu ile yapılması 

istenmiştir. Ayrıca yarışma esnasında formasyon tipleri arasında geçiş istenecek; en hızlı ve doğru tepki 

veren sürü yüksek puan alacaktır. Bu problemin çözülmesi için öncelikle, statik olarak, parametrize 

edilmiş İHA sayısı ile, ok başı ve dikdörtgenler prizması formasyonu arasında geçişler statik olarak 

(simülasyon ortamı haricinde) yapılmalıdır. Bu geçişler sırasında İHA’ların izleyeceği üç boyutlu 

düzlemdeki seyrüsefer rotaları birbirleri ile çakışmamalıdır. Yapılacak denemeler neticesinde, sürü 

formasyon yönetim sisteminin diğer sistemler ile uyum içerisinde çalışıp çalışmadığı üzerine deneyler 

yapılacak ve formasyonun en iyi biçimde sağlanması için gereken metotlar belirlenecektir. Şekil 5.1 ve 

Şekil 5.2, Gazebo ortamında, pistten prizma formasyon uçuşu ile ayrılarak seyrüsefer yapan İHA’ları 

göstermektedir.  

 

Şekil 5.1.  Gazebo simülasyon ortamında prizma formasyon uçuşu yapan İHA’lar – önden görüntü 
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Şekil 5.2. Gazebo simülasyon ortamında prizma formasyon uçuşu yapan İHA’lar – yandan görüntü 

Literatürde, İHA’ların formasyon uçuşu için lider-takipçi, sanal yapı ve fikir birlikçi yaklaşımlar 

gibi farklı algoritmalar mevcuttur [28]. Lider- takipçi (Leader-Follower) yaklaşımında, belirli bir İHA lider 

olarak belirlenir ve geri kalan İHA’lar takipçi olarak liderin yolunu belirli bir formasyonda izlerler. Bu 

yaklaşımda, lider İHA’nın beklenmeyen manevraları, uçuşun sürekliliğini sağlamak ve formasyonu 

bozmamak için bir kontrolör ile kontrol edilir. Sanal yapılar (Virtual Structure) yaklaşımında ise, İHA’lar 

katı bir yapıya gömülü parçacıklar gibi davranırlar. Formasyon uçuşu gerçekleşirken sert bir yapı 

üzerindeki sanal noktaları takip ederek hareket eder [29]. İHA’ların fikir birlikçi (Consensus) hareketi ise, 

iş birliği protokolü aracılığıyla İHA’ların ortak bir dinamik prosedürü asimptotik olarak elde etmeleri olarak 

tanımlanabilir. Ortak değişkenlerin gereksinimlerine göre, fikir birliği sorunları, durum uzlaşması ve çıktı 

uzlaşı sorunları olarak kategorize edilebilir [29]. 

Çalışmamızdaki formasyon uçuşu ise Lider-Takipçi yaklaşımı takip edilerek gerçekleştirilmiştir. 

Lider İHA ve takipçi İHA için kullanılan algoritmanın akış şeması Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5.3.  Lider İHA’ya ait akış şeması 
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Şekil 5.4. Takipçi İHA’ya ait akış şeması 

5.2. Seyrüsefer Rota Noktalarının Oluşturulması 

Çalışmamızda kullanacağımız rota oluşturucu algoritma, arama alanını alt arama alanlarına 

ayırabilmeli ve sürü sisteminde İHA'lar arasında paylaşılabilmelidir. Aşağıdaki şekil (Şekil 5.5), bir sürü 

İHA sisteminde 9 İHA arasında paylaşılan 9 alt arama alanından oluşmaktadır. 

İdeal bir sistemde, İHA’lar arama – kurtarma yapılacak alanları, kabiliyetleri ve aerodinamik yapıları 

göz önünde bulundurularak optimum olarak paylaşacaklardır. Paylaşılan alanlarda yine kabiliyetleri ve 
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aerodinamik yapıları göz önünde bulundurularak seyrüsefer rota noktaları oluşturulacak ve İHA’lar 

arama faaliyetini bu rota noktalarına giderek yapacaklardır. Seyrüsefer rota noktaları ayrıca İHA’ların 

kazazedelere sağlayacağı iletişim sistemini maksimize edecek şekilde oluşturulacaktır. 

 

 

Şekil 5.5. 9 homojen İHA’nın optimize alan paylaşımı 

Homojen İHA’lardan oluşan sistemimizde kullandığımız algoritma, her bir İHA'nın mümkün 

olduğunca eşit büyüklükte alanlardan sorumlu olması gerektiğini hesaplayarak ve minimum kaynakları 

kullanarak arama alanını alt arama alanlarına böler. Bu bölme, çokgenin temsili bir noktasını bulmakla 

başlar (alanın kütle merkezi olabilir). 

Daha sonra bu noktadan itibaren iki kesici çizgi oluşturulur ve aralarındaki açı ile çokgeni iki alana 

böler. Küçük alan toplam alanın İHA sayısına bölünmesinden daha büyükse, bu alan ilgili İHA'ya atanır 

ve genel arama alanından çıkarılır. Bu döngü, çoklu İHA sistemindeki İHA sayısı kadar tekrar eder. 

Bu yaklaşım kullanılarak Gazebo ortamında, çoklu İHA’ların optimize alan paylaşımı senaryosu 

Şekil 5.6’da gösterilmiştir. Ortamdaki İHA’lar kırmızı daireler ile çerçevelenmiştir. 
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Şekil 5.6. Gazebo ortamındaki İHA’ların afet alanını en optimum şekilde paylaşımının gösterimi 

5.3. Rota Planlama / Alan Tarama 

Yarışmaya hazırlık sırasında, alan arama için tüm İHA'lara verilmesi gereken navigasyon 

noktalarını oluşturacak bir algoritma geliştirilmiştir. Algoritma, istenen adımlarda verilen alanı 

aşındırarak, alan konturlarının interpolasyon yaparak navigasyon rotası noktaları oluşturur. Aşağıdaki 

şekil (Şekil 5.7), sürü sisteminde bir İHA'nın dikdörtgen arama alanını kullanan algoritma tarafından 

oluşturulmuştur. Algoritma, dikdörtgen alanın (dışbükey bir çokgen) konturundan başlar, navigasyon yol 

noktaları oluşturur, ardından alanı istenen mesafeye kadar aşındırır ve bu konturu istenen bir mesafe 

ile interpolasyon yaparak tekrar navigasyon yol noktaları oluşturur. Bu prosedür, kalan alanı içeren 

minimum dikdörtgenin en küçük kenarı erozyon mesafesinden daha küçük olana kadar kendini tekrar 

eder. 

 

Şekil 5.7. Alan tarama/ rota planlama için kullanılan algoritma çıktısı 

Simülasyon ortamında arama yapılacak alan karmaşık olabilir (çokgen veya içbükey çokgen). 

Algoritma, bu karmaşık çokgeni kullanarak arama rota planı oluşturabilmelidir. Aşağıdaki şekil (Şekil 
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5.8), arama alanı karmaşık olsa bile algoritmanın navigasyon yol noktası oluşturabildiğini 

göstermektedir. 

 

Şekil 5.8. Alternatif bir alan için rota planlaması 

 Sunulan kod betikleri doğrultusunda, Gazebo ortamında rota planlaması algoritmasıyla alan 

taraması yapan İHA’lar Şekil 5.9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.9. Simülasyon ortamındaki İHA’ların afet alanını taraması gösterimi (Rota planlaması) 

5.4. Personel Tespit, Takip ve Tahliye Sistemi 

İHA’lar seyrüsefer yaptıkları tüm süre boyunca, üzerlerinde bulunan kameranın sağladığı verileri 

kontrol edecektir. Görüş alanına giren kazazedenin tespiti durumunda İHA, arama seyrüseferine ara 

verecek; kazazedenin konumuna yaklaşıp kazazede tahliye irtifasına inerek kazazedeyi İHA’ya 

alacaktır. Sonrasında en yakın ve uygun sağlık kuruluşu belirlenerek personelin bu konuma tahliyesi 

sağlanacaktır. Tahliye sonrasında İHA, kaldığı arama seyrüsefer rota noktasına yönelecektir. Şekil 5.10 

ve 5.11’de sırasıyla, simülasyon ortamında yaralı tespiti ve tahliyesi yapan İHA’lar gösterilmiştir. 
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Şekil 5.10. Gazebo ortamındaki İHA’nın tahliye için yaralıya yaklaşımının gösterimi 

 

Şekil 5.11. Gazebo ortamındaki İHA’nın yaralıyı hastaneye teslim edişinin gösterimi 

5.5. Telekomünikasyon Hizmeti 

Rota planlaması algoritmasıyla, alan taraması yapan İHA’lar belirli bir irtifadan uçarak, afet 

alanındaki kazazedelere Şekil 5.12’deki gibi Telekom hizmeti sunarlar. Şekil 5.12 Gazebo 

ortamında, istenilen irtifadan uçan belirli bir İHA’nın anlık görüntüsünü temsil etmektedir.  
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Şekil 5.12. Gazebo ortamındaki İHA’nın kazazedelere telekomünikasyon servisi sağlayışı gösterimi 

5.6. Engelden Kaçma Sisteminin Oluşturulması 

Engelden kaçınma tekli ve sürü İHA sistemlerinin yol planlamasının en önemli parçalarından biridir. 

Seyrüsefer rotası, statik engel olarak değerlendirilen alanlardan (uçuşa yasak bölgeler, yüksek binalar, 

yaylalar, vb.) geçmemelidir. Böylece, uçuş görevi başlamadan önce bilinen engeller arama alanından 

çıkarılarak statik engelden kaçma görevi icra edilebilir. 

Sabit engelden kaçınma temelde statik engeli kapsayan poligonun genişletilerek interpolasyon 

edilip en kısa yolun seçilerek seyrüsefer rotasına eklenmesidir. Bu genişletme mesafesi, İHA 

platformunun kabiliyetine (aerodinamik manevra kabiliyetine) bağlıdır. Örneğin, döner kanatlı bir İHA, 

uçuşta havada anlık bekleme ve rotasını değiştirme yeteneğine sahiptir, bu nedenle kaçınma tampon 

bölgesi, sabit kanatlı İHA'dan daha az olabilir. Yarışma hazırlık döneminde yukarıdaki mantık dikkate 

alınarak bazı engellerden kaçınma algoritmaları yapılmış ve rota planlama algoritmasına eklenmiştir. 

Aşağıdaki şekil (Şekil 5.13), yol planlama ve sabit engellerden kaçınmanın birleştirilmiş 

versiyonunun çıktısını temsil etmektedir. Büyük dikdörtgen arama alanını temsil eder. Bu poligonun 

içindeki diğer çokgenler, İHA platformu tarafından kaçınılması gereken engeller veya uçuşa yasak 

bölgelerdir. 
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Şekil 5.13. Statik engellerden kaçarak alan taraması yapan rota planlama algoritması 

Navigasyon rota noktalarından biri uçuşa yasak bölgenin içinde kaldığında, algoritma bu uçuşa 

yasak bölgeyi belirli bir mesafe ile genişletir (yukarıda açıklanmıştır). Yasaklı bölgeden bir önceki ve bir 

sonraki nokta arasında bir çizgi çizilir. Çizgi bu genişletilmiş şekli keser ve algoritma en kısa olanı alır, 

onu istenen mesafeye interpolasyon yapar. Algoritma, uçuşa yasak bölge içindeki navigasyon yol 

noktalarını kaldırır ve bu kaçınma navigasyon yol noktalarını boş dizinlere ekler. 

Uçuşa yasak bölgeler simülasyon ortamında içbükey bir şekil olabilir, bu nedenle algoritma bu 

durumlarla başa çıkabilmelidir. Aşağıdaki şekiller (Şekil 5.14 ve Şekil 5.15), algoritmanın engellerden 

kaçınarak navigasyon yol noktası yolunu nasıl oluşturduğunu göstermektedir. 
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Şekil 5.14. Statik (alternatif) engellerden kaçarak alan taraması yapan rota planlama algoritması 

 

Şekil 5.15. Alternatif bir alanda, alternatif engellerden kaçarak alan taraması yapan rota planlama 
algoritması 

Geliştirilen kaçınma ve yol planlama algoritmaları aynı zamanda çoklu arama alanı paylaşımını 

da destekler. Aşağıdaki şekil (Şekil 5.16), algoritmanın 4 İHA için arama alanını eşit alanlara 

bölebileceğini ve genel arama alanının merkezindeki dikdörtgen alandan kaçınabileceğini 

göstermektedir. 

 

Şekil 5.16. Çoklu İHA’lar ile engellerden kaçarak alan taraması yapan rota planlama algoritması 
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Engellerden kaçarak rota planlaması yapan algoritma doğrultusunda, Gazebo ortamında 

uçuşa yasaklı olarak belirlenen bölgeden geçmemek için alanın etrafını tarayarak gitmesi gereken 

noktaya ulaşan İHA’ya ait ekran görüntüsü Şekil 5.17’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.17. Gazebo ortamındaki İHA’nın uçuşa yasak bölgeden kaçarak planlanmış rotasına devam 
edişinin gösterimi 

5.6.1. Çarpışma önleme 

Simülasyon ortamında, sürü İHA sistemi için İHA platformları birbiriyle çarpışmaktan 

kaçınmalıdır. Bu, statik engellerinden kaçınma metodu ile yapılamaz çünkü engeller hareket ettiği için 

çarpışmadan kaçınma canlı olarak yapılmalıdır. 

Çarpışmadan kaçınma algoritması hızlı, düşük kaynak gereksinimi ve anlık (kapalı döngü ve 

geri bildirim gerekli çünkü algoritma diğer İHA'lardan gelen canlı bilgileri kabul edecek) olmalıdır. 

Bu amaçla kullanılacak en iyi algoritmalardan biri, Çarpışmadan Kaçınma için Dinamik Pencere 

Yaklaşımıdır [30]. Algoritma sürü İHA çarpışmasından kaçınma amacı için geliştirilmemiştir (hareket 

eden yer robotu engellerden kaçınma için geliştirilmiştir) ancak engelin konumu ve boyutu algoritmaya 

canlı veri olarak besleniyorsa canlı çarpışmadan kaçınma için kullanılabilir. 

Dinamik Pencere Yaklaşımı, arama alanını kısa bir zaman aralığında ulaşılabilen hızlardan 

oluşan dinamik bir pencereye indirgeyerek yapılır. Bu dinamik pencere içinde, algoritma, robotun güvenli 

bir şekilde durabileceği bir yörünge sağlayan kabul edilebilir hızları dikkate alır. Dolayısıyla, algoritma 

aracın hızlarını da girdi olarak kabul eder. Bu sayede algoritma, sürü sistemleri içindeki İHA 

platformlarına bir çarpışmadan kaçınma prosedürü olarak uyarlanabilir. 

Beşinci Dereceden Polinom Planlaması olarak adlandırılan başka bir algoritma [31], sürü İHA 

sistemlerinde çarpışmadan kaçınma ve oluşum uçuşu için kullanılabilir. Algoritma, maksimum hızlanma 

ve sarsıntıyı sınırlandırarak hedef konuma, son rota açısına ve başlangıç pozisyonunu, hızlanma ve yön 

açısını kullanarak hızlanmaya ulaşmak için zaman işaretlerinde liste komutları oluşturmak için beşli 

fonksiyonlar kullanır. Ayrıca, başka bir hedef, bir zaman aralığında hedef isterlere ulaşmaktır (geç veya 

hedefe erken erişim yok). Aşağıdaki şekil (Şekil 5.18), bir delta süresindeki robot hareketini temsil 

etmektedir. 
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Şekil 5.18. Belirli bir alanda, delta süresindeki robot hareketi 

Aşağıdaki şekiller, hareket eden robotun tecrübe ettiği ivme, hız, baş açısı ve sarsıntı kuvveti 

değerlerini temsil eder. 

 

Şekil 5.19. Robota ait ivme – zaman çizelgesi 
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Şekil 5.20. Robota ait hız – zaman grafiği 

 

Şekil 5.21. Robota ait baş açısı – zaman grafiği 
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Şekil 5.22. Robota ait sarsıntı kuvveti - zaman grafiği 
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