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1. Yönetici Özeti 
 

Sürü Robot Sistemler;  

 

Günümüzde, insansız hava araçları alanında gelinen noktada, insansız hava araçları 

(İHA) tek başlarına oldukça geniş bir alanda operasyon hizmeti verebilmektedir. Ancak 

günümüzde gerek ihtiyaç duyulan operasyon gereksinimlerinin zorluğu, gerekse tek bir İHA 

sisteminin kaybı durumundaki maliyet kaybı nedeniyle, düşük maliyetli birden fazla İHA’yı 

aynı anda kullanma f ikri oldukça cazip gelmektedir.  Bu gibi sebeplerden dolayı, son 

zamanlarda sürü halinde hareket eden İHA sistemleri için algoritmalar geliştirilmeye 

başlanmıştır.  Geliştirilen bu algoritmalar, gelişmiş seviyede otonomi ve belirli oranda yapay 

zekâ içermektedir [3]. Özellikle, düşük maliyetli sürü İHA sistemleri, sivil alanda oldukça 

başarılı ve gelecek vaat eden uygulamalar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamalar 

sayesinde insanların günlük işlerini kolaylaştırmakta ve insanlara yardım etmektedir.  

 

Sürü İHA’nın kullanım alanlarından bahsetmek gerekirse, özellikle belli bir süredir 

askeri alanda gözetleme, izleme ve güvenlik aracı olarak kullanılmaktadır. Sivil uygulama 

alanı olarak tarımsal alanların havadan gözlemlenmesi örnek olarak verilebilir. Bunun 

yanında sivil kullanım alanı olarak, deprem, yangın gibi herhangi bir doğal afet veya felaket 

durumunda, kullanılmaktadır. Bu gibi zamanın oldukça önemli olduğu ve felaket bölgesine 

ulaşımın zor olduğu durumlarda İHA’ lar yardımıyla kazazedelerin yerleri belirlenip gerekli 

yardım ulaştırabilmektedir. Sürü İHA sistemleri, bazı meslek gruplarının işlerini de oldukça 

kolaylaştırmakta ve daha düşük bütçeler ile işlerini yapmalarını sağlamaktadır. Bunun en 

önemli örneklerinden biri de belirli bölgenin haritasını çıkarmak için sarf  edilen çaba ve 

maliyetin sürü İHA sistemleri sayesinde kolaylaşması ve ucuzlamasıdır [4]. 

 

Sürü İHA sistemlerini, belirli bir işi/görevi gerçekleştirmek üzere iş birliği yapan çok 

sayıda İHA’dan oluşan sistemler olarak tanımlayabiliriz [2].  Sürü halindeki İHA’ları birbiri ile 

aynı özelliklere sahip olması bakımından homojen ve heterojen olarak ayırabiliriz.  Sürüdeki 

İHA’ların her biri birbiri ile aynı olursa homojen bir İHA sürüsünden, farklı olursa heterojen 

İHA sürüsünden bahsediyor olmaktayız. Teknofest sürü İHA yarışması kapsamında, bize 

verilen senaryo gereği, homojen bir İHA sürüsü söz konusudur ve tasarım çözümlerimiz 

homojen İHA’lar üzerine yoğunlaşacaktır.  

 

Sürü İHA sistemlerinin kontrolü olarak literatürde ana iki yaklaşım bulunmaktadır; 

bunlar merkezi İHA kontrol algoritmaları ve merkezi olmayan İHA kontrol algoritmalarıdır [2].  

Bize verilen senaryo gereği, merkezi olmayan bir kontrol mimarisi kullanılacaktır.  Kısaca 

bahsetmek gerekirse merkezi olmayan İHA kontrol çözümünde, İHA’ların birbirleriyle 

haberleşebilmeleri ve tam otonom olarak bireysel kararlarla hareket edebilmeleri 

gerekmektedir.  Ayrıca herhangi bir İHA’nın kaybı durumunda, geriye kalan İHA’lar görevi 

icra edebilmelidir. İHA sistemleri ana bir merkezden kontrol edilmez, her İHA, operasyon 

süresince kendi kararlarının kendi vermektedir.   

 

Sürü İHA sistemleri, operasyon sırasında konumlandırma durumlarına göre üçe 

ayrılır; statik sürü, dinamik sürü ve hibrit sürü [2].  Tasarım isteri olarak, herhangi bir İHA’nın 

kaybı durumunda, istenilen görevin yerine getirilmesi ve kaybedilen İHA’nın yerinin yeni bir 

İHA taraf ından doldurulması gerekmektedir. Bu isterleri karşılayabilmek için dinamik sürü 

tipinde algoritmalar gerçekleştirilmiştir.  Son olarak, sürü içindeki İHA’larımız birbirleri ile 

direk olarak haberleşeceklerdir. Yarışma isteri olarak istenilen de İHA’ların belli bir mesafe 

içindeki İHA’lar ile haberleşmesidir. Bu çözümün birkaç avantajı da eğer gerçek bir donanım 

kullanılmış olsa, gecikmenin az olması, maliyetinin düşük o lması ve düşük güç tüketimi 

olacaktır [2]. 

 

Teknofest yarışması bünyesinde gerçekleştirilen görevleri icra edebilmek amacıyla, 



 

 

çok çeşitli algoritmalar geliştirilmesi gerekmektedir. Sürü sistemlerinin geliştirilmesi, farklı 

disiplinlerin bir arada çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Sürü sistemlerimde kullanılan 

algoritmalar oldukça üst düzey ve geliştirilmesi oldukça zamana ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüzde sürü İHA sistemlerinde kullanılan teknolojilerden bahsetmek gerekirse; sürü 

sistemleri arasında iletişimi sağlamak için haberleşme teknolojileri, konumlandırma ve 

haritalama algoritmaları, çarpışma önleme algoritmaları, görev atama algoritmaları, araç 

dinamiği, yörünge (trajectory) planlanması, İHA kontrol algoritmaları. Bunlara ek olarak sürü 

İHA sistemlerinde, gerçek zamanlı olarak kullanılabilen optimizasyon algoritmaları da 

kullanılmaktadır. Bu optimizasyon algoritmaları, optimizasyon problemini düşük işlem 

gücüne sahip işlemciler üzerinde oldukça hızlı bir şekilde çözebilmektedir. Bu optimizasyon 

algoritmalarının en önemli ve gelecek vaat eden tipi, konveks optimizasyon yöntemidir. 

Konveks optimizasyon algoritmaları, gerçek zamanlı çalışabilmektedir. En çok kullanılan 

konveks optimizasyon tipleri, “linear programming” ve “second order cone programming” 

olarak söylenebilir.  

 

Teknofest yarışması bünyesinde gerçekleştirilen görevleri icra edebilmek amacıyla, 

geliştirilen ve önerilen çözümler ve algoritmalar, bu raporun içinde açıklanmaktadır.  

 

2. Proje Yönetimi 
 

2.1 Takım Organizasyonu 
 

 

Takım Üyeleri Bölümleri Sınıfları 

Mehmet Şansal (Takım 
Kaptanı) Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Burak Kurt Makine Mühendisliği Mezun 

Emrullah Çelik Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Mehmet Emir Arslan Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Mehmet Recep Aşkar Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Melih Ülker Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Ramazan Yaz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Yusuf İslam Hamamcı Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Şekil 1. Takım Üyeleri ve Bilgileri 

 
 

Anatek-Ebabil takımı önceki dönemlerde yapay zekâ ve otonom hava sistemleri 

üzerine çalışmalar yapmış, yarışmalarda boy göstermiş 8 adet ODTÜ Elektrik Elektronik 

Mühendisliği öğrencisi ve 1 adet makine mühendisinden oluşmaktadır. Ekip üyeleri  ve 

görevleri aşağıda yer almaktadır. 

Mehmet Şansal: Takım kaptanıdır. İnsansız sistemler üzerine çalışmaları vardır. 

Ekibin koordinesinden, genel olarak yazılımsal planlamadan ve bunun özelinde telekom 

modunun, kontrol ve rota oluşturucu algoritmaların yazımından sorumludur.  

 

Burak Kurt: Güncel olarak kontrol optimizasyon algoritmaları üzerine çalışan bir 

makine mühendisidir. İTÜ makine mühendisliğinde yüksek lisans yapmış, tezinde “Drone 

lokalizasyonu” üzerine çalışmıştır. Bunun yanında “Robotik kollar” konusunda akademik 

araştırmaları mevcuttur. Ekibe akademik danışmanlık yapmanın yanısıra sürü formasyon 

algoritmalarının yazımından sorumludur. 

 

Emrullah Çelik: Makine öğrenmesi alanına ilgilidir ve bu alanda kendini 



 

 

geliştirmektedir. Bu projeye dair güvenli mesafe modülüne yönelik araştırmalar yapmakta ve 

bu problemlere yazılımsal çözümler üretmektedir. 

 

Mehmet Emir Arslan: Yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmaları ve bunların 

güncel hayatta uygulamaları üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Bu yarışma özelinde 

telekomünikasyon ve sürü tarama görevlerine dair geliştirmelerde rol üstlenmektedir.  

 

Mehmet Recep Aşkar: Kontrol ve elektronik alanlarına ilgilidir. İnsansız hava aracı 

yarışmalarına katılmış, bunun yanında mikrokontrolcü kartlarıyla çeşitli hobi projeleri 

geliştirmiştir. Telekomünikasyon görevi için araştırmalar yapmakta ve çözümler 

geliştirmektedir. 

 

Melih Ülker: Nesne tabanlı programlama ve görüntü işlemeye dair tecrübeli bir 

üyedir. Bu yarışmaya yönelik yakıt kontrol modülünü geliştirmiştir. Deprem alanı içinde 

İHA’ların tercih edeceği göreve yönelik bir maliyet fonksiyonunu geliştirmektedir.  

 

Ramazan Yaz: Sensör füzyonu ve sensör veri f iltreleme algoritmalarına ilgilidir. 

Yarışma bünyesinde İHA’ların kazalarını önlemeye yönelik kaçınma algoritmalarına yönelik 

araştırmalar yapmış ve çözümler geliştirmiştir. 

 

 Yusuf İslam Hamamcı: Dijital görüntü işleme ve makine öğrenmesi algoritmaları 

üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu yarışmada hasta nakli görevini gerçekleştirecek modülün 

yazılımından sorumludur. 

 

2.2 Proje Takvimi 
 

                 

 Şekil 2. Proje Takvimi  

 

Ön tasarım raporunda proje takvimimizi sunmuştuk. Ekibimiz planlarına sadık 

kalarak, disiplinli bir çalışmayla her bir aşamayı şu ana kadar zamanında atlatmış 

durumdadır. Algoritmalarımız hazır olup, bunların çalıştığı kod teslimi ve video aşamalarında 

ispat edilmiştir. Şu sıralar verilen ortamda daha sağlıklı çalışmaları adına optimizasyon 

çalışmaları devam etmektedir. Elimizdeki projeksiyona göre sistemimiz Eylül ayında stabil 

versiyonuna ulaşacak ve Teknofest’te yarışmada, olası afet durumlarında sürü sistemlerinin 

çalışma biçimlerine örnek bir model olarak sergilenecektir. 

  

TEKNOFEST 2020 Sürü iha yarışması

Sürü sistemi için algoritmaları barındıran yazılım kütüphanesinin oluşturulması

Simulasyon ortamı kurulumu

Ana betiğin yazılımının ilk versiyonunun tamamlanması

Optimizasyon çalışmaları

Video ve kaynak kodların teslimi için hazır hale getirilmesi

Proje Raporunun teslimi

EYLÜL

Literatür Taraması

NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
AŞAMALAR

AYLAR



 

 

 

3. Görev Gereksinimleri 
 

3.1 Afetzede Arama-Tarama 
 

Yarışma kapsamında yaralıları hastaneye taşımamız ve kazazedelere 

telekomünikasyon hizmeti sağlamamız gerekmektedir. Yarışma başlangıcında 

kazazedelerin konumları belirsizdir. Bu nedenle alanın taranması ve kazazedelerin 

konumlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede hizmet ulaştırılması gerekenlerin 

konumları belirli olacağı için İHA’lar arasındaki görev dağılımı en verimli şekilde 

yapılabilecektir. Daha optimize bir alan taraması için İHA’ların rotaları mümkün olduğunca 

birbiriyle kesişmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca bir İHA’nın diğer İHA’ların tespit ettiği 

kazazedelerin konumundan haberdar olabilmesi için azami seviyede iletişim ağının 

korunması gerekmektedir. Yarışmada İHA’ların yakıtları sınırlıdır. Bu nedenle yakıtın en etkili 

şekilde kullanılması sağlanarak maksimum alan taranmalıdır. Yasaklı bölgeler ve yüksek 

binalar da alan taraması yaparken göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3.2 Telekomünikasyon Hizmeti 
 

Yarışma şartnamesinde açıklanan senaryo gereği, deprem sonrası afetzedelerin 

haberleşme bağlantısı kopmuştur. Sürüdeki İHA’lar ise bulundurdukları mobil baz istasyonu 

sayesinde, bölgedeki afetzedelerin ihtiyacı olan iletişim hizmetini sunabilecek kabiliyettedir. 

Sürü sistemi afet bölgesi içine girdiği zaman kendi içinde görev dağıl ımını iyi yapması 

gerekmektedir. Haritada bulunan insanların dağılımı rastgele olduğundan ve İHA başına 

telekomünikasyon hizmeti verilebilecek kazazede sayısı sınırlı olduğundan dolayı İHA’lar 

telekomünikasyon hizmeti verilmesi gereken noktaları doğru tesp it etmelidir. 

Telekomünikasyon hizmetinin yapılmasının uygun bulunduğu merkezler sürü sistemindeki 

bireyler taraf ından yakıt durumu ve olası kaza riskleri göz önünde bulundurularak optimum 

bir şekilde paylaşılmalıdır. Senaryo boyunca afet bölgesinde bulunan tespit edilmiş 

kazazedelerin tamamına iletişim hizmeti sağlandığından emin olunmalıd ır. Şartnamede 

belirtilen parametrelere uygun bir şekilde her türlü senaryoda jenerik olarak çalışacak bir 

algoritma geliştirilmelidir. 

 

3.3 Yaralıların Hastaneye Taşınması 
 

Tarama faaliyetleri sonucunda sürü İHA’ların, tespit ettikleri yaralı afetzedeleri 

(casualties_in_world) hastanelere taşımaları gerekmektedir. Bu görev için İHA’lar tahliye 

moduna sahip olmalıdırlar. Tahliye modu en uygun yaralının alınması ve onun en kısa 

sürede hastaneye götürülmesini kapsar. Tahliye moduna geçiş yapan İHA’lar döngü halinde 

temel olarak iki işlem gerçekleştirmelidirler.   

 

Tahliye görevine başlayan İHA (is_carrying == False), ilk olarak kendisine göre en 

uygun durumda olan yaralıyı anlık olarak belirlemelidir. Uygunluk için iki kriter söz 

konusudur: yaralı afetzedenin İHA’ya uzaklığı ve sürüdeki diğer İHA’ların yaralı afetzede ile 

alakalı durumları. Bu belirlemenin akabinde İHA, mahut x yaralısının olduğu konuma 

(uav_x[location]) anlık olarak yönelmelidir. Belirlemenin ve yönelmenin anlık yapılması 

önemlidir. Çünkü diğer İHA’ların x yaralası ile alakalı durumları değişkenlik 

gösterebilmektedir. Diğer İHA’ların yaralı almaya gidiyor olup olmaması ve x yaralasına olan 

uzaklıkları bu alaka kapsamına girmektedir. Burada amaç iki İHA’nın aynı yaralıyı almaya 

çalışmalarını engellemektir. İHA nihai olarak belirlediği yaralının konumuna varınca, yaralıyı 

almak üzere belirli bir irtifaya (injured_pick_up_height) alçalmalı, yaralıyı alma süresince 

(injured_pick_up_duration) bu irtifada beklemelidir. 

 

 Yaralıyı aldıktan sonra (is_carrying == True) İHA, yaralıyı kabul edecek en yakın 



 

 

hastaneye götürmelidir. Hastanelerin yaralı kabul şartı,İHA hastaneye vardığında, yaralının 

bırakılması işlemi gerçekleşirken hastanenin dolu olmamasıdır. Bunun için şu üç kriter göz 

önünde bulundurarak bir değerlendirme yapılmalıdır. Öncelikle hastanelerin uzaklığı 

hesaplanmalıdır. Ardından hastanelerin anlık hasta kabul edebileceği yaralı sayıları 

(hospitals_in_range[x][location]) göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak hastanelere 

yaralı taşıyan diğer İHA’lar yönelimleriyle beraber tespit edilmelidir. Bu değerlendirme 

sonucunda yaralının götürüleceği hastane belirlenmeli ve yönelim gerçekleştirilmelidir. Bu 

belirleme ve yönelim işleminin de anlık olarak gerçekleştirilmesinde yarar vardır.  

 

3.4 Formasyon Oluşturma 
 

Senaryo başlangıcında İHA sürüsü afet bölgesine gelmeden önce YGK’dan alınan 

formasyon bilgisi doğrultusunda afet bölgesine kadar bir rehber İHA önderliğinde 

uçacaklardır. YGK’dan ok başı formasyonu ve dikdörtgenler prizması formasyonu olmak 

üzere iki tip formasyon bilgisi gelecektir. İHA’larımızın bu uçuş sırasında birbirleriyle 

çarpışmadan en kısa sürede formasyon düzenine girmeleri gerekmektedir. Bu uçuş 

sırasında İHA sürüsü bozuk GPS bölgesi ile karşılaşacaklardır ve birbirleriyle çarpışmadan 

bu bölgeyi geçmeleri gerekmektedir. Bozuk GPS bölgesinden çıkıldıktan sonra İHA’larımızın 

alınan formasyon bilgisine göre yeni konumlarına gitmeleri gerekmektedir.  

. 

 

3.5 Yakıt Kontrol Modülü 
 

Teknik şartnamede belirtildiği üzere düşen İHA’lar eksi olarak puanımıza 

yansıyacaktır. Yarışma süresince batarya durumu ve İHA’nın konumu anlık o larak 

paylaşılacaktır. İHA’ların yakıt rezervlerini anlık olarak kontrol ederek, bataryayı bitirmeden 

–İHA’yı düşürmeden- kalkış yaptığımız konuma varmamız gerekmektedir. Tahliye görevi 

yaparken, hasta tahliye esnasında yakıtın bitmesi ve ya hastanın kalkış noktasına 

götürülmesi gibi sorunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca yakıtın en verimli olarak 

kullanıldığı hız tespit edilerek, İHA’nın azami verimle harita üzerinde görev yapması 

sağlanacaktır. 

 

3.6 Nesnelerden kaçınma 
 

3.6.1 Yasaklı Bölgeler ve Yüksek Binalardan Kaçınma 
 

Ön tasarım raporu görev gereksinimleri içerisinde yasaklı bölgeler ve yüksek 

binaların içinde İHA seyrüseferine devam ederken ne gibi problemlerle karşılaşabilir ve bu 

problemler nasıl çözülebilir bahsetmiştik. Görev gereksinimi için düşüncelerimizde önemli 

değişiklikler olmamıştır. Şartnamede belirtildiği üzere yarışma senaryosu üzerinde 

kaçınılması gereken yüksek binalar ve yasaklı bölgeler mevcuttur. Yüksek binalar İHA 

kaybına sebep olabilecek unsurlardır ve böyle bir kaza durumu ekibimize ceza puanı olarak 

yansıyacaktır. İHA kaybı, sistemin aynı zamanda diğer görevlerden kazanacağı puanlardan 

mahrum kalması demektir. Yine herhangi bir İHA harita üstünde bir yasaklı bölge üzerinde 

uçuş gerçekleştirirse benzer şekilde ceza puanı alacaktır. Özellikle tarama, hasta nakil, 

telekomünikasyon ve eve dönüş gibi görevlerde İHA’ların mevzubahis nesnelerden 

kaçınabilmeleri ve bunun yanında yakıtı da verimli bir şekilde kullanabilmeleri için belirtilen 

şartlara uygun rotaların oluşturulması ve takibi gerekmektedir. Yarışma ortamı içerisinde 

kontrol edilebilecek parametreler, x ve y eksenlerinde hızlar, baş açısı ve yükseklik olacaktır. 

Oluşturulan rotaların takibi için yarışma şartnamesinde verilen kontrol edilebilir 

parametrelerle bir konum kontrolcüsünün varlığı da görevler içerisinde İHA’nın gitmek 

istediği konuma hassasiyetle varabilmesi ve yine rotasını sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi 

adına önemlidir. 



 

 

 

3.6.2 İHA’ların Birbiriyle Olan Yakınlaşmaları 
 

Yarışma senaryosu boyunca düşen her İHA teknik şartnamede belirtildiği gibi eksi 

puan olarak hanemize yazılacaktır. Ayrıca tanımlanan görevleri yerine getirmek için her bir 

İHA büyük öneme sahiptir, İHA’ların düşmesi durumunda diğer görevlerde de ciddi 

aksamalar olacaktır. Bu sebeple bütün İHA’lar aktif görevlerini yaparken aynı zamanda diğer 

İHA’lar ile güvenli bir mesafede durmalıdır ve seyir halinde iken yollarının diğer İHA’lar ile 

kesişmesi durumunda dinamik olarak yeni hızlar ve yollar belirleyebilmelidirler. İHA’lar 

istenilen hıza aniden ulaşamadıkları ve ivmeli hareket yaptıkları için kaçınma manevraları 

belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu mesafenin korunması esnasında 

İHA’ların osilasyon yapmaması veya çıkmaza girmemesi gerekmektedir. Osilasyona giren 

İHA belli noktalar arasında git-gel yapacaktır, çıkmaza giren İHA ise etraf ında birden çok 

İHA bulunması sebebiyle kaçınmak için yapması gereken manevrayı tespit edemeyecektir. 

Bu isterler yerine getirildiği takdirde çarpışmalardan ve olası düşüşlerden kaçınılmış olur. 

Yarışma süresi boyunca her İHA’ya menzili içerisindeki diğer İHA’ların konum ve hız bilgileri 

gelecektir. Bu konum ve hız bilgileri yardımıyla İHA’ların olası çarpışmaları ve diğer 

istenmeyen durumlar engellenecektir. 

 

3.7 İHA’lar Arasında İletişim Mesafesinin Korunması 
 

İHA’ların birbirlerinin verilerinden ve tespitlerinden haberdar olabilmeleri için 

birbirlerinin iletişim mesafeleri içerisinde kalmaları ve bu iletişim mesafesini korumaları 

gerekmektedir. Ancak telekomünikasyon ve tahliye hizmetleri esnasında İHA’ların iletişim 

ağından çıkabileceğini öngörmekteyiz. Buna karşılık formasyon sırasında İHA’lar 

birbirleriyle uyumlu bir şekilde uçabilmek için diğer İHA’lar  ile iletişim içinde kalmalıdırlar. 

Formasyon ile beraber, arama-tarama görevinde de iletişim mesafesinin azami seviyede 

korunması büyük önem arz etmektedir. 

 

3.8 Görev Dağılımı 
 

İHA’lar senaryo başladıktan, formasyon oluşturduktan sonra afet alanına gelirler. 

Afet alanında ilk olarak tarama görevi yapılarak alandaki sağlıklı ve hasta insanlar tespit 

edilir. Tarama yapıldıktan sonra afet bölgesinde aktif olarak yapılması gereken 2 tane görev 

bulunmaktadır: hasta tahliye görevi ve telekomünikasyon görevi. İHA’ların sağlıklı insanlara 

telekomünikasyon hizmeti  vermesi, hasta insanlara tahliye işlemi yapması gerekmektedir. 

Yapılan bu görevlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi afet alanında zararı en aza 

indirger. Alınan puanın optimizasyonunu sağlamak için İHA’ların görev dağılımının 

senaryodan senaryoya değişebilecek dinamik bir yapıda olması beklenmektedir. İHA’larin 

hangi görevi yapacağına karar veren bir algoritma geliştirmemiz gerekmektedir.  

 

4. Tasarım Çözümü 
 

4.1 Afetzede Arama-Tarama 
 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz ve bize sağlanan yarışma senaryosunda 

denediğimiz afetzede arama-tarama algoritmamızı kullanmaktan karşılaştığımız bazı 

sıkıntılardan dolayı vazgeçtik.  

 

Önceki algoritmamız şehrin merkezden başlayarak dışına doğru taramanın 

gerçekleştiği ve bu tarama sırasında İHA’ların arasındaki iletişim mesafesinin korunduğu bir 

hareket sistemine dayanıyordu. Formasyon görevini tamamlamış İHA’lar şehrin merkezine 

ilerledikten sonra Şekil 3’te görülen tüm şehir sahası boyunca oluşturulan hayali karelerin 

merkezlerine yerleşiyorlardı. Tüm İHA’lar merkeze yerleştikten sonra eşzamanlı olarak 



 

 

yerleştikleri karenin alanını genişleyen kare tarama yöntemini kullanarak tarıyorlardı. Bu 

yöntem de Şekil 3’te görülebilir.  

 

                          
 

        Şekil 3. Hayali Karelere Bölünmüş Temsili Şehir ve Genişleyen Kare Yöntemiyle Tarama Yapan İHA'lar 

Tüm İHA’lar eş zamanlı hareket ettiklerinden ve karelerin boyutları iletişim 

mesafesine göre ayarlandığından aralarındaki iletişim kopmuyor ve karelerin taranması 

işlemini aynı anda bitiriyorlardı. İHA’ların karelerin merkezine yerleşmesi ve karenin alanını 

taraması işlemini “dalga” olarak adlandıracağız. Her dalgadan sonra algoritma tespit edilen 

kazazedelere sunulması gereken telekomunikasyon, hasta taşıma vs. hizmetlerinin 

toplamda ne kadar yakıta mal olacağını hesaplayıp İHA’ların mevcut yakıtlarıyla 

karşılaştırarak kaç tane İHA’nın tarama görevinden ayrılıp bu hizmetleri vermek için geride 

kalacağını belirliyordu. Bu karşılaştırmaya göre eğer bir İHA’nın mevcut yakıtını tüketecek 

kadar hizmet ihtiyacı oluşmuş ise bu İHA belirlenen hizmetleri yapmak üzere geride 

bırakılıyordu ardından yakıtı bittiği için kalkış noktasına geri dönüyordu. Geriye kalan İHA’lar 

taramayı devam ettirmek üzere bir sonraki dalgaya başlıyorlardı. Bu dalgalar sırasında 

İHA’lar tarayacakları kareleri Şekil 4’de görüldüğü gibi yine genişleyen bir kare oluşturacak 

sırada seçiyorlardı. Bu şekilde her bir İHA’ya bir hizmet bölgesi atanana kadar algoritma 

devam ediyordu. 

 

 
 

     Şekil 4. Karelere Bölünmüş Şehirde Kareleri Tarama Sırası (İçeriden Dışarıya Doğru)  

 

Başlangıçta bu algoritmayı tercih etme sebebimiz tüm İHA’ları tarama görevine verip 



 

 

tüm şehri taradığımız durumda İHA’ların mevcut yakıtlarının tarama görevinden sonra 

yapılması gereken hizmetlere yetmeme endişesiydi. Fakat bu algoritma çalışırken karelerin 

içerisindeki yüksek binalar ve yasaklı bölgelerden dolayı İHA’lar teoride beklenmeyen 

hareketler yaptıkları için aralarındaki eş zamanlı hareket bozuldu ve iletişimleri koptu. 

Ayrıca, dalgalar arasında İHA’lar sıradaki karenin merkezine giderken daha önce taranan 

bölgelerden geçtiklerinden dolayı gereksiz iş gücü kaybı yaşadık. Bunun yanında, 

telekomünikasyon ve hasta tahliye algoritmaları öncelikle tüm şehrin tarandığını varsayarak 

yazıldığından uyuşmazlık yaşandı. Son olarak yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere 

telekomünikasyon hizmetinin verilebileceği maksimum kazazede sayısı şehirdeki toplam 

kazazede sayısına göre belirleniyor. Algoritmamız tüm kazazedelerin sayısını belirlemeden 

bazı İHA’lara telekomünikasyon görevi atamaya çalıştığından dalgalar arası iş hesabı 

sağlıklı bir şekilde yapılamıyordu. Tüm bu sebeplerden ötürü tarama algoritmamızı 

değiştirme kararı aldık. 

 

Mevcut algoritmamız yerine kullanacağımız algoritmanın temel farkı İHA’ların dalga 

dalga tarama yapmak yerine toplu bir şekilde tüm şehri tarayacak olmalarıdır. Aynı zamanda 

bu algoritmada genişleyen kare yöntemini kullanmaktan vazgeçtik. Onun yerine İHA’lar şekil 

5’te görülen tarama rotasını izleyecek şekilde hareket edeceklerdir. Bunun sonucunda 

İHA’lar daha önce taranmış alanları tekrar taramayacak şekilde hareket edeceklerdir. Bu 

sayede yukarıda bahsettiğimiz iş gücü kaybı yaşanmayacak ve görev daha verimli bir 

şekilde icra edilmiş olacaktır. Bunun yanında tüm şehir herhangi bir İHA’ya tarama harici bir 

görev verilmeden taranacağından maksimum telekomünikasyon hizmeti verilebilecek 

kazazede sayısı belirlenebilecek ve sıradaki görevler İHA’lara bu bilgiye göre dağıtılacaktır. 

Böylelikle tahliye ve telekomünikasyon görevleri arasında daha verimli bir iş dağılımı 

sağlanacaktır. Son olarak diğer görevlerin algoritmaları ile tarama algoritması arasında 

yaşanan uyuşmazlık sorunu çözülecektir. 

 

 

 Şekil 5. Güncel Tarama Algoritmasında İHA Sürüsünün Rotası  

 

 

 



 

 

4.2 Telekomünikasyon Hizmeti 
 

Ön tasarım raporunda detaylı olmasa da telekomünikasyon görevi için aklımızda 

bulunan tasarım çözümü hakkında ipuçları vermiştik. Bu raporda ise bu çözümü nasıl 

geliştirdik bunu anlatacağız. Bizim sistemimizde tarama modu formasyon görevinin hemen 

ardından “4.2 Afetzede arama-tarama” bölümünde anlatıldığı üzere bütün İHA’lar baştan 

sona beraber tüm ortamı tarayacak şekilde inşa edilmiştir. Alan taraması tamamlandığında 

İHA’larımız “4.8” bölümünde açıklandığı şekilde tahliye veya telekom modlarından birini 

tercih edecektir. Alan taramasından sonra bütün afetzedelerin yerinin tespit edilmiş olması 

telekomünikasyon hizmetinin sağlıklı yürümesi adına mühimdir. Bunun nedenini modun 

çalışma sistemini açıklarken anlatacağız. Telekomünikasyon hizmeti (kısaca telekom) 

modumuz 3 aşamadan ibarettir. Bunları komut olarak “kümele, küme seç ve 

telekomünikasyon bölgesinde çember hareketi icra et” şeklinde ifade ederiz. Modumuz 

öncelikle tespit edilen tüm afetzedeleri kendi mesafelerine göre kümeler. Ekibimiz bu 

kümeleme işlemi için Scikit kütüphanesinde bulunan algoritmalar üzerinde çeşitli 

denemelerde bulunmuştur. Bu algoritmalar içinden “k-Means clustering” kümeleme 

algoritmasını tercih etmiştir. K-means algoritmasının maksadı elde bulunan verileri ortak 

özellikleri bakımından birbirine yakın, kullanıcı tarafından girilen “k” sayısı kadar kümeye 

bölmektir [10]. Bu kümelerin kendi içindeki varyanslarının minimumu elde edilir. Eğer 

detaylandıracak olursak, algoritmada yine k sayısı kadar rastgele veri, kümelerin merkezi 

olarak seçilir. Bu verilerin etrafında veriler varyans minimum olacak şekilde kümelenirler ve 

bu kümelerin içindeki merkez veri tekrar belirlenir ve etraf ındaki veriler tekrar kümelenirler. 

Bu işlem son kümeleme kendinden bir önceki kümelemeyle aynı oluncaya kadar (steady 

state) özyinelemeli bir şekilde devam eder. Bu şekilde eldeki veriler birbirine yakın özellikte 

olacak şekilde k adet kümeye bölünmüş olur. Bizim algoritmamızda özellikler afetzedelerin 

X ve Y eksenlerindeki konumlarıdır. K sayısı ise telekom moduna girmiş İHA sayısıdır. K 

means algoritması her ne kadar yarışma komitesi tarafından verilen örnek senaryoda verimli 

olsa da farklı ortamlarda verimliliği üzerine ekibimizi düşündürtmektedir. İyi çalışacak olsa 

bile iki problemle karşılaşılabilir. Bir kümede çok sayıda afetzede yakın olarak bulunabilir ve 

bu bölgeye atanan İHA’nın telekomünikasyon kapasitesi yeterli olmayabilir. Bir diğer 

problem olarak algoritma çok düşük sayıda ve ayrılığı yüksek afetzedeyi kümeleyebilir. 

Ekibimiz şu anda bu problemlerin üstünden kümedeki elemanlar eğer çok fazlaysa oraya ek 

olarak hizmet verebilecek İHA göndererek, yine az sayıda afetzede bulunan ve varyansı 

yüksek olan kümelere İHA göndermeyerek çözmektedir. Bu işlemle k-Means algoritması 

daha verimli olarak kullanılmaktadır. Yarışma komitesi taraf ından verilen senaryoda 

yaptığımız kümeleme işlemi matplotlib kütüphanesinden faydalanılarak grafikle 

görselleştirilmiştir. Bu grafik şekil 6’da gösterilmiştir. Her bir renk bir kümeyi ifade eder. 

 



 

 

 
   Şekil 6. K-means Kümeleri 

 

Kümeleme işleminin optimizasyon çalışmaları yarışma gününe kadar devam 

edecektir. Telekom modunun ikinci aşamasında telekom moduna girmiş olan İHA’ların her 

biri için küme seçme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde öncelikle kümelere kaç İHA gitmeli 

bu belirlenir. Öncelikle şartnamede verilen THKVS değeri hesaplanır. Eğer kümede THVKS 

sayısı ve katları kadar afetzede varsa bu kümelerin merkezine o kadar İHA yerleşebilir 

demektir. Yine ayrık ve THKVS kişi sayısını sağlamayan kümelerin merkezleri İHA 

yerleşebilir olarak kabul edilmemektedir. İha yerleşebilir bö lgeler tespit edildikten sonra 

İHA’ların kendi bulundukları konumlara en yakın kümelerin merkezleri hesaplanır. Eğer bir 

merkeze bulunması gerekenden fazla İHA varsa bu merkeze en yakın o lan İHA’lar 

yerleştirilir. İhaların telekom yapacağı merkezin yüksekliği “telecom_height_max” ve 

“telecom_height_min” değerleri arasında telekom yapan İHA’ların idlerine göre belirlenir. 

Kalan İHA’lar diğer merkezlere yine bu prensiple yerleştirilirler. İş lem sonucu İHA’lar elde 

edilen küme merkezine 4.6.1 de ifade edilen rota oluşturucu algoritma ile ilerlerler.  

 

Telekom modunun son aşaması telekomünikasyon bölgesinde çember çizme 

hareketidir. Bu aşamada İHA telekom merkezine ulaşır ve bu merkez etraf ında algoritma 

taraf ından belirlenen yarıçapta dönmeye başlar. Bu yarıçapı bulmak için önce kmeans 

algoritmasından diğer noktaların tamamının merkez noktaya olan karesel toplamı 

çıkartılır(.inertia_). Bu toplamın ortalamasının karekökü alınır. Bu bize küme içinde ki 

hastaların dağılımı hakkında genel bilgi verir. Biz bu elde edilen değerin maximum 2 katı 

kadarını İHA’nın telekom hizmetini kesintisiz vereceği çemberin yarıçapı olarak belirleriz. Bu 

yarıçapı tam parametre olarak gelen telekom yarıçapından (telecom_radius) çıkardığımız 

zaman ise İHA’nın telekom hizmeti için merkezin etraf ında dönmesi gereken çemberin 

yarıçapı belli olmuş olur. Bu çemberi alırken İHA’nın alacağı doğrusal hız döndüğü çemberin 

5 te 2 si kadar olacaktır, bu şekilde İHA çember şeklini bozmadan yoluna devam edebilir. 

Bu parametreyi ortam denemelerimiz sonucu elde ettik. Bunları denklemse olarak ifade 



 

 

edersek: 

 

 

İnertia_= i ,  İHA’nın telekom hizmetini kesintisiz vereceği çemberin yarıçapı = R1 

telecom_radius=R2,  İHA’nın çizeceği çemberin yarıçapı = R3, Hız=v 

çemberdeki afetzede sayısı = s 

 

 
 

 

Bu çember çizme fikri 4.5’te açıkladığımız üzere yakıtı daha verimli kullanma adına 

gereklidir. Uzun süre havada kalmak telekom hizmeti süresini artırmak demektir. Telekom 

hizmeti vermek için afetzedelerin etrafından ayrılamayacağımıza göre bu şekilde bir çözüm 

geliştirdik ve bu çember sırasında kesintisiz hizmet alanı çemberi gibi yeni bir kavram 

oluşturduk. Şartnamede verilen İHA için yakıt/süre vs. hız fonksiyonu en verimli hıza yani 

minimumuna, yine 4.5’te açıklandığına göre, 60 knotta ulaşmaktadır. Ancak ortamın 

gerçekçiliği ve yaw rate ya da akselerasyon gibi parametrelere ulaşamadığımız için bu 

çemberi 60 knot hızla özellikle düşük yarıçaplarda çizdiremiyorduk, biz de deneysel olarak 

R3 olarak tanımladığımız çemberin 2/5’i olacak şekilde yeni bir katsayı ile çemberimizin 

hızını elde ettik.  

 

Yukarıda anlattıklarımızı görselleştirme adına matlab yazılımını kullandık. Bu 

yazılımdan yola çıkarak şekil 7’yi elde ettik. 

 

  Şekil 7. Telekomükasyon Görevi için Tanımlanan Çemberler 

 

 

Bu f igürde etraf taki çemberler telekom çemberini(R2), onların merkezlerinin 



 

 

oluşturduğu çember İHA’nın ilerlediği yoldaki çemberi (R3), ortadaki mavi kalın çember ise 

kesintisiz hizmet sağlanan çember alanını (R1) göstermektedir. 

 

 

 Algoritmamız verilen deneme ortamında yaptığımız testlerde sağlıklı sonuçlar 

vermektedir. Bu algoritmanın genel yarışma içerisinde de genel olarak çalışacağını 

düşünüyoruz. Bunun yanında modu geliştirme süreci yarışmanın son gününe kadar 

sürecektir. 

 

4.3 Yaralıların Hastaneye Taşınması 
 

 İHA, tahliye görevini gerçekleştirirken alacağı yaralı ve yaralıyı bırakacağı 

hastaneye göre rota veya rotalar çıkaracaktır. Bu rotalar iki sınıf ta ve iki opsiyon ile 

oluşturulabilir. İki sınıf tan kasıt, İHA’nınn yaralı seçerken, hastaneye giderkenki rotasını bir 

kere veya anlık olarak belirlemesi şeklindedir. Rotaya ya en baştan bir kere karar verilir ve 

görev tamamlanana kadar o rotaya sadık kalınır ya da anlık gelen veriler, özellikle hastane 

doluluk oranları ve diğer İHA’ların durumları değerlendirilerek sürekli güncellenen rotalar 

oluşturulur, nihai bir karara varılır. Biz, tahliye modundaki İHA’ların anlık rotalar oluşturarak 

faaliyet göstermelerinin daha sağlıklı olacağını düşünmekteyiz.  

  

Opsiyonlardan da, alınacak yaralı ve gidilecek hastanenin rota oluştulurken beraber 

veya ayrı olarak değerlendirilmesi şeklinde bahsedilebilir. İHA alacağı yaralıya karar verirken 

akabinde onu bırakacağı hastaneyi de düşünerek en kısa olacak rotayı oluşturabilir. Bu 

verimli bir seçenek olarak gözükebilir. Ancak hastane doluluk oranlarının ve daha sonra 

5.3’te bahsedilecek olan hastane bekleme sırasının sürekli değişkenlik arz etmesi bu 

seçeneğin verimliliği zedelemektedir. Yaralının taşınacağı hastane İHA’ya en uygun yaralı 

alındıktan sonra bağımsız olarak tespit edilmelidir. 

 

İlk opsiyonda sözgelimi İHA yaralı hastanenin çok yakınında bir yaralı gördüğünde, 

yaralı kendisine uzak da olsa hastaneye kadar gideceği toplam yol diğer alternatiflerine göre 

az gözükebileceğinden o yaralıya doğru yönelim gerçekleştirecektir. Tahliye modundaki tüm 

İHA’lar aynı strateji ile çalışacağından, belirli bölgelere ve hastanelere yığılma 

gerçekleşecektir. Bu yığılmadan dolayı hastane bekleme sıraları uzayacak, sıralar 

uzadığından dolayı İHA başka hastaneye gitmeye karar verdiğinde bu sefer önceden 

belirlediği en verimli rota değişecek ve dolayısıyla verimsiz hale düşecektir. Bunun gibi 

türetilebilecek farklı senaryolar da öngörülüğünden İHA’ların tahliye modunda kademeli 

olarak rota oluşturmaları tercih edilecektir. 

    

 

4.4 Formasyon Oluşturma 
 

Yarışma senaryosunda İHA sürüsünün yapacağı ilk görev şehir sınırları içerisine 

ulaşana kadar belirlenmiş iki tip formasyon çeşidini YGK’dan alınan komuta göre uygulamak 

olacaktır. Ok başı ve dikdörtgen prizma isimli bu iki tip formasyondan birisini  uygulamak 

senaryonun ilk görevi olduğundan İHA sürüsü harekete başlar başlamaz algoritma 

çalışmaya başlayacak ve henüz İHA’lar  yükselirken güncel formasyon şeklini uygulamaya 

çalışacaklardır. Örneğin ilk formasyon şeklinin ok başı olduğu durumda İHA’lar henüz 

havalanırken ok başı şeklini almaya başlayacaklardır. 

 

Algortimamız öncelikle YGK’den gelen formasyon parametrelerini (formasyon tipi, 

komşu bireyler arası uzaklık, kılavuz takip mesafesi vs.) ve kılavuz İHA’nın konum bilgilerini 

kullanarak İHA’ların yerleşeceği noktaları belirler, bu noktaları numaralandırır ve numara 

sırasına göre bir listenin içinde depolar. Bu numaralandırma ok başı formasyonu için şekil 

10’da, dikdörtgen prizma formasyonu için şekil 11’de görüldüğü gibi yapılır. Detaylandıracak 



 

 

olursak ok başı formasyonunda öncelikle kılavuz İHA’ya kılavuz takip mesafesi(u_k) kadar 

uzaklıktaki birinci nokta belirlenir. Ardından noktaların tek mi çift mi olduğuna bakılarak tek 

ise kılavuz İHA’nın yönüne göre saat yönünde 180-(“ok başı” formasyon tepe açısı 

yarısı[a_b]) açı yapacak şekilde, çift ise saat yönünün tersinde 180-(“ok başı” formasyon 

tepe açısı yarısı[a_b]) yapacak şekilde  komşu bireyler arası uzaklık(u_b) kadar mesafe 

bırakılarak noktalar belirlenir ve numaralandırılır. Dikdörtgenler prizması için de yine aynı 

şekilde kılavuz İHA’ya kılavuz takip mesafesi(u_k) kadar uzaklıktaki sıfırıncı nokta belirlenir. 

Sonrasında bu noktadan komşu bireyler arası uzaklık(u_b)’ın bir buçuk katı uzaklıkta 

bulunan prizmanıın merkezi belirlenir, dikdörgen prizması İHA sayısına göre kare şeklindeki 

katmanlara ayrılır ve en üst katmandan başlayarak noktalar katmanların köşeleri olacak 

şekilde belirlenir ve numaralandırılır. Numaralandırma işleminin ardından bu listenin içindeki 

noktalar sırayla İHA’ların mevcut konumlarıyla karşılaştırılır ve karşılaştırılan noktaya en 

yakın İHA bulunup nokta ile eşleştirilir, eşleştirilen İHA’ya o noktaya gitmesi komutu verilir 

ve eşleştirilen İHA karşılaştırma listesinden çıkarılır. Bu sayede her nokta bir İHA ile eşleşir. 

Algoritmanın çalıştığı süre boyunca(GPS bozuk bölge hariç) bu karşılaştırma sürekli olarak 

yapılır.  

 

                  
  Şekil 10. Ok Başı Formasyonu                 Şekil 11. Dikdörtgen Prizma Formasyonu 

 

                                                                   

 

İHA’ların atandıkları noktalara gidebilmeleri için PID kontrolcüsü kullandık. Bu 

kontrolcüde İHA’lar normal hareketlerinde iken kullanılan kontrolcü sabitleri ile İHA’lar 

yükselirken yani “takeoff” modundayken kullanılan kontrolcü sabitlerini farklı büyüklükte 

olacak şekilde kullandık. Bunun sebebi kılavuz İHA’nın yükselmesini tamamladıktan sonra 

ilerlemeden önce bir süre havada asılı kalması. Kılavuz İHA havada asılı kaldığı süre 

içerisinde normalde kullanılan sabitler İHA sürüsünün hareketinin bozulmasına, hatta 

çarpışıp düşmelerine sebep oldu. Normalden daha küçük sabitler kullanmak bu problemi 

çözdü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Yakıt Kontrol Modülü 
 

4.5.1 Hız belirlenmesi 
 

Şekil 12. İHA Yakıt Tüketimi 

 

Teknik şartnamede belirtilen Şekil-12 belirli hızlardaki yakıt akışını göstermektedir. 

Graf ik 𝑓(𝑣) = (𝑣 − 60)^2/9 + 500 formülüne dayanmaktadır. Hızların saatte ne kadar yakıt 

akışına sebep olduklarını göstermektedir. Şekil 12’den de görülebileceği üzere İHA’nın en 

az yakıt tükettiği hız değeri 60knot’tır. Bu sebeple telekomünikasyon görevi yapılırken 

İHA’lar daha uzun süre havada kalabilmek amacıyla 60 knot ile uçarlar. Uçuş için en verimli 

hızı bulabilmek için, birim yakıt başına alınan mesafeyi maksimize etmemiz ve hız değerine 

ulaşmamız gerekir.  F’i (Birim Yakıt Başına Alınan Mesafe Fonksiyonu) bulduktan sonra, 

hıza göre türevini alıp fonksiyonu sıfıra eşitleyerek maksimize ettik ve en verimli hız olarak 

90knot’a ulaştık. 

 

F = Birim Yakıt Başına Alınan Mesafe = Hız/(Yakıt Akışı) 

𝑣 =  (Hız) olmak üzere, 

𝑓(𝑣) = (𝑣 − 60)2/9 + 500  (Yakıt)                

F = 𝑣/((𝑣 − 60)2/9 + 500)               (1) 

F’=-9(x2−8100)/(x2−120x+8100)2 

x^2=8100      x=90knot 

 

Ayrıca F fonksiyonunun graf iğini Şekil 12’de görebilirsiniz. Graf ikte de açıkça 

görüldüğü üzere Hız olarak 90knot’ta birim yakıt başına alınan mesafe en fazladır. Bu 

sebeple uçuş sırasında; tahliye, formasyon vb. görevleri yapılırken uçuş hızı olarak 90 knot 

tercih edilecektir                                             .



 

 

 
 

Şekil 13. Birim Yakıt Başına Mesafe, Hız Grafiği 
 
 
 

4.5.2 Kalkış Noktasına Dönüş 
 

Şekil 14. Batarya ve Zaman Grafiği 

 

İHA’nın uçuş yaptığı sırada İHA veri paketinden gelecek olan batarya ve zaman 

graf iği Şekil 14’te ki kırmızı çizgi olacak şekilde tahmin edilmektedir. Grafikteki mavi çizgi ise 

kalkış noktasına dönüş için gerekli olan bataryayı göstermektedir. Zaman 0-1000 arasında 

iken İHA afet bölgesine gittiği için eve dönüş için gerekli olan batarya sürekli artmaktadır. 

Zaman 1000-3000 arasında afet bölgesinde bulunduğu kalkış noktasına olan uzaklığın çok 

fazla değişmeyeceği, gereken bataryanın da 0-1000 arasında olduğu gibi sürekli artış içinde 

olmayacağı görülebilir. Zaman 3000’de batarya ve geri dönüş için gereken bataryanın çok 



 

 

yakın olduğu anda geri dönüş bataryamız birbirine çok yakın olduğu anda geri dönüş komutu 

verilecek ve İHA’mız kalkış noktasına geri dönecektir. Şekil 14’te, geri dönüş yakıtı 

çıkartılmış yakıt rezervi %2’nin altığına düştüğü zaman eve dön komutu verilmiş, İHA kalkış 

noktasına vardığı zaman bataryasının tükenmek üzere olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 15. Batarya ve Zaman Grafiği 

 
 

4.5.3 Hasta Tahliyesi Öncesi Batarya Kontrolü 
 

Hasta tahliyesine başlamadan önce belirlenen hastanın en uygun hastaneye olan 

uzaklığı hesaplanacak, bataryanın bu iş için uygun olup olmadığı belirlenecektir. Bu şekilde 

kalkış noktasına döndüğümüzde ya da tahliye işlemi devam ederken İHA’nın düşmesinin 

önüne geçilecektir. Eğer batarya tahliye için uygun değilse, kalkış noktasına dön komutu 

gelene kadar telekomünikasyon görevi yapmaya başlayacaktır. 

 

4.6 Nesnelerden Kaçınma 
 

4.6.1 Rota Planlama ve Takibi 
 

Görev gereksinimlerinde belirttiğimiz üzere herhangi bir a noktasından b noktasına 

giderken yasaklı bölgeler, yüksek binalardan kaçınmak ve yakıt sarfiyatını minimal düzeyde 

tutmak adına uygun bir rota oluşturulması probleminden bahsedilmiştir. Ekibimiz bu 

problemin çözümü için araştırmalara koyulmuş ve iki farklı çözüm üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Bunlardan biri en kısa yol bulma algoritmalarından biri olan “A-star” [5] algoritmasının 

implementasyonu olup gerekli çalışma yapılsa da bu p roblemin çözümünde verim 

alınamayacağı gözlemlenilmiştir. Bu sebeple ekibimiz ikinci çözüm yolu olarak kendi 

geliştirdiği özgün bir rota planlama algoritmasını tercih edecektir. Algoritmanın çalışma 

mantığı ön tasarım raporunda anlatılmıştır, üzerinde ufak  değişiklikler bulunmakla birlikte 

genel mantığında farklılık yoktur. Biz bu raporda da aynı şekilde yaptığımız değişikliklerle 

beraber algoritmanın çalışma mantığından bahsedeceğiz. Ama bundan önce daha iyi 

anlaşılması için rota takibi konusunda nasıl bir yol izleyeceğiz bundan bahsetmeliyiz. 

 

Yarışma şartnamesine göre herhangi bir İHA için kuzey-doğu ekseninde herhangi 

bir konum değişikliği yapılması istendiğinde bu işlem ancak uçuş kontrol modülünde, gövde 



 

 

eksenine göre x ve y eksenlerinde verilecek hız komutlarıyla yapılabilmektedir. Kuzey-Doğu 

eksenlerinde herhangi bir konum kontrolü olmadığı için öncelikle bir lokasyondan diğerine 

gitmek üzere bir üst katman olarak konum kontrolcüsü yazılmıştır. Bu kontrolcü temel olarak 

bir PID kontrolcüsüdür, hesaplamalarımıza göre iki mesafe arasını giderken yakıt bazında 

en verimli hız 90 knot olduğu için İHA’lar çok yakın olmayan iki mesafe arasını bu hızla 

alacaktır. Bu kontrol yapılırken aynı zaman kuzey-doğu hız eksenlerinden, son çıktı olacak 

olan gövde hız eksenlerine gerekli eksen dönüşümü de gerçekleştirilmektedir. Rota harita 

üzerinde son konuma uğramadan önce uğranması gereken belirli konumları içermektedir. 

Normal şartlar altında planlanmamış rota harita üzerinde hali hazırdaki konumdan hedef 

konuma doğru bir doğru parçasını ifade eder. Eğer gidilecek yol üzerinde herhangi bir 

yüksek bina veyahut yasaklı bölge yoksa bu basit rota yeterli olacaktır. Konum kontrolcüsü 

tek noktalı bu rotanın takibini gerektiği şekilde gerçekleştirecektir. Ancak bahsi geçen 

engellerden herhangi bir tanesi veyahut fazlası bu rota üzerindeyse, bir başka deyişle bu 

harita üzerinde konveks ya da konkav çokgenler olarak adlandırılan bölgeler belirtilen doğru 

parçası ile kesişiyorsa, daha önce de belirtildiği gibi bu rota yeniden düzenlenmelidir. İşte 

bu noktada algoritmamız devreye girmektedir. 

 

YGK dan yayınlanan bu kaçınılması gereken bölgeler ve şimdiki konumumuzla 

hedef  konumuzu barındıran basit rota, Python programlama dilindeki shapely kütüphanesi 

sayesinde geometrik olarak anlamlandırılır. Kesişme var mı yok mu tespit edilir, basit rota 

ile kesişen bölge varsa bu bölge üzerindeki tüm köşegenler (eğer bölge üçgense sadece 

kenarlar) çıkarılır. Basit rota ile en büyük açıyı yapan köşegen alınır ve köşegenin uç 

noktalarından basit rota üstündeki doğru parçasına en yakın olan nokta belirlenir. Doğru 

parçası ile köşegen kesişim noktası ile bahsi geçen en yakın nokta doğrultusu üzerinde 

kaçınılması gereken bölge dışında yeni bir konum noktası belirlenir ve bu nokta varış 

noktasından önceki nokta olarak rotaya eklenir. Artık basit rota üstünde gidilmesi gereken 

iki nokta, yolu temsil eden iki farklı doğru parçası bulunmaktadır. Bu doğru parçalarının yine 

kesişim kontrolü yapılır ve kesişme varsa belirtilen yöntemle yeni konum noktaları eklenir. 

İşlem özyinelemeli bir şekilde rota üzerinde yasaklı bölge ya da yüksek bina kalmayana 

kadar devam eder. Bu yöntemde içbükey çokgenler bölge içine nokta ekleme gibi problem 

çıkartabilir. Bu yüzden kesişim kontrolü yapılmadan önce “Convex Hull” [1] algoritması 

kullanarak bölge dış bükeye çokgene çevrilmektedir. Bu algoritma bir noktalar kümesi 

üzerinde köşeleri bu noktalardan seçilmiş en büyük dış bükey çokgeni bulmaya 

yaramaktadır. Bunun yanı sıra eğer hedeflenen son konum bir iç bükey çokgenin içinde ise 

bu noktadan, bu dışbükeye çevrilmiş çokgenin iç bölgesini kapatan doğru parçasını dik 

olarak çokgenin dışında belirlenen uzaklıkta bir nokta seçilir rota planlaması bu noktaya göre 

yapılır, en son olarak içbükey çokgenin iç bölgesinde kalan hedeflenen nokta rotaya eklenir. 

En son bu rota üzerindeki noktaların takibi sırasıyla konum kontrolcüsünden faydalanılarak 

yapılır. Ön tasarım raporunda belirttiğimizin üstüne algoritmada yapılmış bir değişiklik olarak 

yüksek binalarla alakalı değişiklikten bahsedebiliriz. Eğer rotamız yüksek binalarla aynı veya 

daha düşük yükseklikte oluşturulmuş ise yüksekliğimizi bu binaların üstüne çıkarıyoruz. Bu 

sayede yakıttan tasarruf edebiliyoruz. Algoritma ön tasarım raporundan bu yana üstündeki 

geliştirmelerle optimize hale gelmiştir. Rota oluşumunun evreleri ile ilgili “python-matplotlib” 

kütüphanesi ile yaptığımız görselleştirme aşağıda mevcuttur. 

 

 

Şekil 16. Rota Oluşturma Algoritması 



 

 

Şekil 16’da görülen çizgi rotayı, mavi alanlar ise yasak bölge ve yüksek binaları 

temsil etmektedir. Sıralı 5 resimden ilki basit rotayı, sonuncusu ise planlanmış rotayı 

göstermektedir. Algoritma belirtilen mantık çerçevesinde rotasını bu şekilde oluşturur. 

 

 

 

4.6.2 Güvenli Mesafe Modülü 
 

İHA’larımızın yarışma senaryosu boyunca aralarında güvenli bir mesafe var olduğu 

halde uçmalarını sağlayabilmek için ilk olarak kuş ve balık sürülerinin hareketlerinden 

esinlenerek bulunmuş boids[7] algoritmasının 3. Kuralını kullanmayı düşündük. Bu kurala 

uygun olarak her bir İHA’nın betiği kendisine belirli bir mesafeden (güvenli mesafe) fazla 

yaklaşmış olan İHA’ların konum bilgilerini kullanarak işgalci İHA ile kendisi arasında bir 

pozisyon vektörü oluşturur. Daha sonra bu vektörü aradaki mesafeye bölerek birim vektör 

haline getirir. En son adımda tüm işgalcilerden gelen vektörler toplanıp işgalci sayısına 

bölünür. Bu işlemler sonucunda elde edilen birim vektör sürat ile çarpılır ve İHA’nın hız 

vektörü belirlenir. Bu algoritmanın çalışma mantığı Şekil 17’de görülebilir. 

 

 

                  Şekil 17. Kaçınma Algoritması [6] 
 

Bu algoritma çok hızlı yön ve hız değiştirebilen İHA’lar için iyi çalışırken, yön ve hız 

değişimi yavaş olan araçlarda beklenen sonucu vermiyor. Mesela çarpışmayı engelleyecek 

heading ve hız İHA’ya verilebilir ama İHA bu değişimi belirli bir sürenin altında gerçekleştiremezse 

çarpışma kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle bu algoritma bizim isterlerimizi karşılayan bir çözüm değil. 

 

Bu yöntemin istediğimiz gibi çalışmaması üzerine optimal reciprocal velocity obstacle [8] 

yöntemi üzerine çalıştık. Bu yöntemde [9]’de tanımlanan hız engeli (velocity obstacle) kullanılıyor 

ve İHA’lar diğer İHA’nın da kendisinden kaçındığını hesaba katarak kaçış manevrası yapıyor. Bu 

yöntemde birden çok İHA’nın birbirine yakın bulunduğu durumlar içinde kolaylıkla uygulanabiliyor. 

Bu algoritmayı anlamak için hız engelinin anlaşılması gerekmektedir. 

 

Hız engeli seti VOA|B
τ (τ zaman içinde çarpışmaya neden olacak, A için B’ye göre bağıl hız 

engeli seti) olarak tanımlanıyor ve A’nın bu set içinden bir hız seçmesi sonucu τ zaman içinde B 

ile çarpışacaktır. Aynı durum tam tersi içinde geçerli eğer B hızını VOB|A
τ seti içinden seçerse τ 

zaman içinde A ile çarpışacak. Hız engeli setini formulize etmek için D(p,r)’yi tanımlıyoruz.  



 

 

 

         

     D(p,r) yarıçapı r merkezi p olan bir disk tanımlamakta. VOA|B
τ ise A için 

çarpışmaya neden olacak hız setini tanımlıyor. Burada İHA’lar daire olarak tanımlanıyor ve 

iki ayrı daire üzerine hesaplama yapmak yerine bir daire tanımlanıyor öyleki bu dairenin 

yarıçapı A ve B’nin yarıçaplarının toplamına eşit ve merkezi A ve B’nin merkezlerinin farkına 

eşit. Eğer t∈τ iken mevcut bağıl hızımız ile ulaşacağımız konum tanımlanan disk içerisinde 

ise çarpışma gerçekleşecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. İHA’lar ve Bağıl Hız Engeli 

 

Şekil 18’de ilk şekil A ve B İHA’larını tanımlıyor. İHA’lar yarıçapı r ve merkezi p olan 

daireler olarak tanımlanmış. İkinci şekil ise hız engelini gösteriyor. Hesaplama kolaylığı için 

iki daire birleştirilmiş ve B’ye isnat edilmiş, A ise nokta ile temsil ediliyor. A belirli hızların 

altında iken B ile çarpışmayacak. Bu ise ikinci şekildeki küçük daire ile hesaplanıyor ve 

belirlenen τ’ya (zamana) bağlı. Zaman arttıkça daire (0,0) konumuna yaklaşıyor ve gri bölge 

genişliyor. Yani A’nın hızı sabit olduğu zaman yeterli zaman varsa B ile kesin çarpışacak bu 

nedenle B doğrultusunda herhangi bir hız seçmemesi gerekmekte. Böylece A gri bölge 

dışında bir bağıl hız seçerse B ile çarpışmayacak. Bu işlemi birçok İHA için aynı anda 

yapabilmek için bağıl hız uzayından kurtulmamız gerekmekte bu nedenle Minkowski 

toplamını kullanacağız. 

 

 

 

 

Bu toplam ile iki vektör uzayındaki her vektörü ayrı ayrı topluyoruz.  

 
 



 

 

 

Şekil 19. Bağıl Olmayan Hız Engeli 

 

Eğer B’nin hızını VB setinde seçerse A için hız engeli Şekil 19’daki gibi olmakta. A’nın 

seçebileceği hız seti ise 

 

 

 

 

ile tanımlanmakta. CAτ A|B(VB)  (CA: collosion avoidance)  görüldüğü gibi B’nin alabileceği 

hız setine göre şekillenmekte. Bu hız setinden hız seçilirken İHA’ların mevcut hızına en yakın 

hızlar değerlendirilmekte böylece minimum hız değişimi ile manevra yapmak amaçlanmakta. 

Ayrıca hız seçerken diğer İHA veya İHA’ların da kaçma manevrası yapacağının göz önünde 

bulundurulması gerekiyor. Bu nedenle ORCA (optimal reciprocal collision avoidance) 

tanımlanıyor. Bu set diğer İHA’ların da kaçış manevrası yapacağını düşünerek mevcut hıza 

en yakın kaçış hız setini temsil ediyor.  Birden çok İHA’nın yakın mesafede bulunması 

durumunda İHA tüm diğer İHA’lar ile çarpışmadan kaçınmak için ORCA seti oluşturuyor ve 

bunların kesişiminde bir hız seçtiği zaman tüm diğer İHA’lardan kaçınmış bulunuyor. Şekil 

20’de sağdaki resimdeki A İHA’sı için ORCA setleri ve bunların kesişimleri soldaki resimde 

verilmiş. 0 noktasındaki ok A’nın mevcut hızını temsil ediyor. Taralı alan ise çarpışmadan 

kaçınmak için alabileceği hızların setini temsil ediyor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. ORCA ile Birden Çok İHA’dan Aynı Anda Kaçınma 

 

 

Bu algoritmanın açık kaynak implementasyonu bulduk ve gazebo ortamında test 

ettik. Test esnasında algoritmanın bazı durumlarda çalıştığını bazı durumlarda ise 

çalışmadığını gördük. Bunun sebebinin ise İHA’ların yapmış olduğu ivmeli hareketin hesaba 

katılmaması olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca algoritma holomonik sistemler için tasarlanmış 

yani araçların her yönde hareket edebildiğini varsayıyor.  Bu algoritmayı kendi isterlerimiz 

yönünde değiştirdiğimizde ve geliştirdiğimizde başarılı bir engelden kaçış algoritması elde 

edeceğiz. 

 

4.7 İHA’lar Arasındaki İletişim Mesafesinin Korunması 
 

Tüm senaryo süresince İHA’lar formasyon, arama-tarama, telekomünikasyon ve 

tahliye olmak üzere 4 farklı görev icra edeceklerdir. İletişim mesafesini korumanın önemi 

görevden göreve farklılık göstermektedir. İcra edilecek her bir görev için (eğer gerekiyorsa) 

neden iletişim mesafesinin korunması gerektiği ve iletişim mesafesinin korunması için neler 

yapılacağını açıklamak gerekirse:  

 

Formasyon görevi sırasında İHA’ların formasyon düzeninde uyumlu uçabilmeleri 

için birbirlerinin lokasyonlarını bilmeleri gerekmektedir. Bu sadece eğer İHA’lar birbirlerinin 

iletişim menzilleri içindeyse mümkündür. Her ne kadar formasyon görevi esnasında İHA’ların 

birbirlerinin iletişim menzillerinden çıkma ihtimalleri çok düşük olsada uç vakaların oluşma 

ihtimali göz önünde bulundurularak formasyon görevi için iletişim mesafesini koruma modülü 

eklendi. Bu modül eğer bir İHA iletişim ağından kopmuşsa, öteki İHA’ların gelen son 

verilerindeki lokasyon ve hız bilgilerine bakarak diğer İHA’ların nerede olduklarını tahmin 

edecektir. Bu sayede ağdan kopmuş İHA tekrar iletişim ağına dahil edilmeye çalışılacaktır.  

 

Arama-tarama görevi esnasında eğer İHA’lar birbirlerinin iletişim mesafelerinde 

olmazlarsa bir İHA’nın taradığı alanı diğer İHA’nın tekrar taraması gibi verimsizlik 

oluşturacak durumlar meydana gelebilir. Ayrıca arama-tarama görevi bittikten sonra 

yapılacak telekomünikasyon ve tahliye görevleri arasındaki iş dağılımının etkili ve en yüksek 

verim ile yapılabilmesi için her bir İHA’nın afet bölgesindeki tüm afetzedelerin sayısını ve 

 



 

 

lokasyonlarını bilmesi gerekmektedir. Bu da İHA’ların birbirlerinin tespitlerinden haberdar 

olabilmeleri durumunda yani birbirlerinin iletişim menzilleri içinde oldukları durumda 

gerçekleşebilir. Bu yüzden arama-tarama görevi esnasında da İHA’lar arası iletişim 

mesafesini korumak büyük önem taşımaktadır. Arama-tarama görevi sırasında İHA’lar 

aralarındaki iletişim mesafelerini korumak için Şekil 5’de de görülebileceği gibi yan yana 

dizilerek bütün şehri beraber tarayacaklardır. Fakat bazı İHA’ların rotaları üzerinde yüksek 

binaların veya yasaklı bölgelerin olması durumunda, bu İHA’lar rotalarından sapmak 

zorunda kalacak bu da onların birbirlerinin iletişim mesafelerinden çıkmasına yol 

açabilecektir.  Bu tip durumlarda İHA’ları rotalarından çıkaran yüksek bina veya yasaklı 

bölge sonrasında belirlenmiş ortak bir bölgede rotadan sapan İHA’lar tekrar rotalarına 

oturana kadar öteki İHA’lar beklemeye geçeceklerdir. Böylelikle arama-tarama görevi 

süresince iletişim mesafesi daima korunmuş olacaktır. 

 

Tahliye görevi sırasında da İHA’lar arasındaki iletişim önemli bir yere sahiptir. 

İHA’ların birbirlerinin iletişim menzilleri içerisinde olması onların görev esnasında aynı 

yaralıya yönelip olası bir kaza durumunun oluşmasını engelleyecektir. Ayrıca tahliye 

görevindeki İHA’lar iletişim menzilleri içerisinde bulunan ve hasta taşıyan diğer İHA’ların 

yönelimlerine bakarak bu İHA’ların hangi hastaneye gittiklerini anlayabileceklerdir. Bu 

sayede hastanelerin doluluğunu ve hastaneye hasta bırakacak İHA traf iğini tahmin ederek 

kendileri için en verimli hastaneyi seçebileceklerdir. Fakat yaralıların afet bölgesindeki 

dağılımına göre İHA’ların da geniş alanlara dağılma ihtimali söz konusudur. Bu tip bir durum 

İHA’lar arasındaki iletişim ağının kaçınılmaz bir şekilde kopmasına neden olabilir. Bu yüzden 

tahliye görevini icra eden İHA’lar her ne kadar iletişim ağı oluşturmuşken birbirlerinin 

verilerinden yararlanacak olsalarda çok ayrı noktalara dağıldıklarında bu verilerden mahrum 

kalabilirler. Bu durumda bahse konu avantajlardan faydalanamayacaklarsada görevleri biraz 

daha verimsiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerdir. 

 

Telekomünikasyon görevi esnasında İHA’lar arası iletişim mesafesinin korunması 

gerekliliği bulunmamaktadır. Bu görevi icra eden İHA’lar diğer İHA’lar ile aralarındaki iletişim 

mesafesini korumak adına özel bir çaba göstermeyeceklerdir. 

 

4.8 Görev Dağılımı 
 

İHA’lar yarışmada dispatch aşamasından sonra yaralı tahliye veya 

telekomünikasyon görevlerinden birisini yaparlar. İHA’lar afet alanına girdikten sonra önce 

tüm alanı tararlar, hastaların ve sağlıklı insanların yoğun olarak bulunduğu yerleri 

kaydederler, tahliye veya telekomünikasyon görevlerini bu kaydedilen yerlerde yaparlar. Ön 

tasarım raporunda, tarama yapılan alanlarda, telekomünikasyon hizmeti bekleyen ve hasta 

sayısı alınarak, puan modülü ya da puan formülleri kullanılarak yazılmış bir maliyet 

fonksiyonu üzerinden bu görevlerden birinin İHA’lara yaptırılacağından bahsetmiştik. 

 

Görev dağılımını yaparken baz alacağımız nokta görevleri eksiksiz olarak 

yapabilmek ve en verimli sonucu elde etmektir. Bunun için öncelikle yaralı tahliye modundan 

başlıyoruz. Graf ik 21 rastgele yerlerde alınmış hastane (Mavi) ve hasta (Siyah ve Kırmızı) 

konumlarını göstermektedir. 



 

 

 
Şekil 21. Hasta ve Hastane Konumları 

 

Hastanelerin eşit sayıda (20) kotası olduğu varsayılarak hastaların hangi hastaneye 

gideceğine hastaneye yakınlıkları hesaplanarak karar verilmiştir. Hastane kararları 

verildikten sonra hastaların hastaneye toplam uzaklıkları hesaplanacaktır. Şekil 21’de 

verilen verilere göre uzaklıklar şu şekilde dönülmüştür: 

 

1.hastaneye olan 

toplam uzaklıklar: 

8410.149360512532 

2.hastaneye olan 

toplam uzaklıklar: 

7122.49006046679 

  

 

Bu verilen uzaklıklar hastaların sadece hastaneye olan uzaklıklarıdır. Her bir İHA’nın 

hastayı hastaneye taşımak için hastaneden hastaya da aynı mesafeyi gitmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla bu uzaklık bilgisini İHA’nun kat etmesi gereken mesafe olarak 

kullanırken iki katını kullanacağız.  

 

Bir İHA’nın kaç hastayı ve hangi hastaları taşıyacağına karar verirken İHA’ların yakıt 

rezervini ve yarışma teknik şartnamesinde belirtilen yakıt formülünü kullanacağız. Öncelikle 

hastaların hepsini hastaneye taşımamız için gereken yakıt rezervini bulmamız 

gerekmektedir. Şekil 22 yeniden rastgele oluşturulmuş hasta ve hastane konumlarını 

göstermektedir. Bu hastalar yakınlıklarına ve hastane kotalarına göre hastaneler arasında 

paylaştırılmıştır. 



 

 

 
Şekil 22. Hasta ve Hastane Konumları 

 

Yukarıda paylaşılan konumlara göre aldığımız uzaklık ve gerekli yakıt bilgisi şu 

şekildedir: 

 

1.hastaneye olan toplam uzakliklar: 31018 Gerekli yakıt: 200.9 

2.hastaneye olan toplam uzakliklar: 45036 Gerekli yakıt: 290.2 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere yakıt bilgisi hesaplanırken uzaklık bilgisi iki ile çarpılmıştır. 

Elde edilen yakıt bilgisi kullanılarak en az kaç adet İHA ile tüm hastaların taşıyacağı hesaplanabilir. 

Yakıt bilgisini kullanırken görev seçimine kadar kullanılan yakıt ve eve geri dönüş için gerekli olan 

yakıt hesaba katılacaktır. Bir İHA’nın hastayı aldıktan sonra yolda rezervinin bitmesinin ya da 

başlangıç konumuna dönmesinin önüne geçmek için yakıt her bir hasta için kontrol edilecektir. 

 

Ayrıca yaralı tahliye modunda, olası tüm hastaların taşınamaması durumunda 

kazanılacak puan yarışma teknik şartnamesinde belirtildiği gibi kullanılacak, ve puan ona göre 

hesaplanacaktır: 

 
Görev dağılımında karar verebileceğimiz ikinci görev ise telekomünikasyon görevidir. 4.2 

Telekomünikasyon Hizmeti başlığı altından İHA’ların hangi kriterlere göre sağlıklı insanlar için 



 

 

hangi konumlarda görev yapacağı anlatılmaktadır. Görev dağılımı modülü için önemli olan nokta 

ise İHA sayısı ve bunun karşılığında alınacak olan puandır. Yarışma teknik şartnamesinde 

telekomünikasyon görev puanlaması şu şekilde verilmiştir: 

 
Burada kritik olarak nitelendirdiğimiz nokta, henüz sahip olmadığımız değerler, ise 

hizmet verilen süre (Δti) ve azami hizmet verilebilecek süredir (tmax). Hizmet verilen süreyi 

hesaplamak için yarışma şartnamesinde belirtilen yakıt formülü ve İHA bilgi paketinde 

belirtilen yakıt rezervi kullanılacaktır. Dispatch aşamasında gelene kadar ve eve dönüş için 

gereken yakıt rezervi çıkartılarak hesaplama yapılacaktır. Şekil 7’de (4.2 Telekomünikasyon 

hizmeti başlığı altında detaylandırılmaktadır.) gösterilen kalın mavi çizgi ile sınırlandırılmış 

alanın içerisi için tam süre hizmet aldığı varsayılacaktır. Bu süreyi aynı zamanda azami 

hizmet verilebilecek süre olarak kabul ediyoruz. Kalın mavi çizgi ile sınırlandırılmış alanın 

dışındaki çemberler için ise, sağlıklı insanların sayısı ve ne sıklıkla alanın içine gireceği 

hesaplanacaktır. Buna göre teknik şartnamede belirtilen puan hesaplanacaktır.  

 

  

Daha önce de bahsettiğimiz gibi İHA’ların görevleri tam anlamıyla yapmasını 

beklemekteyiz. Fakat bazı durumlarda, İHA yetersizliği ya da alanın genişliği, görevler tam 

olarak yapılamayabilir. Bizim için yarışma başarısı olarak dikkat etmemiz gereken kıstas 

alacağımız puandır. Yukarıda tahliye ve telekomünikasyon için puan hesaplamaları 

verilmiştir. En yüksek puanı veren İHA sayıları için, tahliye görevi için gereken minimum İHA 

sayısından başlayarak bütün dağılımlarda ki elde edilecek puanlar hesaplanacaktır. En 

yüksek puanlı duruma göre İHA’lar tahliye ve telekomünikasyon olarak bölünecektir. 

Bölünme işlemi sadece tarama görevinden sonra olacaktır. İHA’ların düşmesi ya da haber 

alınamaması durumunda tekrar İHA bölümü yapılacak ve küçük değişimler olabilecektir. 

Tahliye görevi yapan İHA görevi bittikten sonra yakıtı tükenene kadar telekomünikasyon 

hizmeti verebilecektir. 

 

 

5. Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 

5.1. Afetzede Arama Tarama 

Tasarım çözümü kısmında kullanılan Şekil 5’de tarama algoritması çalışırken İHA’ların 

hareket rotalarının nasıl olduğu gösterilmişti. Bu rotada ilerleyen İHA’lar  Şekil 23’te gösterilmiştir. 

Şekil 23 anında İHA’lar tarama modunun başlangıcında olduklarından şehrin kenarından 

ilerlemektedirler. Bize sağlanan senaryo içerisinde bulunan şehir yeterince büyük olmadığından 

tarama modu denemesini üç İHA ile yaptık.  

 



 

 

 
 

Şekil 23. Şehrin Üzerinde Tarama Denemesi Yapan İHA’lar 

 

 

3.1’de de bahsedildiği üzere tarama görevinde görev gereksinimimiz şehirdeki İHA’ların 

aralarındaki iletişimi koruyarak afetzedeleri tespit etmesiydi. Yapılan tarama denemesinin 

sonucunda yazılan algoritmanın görev gereksinimleri kısmında belirtilen isterleri karşıladığını 

gözlemledik. Bu denemenin sonucunda tespit edilen afetzedelerin konumları Şekil 24’te 

görülebilir. 

            

                                  Şekil 24. Tarama Sonucu Bulunan Afetzedelerin Konumları 

 

 

 



 

 

5.2 Telekomünikasyon Hizmeti 

 

Sürü bireyleri taraf ından telekomunikasyon hizmetinin sağlanması için varolan 

gereksinimler 3.2 bölümünde anlatmıştık. Bunlardan öncelikle bahsetiğimiz gereksinim 

ortamdaki afetzedelerin tespit edilmesinin ardından telekom yapılması gereken noktaların 

belirlenmesi gerektiği olmuştu. Buna yönelik tasarım çözümünde bir kümeleme 

algoritmasından bahsetmiştik. Algoritmanın ayrıntılarını yine bir süreç olarak orada aktardık. 

Şekil 7 üzerinde tarama görevi tamamlandıktan sonra afetzedelerin, bahsedilmiş olan K-

means algoritmasıyla x ve y koordinatları üzerinde nasıl kümelendiği görülebilir. Buradaki 

veriler örnek senaryo olarak yayınlanan yarışma ortamından elde edilmiştir. Yine telekom 

yapmak üzere tahsis edilmiş İHA’ların bu kümelerde belirlenen merkezlere olan dağılımı da, 

bir merkezde birden çok İHA bulunmayacak ve yine o merkeze taramadan sonra seyahat 

eden İHA’nın yakıtını optimal şekilde karşılayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Sistemin 

dinamik olmasından dolayı İHA’lar bu merkezlerde, yakıt modülünden gelen bilgiye göre 

belli sürelerce bulunacak ve ayrılması uygun görülen İHA’lar tüm kazazedelere telekom 

hizmetinin sağlanması için herhangi bir İHA’nın gitmediği merkezlere yine yakınlık 

gözetilerek ilerleyecektir. Tüm telekom merkezleri tarama görevinin ardından belirleneceği 

için, hali hazırda bir bölgedeki telekom görevini tamamlamışİHA bir sonraki merkezine 

ilerlerken o noktada telekom hizmeti veren bir İHA’nın olmadığı en yakın merkezi tercih 

edecektir. O noktada hizmet veren bir İHA’nın olmadığı İHA durum ve zincir paketi içinde 

iletişim menzili içinde bulunan her bir İHA’nın lokasyonları kullanılarak anlaşılmaktadır. Eğer 

4.2 de yarıçapı R3 olarak belirtilen o merkezde bulunan İHA’nın çizeceği çemberin 

çevresinde bu çemberden 5 metre daha küçük ve büyük çemberlerin içinde, zincirde 

bulunan bir İHA varsa, bu birey en yakın diğer merkeze doğru yönelmektedir. Bu işlem için 

shapely kütüphanesi kullanılır. 

 İHA’ların görevlerini icra ederken telekom merkezlerinde beklemelerinden ziyade 

yakıttan tasarruf  açısından çember çizerek bulunmaları tasarımsal çözüm olarak 

sunulmuştur. Bunun içinse bir çember kontrolcüsü yarışma ortamı dinamikleri ele alınarak 

ortaya konulmuştur. İHA’lar 4.2 de ayrıntısı verilen telekom görevi için verilen çemberin 

çevresinde işlem gerçekleştirilir.  

Bunun dışında yakın merkezlerde telekom yapabilecek İHA’lar olabileceğinden 

dolayı, çember çizerken 4.6.2 de çözüm olarak sunulan engelden kaçma algoritmasının 

devamlı surette çalışması durumunda birbirlerini sürekli meşgul etmemeleri adına her bir 

İHA’nın telekom yüksekliği farklı olarak dizayn edilmiştir. Bu İHA’ların yükseklikleri kendi id 

numaralarına göre “telecom_height_max” ve “telecom_height_min” yükseklikleri arasında 

oransal bir bölünme yapılarak gerçektirilir. Eğer bu merkezin etraf ında yüksek bina varsa 

telekom merkezinin yüksekliği, bu sefer bu bina ile “telecom_height_max” arasında yine 

İHA’nın kendi id sine göre aradeğer bulunarak tespit edilmektedir. Hali hazırda yayınlanan 

ortamda çalıştırdığımız algoritma üzerinde telekom hizmeti sağlayan İHA’ların farklı 

yüksekliklerde verdikleri hizmet Şekil 25 de görülebilir. 



 

 

 

                                         Şekil 25. Telekom hizmetinde bulunan İHA’lar 

 

 

 

Algoritmamız verilen deneme ortamında yaptığımız testlerde sağlıklı sonuçlar 

vermektedir. Bu algoritmanın genel yarışma içerisinde de genel olarak çalışacağını 

düşünüyoruz. Bunun yanında modu geliştirme süreci yarışmanın son gününe kadar 

sürecektir. 

 

5.3 Tahliye Modu 
 

Tespit edilen yaralı afetzedelerin tahliye modu ile hastanelere taşınması için 

gereklilikler 3.3’te belirtilmişti. Aynı zamanda bu görev ile alakalı çeşitli strateji ve opsiyonlar 

4.3’te değerlendirilmiş, anlık ve kademeli rota oluşturma tasarımı seçilmişti Şimdi bu 

gereklilikler ve tasarım paralelinde tahliye görevinin nasıl yerine getirileceğine değineceğiz. 

 

Öncelikle tahliye modundaki bir İHA’nın görevini başarılı bir şekilde yerine 

getirebilmesi için bazı durumlarda tahliye modundaki diğer İHA’ları tespit edebilmesi ve bu 

İHA’ların yaralı almaya mı hastaneye yaralı bırakmaya mı gittiklerini ayırt edebilmesi 

gerekmektedir. Bu, belirli işlemleri yapan İHA’ların belirli irtifalarda uçurulmaları ile 

sağlanabilir. Bizim algoritmamızda, yaralı almaya giden İHA’lar maksimum telekom 

irtifasının hemen üzerinde, id değerlerine bağlı olarak uçurulmaktadırlar. Hastaneye yaralı 

taşıyan İHA’lar da yaralı almaya giden İHA’ların uçabileceği en yüksek irtifanın yukarısında 

kendi id değerlerine bağlı irtifalarda uçmaktadırlar. Böylece tahliye modundaki İHA’ların anlık 

olarak hangi işlemi gerçekleştirdikleri irtifalarına bakılarak tespit edilebilmektedir. 

 

 



 

 

 
Şekil 26. Görev İrtifaları  

 

Tahliye modunda olup yaralı taşıma durumunda olmayan bir İHA (is_carrying == 

False), kendisine gözüken yaralıları, uzaklıklarına ve sürünün diğer İHA’ları ile olan 

durumlarına göre değerlendirir. Öncelikle İHA, 30 metre etraf ında yaralı almaya giden başka 

bir İHA’nın olmadığı yaralıları belirler. Böylelikle, sürü İHA’larının aynı anda aynı yaralıyı 

almaya çalışmaları önlenir. Ayrıca herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek maksadıyla 

sürü İHA’larının birbirlerine yaralıların yoğun olduğu bölgelerde fazlaca yaklaşmaları 

engellenir. Ardından İHA, bu yaralıların kendisine olan uzaklıklıklarını hesaplayarak en yakın 

olanına anlık yönelim gösterir. Yaralı belirleme ve yönelim gerçekleştirmenin bir kez değil 

de anlık olarak yapılmasıyla İHA’ya dinamik bir yapı kazandırılır.   

İHA nihai olarak belirlediği yaralının bulunduğu konuma varınca durur ve yaralıyı 

alabileceği en yüksek irtifanın (injured_pick_up_height) 5 metre aşağısına kadar iner. Bu 

pozisyondayken, yaralıyı alıncaya (is_carrying == True) kadar bekler. 

 

 İHA yaralıyı aldıktan sonra, en kısa sürede bir hastaneye gitmelidir. Bunun için 

iletişim zinciri içerisinde bulunan hastanelere bakılır. Bu hastanelerin İHA’ya uzaklıkları, 

diğer İHA’lar ile alakalı durumları ve o an kabul edebileceği hasta sayıları üzerinden bir 

karara varılır. Eğer iletişim zinciri içerisinde bir hastane yoksa diğer hastanelerden 

kapasitesinin dolduğuna dair bir bilgi almadığımız en yakın hastaneye gidilir.   

 

İletişim zinciri içerisinde birden fazla hastane olduğunda iki aşamalı bir karar 

mekanizması çalışmaktadır. İlk aşamada en önemli husus, hastanelerin kabul edebileceği 

anlık yaralı sayısıdır. Hatta İHA hastaneye gidene kadar hangi hastanenin kapasitenin 

dolabileceği de öngörülmelidir. Çünkü İHA yola koyulduğunda hedef hastanenin tahliye 

modundaki diğer İHA’lar taraf ından doldurulma ihtimali vardır. Bu öngörüyü sağ lamak, 

hastanelere yaralı taşıyan diğer İHAların yönelimlerini incelemek ile mümkün olabilir.  

Yukarıda yaralı taşıyan İHA’ların belirli bir irtifada uçacaklarını ifade etmiştik. İha, hangi 

hastaneye gideceğine karar vereceği sırada bu diğer İHA’ların hız değerlerini ele alarak 

vektör cinsinden hangi doğrultuda gittiklerini ve bu doğrultunun hangi hastaneyi işaret ettiğini 

anlar. Eğer bir hastaneye yaralı taşıyan ve İHA’dan yakın olan diğer İHA’ların sayısı bir 

hastanenin anlık kabul edebileceği yaralı sayısına eşit veya fazla ise o hastane elenir. 

Elenmeyen hastaneler ile hastane karar mekanizmasının ikinci aşamasına geçilir. 

 



 

 

Yaralı kabul kapasitesinden dolayı elenmeyen hastaneler, İHA’ya olan uzaklıklarına 

ve hastane civarında sıra beklemekte olan diğer yaralı taşıyan İHA’ların sayısına göre 

derecelendirilirler. Bu noktada hastane bekleme sırasından bahsetmekte de yarar var. Yaralı 

taşıyan İHA’lar, hedef ledikleri hastanenin 50 metre civarına geldiklerinde eğer o anda 

hastaneye yaralı bırakmakta olan başka bir İHA varsa bekleme sırasına geçerler. Aksi halde, 

yaralı bırakma irtifasının 5 metre altına inmiş olan diğer İHA’nın üzerine iniş yapmaya 

çalışarak kırıma sebebiyet verirler. Sırada bekleme faaliyeti, İHA’nın kendi id’sine bağlı bir 

uzaklıkta hastanenin çarprazına gitmesi ve orada yaralı bırakan diğer İHA hastane 

üzerinden gidene kadar durması şeklinde gerçekleşir. 

 
Şekil 27. Hastane Sırası Konumlanma Şekli 

 

İHA, bekleme sırasının en az olduğu hastaneyi uzaklığı hesaba katmaksızın seçer. 

Eğer bekleme sırasının eşit olduğu hastaneler var ise bunlardan en yakın olanı seçilir ve 

hastanenin bulunduğu konuma yönelir. Bahsedildiği şekilde hastaneye önceden varmış ve 

yaralı bırakmakta olan İHA’lar varsa bekleme sırasına geçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Formasyon Oluşturma 
 

Tasarım çözümünde İHA’ların istenilen formasyon tipini uıygulayabilmeleri adına 

yazılan algoritmada İHA’ların gitmeleri gereken noktaların nasıl belirlendiğinden ve İHA’ların 

bu noktalara nasıl gönderildiğinden bahsedilmişti. Aynı zamanda yazılan algoritmanın 

İHA’lar yükselmeye başladığı andan itibaren çalıştığından ve bunun nedeni anlatılmıştı. Bu 

algoritmanın İHA’lar yükselmeye başlar başlamaz çalıştığı ve Ok başı formasyonu alınırken 

doğru sonuçlar verdiği şekil 28’de görülebilir. 

 

 
 Şekil 28.  İHA’lar Yükselirken Ok başı Formasyonunun Uygulanması 

 

  
                      Şekil 29.  Dikdörtgenler Prizması formasyonu uçuşu 



 

 

 

Algoritmanın dikdörtgenler prizması şeklini alırken doğru sonuçlar vermesi Şekil 29’da 

görülebilir. 

 

Sonuç olarak çözümü verilen algoritma başarılı bir şekilde çalışmaktadır. 

Algoritmanın çalışması ile alakalı en büyük sorunumuz İHA’ların şehire ulaşıncaya kadar 

süren hareketleri boyunca toplam formasyon puanının düzenli bir biçimde ve küçük miktarda 

düşüyor olmasıdır. Bunun sebebinin yazılan PID kontrolcüsünden veya algoritmanın 

noktaları belirlerken yaptığı küçük sapmalardan kaynaklandığını düşünmekteyiz, yarışmaya 

kadar olan süreçte bu problemi çözmeyi planlıyoruz. 

 
5.5 Yakıt Modülü 
 

Ön tasarım raporunda ve “4.5” kısmında teorik olarak yakıt tüketiminden 

bahsetmiştik. Yarışma şartnamesinde belirtilen formüllere ve İHA bilgi paketinden aldığımız 

verilere göre bir algoritma oluşturmuştuk. Algoritma öncelikli olarak eve dönüş için gerekli 

yakıtı hesaplıyordu. Daha sonra her an İHA’nın yakıtını kontrol ediyor, eğer yakıt rezervi eve 

dönüş için gerekli yakıt’ın bir miktar fazlasıysa eve dön komutu veriliyor. Eve dönüş için 

gerekli yakıtın bir miktar fazlasını alma sebebimiz ise nesnelerden kaçınma ve çarpışma 

engelleyicisi gibi modüllerin beklenmedik modüller olmasıdır. Dönüş için gerekli yakıt 

hesaplanırken bunları öngöremeyiz dolayısıyla bir miktar fazlasını almak her türlü ihtimale 

karşı İHA’nın yakıt rezervi tükenip düşmesini engelleyecektir.  

 
Şekil 30.  Yakıt - Zaman Grafiği 

 

 

Yakıt modülü yarışma komitesi tarafından verilen simülasyon ortamında denenmiştir 

ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Eve dönüş için gerekli yakıtın %10 fazlasına denk gelindiği 

anda eve dönen bir İHA’nın yakıt grafiği Şekil 30’da gösterilmiştir. Beklenildiği gibi yakıt %10 

civarında iken İHA’mız eve dönüş yapmıştır. Yarışma esnasında eve dönüş için gerekli 

yakıtın %2 fazlası olduğu zaman eve dön komutu verilmesine karar verilmiştir.  

 

5.6 Nesnelerden Kaçınma 
 
5.6.1 Rota Planlama ve Takibi 

 
Yasaklı bölgelerin üstünden geçmemek ve yüksek binalardan kaçınmak adına Rota 

Planlama ve takibi algoritmasını geliştirmiştik. Bu algoritmanın detaylarını 4.6.1 de verdik. 

Mevzubahis bu algoritma hali hazırda tarama modu, telekomünikasyon modu ve tahliye 



 

 

modu üzerinde kullanılmaktadır. İlgili mod taraf ından bir nokta veya rotayı girdi olarak alır. 

Eğer rota üstünde herhangi bir kaçınılması gereken bölge bulunuyorsa algoritma bunu tespit 

eder. Tasarım çözümünde bahsedildiği gibi bu bölgelerden kaçınmak şartıyla yakıt 

problemini de göz önünde bulundurarak elde edilebilecek en kısa rotayı tekrardan oluşturur 

veya modifiye eder ve başından sonuna kadar takibini yapar. Tarama modunda önceden 

hazırlanmış rota “Rota planlama” algoritmasına dahil edilir, ve modifiye edildikten sonra 

takibine başlanır. Telekomunikasyon modunda tarama sonucu elde edilen telekom 

merkezlerinde hizmet gerçekleştirecek İHA’ların gidiş rotasını oluşturur ve takibini yapar. 

Bunun dışında tahliye modu için yaralı afetzedelerin bulundukları yerden alınıp hastaneye 

kadar götürülmeleri aşamalarında da bu algoritma kullanılmaktadır. Örnek yarışma 

senaryosunda testleri yapılmış ve tam başarı elde edilmiştir. 4.5.1 de bahsedildiği üzere rota 

takibi 90 knot civarında yapılmaktadır. Ancak tabi ortam özelliklerinden dolayı dönüşlerdeki 

keskinliğe göre rota takibinde sıradaki rota noktasına yaklaşıldıkça kademeli olarak hızda 

f renleme uygulanmaktadır. Rota üzerindeki son noktaya doğru ilerlenirken bir PID 

kontrolcüsü çalışmakta ve tahliye, telekom gibi ilgili konuma tam olarak ilerlenlenmesi 

gereken durumlarda İHA’lar gpsten aldıkları veriye göre son konuma kesin bir hassasiyetle 

ulaşmaktadır. 

 

5.6.2 Güvenli Mesafe Modülü 
 

İHA’ların birbiriyle olan çarpışmalarını engellemek için engelden kaçınma 

algoritmaları üzerine çalışıldı. Bu amaçla ilk olarak boids algoritması kullanılmıştı. Bu 

algoritmada İHA’lar birbirine yakınlaştığı zaman oluşturulan hız vektörü herhangi bir üst 

limite sahip değildi ve ivmelenme esnasında geçen zaman hesaba katılmamıştı. İHA’ların 

ani olarak hız değiştirebildiği varsayılmıştı. Simülasyon ortamındaki İHA’lar ani hız 

değiştirme şartını sağlamıyor. Bu nedenle bu algoritma beklenilen sonuçları veremedi. 

Optimal reciprocal velocity obstacle yönteminde ise engelden kaçarken oluşturulan hız seti 

mevcut hıza en yakın hızlardan oluşturuluyor. Böylece ivmelenmenin sebep olduğu negatif 

durum minimize edilmiş oluyor. Ayrıca kaçınma esnasında her İHA ikili olarak sorumluluğun 

yarısını aldığı için yapması gereken manevranın şiddeti azalmış oluyor. Optimal reciprocal 

velocity obstacle yönteminde osilasyon problemi yok. Çünkü İHA’ya sunulan hız seçenekleri 

τ zaman içinde çarpmayı engelleyecek şekilde seçiliyor ve algoritma t< τ  olmak üzere t  

zamanda bir çalışıyor. Çıkmaza girme problemi eğer İHA etraf ında bulunan birçok İHA 

sebebiyle uygun hızı bulamazsa ortaya çıkıyor. Son kullandığımız yöntemde İHA etrafındaki 

diğer İHA’lardan kaçınmak için her biri ile kaçınma hız seti oluşturuyor ve bu setlerin 

kesişimindeki hızları tespit ediliyor. Kesişimin boş küme olması halinde ise çarpışma tehlike 

seviyelerini sıraya koyuyor ve yakın zamanda gerçekleşecek çarpışmalardan öncelikli olarak 

kaçınıyor. 

 
5.7 İHA’lar Arasında İletişim Mesafesinin Korunması 
 

Formasyon sırasında herhangi bir İHA’nın diğer İHA’larla iletişiminin kopması 

sonucu iletişim mesafesi koruma modülünü test etmek üzere senaryo değişkenlerini 

barındıran konfigürasyon dosyasından iletişim mesafesini azalttık. Ardından formasyon 

sırasında İHA’lardan birini sürünün geri kalanından kasti olarak uzaklaştırdık. Şekil 31’de 

görülebileciği üzere sürüyle iletişimi kopan İHA kendisine gelen son verilere bakarak 

sürünün lokasyonunu tahmin ediyor ve oraya doğru yöneliyor. 



 

 

 

 
 Şekil 31.  İletişim ağından çıkan İHA’nın sürünün yerini tahmin etmesi 

 

Tarama esnasında İHA’lar iletişim mesafelerini koruyacak şekilde hareket 

etmektedirler. Bunun yanı sıra İHA’ların karşılarına çıkan engeller yüzünden rotalarından 

sapmaları sonucu aralarındaki iletişimin kopabileceğini 4.7’de belirtmiştik. Çözüm olarak ise 

İHA’ların kendi rotalarına tekrar oturduktan sonra diğer İHA’ları belirlenmiş bir toplanma 

noktasında bekleyeceğini söylemiştik. Şekil 32’de hayali bir senaryo gösterilmiş olup bu 

senaryoda ortadaki büyük kare bir yasaklı bölgeyi ifade etmektedir. Şekilde bu tip bir 

durumunda İHA’ların nasıl bir rota izleyeceği gösterilmiştir. Rotaların sonlarındaki mavi 

dairelerin büyüklüğü İHA’ların bu konumlarda ne kadar beklediklerini işaret etmektedir. 

        

 

Şekil 32.  İHA’ların iletişim ağını korumak için toplanma noktasında birbirlerini beklemeleri   

 

 



 

 

Şekil 32’de belirtilen kırmızı çemberler İHA’ların bu toplanma bölgesinde bekleyecekleri 

maksimum süreyi ifade etmektedir. Bu süre İHA’ların tahmini hızları ve rotaya oturana kadar 

alacakları tahmini mesafe kullanılarak hesaplanır. Bu süre sonunda toplanma bölgesine 

ulaşamayan İHA’ların kırıma uğradıkları varsayılacak ve sürü tarama görevine devam edecektir. 

Bu sayede herhangi bir İHA’nın kırıma uğraması durumunda ötek i İHA’lar gereksiz bekleme 

yapmış olmayacaklardır. Belirtilen bu çözümün simülasyon ortamındaki çalışmaları hala devam 

etmektedir. 

 
5.8 Görev Dağılımı 

 

Senaryo esnasında İHA’ların görev dağılımı yaptıkları düşünülerek farklı İHA 

sayılarıyla alınan puanlar senaryo üzerinde incelenmiştir. Alınan puanların dağılımının farklı 

sayıda İHA’lar için Şekil 33’te ki gibi olacağı düşünülmektedir. Şekilde Telekom ve tahliye 

görevleri için farklı sayıda İHA’lar verilmiş ve gösterilmiştir. 

 
Şekil 33 Puan-İHA Sayısı Grafiği           

 

Graf ikte tahliye ve telekomünikasyon için puanlar ayrı ayrı hesaplanmıştır. Karar 

verme aşamasında önemli olan kriter ise toplam puandır. Toplam puanı maksimize 

edebilmek için her durumdaki toplam puanın hesaplanmasına ihtiyaç duyarız. Şek il 34 İHA 

dağılımları için telekomünikasyon ve telekom toplam puanlarını göstermektedir.  

 

 



 

 

Şekil 34 Puan-İHA Sayısı Grafiği           

 

Bu graf ikten açıkça görüldüğü üzere verilen senaryo için alınacak puanı maksimize 

eden telekom için İHA sayısı 5, tahliye için İHA sayısı 4’dür. Görev dağılımı algoritması farklı 

senaryolar için gösterildiği gibi veriler elde edecek ve puanı maksimize eden dağılıma karar 

verecektir. 
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