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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

İnsanlığın şu an kullandığı birçok teknoloji gibi, robotik sürü sistemleri de doğa benzetiminden 

türemiştir[1]. Doğada sürü mekanikleri ile yaşamını devam ettiren bir çok canlı bulunmaktadır(arılar, 

karıncalar vb). Bir görevi belki yapamayacak ya da yaparken çok zorlanacak olan bir canlı, sürüsünün 

yardımı ile bu görevi kolayca gerçekleştirebilmektedir.  

 

Günümüzde sensör teknolojilerinin gelişmesi ve çarpışmadan kaçınma, rota bulma gibi 

problemlere yönelik çözümlerin geliştirilmesi ile birlikte, sürü robotik sistemleri alanındaki araştırma ve 

geliştirme çalışmaları giderek yaygınlaşmıştır[2]. 

 

İHA(İnsansız Hava Aracı)’lar günümüzde; arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak, 

savaş alanlarına coğrafi bilgi desteği sağlamak, kritik altyapı hizmetlerinin korunması ve tesisat 

çalışmaları gibi birçok alanda kullanılabilmektedir[3]. Ancak bu görevlerin tek İHA ile tamamlanması ya 

çok zaman almaktadır ya da mevcut teknolojik kısıtlamalar nedeniyle mümkün olmamaktadır (havada 

kalış süresi, faydalı yük sınırı vb.). 

 

Sürü İHA sistemleri burada devreye girmektedir. Doğada sürü olarak hareket eden canlıların 

sürü zekası dijital ortamda modellenerek, robotik sürü sistemleri oluşturulabilir. Sürü İHA yaklaşımında 

görev paylaşımı, zaman yönetimi, kaynak kullanımı ve maliyet gibi konularda birey İHA’lara göre daha 

fazla verimlilik sağlandığı çalışmalarla kanıtlanmıştır[4]. 

 

Esteknik Ar-Ge ekibi olarak, 2011 yılından bu yana uluslararası İHA tasarım yarışmalarında 

faaliyet göstermekteyiz. Yurtdışında birden fazla kez derece sıralamasına girip, ülkemizi layıkıyla 

temsil etmiş olmanın verdiği haklı gurur ile çalışmalarımızı her gün daha ileriye taşımaktayız. Genç ve 

dinamik ekibimiz ile bu sene, gittikçe daha popüler bir alan olan sürü robotik sistemleri üzerine olan 

çalışmalarımızı Teknofest Sürü İHA Simülasyon Yarışması kapsamında daha ileriye taşımayı 

amaçlıyoruz. Projemizin amacı Sürü İHA sistemlerinin görevlerini minimum operatör ile başarıyla 

gerçekleştirebilecekleri jenerik İHA algoritmaları üretmektir. 

 

2.  PROJE YÖNETİMİ 
Bu başlık altında Sürü İHA Simülasyon Yarışmasın’nda görev alan Esteknik Ae-Ge takımı üyelerinin 

tanıtımı yapılmıştır ve geliştirme sürecinin kontrolü amacı ile oluşturulan proje takvimi paylaşılmıştır. 

2.1. Takım Üyeleri 
 

• Hüseyin Cahit Kebapcıoğlu – Takım Kaptanı, takımın üyelerinin görevlendirilmelerinden ve 
koordinasyonundan sorumludur 

• Muhammed Mücteba Özcan – Yazılım Alttakım Kaptanı, takımın yazılımcılarının 
koordinasyonundan sorumludur. 

• Kamil Enes Dindaş – Yazılım Alttakım üyesidir, algoritmaların geliştirilmesi ve gerekli 
programların yazılmasında görevlidir. 

• Burak Alperen Ayaz - Yazılım Alttakım üyesidir, algoritmaların geliştirilmesi ve gerekli 
programların yazılmasında görevlidir. 

• Muhsin Mert Karagöz - Yazılım Alttakım üyesidir, algoritmaların geliştirilmesi ve gerekli 
programların yazılmasında görevlidir. 

• Muhammet Furkan Şentürk – Yazılım Alttakım üyesidir, algoritmaların geliştirilmesi ve gerekli 
programların yazılmasında görevlidir. 

• Yaşar Kardeş – Sponsorluk Alttakım Kaptanı, takım için gerekli olan sponsorluklardan, takım 
bütçesinden ve alttakım üyelerinin organizasyonundan sorumludur. 

• Semih Daban – Sponsorluk Alttakım Üyesi, sponsorluk görüşmelerinden sorumludur. 

• Harun Akgül – Medya Alttakım Kaptanı, takımın tanıtım işlerinden ve alttakım üyelerinin 
organizasyonunda sorumludur. 

• Anıl Türkseven – Medya Alttakım Üyesi, takımın sosyal medya hesaplarından sorumludur. 
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2.2. Proje Takvimi 

 

İş Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Takım içi 

Linux eğitimi 

      

Takım İçi 

ROS eğitimi 

      

Ön tasarım 

raporunun 

yazılması 

      

Gerekli 

algoritmaların 

araştırılması, 

literatür 

taraması 

yapılması 

      

Ortam 

kurulumu ve 

üzerine 

çalışılması 

      

İsterlere 

uygun 

algoritmanın 

tasarlanması 

      

Gerekli 

yazılım 

çözümlerinin 

hayata 

geçirilmesi 

      

Teknofest 

2020, Sürü 

İHA 

Simülasyon 

Yarışması 

      

Tablo 2.1 – Proje süreci takvimi. 

 

3. GÖREV GEREKSİNİMLERİ 
 

Bu başlık altında, Teknofest 2020 Sürü İha Simülasyon Yarışması kuralları kapsamında belirlenen 

gereksinimler ve eniyileme problemlerinin detayları verilmiştir.. 

 

Yarışma kapsamında, bir doğal afet senaryosu üzerinden optimum düzeyde telekomünikasyon ve 

hasta tahliye hizmeti verebilecek bir robotik sürü sisteminin simüle edilmesi beklenmektedir. 

Yarışmacılardan, yarışma kurulu tarafından tasarlanan ve oluşturulan simülasyon ortamı üzerinden, 

belirlenen isterler ve standartlar doğrultusunda bir sürü zekası algoritması oluşturulması 

beklenmektedir. 

 

Senaryo gereği; ülkemizin bir bölgesinde deprem olmuş, tüm yerel telekomünikasyon ağları ve 

ulaşım yolları kullanılamaz hale gelmiştir. Sürü İHA sisteminin üzerlerinde bulunan kameralar ile deprem 

alanındaki yaralıları ve sağlıklı insanları tespit etmesi, sistemin vereceği kararlar doğrultusunda hastaları 

uygun olan hastanelere taşımaları ve üzerlerindeki mobil baz istasyonları ile mümkün olduğunca çok 

kullanıcıya mümkün olduğunca uzun süre telekomünikasyon hizmeti vermesi gerekmektedir. İHA 



6 
 

sürüsünün deprem alanına kılavuz İHA’yı takip ederek ulaşmaları, bu süreçte formasyon alarak uçmaları 

ve GPS kesintilerine karşı bu formasyonu korumaları beklenmektedir. 

. 

Bu süreç boyunca sürü sisteminin karşılaştığı bir takım eniyileme problemleri vardır. Bu problemler 

şunlardır: 

  

1.  Bir İHA'nın telekomünikasyon hizmeti verebileceği insan sayısı kısıtlıdır. Belirli bir bölgedeki 
kazazede sayısının, bir İHA’nın maksimum telekomünikasyon hizmeti verebileceği kişi sayısını 
aşması durumunda bu alana başka İHA’ların sevk edilmesi gerekmektedir. 

 

2. İHA'nın telekomünikasyon hizmeti verebileceği alan kısıtlıdır. Dolayısıyla sürü sistemi bireysel 
değil, toplu bir karar mekanizması oluşturmalı ve maksimum büyüklükte alana hizmet 
sağlayabilecek  şekilde konumlanmalıdır. 

 

3. İHA'nın yaralıları tespit etmek için kullandığı kameranın görüş alanı kısıtlıdır. Ancak sürü 
bireyleri tarafından tespit edilen yaralılar sistemde kayıtlı olarak kalmaktadırlar. Bu yaralıların 
konumları bireyler arasında paylaşılabilmektedir. Sürü, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, 
maksimum büyüklükte bir alanı taramalı ve buna göre hareket etmelidir.  

 

4. İHA'nın tek seferde hastaneye taşıyabileceği yaralı sayısı kısıtlıdır. Hastanelerde yaralı kabul 
kotası vardır. Hastaneler kotalarını aşamamaktadırlar ancak sürü sistemi iletişim ağlarını 
kullanarak hastanelerin hasta kotalarını birbirlerine iletebilmektedir. Sürü sistemi hastanelere 
yaralıları götürürken bu kotayı göz önünde bulundurmak durumundadırlar. 

 

5. Şehrin belirli bölgeleri “uçuşa yasaklı bölge”dir. İHA rotasında ilerlerken bu bölgelerin sınırlarına 
yaklaşırsa, bu bölgeye girmeden hedefine en yakın yoldan gidebileceği yeni bir rota 
hesaplamalıdır. 

 

6. Sürü sisteminde, görev icrası sırasında birbirine yakın konumlarda çalışan İHA’ların 
çarpışmalarının önüne geçmek için uygulanması gereken bir çarpışmadan kaçınma prosedürü 
bulunmalıdır. 

 

7. Sürü sisteminde, GPS sinyalinin bozulduğu durumlarda oluşabilecek karışıklığın önüne 
geçebilmek için uygulanması gereken bir prosedür bulunmalıdır. 

 

8. İHA'ların iletişim donanımlarının menzilleri kısıtlıdır. Bir İHA, kendi iletişim menzilinin dışında 
kalan hastanelerin verilerine erişemez. Bir İHA, kendi iletişim menzilinin dışında kalan diğer 
İHA'ların verilerine doğrudan erişemez, fakat menzili içerisindeki diğer İHA'lar üzerinden 
erişebilir. Bu problem İHA’ların olağanüstü durumlar dışında birbirlerinin iletişim menzilinde 
kalmalarını gerektirmektedir. Sürünün iletişim ağı dışında kalan İHA’lar ağ içine girdiklerinde 
bilgileri güncellenmektedir. Ağ içine girdiklerinde güncellenebilmeleri bir avantajdır. Senaryoya 
bağlı olarak ağın dışında kalabilecek yerlerin ve durumların gözlemlenebilmesi (Hastane kotası 
gibi) için İHA'lar sürü menzilinden ayrılıp sürüyü güncellemek için geri dönebilirler. 

 

9. İHA'ların yakıtları kısıtlıdır ve yakıt ikmaline izin verilmemektedir. İHA’lar sürekli olarak anlık 
yakıt miktarlarını kontrol etmeli ve üsse dönebilecekleri tahmini yakıt miktarında geri 
dönmelidirler. Bu kapsamda, yakıtların görev sırasında optimum seviyede kullanılması 
gerekmektedir. 

 

4. TASARIM ÇÖZÜMÜ 

 

Bu başlık altında sürü simülasyonundaki birey İHA’ların, yarışma gereksinimleri doğrultusunda 

belirlenen görevleri nasıl icra edeceği konusunda oluşturulan algoritmalar ve yapılan hesaplamaların 

açıklanması amaçlanmıştır. İsterler sonucu belirlenen tasarım çözümlerinin jenerik olacak şekilde 

oluşturulup, çeşitli senaryo şartlarına uyum sağlayabilmesi hedeflenmiştir. 
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4.1. Kalkış(Take-off) Aşaması 

 

Senaryoda, birey İHA’ların kalkış aşamasından afet bölgesine varana kadar olan süreçte takip 

etmesi gereken bir kılavuz İHA bulunmaktadır. Kılavuz İHA, kalkış aşamasında, senaryo parametreleri 

tarafından belirlenen irtifaya ulaşana kadar yükselmektedir. Kılavuzun kalkış anında x ve y 

eksenlerindeki hızları 0’dır.  İstenilen irtifaya ulaştığında ise sabit bir hız ile afet bölgesine doğru 

ilerlemeye başlamaktadır. 

 

Bireylerin, kılavuz İHA yatay düzlemde ilerlemeye başlamadan önceki süreçte, istenilen formasyonu 

almış olmaları amaçlanmıştır. Bu sayede kılavuz hareket etmeye başladığı anda sürü, formasyonu 

oluşturmuş bir şekilde takibe başlayacak ve zamandan kayıp yaşanmayacaktır.  

 

Bireylerin kalkış noktalarının birbirlerine yakın olmasından dolayı oluşan çarpışma ihtimalini ortadan 

kaldırmak için, İHA’ların kontrollü bir şekilde havalandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda bireyler 

öncelikle kendi ID’lerine göre belirlenen irtifaya yükselecektir. Birey istenilen yüksekliğe vardığında ise 

yatay düzlemdeki hedef konumuna göre hareket etmeye başlayacaktır. Bu sayede İHA’lar, ID’leri 

küçükten büyüğe olacak şekilde, sırayla hareket edecekler ve olası bir karışıklık durumunun önüne 

geçilmiş olacaktır. Kalkış irtifasına yükselip hareket etmeye başlayan İHA’lar, yatay düzlemde ilerlerken 

aynı zamanda formasyon için gerekli hedef irtifaya yükselmeye devam edecektir. Kalkış irtifaları, İHA’nın 

ID’sinin başına bir çarpan getirilmesi ile belirlenecektir. 

 

*uav_id = Birey İHA’ya ait ID. 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝚤ş İ𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎𝑠𝚤  =  (𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +  1) × 20 

 

Formül 4.1 İHA’nın kalkış hedef irtifasının belirlenmesi. 

 

İHA’ların hedef konumları istenilen formasyon düzenine göre atanmaktadır. “Prizma” ve “ok başı” 

formasyonlarının oluşturulması bir sonraki başlıklarda anlatılmaktadır. 

 

4.2. Formasyon Oluşturma 

Senaryo süresince, sürüdeki bireylerin “İHA durum ve İHA zincir veri paketi”nde, kılavuz İHA’dan 

gelen “dispatch” sinyalini takip etmesi gerekmektedir. “dispatch: False” sinyali formasyon alınması 

gerektiğini, “dispatch: True” sinyali ise sürünün dağılıp görev icrasına başlaması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Şekil 4.1 Kılavuz İHA’ya ait örnek veri paketi. 

 

Birey İHA’lara kalkış aşamasında ve dispatch sinyalinin False olduğu durumlarda, formasyon 

oluşturulması için gerekli hedef konumlar atamak amaçlanmıştır.  

 

Senaryolarda, ok başı ve prizma olmak üzere 2 çeşit formasyon tipi bulunmaktadır. Sürünün 

istenilen formasyonu alabilmesi için gerekli parametrelere İHA durum ve İHA zincir veri paketi üzerinden 

erişim sağlanabilmektedir. 
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Şekil 4.2 Formasyon parametrelerine ait örnek veri paketi. 

 

 

 

4.2.1. Ok Başı(Arrow) Formasyonu 
Birey İHA’nın ok başı formasyona girebilmesi için bulunması gereken x ve y koordinatlarının 

hesaplanması için veri paketinde 4 adet parametre bulunmaktadır: 

● Komşu bireyler arası uzaklık: u_b 

● Ok başı formasyon tepe açısı: a_b 

● Kılavuz İHA takip mesafesi: u_k 

● Pusulaya göre kılavuz İHA’nın baş(heading) açısı: a_k  

 
Şekil 4.3 Formasyon parametrelerinin ok başı formasyonu üzerinde gösterilmesi. 

 

Kılavuz İHA’nın direkt arkasında bulunan, formasyonun sağ ve sol kanatlarını birleştirme görevi 

gören İHA’nın daimi olarak “0” numaralı ID’ye sahip İHA olmasına karar verilmiştir. Kılavuz İHA’ya göre 

sağ kanadın, ID’si çift sayı olan; sol kanadın ise ID’si tek sayı olan İHA’lar tarafından oluşturulması 

amaçlanmıştır. Bu formasyon tasarımı ile birlikte formasyon tipleri arasındaki geçişlerde karmaşıklığın 

azaltılması ve geçiş sırasında İHA’ların daha hızlı konumlanabilmesi hedeflenmiştir. İHA’lar ok başı 

formasyonunda, kılavuz İHA ile aynı irtifada uçmaktadır. 
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Şekil 4.4 Ok başı formasyonunda İHA’ların konumlandırılması. 

 

İHA konumları belirlenirken “a_k” açısı, yani kılavuz İHA’nın baş açısı kritik önem arz etmektedir. 

a_k açısının, oluşturulan trigonometrik denklemlere dahil edilmesi gerekmektedir. Fakat, a_k açısının 

değeri pusulaya göre hesaplanmaktadır. Koordinat düzlemi üzerinde hesaplama yapabilmek için a_k 

açısından 90 derece çıkarılmalıdır.  

     𝑎_𝑘 =  𝑎_𝑘 −  90 

 

İHA’ların konumları, verilen değerler doğrultusunda doğrudan kılavuz İHA’nın yatay düzlemdeki 

konum bilgilerine göre hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, formasyonun tepe açısı olan “a_b” ile işlem 

yapılırken, a_k değeri de denkleme dahil edilmelidir. Hedef konumlar belirlenirken 2 farklı koşul 

üzerinden hesaplama yapılır: koordinat düzlemindeki a_k değerinin -180 değerine eşit veya büyük 

olduğu durumlar ve bu değerden küçük olduğu durumlar. Bu 2 koşul altında İHA 0, ID’sı tek sayı olan 

İHA’lar ve ID’si çift sayı olan İHA’ların hedef konumları ayrı ayrı hesaplanır. 

 

*guide_x = Kılavuz İHA’nın x eksenindeki konumu. 

*guide_y = Kılavuz İHA’nın y eksenindeki konumu. 

*guide_z = Kılavuz İHA’nın irtifası. 

*uav_id  = Birey İHA’ya ait ID. 

*ang_diff = |𝑎_𝑘|- 180 (a_b açısına dahil edilen sapma miktarı) 

 

𝑎_𝑘 ≥  −180 durumu: 

● İHA 0: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

● ID’si çift sayı olan İHA’lar: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

2
 ×  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

2
 ×  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

● ID’si tek sayı olan İHA’lar: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

2
 ×  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 
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○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

2
 ×  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

 

  𝑎_𝑘 <  −180 durumu: 

● İHA 0: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

● ID’si çift sayı olan İHA’lar: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

2
 ×  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

2
 ×  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

 

 

● ID’si tek sayı olan İHA’lar: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

2
 ×  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −
𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

2
 ×  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × 𝑢_𝑏 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

   

 

Birey İHA’lar formasyon içerisinde bulunması için gerekli konum ve irtifaya ulaştıktan sonra hız 

değerini kılavuz İHA’nın hızına eşitleyerek takip mesafesini koruyacaktır. 

 

 

4.2.2. Prizma Formasyonu 
“Dikdörtgen prizma” formasyonunda sürü, 2x2xn boyutunda 3 boyutlu bir matris yapısı 

oluşturmaktadır. Birey İHA’nın prizma formasyona girebilmesi için bulunması gereken x ve y 

koordinatlarının hesaplanması için veri paketinde 3 adet parametre bulunmaktadır. 

● Komşu bireyler arası uzaklık: u_b 

● Kılavuz  İHA takip mesafesi: u_k 

● Pusulaya göre kılavuz İHA’nın baş açısı(heading): a_k 

 
Şekil 4.5 Formasyon parametrelerinin prizma formasyonu üzerinde gösterilmesi. 

 

Prizma formasyonunda İHA’ların hedef konumlarının hesaplanmasında, ok başı formasyonuna 

benzer bir yöntem izlenmiştir. Yine ok başında olduğu gibi İHA 0 birleşme noktası kabul edilip ayrı olarak 
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hesaplanmıştır. Kalan İHA’lar tek boyutta düşünüldüğünde 4 farklı yerde konumlanmaktadır: kılavuz 

İHA’ya göre; sol üst, sol alt, sağ üst ve sağ alt köşeler. Matriste aynı hizada olan her 4 İHA için bir adet 

ok başı formasyonu hesaplaması yapılmıştır. Örneğin şekil 4.5’te matrisin ön kenarında hizalanan 

İHA_1, İHA_2 , İHA_3 ve İHA_4 için ayrı bir ok başı formasyonu, matrisin  arka kenarında hizalanan 

HA_5, İHA_6, İHA_7 ve İHA_8 için ayrı bir ok başı formasyonu hesaplanmıştır. Aynı x ve y konumlarında 

farklı hedef irtifa değerleri ile İHA’ların farklı yükseklikte konumlanması amaçlanmıştır. Formasyonun sağ 

kanadını çift sayılı ID’ye sahip İHA’lar oluştururken, sol kanadı tek sayılı ID’ye sahip İHA’lar 

oluşturmaktadır. 

 
Şekil 4.6 Prizma formasyonu üzerinde ok başı formasyonu yaklaşımının gösterilmesi. 

 

Aynı yaklaşım üzerinden formasyon tasarımı oluşturmak için gerekli a_b parametresi prizma veri 

paketinde bulunmamaktadır. Her iki pakette bulunan u_b parametresi ise farklı geometrik değerleri temsil 

etmektedir. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak adına elde bulunan değerlerden bir a_b değişkeninin elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Aynı şekilde eldeki u_b değeri kullanılarak, ok başındaki u_b değerine benzer 

bir ”hypotenuse” değeri hesaplanmıştır. a_k değeri ise ok başında olduğu gibi koordinat düzlemindeki 

değerine çevrilmiştir. 

 

*guide_x = Kılavuz İHA’nın x eksenindeki konumu. 

*guide_y = Kılavuz İHA’nın y eksenindeki konumu. 

*guide_z = Kılavuz İHA’nın irtifası. 

*uav_id  = Birey İHA’ya ait ID. 

*ang_diff = |𝑎_𝑘|- 180 (a_b açısına dahil edilen sapma miktarı)  

 

𝑎_𝑘 ≥  −180 durumu: 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 =  0: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

 

● 𝑢𝑎𝑣𝑖𝑑 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

4
× 𝑢_𝑏)2 
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○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 +
𝑢_𝑏

2
 

 

 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +3

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+3

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 + 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 −
𝑢_𝑏

2
 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +2

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+2

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 −
𝑢_𝑏

2
 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +1

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 +  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 +
𝑢_𝑏

2
 

 

  𝑎_𝑘 <  −180 durumu: 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 = 0: 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘  

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 
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○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 +
𝑢_𝑏

2
 

 

 

 

 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +3

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+3

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 + 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 −
𝑢_𝑏

2
 

 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +2

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+2

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 −

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 −  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 −
𝑢_𝑏

2
 

● 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑4): 

○ 𝑎_𝑏 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑢_𝑏

2
,

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 +1

4
× 𝑢_𝑏) 

○ ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 =  √(
𝑢_𝑏

2
)2  + (

𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑+1

4
× 𝑢_𝑏)2 

○ 𝑋 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 +  𝑐𝑜𝑠(𝑎_𝑏 +

 𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) × ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝑌 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑦 − 𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑘) × 𝑢_𝑘 −  𝑠𝑖𝑛(𝑎_𝑏 +  𝑎𝑛𝑔_𝑑𝑖𝑓𝑓) ×

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒 

○ 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑖𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 =  𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒_𝑧 +
𝑢_𝑏

2
 

 

Birey İHA’lar formasyonda olması için gerekli konum ve irtifaya ulaştıktan sonra hız değerini 

kılavuz İHA’nın hızına eşitleyerek takip mesafesini koruyacaktır. 

 

 

4.3.  Bozuk GPS Bölgesinde Sürü Davranışının Belirlenmesi 
Afet bölgesine doğru yapılan formasyon uçuşu sırasında belirli bir bölgede, sürüdeki bireylere ait 

GPS’lerde gürültü oluşmakta ve sağlıklı konum bilgisi elde edilememektedir. Birey kendisinin ve diğer 

bireylerin doğru konumlarına erişim sağlayamamaktadır. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu 

olduğunda, çarpışmalar ve sürü formasyonunun fazla sapması gibi durumların önüne geçmek için 

sürünün uygulaması gereken bir prosedür bulunmalıdır. 

 

Bu prosedürün uygulanabilmesi için birey İHA öncelikle elde ettiği GPS verilerinin doğru mu yoksa 

gürültülü mü olduğunu sürekli kontrol etmelidir. Birey İHA elde ettiği GPS verilerini anlık olarak önceki 
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veriler ile kıyaslamaktadır. Eğer GPS verileri arasında yüksek farklılıklar tespit edilirse, birey bu verinin 

gürültü olduğunu ve bozuk GPS bölgesinde bulunduğu çıkarımını yapacaktır. 

 

Birey bozuk GPS bölgesine girdiğini tespit ettiğinde, aşağıdaki prosedürler uygulanacaktır: 

● Bozuk GPS bölgesinden çıktıktan sonra sürünün tekrar formasyon alması gerekebilir. Bu durum 

göz önüne alındığında birey, GPS düzeldikten sonra formasyonda olması gereken konumun 

ilerisinde olmamak için bozuk GPS bölgesinde hızını bir miktar azaltacaktır.  

● GPS değerlerindeki gürültüden dolayı rota hesaplanamayacağı için, sapmayı minimuma 

indirmek adına, birey baş açısını kılavuz İHA’nın baş açısına eşitleyerek seyrine devam 

edecektir. 

● Eğer bozuk GPS bölgesine girmeden önce prizma formasyonu ile uçulurken, bozuk GPS 

bölgesinden çıktıktan sonra ok başı formasyonu alınması gerekiyorsa, birey irtifasını koruyarak 

seyrine devam edecektir. Tam tersi durumda ise birey prizma formasyonu için gerekli irtifaya 

inecek/yükselecek fakat yatay düzlemdeki seyrini değiştirmeyecektir. 

 

4.4.  Uçuşa Yasaklı Bölgelerden Kaçınma 
Yarışma senaryolarında, afet bölgesinin bulunduğu şehrin bir veya birkaç bölgesi “uçuşa yasaklı 

bölge” olarak atanmaktadır. Uçuşa yasaklı bölgelere ait konum bilgileri senaryo başında birey İHA’lar ile 

paylaşılmaktadır. Bu bölgelere her girildiğinde belirli bir ceza puanı gelmektedir. Uçuşa yasaklı bölgeler 

2 boyutlu bir alanı temsil etmektedir. Dolayısıyla yüksek irtifada geçildiğinde dahi, bölgeye giriş yapılmış 

kabul edilmektedir. Bu probleme bir çözüm oluşturulabilmesi için; oyun geliştirme, robotik sürü kontrol 

sistemleri gibi alanlarda “yol bulma/engelden kaçınma” algoritmaları üzerine literatür taraması 

yapılmıştır. En yaygın 2 çözüm olan “Dijkstra”[6] ve ”a*”[5] algoritmaları detaylı şekilde araştırılmıştır. İki 

algoritma arasında yapılan karşılaştırmalar ve testlerde;  a* algoritmasının, dijkstra algoritmasına göre 

daha hızlı, basit olduğu ve daha doğru sonuçlar elde edilebildiği gözlemlenmiştir[7].  

Şekil 4.7 A* ve Dijkstra algoritmalarının kıyaslanması. 

 

A* algoritması karşılaşılan probleme karşı etkili bir çözüm oluşturmaktadır. Fakat bu 

algoritmanın çalıştırılabilmesi için, senaryo dünyasının ve içinde bulunan engellerin(uçuşa yasak bölge) 

haritalanması(mapping) gerekmektedir. Olası senaryo şartları değerlendirildiğinde, büyük çaptaki dünya 

boyutlarını haritalandırmak oldukça fazla işlem gücü gerektirmektedir. Birey İHA’lar arası harici bir 

iletişim kanalı kurmak kural ihlali olduğu için, bu haritalandırma işlemini sürüdeki bütün bireylerin ayrı 

ayrı yapması gerekmektedir. Bunun da yapılan ilk testlerde,  işlem gücü ve zaman maliyetini yüksek 
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ölçüde artırdığı tespit edilmiştir. A* algoritmasının iyileştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması üzerine testler 

devam etmektedir. 

 

Bu sorunlar karşısında maliyeti daha düşük, daha basit bir alternatif tasarım çözümü üzerine 

araştırmalara devam edilmiştir. Araştırmalar sonucunda Dijkstra ve a* algoritmalarına göre daha basit 

olan fakat etkili bir yol bulma algoritması kullanılmasına karar verilmiştir. Bu yöntemin sırayla adımları şu 

şekildedir: 

 

1)YGK tarafından senaryo parametrelerinde gönderilen “denied_zones” veri paketindeki uçuşa yasaklı 

bölgelerin koordinatları anlamlandırılır ve merkez noktaları bulunur. 

Şekil 4.8 – Yasaklı bölge noktalarının anlamlandırılması. 

 

 

 

2)Uçuşa yasaklı bölgenin noktaların merkezine en uzak olan nokta kullanılarak, yasaklı bölge kare bir 

şekile çevrilir. 

 
Şekil 4.9 –Bölgenin kareye çevirilmesi. 

 

 

3)Birey İHA’nın başlangıç noktası ve hedef noktasının koordinatları kullanılarak bir çizgi oluşturulur.Daha 

sonra bu çizgi ile uçuşa yasak bölge arasında kesişme olup olmadığı kontrol edilir.  
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Şekil 4.10 – Çizginin yasaklı bölgeyi kesmesi. 

 

4)Eğer kesişim var ise, İHA’ya yeni bir hedef nokta olarak uçuşa yasaklı bölgenin HA’ya en yakın köşesi 

atanır. 

 
Şekil 4.11 – Yeni hedefin atanması. 

 

 

5)İHA yeni hedef konumuna vardıktan sonra, İHA ile asıl hedef arasında tekrar bir çizgi oluşturulur ve 

uçuşa yasak bölge  ile kesişip kesişmediğine bakılır. 

 
Şekil 4.11 – Kesişme olup olmadığının kontrol edilmesi 

 

6)İHA ile asıl hedef arasında yasaklı bölge var ise yeni hedef olarak yasaklı bölgenin asıl hedefe en 

yakın köşesi atanır. 
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Şekil 4.12 – Yeni hedefin atanması. 

 

7)İHA yeni hedef konumuna vardıktan sonra, İHA ile asıl hedef arasında tekrar bir çizgi oluşturulur ve 

uçuşa yasak bölge  ile kesişip kesişmediğine bakılır. 

 
Şekil 4.13 – Kesişme olup olmadığının kontrol edilmesi 

 

8)İHA ile hedef nokta arasındaki çizgi ile  uçuşa yasak bölgenin kesişmediği tespit edildiğinde asıl hedef, 

hedef konum olarak atanır ve İHA seyrine devam eder. 

 

 

4.5. Çarpışmadan Kaçınma 

Birey İHA’ların olası bir çarpışma veya düşmesi durumunda, yasaklı bölgelerde olduğu gibi ceza 

puanı eklenmektedir. Ceza puanı alınmasının yanı sıra, sürüdeki bireyleri kaybetmek, formasyon 

uçuşları ve görevleri tam anlamıyla yerine getirememek anlamına gelmektedir. Bu da daha az bireye 

daha fazla yük binmesi demektir. Bu tarz bir problemde sürünün verimliliği büyük ölçüde azalmaktadır. 

Sürünün, özellikle kalkış aşaması, formasyon değiştirme aşaması ve arama-kurtarma görevlerini yaptığı 

durumlarda sürünün çalışma çemberi daralmaktadır. Bu durum bireylerin birbirine daha yakın olmasına 

yol açmakta ve çarpışma ihtimalini arttırmaktadır.  

 

Olası bir çarpışma durumun önüne geçmek için, bir “çarpışmadan kaçınma” prosedürünün sürü 

zekası içerisinde bulunması gerekmektedir. Bu prosedür çeşitli çarpışma senaryolarını kapsayabilmesi 

için mümkün olduğunca detaylı analiz edilmeli ve jenerik bir şekilde oluşturulmalıdır.  

 

Öncelikle, çarpışmadan kaçınma prosedürünün devreye gireceği bir “çarpışma menzili” 

belirlenmelidir.  

Bireyin x,y düzlemindeki konumu ve irtifası önem arz ettiğinden,bireyin etrafında 3 boyutlu bir tampon 

bölge oluşturulmalıdır. Bu tampon bölge başka bir bireyin tampon bölgesi ile kesiştiğinde, birey çarpışma 
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rotasında olduğunu varsayacak ve kaçınma prosedürünü devreye sokacaktır. Bu tampon bölgenin, 

değişken yarıçapa sahip bir küre olması uygun görülmüştür.  

 

İlk kalkış aşamasında, formasyona girmeye çalışan bireyler daha düşük hız değerleri ile daha 

hassas hareket ettikleri için bu aşamada 20 metrelik bir çarpışma menzilinin ideal olduğuna karar 

verilmiştir. 

 
Şekil 4.14 Kalkış aşamasındaki İHA’ların çarpışma menzilinin gösterilmesi. 

 

 

Bireyler farklı görevler altında farklı hız ve irtifa değerlerine sahip olacakları için, görevler için 

ayrı ayrı çarpışma menzili belirlenmelidir. Yarışma fizik motoru gözlemlendiğinde, birey İHA’ların hızı ile 

yavaşlama tepki süresi arasında ters orantı olduğu tespit edilmiştir. Bu şart altında, şehir içindeki 

görevlerde(tarama, arama-kurtarma, telekomünikasyon) çarpışma menzilinin İHA’nın anlık hızına eşit 

olması uygun görülmüştür. Örneğin 30 knot hızla giden bir İHA için, tampon bölgenin yarıçapı 30 metre 

olacaktır. 

 

Birbirlerinin çarpışma menziline giren İHA’lar, öncelikle kendi irtifalarını ve menzildeki diğer 

İHA’ların irtifalarını kontrol eder. En düşük irtifaya sahip bireye öncelik ataması yapılır. Öncelik hakkına 

sahip olan İHA normal seyrinde bir değişiklik yapmadan rotasında yol almaya devam eder. Öncelik 

hakkına sahip olmayan bireyler ise hızlarını sıfıra eşitler ve irtifasını yükseltir. 2’den fazla İHA’nın olduğu 

durumlarda, bireylerden öncelikli olan çarpışma menzilinden çıkınca kalan İHA’lar arasında yeniden 

öncelik ataması yapılır.  

 

4.6. Afet Bölgesinin Taranması 

Kılavuz İHA afet bölgesine vardıktan sonra “dispatch: True” sinyali göndererek iniş yapmaktadır. 

Bu sürece kadar formasyon alarak uçan sürü, dağılarak görev icrasına başlamalıdır. Birey İHA’ların 

telekomünikasyon ve hasta nakliyesi görevlerine başlamadan önce, bölgedeki hasta ve sağlıklı 

kazazedelerin konumlarını sanal kamera ile tespit etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İHA’ların afet 

bölgesini en az bir kere taraması gerekmektedir. 

 

Afet alanının taranması şu aşamalardan oluşur: 

 

1)Afet alanı sürünün şehre giriş yaptığı yöne bağlı olarak x veya y koordinatlarına göre toplam İHA 

sayısına aşağıdaki formüle göre bölünür ve her bir İHA’ya kendi ID’sine denk gelen başlangıç hedefleri 

atanır: 

  

*map_corner_1=afet alanının sağ üst köşesinin x koordinatları,afet alanının sağ üst köşesinin y 

koordinatları 

*map_corner_2=afet alanının sol üst köşesinin x koordinatları,afet alanının sol üst köşesinin y 

koordinatları 
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*map_corner_3=afet alanının sol alt köşesinin x koordinatları,afet alanının sol alt köşesinin y 

koordinatları 

*map_corner_4=afet alanının sağ alt köşesinin x koordinatları,afet alanının sağ alt köşesinin y 

koordinatları 

*uav_id  = Birey İHA’ya ait ID. 

 

 

                 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_1_𝑥 = 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_1[0] 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_1_𝑦 = 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_1[1] − 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ×
(𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_1[1] − 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_2[1])

𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝐻𝐴 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_2_𝑥 = 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_4[0] 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_1_𝑦 = 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_4[1] − 𝑢𝑎𝑣_𝑖𝑑 ×
(𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_4[1] − 𝑚𝑎𝑝_𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟_3[1])

𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝐻𝐴 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

Şekil 4.15 İHA’ların tarayacağı alanın atanması-1. 

 

 

2)İHA kameralarının yatayda gördüğü uzunluk aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

*logical_camera_horizontal_fov = sanal kameranın yatay görüş açısı 

*logical_camera_height_max = sanal kamera azami çalışma yüksekliği 

 

𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑔ö𝑟ü𝑙𝑒𝑛 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 =  𝑡𝑎𝑛(
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙_𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎_ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙_𝑓𝑜𝑣

2
) × 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙_𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎_ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑚𝑎𝑥 

 

3)İHA’lar her karşı köşe hedefine vardıklarında “Alan Tarama Sayacı(swoop_count)”na bir eklenir ve bu 

sayı İHA kameralarının yataydaki görüş açısı ile çarpılıp yeni hedeflerinin Y koordinatlarına eklenir. 

 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_2_𝑦 = 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡_2_𝑦 + (𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑠𝑤𝑜𝑜𝑝_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 
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Şekil 4.16 İHA’ların tarayacağı alanın atanması-2. 

 

 

4)Karşı tarafa vardıklarında ise aynı süreç tekrar işler, İHA’lar kendilerinden bir sonraki İHA’nın tarama 

alanına girdiğinde ise tarama görevini sonlandırır. 

 
Şekil 4.17 İHA’ların tarayacağı alanın atanması-3. 

 

4.7.  Bireyler Arasında Görev Paylaşımının Yapılması 
Sürü, afet bölgesini tarayıp, yaralı ve sağlıklı kazazedeleri tespit ettikten sonra görev paylaşımı 

yapılmalıdır. Yarışmada 2 temel görev bulunmaktadır: telekomünikasyon hizmeti vermek ve yaralı 

kazazedeleri hastanelere taşımak. Yarışma kuralları gereği telekomünikasyon hizmeti sadece sağlıklı 

kazazedelere, tahliye hizmeti de sadece yaralı kazazedelere verilecektir. Bu kapsamda görev 

paylaşımının yaralı ve sağlıklı kazazedelerin oranına göre belirlenmesi uygun görülmüştür. 

 

𝑡𝑎ℎ𝑙𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑘 İ𝐻𝐴 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =
𝑦𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑧𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑧𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
×  𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝐻𝐴 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

 



21 
 

Çıkan sonuç bir sonraki tamsayıya yuvarlanacaktır. Kalan İHA sayısı da telekomünikasyon 

hizmeti verecek İHA sayısını belirtecektir. Örneğin,  23 tane sağlıklı ve 25 tane yaralı kazazede varsa ve 

sürüdeki toplam İHA sayısı 9 ise: 

25

48
× 9 = 4.6875 ≈ 5 

5 adet İHA yaralı tahliyesi için görevlendirilirken, kalan 4 adet İHA telekomünikasyon hizmeti 

verecektir.ID numarası 5 değerinden küçük olanlar yaralı tahliye görevine atanırken, 5’e eşit ve 5’ten 

büyük olanlar telekomünikasyon hizmetine atanacaktır. 

 

4.8. Sağlıklı Kazazedelere Telekomünikasyon Hizmetinin Verilmesi 

Telekomünikasyon hizmeti vermek ile görevlendirilen İHA’lar öncelikle sağlıklı kazazedeleri gruplara 

ayırır. Bu gruplandırmanın amacı İHA’ları optimum uzaklıklarda tutarak daha geniş bir alana hizmet 

verebilmelerini sağlamaktır. Başlık 4.7’de anlatıldığı gibi bir kümelendirme tekniğinin uygulanması uygun 

görülmüştür. Küme yarıçapı senaryo parametrelerinde bulunan, İHA’nın telekomünikasyon hizmeti 

verebileceği alanın yarıçapı olan “telecom_radius” değişkeninin değerinin yarısı olarak belirlenmiştir ve 

ilk testlerde olumlu sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Fakat bir İHA'nın telekomünikasyon hizmeti 

verebileceği azami kazazede sayısı(THVKS) sınırlı olduğu için telecom_radius/2 değeri istenen 

verimliliği sağlamamıştır. Daha jenerik bir algoritma oluşturma süreci devam etmektedir. 

 

𝑇𝐻𝑉𝐾𝑆𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖 < 𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛(
𝑜𝑡𝑢𝑟𝑢𝑚 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑎ğ𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤  𝑘𝑎𝑧𝑎𝑧𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑜𝑡𝑢𝑟𝑢𝑚 𝑏𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 İ𝐻𝐴 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
) 

 

  Bu gruplandırma tekniğinin verimliliğinin arttırılması üzerine araştırma ve fikir alış-verişleri 

devam etmekte olup, sonradan daha farklı bir algoritma ile değiştirilmesi ihtimaller dahilindedir. 

 

telecom_radius değeri İHA’nın irtifasına göre değişmemektedir. Dolayısıyla İHA, hizmet 

verebileceği azami irtifa değeri olan “telecom_height_max” ve asgari irtifa değeri olan 

“telecom_height_min” değerleri arasında daimi olarak telecom_radius yarıçapında bir alana hizmet 

verebilecektir. Bu kapsamda İHA’nın telekomünikasyon görevini icra edeceği konuma giderken 

telecom_height_max yükseliğinde uçması ve konuma vardığında bu irtifada sabit kalması 

hedeflenmiştir. Bu sayede farklı görevdeki İHA’lar farklı irtifada çalışmış olacaklar, olası karışıklık 

durumlarının önüne geçilmiş olacaktır. 

 

4.9. Yaralı Kazazedelerin Alınması 

Birey İHA’lar arasında görev paylaşımı yapıldıktan sonra, yaralı kazazedeler gruplandırılarak 

ayrılır. Ve oluşturulan bu gruplara yaralı tahliyesi için görevlendirilen İHA’lar atanır. İHA’ların yaralı alıp 

bırakma mesafesinde bir hata payı mevcuttur. Bu değişkene senaryo parametrelerini içeren veri 

paketinde “injured_error_range” anahtarı ile erişilebilir. Yaralı kazazedeler gruplandırılırken bu 

değişkene bağlı olarak gruplandırılır. Örneğin injured_error_range değişkeni 10 metre ise, 10 metrelik 

yarıçap içerisindeki yaralılar kümelenecektir.  Bu sayede yaralı tahliyesi ile görevlendirilen İHA’ların aynı 

anda birbirine çok yakın olan yaralıları almaya çalışması engellenmiş olacaktır. 
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Şekil 4.18 İHA’ların farklı hasta kümeleri üzerinde tahliye görevini yapması. 

 

İHA’nın atandığı yaralıyı alabilmesi için, senaryo parametrelerinde bulunan gerekli maksimum 

yüksekliğe(“injured_pick_up_height”) alçalmalı ve orada gerekli minimum 

süre(“injured_pick_up_duration”) kadar beklemelidir. Bu şartlar sağlandığında, bireyin yaralıyı başarılı 

bir şekilde aldığı varsayılacaktır.  

 

Birbirine yakın gruplarda çalışan İHA’ların çarpışmasını önlemek için bir sıra öncelik ataması 

yapılmaktadır. İHA atandığı konuma yaklaştığında, alçalmaya başlamadan önce, diğer İHA’ların  2 

boyuttaki uzaklıklarını hesaplar. Eğer 30 metrelik yarıçap içerisinde başka İHA veya İHA’lar varsa, bu 

İHA’ların anlık irtifaları kıyaslanır ve düşük irtifaya sahip olana sıra verilir. Sıra önceliğini alan İHA yaralıyı 

almak için alçalmaya başlarken diğer İHA’lar sabit bir şekilde beklerler. Öncelikli İHA yaralıyı alıp 30 

metrelik yarıçaptan çıktıktan sonra, kalan İHA’lar arasında tekrar öncelik ataması yapılır. 

 

1      2 

 
Şekil 4.19 Sıra öncelik atamasının gösterilmesi. 
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 4.10.  Yaralı Kazazedelerin Tahliye Edilmesi 

Birey İHA yaralı kazazedeyi aldıktan sonra, yaralıyı kendisine en yakın olan hastaneye tahliye 

etmekle görevlidir. Bireyin İHA veri paketinde, iletişim menzilindeki hastaneler ve hastanelere ait konum 

ve kota bilgileri bulunmaktadır.  

Şekil 4.20 Hastane bilgilerini içeren örnek veri paketi. 

 

İHA kendisine en yakın olan hastaneyi tespit ettikten sonra, hastanenin kotasını kontrol 

edecektir. Eğer kota dolu ise, İHA en yakın başka hastaneye yönelecektir. 

 

Hastaneye varan İHA’nın yaralıyı başarılı bir şekilde bırakabilmesi için, yaralı  alırken olduğu 

gibi, alçalması gereken bir maksimum irtifa(“injured_release_height”) ve beklemesi gereken bir minimum 

süre(“injured_release_duration”) değeri vardır. Örneğin injured_release_height değeri 15, 

injured_release_duration değeri 10 ise; İHA yaralıyı bırakabilmek için 15 ft veya daha düşük bir irtifaya 

alçalmalı ve o irtifada en az 10 saniye beklemelidir. 

  

Eğer İHA’nın gittiği hastanede, halihazırda tahliye işlemini sürdüren bir başka İHA varsa, 

sonradan gelen İHA hastanenin üzerinde irtifasını arttıracak ve hastanenin boşalmasını bekleyecektir. 

Tahliye işlemini bitiren İHA hastaneden ayrılacak ve beklemekte olan İHA yaralıyı bırakmak için 

alçalacaktır. 

 

4.11. Üsse Geri Dönme 

İHA’ların yakıtları sınırlıdır, bu da yakıtları bitmeden üsse geri dönmeleri ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. İHA’lar başlangıç noktalarını hafızalarında tutarlar ve görevlerini icra ettikleri her an 

yakıtlarını kontrol ederler. Yakıtları optimum hızda üsse geri dönmeye yetecek kadar kaldığında geri 

dönüş işlemine başlar ve senaryoya başladıkları noktaya inişi gerçekleştirirler. 

 

5. TEMEL GÖREV İSTERLERİNİN DOĞRULANDIĞININ GÖSTERİLMESİ 

Bu başlık altında, “Tasarım Çözümü” başlığı altında anlatılan yarışma görev isterlerinin 

sağlanmasına yönelik algoritmik çözümlerin detaylı teknik anlatımının yapılması ve teorik anlatımların 

pratikte doğrulandığının gösterilmesi amaçlanmıştır. 

 

Sürünün kontrol yazılımının tamamı “Python” programlama dili ile geliştirilmiştir. Sürüdeki İHA 

sayısından etkilenmeyecek şekilde genel kapsamlı, jenerik bir sınıf(class) geliştirilmiştir. Bu sayede 

bütün bireylerin kontrol ve karar mekanizmaları aynı sınıf  ile yönetilebilmektedir. 

 

 “AgentUAV” isimli, sürü zekası algoritmalarını içinde barındıran class ve sisteme yönelik diğer 

betik(script)’ler Docker konteyneri içerisinde geliştirilmektedir. AgentUAV, belirli TCP/UDP portları 

üzerinden yarışma YGK’i ile haberleşmektedir. Yarışma YGK ve bütün haberleşme sistemi yarışma 

komitesi tarafından sağlanmakta olup, yarışmacılardan sadece sürü sistemine yönelik uygulamaları 

geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

Geliştirilen çözümlerin pratikte uygulanması “Gazebo” robotik simülatörü üzerinden yapılacaktır. 

Gazebo, hem kapalı hem açık mekanlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu, ücretsiz bir robot deney 

ortamıdır. Birden fazla robotu 3D ortamda simüle edebilme özelliğine sahiptir. Sistemin haberleşme 

altyapısını ise “RabbitMQ” isimli mesaj aracısı yazılımı oluşturmaktadır.  
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5.1.  Klasör Yapısı 

Docker konteynerinde, uygulamaya yönelik yazılımların geliştirildiği dizinin klasör yapısı aşağıdaki 

gibidir: 

 

|-- Dockerfile 

|-- __init__.py 

|-- __pycache__ 

|   `-- sample_uav.cpython-35.pyc 

|-- agent_uav.py 

|-- agent_uav.pyc 

|-- base 

|   |-- __init__.py 

|   |-- __init__.pyc 

|   |-- base_uav.py 

|   |-- base_uav.pyc 

|   |-- rabbit_communication.py 

|   `-- rabbit_communication.pyc 

|-- main.py 

|-- test 

|   |-- __init__.py 

|   |-- keyboard_teleop.py 

|   `-- listen_uav_msg.py 

|-- util.py 

`-- util.pyc 

 

Ana dizin altında “base” ve “test” adında iki ayrı dizin bulunmaktadır. Base dizini 2 adet Python 

modülü içermektedir: base_uav.py ve rabbit_communication.py. Bu iki modül yarışma komitesi 

tarafından verilmiş olup, AgentUAV sınıfı ile simülasyon ortamı arasındaki haberleşmeyi sağlayan 

fonksiyonlar içermektedir. Test klasöründe ise birey İHA’ları ve simülasyon ortamını kontrol etmeye 

yarayan iki adet betik bulunmaktadır.  

 

5.2. BaseUAV Sınıfı 

AgentUAV sınıfı, base klasörü altında bulunan base_uav.py içindeki “BaseUAV”sınıfından 

kalıtılmaktadır(inheritance).  



25 
 

 
 

     Şekil 5.1 BaseUAV sınıfı. 

 

BaseUAV’den kalıtılan sınıf içerisinde __init__(), start_listening() ve send_move_cmd() 

fonksiyonlarının ezilmemesi gerekmektedir. Kalıtılmış olan AgentUAV sınıfında initialize(), act()  ve diğer 

kontrol fonksiyonları yarışmacılar tarafından geliştirilmelidir.  

 

BaseUAV sınıfında, 9. satırdaki “self.params” değişkenine, simülasyonun başında senaryoya ait 

parametreler atanmaktadır.  
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Şekil 5.2 Simülasyon Ortamı Örnek Veri Paketi(self.params). 

 

 

 

21. satırdaki “self.uav_msg” değişkeninde ise İHA’nın kendisine ve haberleşme menzilindeki 

diğer İHA’lara ait konum bilgileri, formasyon bilgileri ve kılavuz İHA’ya ait konum bilgileri gibi veriler 

tutulmaktadır.  
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Şekil 5.3 İHA Durum ve İHA Zincir Örnek Veri Paketi(self.uav_msg). 
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5.3.  “main.py” Sürücü Kodu 

Ana dizinin altında bulunan “main.py” dosyasının içerisinde, birey İHA kontrolcülerinin 

koşturulmasını sağlayan sürücü kod bulunmaktadır. Betiği çalıştırırken, argüman olarak İHA ID’sinin 

belirtilmesi zorunludur. Harici olarak IP numarası ve port numarası da belirtilebilir. Sadece ID girildiği 

taktirde, IP ve port numarası varsayılan olarak atanmaktadır. Betik, argüman olarak alınan ID,IP no ve 

port no ile AgentUAV sınıfına ait bir “uav” nesnesi oluşturarak İHA kontrolcüsünü çalışır hale getirir. 

Docker konteyneri içerisinde, kaynak kodları dizininde aşağıdaki komut çalıştırılarak belirtilen ID’ye sahip 

İHA ayağa kaldırılmış olur. Bu işlem, kontrol etmek istenilen her birey İHA için ayrı olarak yapılmalıdır. 

python main.py [ID] [IP] [Port] 

 

Örneğin,aşağıdaki komut ile 0 numaralı ID’ye sahip İHA çalıştırılmış olur. 

python main.py 0 

 

5.4. AgentUAV Sınıfı  

Bu başlık altında, tasarım çözümü kısmında açıklanan sürü algoritmalarının uygulamalarını 

içeren agent_uav.py dosyasının içerisindeki AgentUAV sınıfının detaylı anlatımı yapılacaktır. 

 
Şekil 5.4 – BaseUAV ve AgentUAV sınıflarına ait UML diyagramı. 
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5.4.1. Kullanılan Harici Kütüphaneler 

AgentUAV sınıfınının kalıtılabilmesi için öncelikle BaseUAV sınıfının base/base_uav.py 

dizininden eklenmesi(import) gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir takım formüllerde kullanılmak üzere 

bazı matematik fonksiyonlarına(sin,cos vb.) ihtiyaç vardır. Bu fonksiyonların da “math” kütüphanesinden 

eklenmesi gerekmektedir. 

 
 

 

5.4.2. initialize() Fonksiyonu 

initialize() fonksiyonu İHA kontrolcüleri aktif edildiğinde çalışan ilk fonksiyondur. Sadece bir kez 

çalışmaktadır. Sınıfa ait değişkenler burada tanımlanmaktadır. initialize() fonksiyonunda, BaseUAV 

sınıfına ait bir değişken olan self.params değişkeni ile senaryo parametrelerine erişim 

sağlanabilmektedir. Fakat self.uav_msg değişkeninde tutulan İHA durum verilerine erişim 

sağlanamamaktadır. 

 
 

5.4.3. initial_takeoff() Fonksiyonu 

initial_takeoff(), 4.1 nolu başlıkta tanımlanan kalkış aşamasını kontrol eden fonksiyondur. self 

dışında  harici bir parametre almaz. Tamamlandığında 3 boyuttaki hedef konum bilgilerini 

döndürür(x,y,z). 

 

Bu fonksiyon, kılavuz İHA’nın x eksenindeki hızı 0’dan yükselene kadar çalışır. Kılavuz İHA hareket 

etmeye başladığı anda kalkış aşaması tamamlanmış varsayılır. 
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Fonksiyon ilk olarak o anki istenen formasyon tipini kontrol eder. İstenilen formasyona göre, 

formasyona girmek için gerekli olan konum bilgilerini(x,y,z) çağırır.  

 
Daha sonra initialize() fonksiyonunda tanımlanan self.reached_starting_height değişkenini 

kontrol eder. Eğer değişken “False” değerine sahipse 4.1 numaralı formül ile birey İHA’ya ait kalkış 

irtifası  ve başlangıç yüksekliğine ulaştığını belirtecek bir eşik(thresh) irtifa değeri belirlenir.  

 
Eğer İHA belirlenen irtifaya ulaşmış ise: hedef irtifası, formasyon alması için gerekli olan 

irtifanının 20ft fazlasına eşitlenir. Bunun amacı yükselme ivmesini arttırmak ve kalkış tamamlanmadan 

önce birey İHA’nın formasyon için gerekli irtifaya yükselmesini sağlamaktır. Fonksiyon son olarak hedef 

x konumu, hedef y konumu ve hedef irtifa değerlerini “tuple” nesnesi olarak, hareket komutları içeren 

fonksiyonlarda kullanılmak üzere döndürür. 

 
 

 

5.4.4. take_arrow_formation() Fonksiyonu 

take_arrow_formation() fonksiyonu, formasyon parametreleri ve kılavuz İHA’nın konuma göre, 

birey İHA’nın formasyon alabilmesi için bulunması gereken konumu döndürür. 

 

İlk olarak formasyon parametreleri ve kılavuza ait bilgiler değişkenlere atanır. Devamında ise 

4.2.1 numaralı başlıkta bahsedildiği gibi, a_k değişkeninden 90 derece çıkarılır. a_k değişkeninin mutlak 

değerinden 180 derece çıkarılarak ang_diff değişkeni oluşturulur. 



31 
 

 
 

Devamında ise, Tasarım Çözümü kısmında açıklanan ok başı formasyon geometrisi oluşturulur. 

Trigonometrik formüller için math kütüphanesinin “sin()” ve “cos()“ fonksiyonlarından faydalanılmıştır. 

sin() ve cos() fonksiyonları radyan değer kabul etmektedir. Derece ile işlem yapabilmek için yine math 

kütüphanesinin radians() fonksiyonu kullanılmıştır.  

 

take_arrow_formation() fonksiyonu a_k açısının değeri ve birey İHA’nın ID’sine göre 3 boyutta 

hedef konum hesaplar. Hesaplanan konum “target_position” değişkeninde tuple nesnesi olarak tutulur. 

En son, hesaplanan target_position değeri döndürülür. 

 
 

5.4.5. take_prism_formation() Fonksiyonu 

take_prism_formation() fonksiyonu, formasyon parametreleri ve kılavuz İHA’nın konuma göre, 

birey İHA’nın formasyon alabilmesi için bulunması gereken konumu döndürür. 

 

İlk başta take_arrow_formation()’da olduğu gibi gerekli parametreler değişkenlere atanır. Koordinat 

düzleminde işlem yapılabilmesi için a_k değeri değiştirilir ve ang_diff değişkeninin ataması yapılır. 
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Devamında ise a_k değeri ve bireyin sahip olduğu ID numarasına göre hedef konum ataması 

yapabilmek için if-else kontrolleri yapılır. Bu kısımda take_arrow_formation() fonksiyonundan farklı 

olarak ekstra değişkenler oluşturulur. Tasarım çözümünde anlatıldığı gibi prizma geometrisi, ok başı 

geometrisi yaklaşımı ile oluşturulur. Bu nedenle ok başı formasyonunda olan fakat prizmada olmayan 

a_b değerinin ataması yapılır. Aynı şekilde, ok başındakine benzer u_b değişkeni oluşturulur.  

a_b değeri atanırken math  kütüphanesine ait arctan2() fonksiyonu kullanılmıştır. arctan2() parametre 

olarak 2 değer alır ve bu değerlerin arktanjant’ını hesaplar. Prizma parametrelerinde halihazırda u_b 

değeri mevcut olduğu için, oluşturulan yeni değer hypotenuse adlı değişkende tutulur. hypotenuse 

hesaplanırken math kütüphanesinin hypot() fonksiyonundan faydalanılmıştır. hypot() fonksiyonu 

parametre olarak iki değer alır ve bu değerlerin hipotenüsünü hesaplar. 

 

take_prism_formation() fonksiyonu a_k açısının değeri ve birey İHA’nın ID’sine göre 3 boyutta 

hedef konum hesaplar. take_arrow_formation()’dan farklı olarak ID’nın tek veya çift olmasına göre değil, 

ID’nın 4’e bölümünden kalana göre konum hesaplaması yapılır. Hesaplanan konum “target_position” 

değişkeninde tuple nesnesi olarak tutulur. En son, hesaplanan target_position değeri döndürülür. 
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5.4.6. sweep_the_area() fonksiyonu 

“sweep_the_area()”, 4.6 nolu başlıkta tanımlanan afet alanının taranması aşamasını 

gerçekleştirmeye yarayan fonksiyondur.self harici bir parametre almaz. Tamamlandığında 3 boyuttaki 

hedef konum bilgilerini döndürür. 

Bu fonksiyon kılavuz İHA’dan dispatch sinyali olarak ikinci kez True gelmesiyle devreye girer ve İHA’lar 

kendilerine atanan alanı taramayı bitirene kadar çalışmaya devam eder. 

Kodu okumanın ve yazmanın kolaylaştırılabilmesi için öncelikle YGK’dan gelen afet alanının 

koordinatlarının, İHA ID’lerinin, toplam İHA sayısının, İHA kameralarının maksimum görüş yüksekliğinin 

ve İHA kameralarının yataydaki görüş açıları değişkenlere atanmıştır. “camera_length” değişkeninde 

tanjant işleminin yapılabilmesi için python math kütüphanesinden tan() fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

 

Daha sonra afet alanı toplam İHA sayısına göre bölünür ve her İHA’ya ID’lerine bağlı olarak özel 

bir tarama alanı çıkartılır.İHA’lar ID’si kendisinden bir sonraki İHA’nın tarama alanı da hesaplar ve o 
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alana girdiğinde taramayı bitirdiğini varsayar. Konsola alan taramasına başladığının bilgisi yazdırır.

 
 

Fonksiyon, taramanın hangi aşamasında olduğunu kontrol eder. İki aşama vardır, bu aşamalar 

boolean veri tipi tutan “sweeping_target “ değişkeni ile kontrol edilmektedir. sweeping_target 

değişkeninin False olduğu durumlarda İHA’ların hedefleri şekil 4.6.x de gösterilen afet alanının sağ 

kenarı olmaktadır. sweeping_target değişkeninin True olduğu durumlarda ise İHA’ların hedefleri afet 

alanının sol kenarında olmaktadır.İHA’lar mevcut hedeflerine 5 metre kadar yaklaştıklarında 

sweeping_target değişkeninde tutulan değere mevcut değerine zıt olan değer verilir. İHA’ların mevcut 

hedeflerine olan uzaklığın hesaplanabilmesi için python math kütüphanesinden “hypot()” fonksiyonu 

kullanılmıştır. “swoop_count” değişkeni İHA’ların şekil 4.6.x de gösterilen zikzak şeklini çizmelerini 

sağlamaktadır, İHA’ların hedefleri her sol kenardan sağ kenara değiştiğinde bir artmaktadır.

  
İHA’nın sıradaki hedefi ID’si kendisinden bir sonraki İHA’nın ID’sinin tarama alanının içine girdiği anda 

fonksiyondan çıkılmaktadır. 

 

5.4.7. collect_and_deliver_injured() Fonksiyonu 

Collect_and_deliver_injured() fonksiyonu 4.9 ve 4.10 nolu başlıkta tanımlanan yaralı 

kazazedelerin alınması ve yaralı kazazedelerin tahliye edilmesi aşamasını kontrol eden fonksiyondur. 

Fonksiyon self dışında parametre almaz. Fonksiyondan çıktı olarak x,y,z koordinatlarında hedef konum 

bilgisi döner. Bu fonksiyon afet bölgesinin taranması işlemi bittikten sonra çalışmaya başlar ve İHA’nın 

yakıtı kritik seviyeye gelene kadar çalışmaya devam eder. 

Öncelikle hastanelerin sayısı YGK’dan gelen “hospitals_in_range” verisinden 

number_of_hospitals değişkenine atanır. Hastanelerin koordinatlarının içine atılabilmesi için boş bir 

“hospitals_locations” ve İHA’ların hastanelere olan uzaklıkların içine atılabilmesi için boş bir 

“distances_to_hospitals” listeleri oluşturulur. 

Hastanelerin konumları YGK’dan geldiği an hospitals_locations listesine eklenir. Python math 

kütüphanesinden hypot() fonksiyonu yardımı ile İHA’ların hastanelere olan uzaklıkları hesaplanır ve 

distances_to_hospitals listesine eklenir. İHA’ya göre en yakın olan hastanenin hospitals_locations 
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listesindeki indexi “closest_hospital_index” değişkenine atanır. 

 
 

YGK’dan gelen afet alanındaki toplam kişi sayısı “number_of_people” değişkenine atanır. 

YGK’dan gelen yaralıların konumlarının koordinatlarını “injured_people_locations” listesine atılır. 

İHA’ların yaralılara olan uzaklıkları ise python math kütüphanesinin hypot() fonksiyonu yardımıyla 

hesaplanır ve “distances_to_injured” listesine atılır. 

 
 

Yaralı kazazedelerin birbirlerine olan uzaklıkları iki boyutlu olan “distances_between_injured” 

listesine atılır. İki kazazede arasındaki mesafe YGK’dan gelen ve İHA’ların yaralıların ne kadar 

yakınında bulunduğunda Yaralıları alabileceklerini belirten “injured_error_range” in yarısı kadar yarıçap 

kadar ise karşılaştırılan yaralılardan ikincisinin konumu 0,0 olarak değiştirilir. 

 
 

Yaralı kazazedelerden konumu 0,0 olanların konum bilgisi injured_people_locations listesinden 

silinir ve injured_people_count değişkeninden bir eksiltilir. 
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Eğer tespit edilen yaralı kazazede sayısı 0 değil ise İHA ID’lerine göre İHA’lara, tespit edilen 

yaralıların sayısını belirten injured_people_count’ değişkeninin İHA’nın kendi ID’sine bölümünden kalan 

sayı assigned_injured_index değişkenine atanır. Bu sayede her yaralı grubuna farklı İHA’lar 

yönlendirilmiş olur. 

 
 

YGK’dan İHA’nın o sırada yaralı taşımakta olup olmadığı bilgisi “active_uav”-

“injured_rescue_status”-“isCarrying” mesajından gelmektedir. Eğer İHA yaralı taşımıyorsa 

“persons_position” değişkenine yukarıda İHA’ya atanan yaralının konumu atanır. İHA’nın yaralıya olan 

uzaklığı hesaplanır. Eğer bu uzaklık 25’ten fazla ise İHA ID’sine özel olarak atanan yükseklikte 

yaralının konumuda gider. Eğer İHA’nın yaralıya olan uzaklığı 25 metreden az ise ve eğer o sırada 

İHA o alanda bulunan diğer İHA’lara göre öncelikliyse, İHA YGK’dan gelen ve İHA’ların yaralıları 

almaya başlayabileceği maksimum yükseklik olan “injured_pick_up_height”a alçalır. Eğer İHA o 

alanda bulunan diğer İHA’lara göre öncelikte değilse yaralının konumunda kendine atanan yükseklikte 

bekler. 

 

Eğer İHA yaralı taşıyorsa en yakın hastanenin konumu İHA’ya hedef olarak atanır. İHA 

hastaneye 25 metre kadar yaklaştığında öncelik hangi İHA’daysa o İHA YGK’dan gelen ve İHA’ların 

yaralıları bırakabileceği maksimum yüksekliği ifade eden “injured_release_height” ın yarısı kadar irtifaya 

alçalır.Eğer öncelik kendinde değilse İHA hastanenin konumunda kendine özel olarak atanan 

yükseklikte bekler. İHA yaralıyı bıraktıktan sonra öncelikle kendi ID’sine özel atanan irtifaya çıkar, daha 

sonra sıradaki yaralının konumuna ilerlemeye başlar.  
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5.4.8. telecom() Fonksiyonu 

telecom() 4.8 nolu başlıkta belirtilen algoritmayı hayata geçiren fonksiyondur. Self dışında 

parametre almaz. Tamamlandığında 3 boyuttaki hedef bilgilerini döndürür(x,y,z). Bu fonksiyon alan 

taraması bittikten sonra çalışmaya başlar ve İHA’nın yakıtı kritik seviyeye gelene kadar çalışmaya 

devam eder. 

Öncelikle toplam kazazede sayısı “number_of_people”  değişkenine atanır. Daha sonra 

sağlıklı kazazedelerin konumları “healthy_people_locations” listesine, İHA’ların o kazazedelere olan 

uzaklıkları ise “distances_to_healthy” listesine eklenir.

 
 

 

Daha sonra sağlıklı kazazedelerin birbirlerine olan uzaklıkları iki boyutlu olan 

“distances_between_healthy” listesine eklenir. Eğer bu bireyler arasındaki uzaklık YGK’dan gelen 

“telecom_radius” değerinin yarısı yarıçapında ise karşılaştırılan bu bireylerden ikinci bireyin x ve y 

koordinatlarındaki konu 0,0 olarak değiştirilir. 
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Eğer sağlıklı bireyin konumu 0,0 ise healthy_people_locations listesinden bu bireyin 

konumunun koordinatları silinir. 

 
 

Eğer tespit edilen sağlıklı kazazede sayısı 0 değil ise İHA ID’lerine göre İHA’lara, tespit edilen 

sağlıklı kazazede sayısını belirten “healthy_people_count’ değişkeninin İHA’nın kendi ID’sine 

bölümünden kalan sayı assigned_healthy_index değişkenine atanır. Bu sayede her sağlıklı kazazede 

grubuna farklı İHA’lar yönlendirilmiş olur. 

 
  

Daha sonra İHA’lara özel atanan sağlıklı bireylerin konumu hedef olarak atanır. Eğer 

Hedeflerine olan uzaklıkları 10 metreden büyük ise ve İHA’nın anlık irtifası YGK’dan gelen ve İHA’ların 

sağlıklı kazazedelere Telekom hizmeti verebileceği maksimum yüksekliği belirten 

“telecom_height_max” dan gelen irtifa bilgisinden 10 metre fazlasından alçakta ise İHA’ya hedef olarak 

kendi konumu verilir, hedef irtifa olarak ise telecom_height_max parametresinin 20 metre fazlası atanır. 

İHA, atanan irtifa’ya vardığında ise hedef olarak kendisine özel atanan sağlık kazazede alanı verilir. 

İHA’nın hedefine olan uzaklığı 10 metreden az ise İHA irtifasını “telecom_height_max” parametresinin 

10 metre eksiğine alçaltır. 
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5.4.9. pickup_uav_in_proximity() Fonksiyonu 

pickup_uav_in_proximity() fonksiyonu, Tasarım Çözümü kısmında, 4.9 ve 4.10 numaralı 

başlıklarda anlatılan yaralı alma-bırakma işlemlerindeki öncelik sırasının belirlenmesi için kullanılır. 

Harici bir parametre almaz, varsa önceliğe sahip İHA’nın ID’sini eğer yoksa False değerini döndürür.  

 

İlk olarak birey İHA’nın kendisine ait ID,anlık konum ve irtifa bilgileri 

distances_between_all_uavs isimli listeye atılır. Haberleşme menzilindeki İHA sayısı uavs_on_link 

değişkenine atanır. 

 
 

Daha sonra birey İHA, haberleşme menzilindeki diğer İHA’ların kendisine olan uzaklığını 

hesaplar ve 30 metreden yakın olanların ID, anlık konum ve irtifa bilgilerini distances_between_all_uavs 

listesine ekler. Bu işlem için iç içe iki adet for döngüsü kullanılmıştır. Birey İHA’nın bilgileri hali hazırda 

listeye eklendiği için bu işleme kendisini dahil etmez. 2. döngü içerisinde try-except ikilisi kullanılmıştır. 

Bunun sebebi düşen İHA’ların bilgisine ulaşılmaya çalışıldığında ortaya çıkan “KeyError” hatasının 

önüne geçmektir. 

 
Devamında ise eğer bireyin 30 metre yakınında başka İHA var ise, bu İHA’lar içerisinde en 

düşük irtifaya sahip olan tespit edilir ve bu İHA’nın ID’sinin 1 fazlası döndürülür. 1 eklenmesinin sebebi, 

0 numaralı ID döndürüldüğünde if kontrollerinde False olarak işlem görmesidir(0 = False). Bu fonksiyon 

çağrısından sonra işlem yapılırken, gelen ID’den 1 çıkarılır. Eğer yakınlarda başka İHA yok ise, 

fonksiyon False değerini döndürür. 
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5.4.10. uav_in_proximity() Fonksiyonu 

uav_in_proximity() fonksiyonu, 4.5 numaralı başlıkta anlatılan çarpışmadan kaçınma 

algoritmasının bir kısmını oluşturur. Çalışma mantığı pickup_uav__in_proximity() ile aynıdır. Farklı yanı 

uav_in_proximity() fonksiyonunun farklı görev evrelerinde farklı çarpışma menzili oluşturmasıdır. Yaralı 

alma-bırakma ve telekomünikasyon görevlerinde 30, kalkış ve formasyon aşamalarında 20 metre 

yakındaki İHA’ları kontrol etmektedir. Afet bölgesinin taranması aşamasında ise çarpışmadan kaçınma 

menzili, birey İHA’nın anlık hızına eşitlenmiştir. 

 
 

Belirlenen menzilin içindeki İHA’lar tespit edildikten sonra, düşük irtifaya sahip olan belirlenir ve 

bu İHA’nın ID’si döndürülür. Eğer menzilde başka İHA yoksa False değeri döndürülür. 

 

5.4.11. gps_jammed() Fonksiyonu 

gps_jammed(), birey İHA’ya ulaşan GPS verilerinde gürültü olup olmadığını kontrol eder. Eğer 

veriler arasında yüksek oranda sapma var ise İHA’nın bozuk GPS bölgesinde olduğu varsayılır. 

 

İlk olarak, bir sınıf değişkeni olan self.two_last_locations listesine İHA’nın anlık konumu eklenir 

ve listedeki ilk eleman listeden çıkarılır. Bu sayede listede İHA’nın sadece son 2 anlık konum bilgisi 

tutulmuş olur. Daha sonra listedeki iki konum bilgisi arasındaki mesafe hesaplanır. Eğer mesafe, 3 

metreden fazla ise bozuk GPS bölgesinde olduğu varsayılır ve fonksiyondan True değeri döndürülür. 

Değil ise False değeri döndürülür. 
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5.4.12. send_move_cmd() Fonksiyonu 

send_move_cmd(),  BaseUAV sınıfı içerisinde tanımlanmış olan bir fonksiyondur. İHA’lara 

hareket komutu verilmesini sağlar. 4 farklı parametre alır. Bunlar İHA’nın x eksenindeki hedef hızı, y 

eksenindeki hedef hızı, anlık konumu ile hedef konum arasındaki açı(target_angle) ve hedef irtifa 

bilgileridir. 

 
 

5.4.13. move_to_target() Fonksiyonu 

move_to_target() fonksiyonu İHA’ların hedef konumlarını(target_position) parametre olarak alır. 

Herhangi bir değişken döndürmez, fakat send_move_cmd() fonksiyonu kullanılarak İHA’ya hareket 

komutları bu fonksiyon içerisinde verilir. 

İlk olarak parametreden gelen target_position değeri kullanılarak İHA ve hedef konum 

arasındaki açı olan target_angle hesaplanır. Daha sonra İHA ile hedefi arasındaki mesafe hesaplanır 

ve dist değişkeninde tutulur. 

 
  Devamında uav_in_proximity() fonksiyonu çağırılır ve dönen değer on_collision_route 

değişkeninde tutulur. Sonraki if bloğunda İHA’nın GPS kesinti bölgesinde olup olmadığı kontrol edilir ve 

eğer değil ise çarpışma menzilinde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer çarpışma menzilinde bir İHA var 

ise, uav_in_proximity()’den dönen ID numarası ile bireyin kendi ID’si karşılaştırılır. Eğer aynı ise birey 

yüksek öncelikli sıraya sahiptir. Bu doğrultuda İHA hızını 4’te 1’ine düşürerek normal rotasında devam 

eder. Eğer düşük öncelikli sıraya sahip ise, hızını 0’a düşürür ve yükselmeye başlar. Çarpışmanın 

engellenmesi için belirlenen hız değeri collision_speed değişkeninde, irtifa değeri ise collision_height 

değişkeninde tutulur. Daha sonra bu değerler send_move_cmd() fonksiyonuna gönderilir. 

 
Eğer çarpışma menzilinde başka bir İHA yok ise, İHA’ların hedeflerine hangi hız değerleri ile 

gideceğinin belirlendiği kod bloğu çalışır. Bu kısım hala geliştirme aşamasında olup, ileride farklılık 

gösterebilir. Hız değerleri dist değişkenine göre belirlenir ve self.x_speed değişkeninde tutulur. Bu 

kontrol bloğu öncelikle kalkış aşamasının tamamlanmış olup olmadığını kontrol eder. 

 

Eğer kalkış aşaması tamamlanmış ise dispatch verisi kontrol edilir. False ise İHA’ların 

formasyon aşamasında olduğu tespit edilmiş olur ve buna uygun hız değerleri atanır. Eğer dispatch 

verisi True ise İHA’nın şu an hangi görevi icra ettiği kontrol edilir. Afet bölgesinin taranması görevinde 

farklı, yaralı tahliye ve telekomünikasyon hizmeti görevlerinde farklı değerler alır. 
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Eğer kalkış aşaması tamamlanmamış ise, İHA’nın başlangıç irtifasına yükselip yükselmediği 

self.reached_starting_height değişkeni ile kontrol edilir. Eğer İHA başlangıç irtifasına ulaştıysa hedefine 

olan uzaklığına göre hız değerleri atanır. En son bu kontrol bloklarından elde edilen self.x_speed değeri 

ve target_angle ile target_position’dan gelen hedef irtifa kullanılarak hareket komutu gönderilir. 

 
 

 

Eğer İHA bozuk GPS bölgesinde ise , 4.3 numaralı başlıktaki prosedür uygulanır. GPS 

bozulmadan hemen önce sonraki formasyon tipinin bilgisine erişim sağlanabilmektedir. Bu yüzden 
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formasyon için gerekli hedef irtifası self.formation_altitude değişkeninde, İHA’nın GPS bozulmadan 

hemen önceki anlık irtifası ise self.jammed_gps_altitude  değişkeninde tutulur. İHA hedef 

açısını(target_angle), kılavuz İHA’nın baş(heading) açısına, hızını ise kılavuz İHA’nın 2 knot eksiğine 

eşitler. En son ise ekrana hedef ve anlık konumu bilgileri gibi veriler yazdırılır. 

 
 

5.4.14. process_uav_msg() Fonksiyonu 

Bu fonksiyon genel olarak İHA durum ve İHA zincir veri paketi ile senaryo parametreleri veri paketinden 

gelen bilgilerin işlenip, düzenlenmesi için kullanılmaktadır. 

 
 

5.4.15. act() Fonksiyonu 

act() fonksiyonu AgentUAV sınıfının ana(main) fonksiyonu olarak değerlendirilebilir. Bu 

fonksiyon döngüde, yani sürekli çalışmaktadır. Bütün görevlerin sürücü(driver) kodu burada 

çalışmaktadır. İHA’nın kalkışı tamamlayıp tamamlamadığına ve dispatch sinyaline göre hangi görevi 

yapacağı burada belirlenir. 

 

İlk olarak self.process_uav_msg() fonksiyonu çağırılır, devamında ise kalkış aşamasının 

tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. Eğer kalkış tamamlanmamış ise self.initial_takeoff() 

fonksiyonu çağırılır ve dönen değer target_position değişkeninde tutulur. 

 
 

Eğer kalkış tamamlanmış ise dispatch sinyali kontrol edilir. Eğer False ise o sırada istenilen 

formasyon tipine göre self.take_arrow_formation() veya self.take_prism_formation() fonksiyonu çağırılır. 

Bu fonksiyonlardan dönen değerler target_position değişkeninde tutulur. 
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dispatch sinyali True ise afet bölgesinin taranması görevinin tamamlanmış olup olmadığı kontrol 

edilir. Eğer tamamlanmamış ise self.sweep_the_area() fonksiyonu çağırılır ve dönen değer 

target_position değişkeninde tutulur.  

 
Eğer tarama işlemi tamamlanmış ise 4.7 numaralı başlıkta anlatıldığı şekilde görev paylaşımı 

yapılır. Birey İHA yaralı tahliyesi ile görevlendirildi ise self.collect_and_deliver_injured() fonksiyonu, 

telekomünikasyon hizmeti ile görevlendirildi ise self.telecom() fonksiyonu çağırılır. Dönen değerler 

target_position değişkeninde tutulur. 

 

En son ise belirlenen target_position parametre olarak verilerek self.move_to_target() 

fonksiyonu çağırılır. 
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5.5. Simülasyona Ait Gazebo Görselleri 

Bu başlık altında, “Tasarım Çözümü” ve “Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi” 

başlıklarında anlatılan sürü zekası algoritmaları ve uygulamalarının doğrulandığının, Gazebo 

simülasyonuna ait görseller ile gösterilmesi amaçlanmıştır. 

 

5.5.1)Kalkış Aşamasına Ait Görseller 

 
Şekil 5.5.1 – İHA’ların kalkış aşamasında farklı irtifalara yükselmesi. 

 

 

 
Şekil 5.5.2 –Kılavuz İHA hareket etmeye başlamadan önce, istenen sürü formasyonunun alınması 
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5.5.2) Ok Başı Formasyonuna Ait Görseller 

 
Şekil 5.5.3 – Ok başı tipindeki sürü formasyonunun oluşturularak kılavuz İHA’nın takip edilmesi. 
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5.5.3. Bozuk GPS Bölgesinde Uygulanan Prosedüre Ait Görseller 

Görsellerin alındığı senaryoda, sürü GPS kesintisi öncesinde ok başı formasyonunda hareket 

ederken, sonrasında prizma formasyonunda hareket etmektedir. Bu şartlar altında sürüdeki bireyler, 

4.3 numaralı başlıkta açıklandığı üzere, normal seyrini koruyarak prizma için gerekli irtifaya 

yükselecek veya alçalacaktır. 

 

 
Şekil 5.5.4 – GPS kesinti bölgesindeki  İHA’ların irtifalarını sıradaki formasyona göre ayarlaması. 
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5.5.4. Prizma Formasyonuna Ait Görseller 

 
Şekil 5.5.5 – Prizma tipindeki sürü formasyonunun oluşturularak kılavuz İHA’nın takip edilmesi. 
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5.5.5. Afet Bölgesinin Taranmasına Ait Görseller 

 
 

Şekil 5.5.6 – Birey İHA’ların kendisine ayırılan bölge doğrultusunda şehri taraması. 
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5.5.6. Yaralı Tahliyesi Görevine Ait Görseller 

 
Şekil 5.5.7 – Birey İHA’nın atandığı yaralıyı almak için alçalması. 

 

 
Şekil 5.5.8 – Birbirine yakın yaralılara atanan iki İHA’nın öncelik sırasına uyması.  
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Şekil 5.5.9 – Taşıdığı yaralıyı hastaneye bırakabilmek için alçalan İHA. 

 

 
Şekil 5.5.10 – Yaralıyı bırakmak için hastaneye gelen İHA’ların öncelik sırasına uyması 
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5.5.7. Telekomünikasyon Hizmeti Görevine Ait Görseller 

 
Şekil 5.5.11 – Telekomünikasyon hizmeti sağlayan İHA’ların, diğer İHA’lardan daha yüksek irtifada  

sabit olarak görevini yapması. 
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5.5.8. Görev Aşamasına Ait Genel Görseller 

 
Şekil 5.5.12 – Sürünün yukarıdan çekilmiş görüntüsü. 

 

 
Şekil 5.5.13 – Sürünün geniş açıdan çekilmiş görüntüsü. 
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