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1. Yönetici Özeti 

 

TEKNOFEST 2019 Sürü İHA Simülasyon Yarışması Finalistlerinden olan takımımız, bu 

seneki Sürü İHA kategorisinde yarışmak üzere tekrardan sürece dahil olmuştur. Bir önceki yıla 

dayanan deneyimlerinden yola çıkarak bu seneki yarışmaya, bünyesine yeni ekip arkadaşları 

katarak devam etmektedir. İlk deneyimimizde elde ettiğimiz tecrübe ile aramıza yeni gelen 

arkadaşlarımızın yaratıcılıkları ve bireysel birikimleri ile yarışmadaki tasarım çözümlerine yeni 

bir bakış açısı getirilmiştir. 

 

Yarışma kurulu tarafından verilen görevde toplumsal bir afette görev almak üzere afet 

bölgesinde arama faaliyetleri sonucunda gerektiğinde Telekomünikasyon hizmeti verebilecek, 

gerektiğinde kurtarma görevi üstlenecek sürü zekasına sahip otonom İHA sistemleri 

geliştirilmesi beklenmektedir.  

 

Toplumsal afetlerde kazazedelerin yaşadığı gerçek problemlerden yola çıkarak oluşturulan 

bu sistemlerde kazazedelere kesintisiz hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Bunun için İHA'larda 

bulunan sınırlı kapasiteye sahip yakıtın verimli kullanılması, afet bölgesi içerisinde iletişimin 

sürekliliğini sağlamak, yaralı olarak bulunabilecek kazazedelerin en uygun hastaneye naklini 

sağlamak gibi belli başlı hedefler bulunmaktadır. Bu raporda bu hedeflere ulaşmak için, Konum 

At Gelelim ekibi olarak bulunan çözümler ve geliştirilen stratejiler açıklamalarıyla verilmiştir. 
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2. Proje Yönetimi 

2.1.  Proje Ekibi ve Şeması 

         Umut Ergin 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Gömülü sistemler ve 3D yazıcı 

teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Self-balancing robot, Multikopterler ve benzeri 

projeleri sonuçlandırmıştır. 

 
   Furkan Güneştaş 
 

İstanbul Kültür Üniversitesinde Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Doğal 

dil işleme, makine öğrenmesi ve veri madenciliği konularında çalışmalarını yürütmektedir. 

 
   Eren Güneştaş 
 

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Özel sektör IT alanında yarı 

zamanlı olarak çalışmaktadır. Otonom sistemler ve büyük veri alanlarında çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

 
   Mümin Can Uçak 
 

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisidir, aynı zamanda Doğuş Teknoloji 

firmasında yarı zamanlı Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır. Mobil Programlama, .Net 

Framework, Veri madenciliği konularında çalışmalarını devam ettirmektedir. 

 
   Can Civekoğlu 
 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisidir.  Veri tabanı 

yönetim sistemleri, kablosuz ağ güvenliği ve bilgisayar mimarileri alanlarında çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

 
   Merthan Özdemir 
 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2. Sınıf öğrencisidir. Veri 

madenciliği ve İnsansız Hava Araçları Teknolojilerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Şekil-1: Konum At Gelelim Ekip Şeması 

2.2.  Proje Takvimi 

Şekil 1’de proje takvimi verilmiştir. Sürü İHA simülasyon yarışmasını anlamak ve 

yarışmaya hazırlanmak amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde (Ocak ayının başından 

Mayıs ayının ortasına kadar) veriler elde edildi. Ekip üyeleri kendilerine uygun görevleri 

(Mart ayı içerisinde) seçerken senaryoda gerçekleştirilecek görevler hakkında senaryo 

stratejileri (Mart ayının ortasından Nisan ayının ortasına kadar) belirledi. Stratejiler 

belirledikten sonra yürütülen çalışmalar hakkında rapor (Nisan ayının ortasından Mayıs 

ayının son haftasına kadar) hazırlandı. Bu süreçte yarışma kurulu tarafından paylaşılan 

ortamın kurulumu (Mayıs ayının başından son haftasına kadar) tamamlandı. Projenin 

geliştirme sürecinin Ağustos ortasına, test ve optimizasyonların ise yarışma tarihine kadar 

sürmesi öngörülmektedir. 

 
             Şekil-2: Konum At Gelelim Proje Takvimi 

 

3. Görev Gereksinimleri 

3.1.  Formasyon Oluşturma ve Uçuş 

Formasyon oluşturma ve uçuş görevlerinin en doğru şekilde yönetilebilmesi için; 

 İHA sürüsü; kılavuz İHA’yı referans alarak doğru bir şekilde formasyon 

oluşturması, uçuş süresince formasyonu koruması, gerektiğinde formasyonlar 

arası geçişi sağlaması ve İHA’ların uçuş süresince çarpışmaması için gerekli 

algoritmanın geliştirilmesi  

 İHA’lar meskûn mahale kadar kılavuz İHA’yı takip etmesi  
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 İHA sürüsünün GPS sinyali bozulduğunda en son kullanılan formasyon düzenini 

koruması 

                       gereklidir. 

3.2.  Alan Tarama ve Kazazede Tespiti 

Alan taraması ve kazazede tespitinin en doğru şekilde yönetilebilmesi için; 

 İHA’nın alan tarama prosedürü için uzman sistemin oluşturulmasına dayanan 

algoritmanın geliştirilmesi 

 Harita dışına çıkılmaması, uzun binalara dikkat edilmesi ve izdüşümleri farklı 

olabilen içbükey veya dışbükey olan yasaklı bölgelere girilmemesi 

 Tarama yapılırken İHA iletişim ağının bütünlüğünün korunması ve İHA’lar arası 

iletişim sekteye uğramadan, en verimli şekilde meskûn mahalin taranması 

                       gereklidir. 
 
 

3.3.  Telekomünikasyon Hizmeti 

Telekomünikasyon hizmetinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için; 

 Telekomünikasyon hizmetinin en efektif şekilde maksimum insana ulaşabilmesi 

için gerekli algoritmanın geliştirilmesi 

 Bir İHA’nın telekomünikasyon hizmeti vereceği kazazede sayısı sınırlıdır. Ayrıca 

bir kazazede aynı anda sadece bir İHA’dan hizmet alabileceğinden, İHA’ların en 

uygun şekilde konumlanması 

 İHA’lar tanımlanan irtifa aralığında hizmet vereceğinden İHA’ların tanımlanan irtifa 

aralığında uçması  

                       gereklidir. 
 
 

3.4.  Yaralı Nakli 

Yaralıların hastaneye nakillerinin en doğru şekilde yerine getirilmesi için; 

 Yaralı naklini, görev öncelik sıralamasında en önde tutarak en efektif şekilde 

maksimum insanı hastaneye ulaştırabilecek şekilde algoritmanın geliştirilmesi 

 Yaralı transferi için görevlendirilen İHA’nın belirtilen irtifada ve belirtilen süre 

zarfında durup yaralıyı teslim alması ve en uygun hastaneye nakil etmesi 

 Hastaneye ulaşan İHA’nın belirtilen irtifada ve sürede durarak yaralıyı nakil 

etmesinin ardından sorumlu olduğu bir önceki görevini sürdürmesi  

                       gereklidir.  
 
 

3.5.  Yakıt Kontrolü ve İletişim Ağı 

Gerçekleştirilen görevlerde minimum yakıt harcanması için; 

 İHA’lar yakıt ikmali yapamadıklarından, İHA’ların mümkün olan en uzun görev 

süresiyle uçması 

 İHA’ların bütün görevlerde yakıtını verimli kullanması 
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 İHA’ların hızı ile yakıt tüketimi arasındaki dengenin sağlanması  

 İHA’nın yakıtı belli bir seviyeye geldiğinde tanımlanan görevi tamamlayacak 

şekilde geri dönüşünü sağlayabilmesi 

 Her bir İHA’nın iletişim menzili kısıtlıdır. İletişim zincirinde mümkün olan en çok 

sayıda İHA’nın bulunması 

                       gereklidir. 
 
                                                 

4. Tasarım Çözümleri 

4.1. Formasyon Oluşturma ve Uçuş 

Çarpışma Engelleyici 

İHA’lar kalkış süreleri yavaşlama süreleri ve yavaşlarken ne kadar yol gittiklerinin hesap 

edilmesi, İHA’ların hızlarına göre durma mesafelerinin hesaplanması ve bunun bir 

eğrisinin oluşturulması ve bu eğri ile İHA’ların takip mesafesinin oluşturulması buna göre 

herhangi bir hızda gidilirken önüne çıkacak herhangi bir yasaklı bölge, İHA, ağaç, bina 

vb. Nesnelerin kontrolü için uzaklık hesabı ve o mesafeden kaçınmak üzere taranacaktır. 

İHA’lar, sahip olduğu hız vektörü ile çevresindeki sabitler ve İHA’ların hız vektörü verileri 

ile potansiyel çarpışmaları hesaplayacak ve buna göre manevrasını güncelleyecektir.  

Algoritma, sabit alanlar (yüksek binalar ve girilmemesi gereken yasaklı alanlar) ve 

hareketli sürü üyeleri bakımından ikiye ayrılmakta. İHA’ların güzergâhı üzerinde sabit 

alan var ise bu güzergâh belirli bir tolerans değeri ile yeniden oluşturulur. İHA’lar yakın 

çevresindeki her İHA’nın hız vektörünü üretir ve bu vektörleri birbirleri arasındaki uzaklığa 

göre tehlike bakımından sınıflar. Çarpışmaları önlemek için kullanılması amaçlanan 

algoritma, mevcut sürü yapısına uyumu ve optimize olabilmesi açısından kesin değildir. 

En kritik algoritmanın çarpışmadan kaçınma olduğu düşünüldüğü için sürekli olarak 

optimize edilecek algoritmadır. 

 
Formasyon oluşturma  

Formasyon başladığında İHA Durum ve İHA Zincir Veri Paketinden gelen parametreler 

doğrultusunda İHA konum noktaları oluşturulur. Kılavuz İHA’ya en uzak İHA’nın ona en 

yakın konum noktasına gidecek şekilde tüm İHA’lar formasyonda yerini alır. 

GPS Bozukluğu  
 
İHA'lar formasyon durumundayken, GPS modülüne bir süreliğine uygulanacak olan 

gürültünün giderilmesinde: 

⦁    Sanal GPS uygulamasının 

⦁    Geçmiş konum bilgileri kullanılarak doğrusal regresyon uygulanmasının 

⦁    Kalman, Mean veya Gauss Filtrelerinin  

  kullanılması amaçlandı. 

 
                       Formasyon Koruma ve Geçişi  
  

İHA’lar formasyon süresince belirlenen düzendeki konumları koruyacaktır ve bu konumlar 

Kılavuz İHA’nın konumu baz alınarak sürekli güncellenecektir. Kılavuz İHA’nın keskin 

dönüşler yapabileceği durumlar da hesaba katılarak, İHA’ların bu keskin manevralar 
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sonucu ortaya çıkan konum değişikliklerinde, yeni konumlarına yerleşmeleri konusunda 

çarpışmamaları gerekmektedir. Bu konum değişiklikleri esnasında, İHA’lar yeni 

konumlarına yerleşirken içerisinde bulundukları duruma göre bir kuyruk yapısına girmeleri 

ve bu kuyruk yapısına göre yerleşmeleri amaçlandı. 

 

4.2. Alan Tarama ve Kazazede Tespiti  

Yasaklı Bölgeler ve Tanımlı Engeller 

İHA’ların karşısına çıkabilecek olan yüksek irtifadaki binalar, yasaklı alanlar veya içbükey-

dışbükey harita şeklinden dolayı ortaya çıkabilecek çarpışmalar, İHA’ların devamlı olarak 

yaptıkları çarpışma önleme fonksiyonları sayesinde önlenecektir. 

Kazazede Tespiti 

Kazazede tespitinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Sürü zekasına sahip olmayan 

rastgele arama, hat tabanlı arama ve grid tabanlı arama yöntemlerini yazılımımızda 

kullanmamaya karar verdik. Aşağıda sürü zekasıyla birlikte geliştirilen alan taramasında 

kestirmeleri olan yöntemler ayrı başlıklarda incelenmiştir. 

Dinamik Ortamda Geliştirilmiş Yapay Potansiyel Alanına Dayalı İHA'nın Üç Boyutlu Yol 

Planlaması 

Dinamik ortamda İnsansız Hava Aracı (İHA) için yol planlama sorununu çözmek amacıyla 

iyileştirilmiş yapay potansiyel alanına dayanan İHA'nın üç boyutlu (3B) yol planlama 

algoritması önerilmiştir. İlk olarak, yol planlamasında ulaşılamayan hedef problemi yapay 

potansiyel alan fonksiyonunun iyileştirilmesi ile çözülmektedir. Daha sonra geliştirilmiş 

algoritma, potansiyel alan kılavuz noktasını ayarlayarak İHA'nın yerel direğe ve şok 

alanına girmesini önleyebilir. Son olarak, yolun optimize edilmesi için bir yol optimizasyon 

yöntemi önerilmektedir. Simülasyon sonuçları, yol planlama algoritmasının İHA'nın 

dinamik ortamda gerçek zamanlı yol yeniden planlamasını sağlayabildiğini ve düzgün bir 

yol oluşturduğunu, geliştirilmiş algoritmanın fizibilitesini ve etkinliğini kanıtladığını 

göstermektedir. 

Karınca Kolonisi 

2005 yılında Shaanxi Motor Tasarım Enstitüsü, Hebei Elektrik Güç Keşif Tasarım 

Akademisi ve Northwestern Politeknik Üniversitesi sürü İHA’ların en uygun yolu 

kullanması için sürüye önderlik edecek İHA’lara algoritma geliştirmek amacıyla karınca 

kolonilerinin koordinasyonu üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Araştırmacılar, ilk karınca 

ve onu takip eden karıncaların hedeflerine giden ve koloniye geri dönen yolları izlemek 

için bir olasılık denklemi uygulamışlardır. Daha sonra yiyecek bulmak için karıncalar 

tarafından kullanılan güzergâhlar (yiyeceğin bulunduğu en yakın ağaç gibi en yakın 

mesafeyi tanımlayacak görsel hedefler kapsamında) gözlemlenmiştir. Karıncaların 

buldukları yiyecekleri yuvalarına taşımaları sırasında bıraktıkları kimyasallar karıncalar 

arasında bir iletişim ağı olarak kabul edilmiş ve İHA’ların da belirli kontrol noktalarını 

kullanarak diğer İHA’ların uğraması gereken veya gerekmeyen bölgeleri işaretlemelerinin 

mümkün olabileceği değerlendirilmiştir. Karıncaların seçtiği rotalar sayesinde oluşturulan 

algoritmaların düşük hata payı sağlaması ve kabul edilebilir ölçülerde mesafe belirlemesi 

nedeniyle İHA’lar için en uygun rotanın belirlenmesinde yöntem olarak 

değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Şekil 3’de İHA’lar karınca kolonisi yöntemi 

kullanılarak alan aramasını gerçekleştirmiştir. Şekilde görülen yuvarlaklar sanal engeller 

olup arama rotası üzerinde işaretlemeler yapılarak arama verimliliği artırılır. 



9 

 

                       
Şekil-3: Karınca Kolonisi Kullanılarak Geliştirilen Uygulama Örneği 

4.3. Telekomünikasyon Hizmeti 

Afetler ve Toplumsal Felaketlerdeki en büyük problem Kriz Yönetimidir. Büyük çaplı 

felaketlerde ne yazık ki genel olarak haberleşme sistemleri aşırı yüklenmekte, bunun 

sonucunda zarar görmektedir. 

Senaryo gereği olarak İHA’lardan aynı zamanda Telekomünikasyon hizmeti 

beklenmektedir. Senaryo süresince, özel olarak sadece telekomünikasyon için hizmet 

verecek İHA’lar bulunacaktır. 

Bu İHA’lar senaryo başında seçilmeyecek, aktif hizmet esnasında belirlenecektir. 

Senaryo süresince sahada bulunan İHA’ların görev esnasında bulunduğu ortama göre 

aktif rol değişimi yapabilecek kapasitede olması amaçlandı. Arama faaliyeti sırasında; 

telekomünikasyon hizmetinin en yoğun kapasitede verilebileceği alanlar 

kaydedilmektedir. Senaryo akışında her bir İHA’nın rol değişimi, içinde bulunduğu duruma 

göre yapılacaktır. Rol değişimi yapacak İHA’lar, o anki telekomünikasyon kapasitesinin 

yoğunluğuna bakarak yakın çevrede bulunan kazazede popülasyonunu yorumlayacak ve 

en fazla insana hizmet sağlayabileceği konumu belirleyip o konumda bekleme durumuna 

geçecektir. 

4.4. Yaralı Nakli 

Senaryo boyunca en önemli hizmetimiz yaralı kazazedeleri hastaneye nakletmektir. 

Bundan ötürü herhangi bir yaralı kazazede bulunduğunda, en kısa sürede en uygun 

hastaneye nakledilecektir. Bulunmuş olan yaralı kazazedeler bir arada bulunabilir. Bu 

yüzden grubu bulan İHA'nın takviyeye ihtiyacı olacaktır. Çevrede bulunan İHA'lardan, 

yaralı kazazedelerin adeti kadarı oraya takviye olarak gelecektir. Eğer bölgede bulunan 

yaralı kurtarma görevindeki İHA sayısı kazazedeleri kurtarma görevinde eksik kalmışsa 

bölgede bulunan diğer İHA’lar tekrar görevlerine dönmek üzere o an bulundukları görevi 

değiştirerek kurtarma operasyonuna desteğe gelecektir. 

4.5. Yakıt Kontrolü 

İHA’lar kalkıştan itibaren sürekli olarak yakıt rezervini kontrol edecektir.  

Gidilen yol başına en az yakıt düşecek şekilde bir parametre üretilecek. Her İHA yakıt 

rezerv kontrolünden sonra üs ile arasındaki mesafeyi ölçüp görevine devam edip 

edemeyeceğine karar verecektir. Eğer devam edemeyecekse üsse en optimum hızda 

geri dönecektir. (Yasak bölgelere ve engellere dikkat edilecektir.) 

 

 

 



10 

 

5. Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 

5.1. Formasyon ve Uçuş 

Çarpışma Engelleyici 

Sürü sistemlerde İHA miktarı görevlerin hızlı bir şekilde icra edilebilmesi açısından ciddi 

önem arz etmektedir. Olası bir durumda İHA’lara gelecek bir zarar görev sürekliğimize 

zarar verecek ayrıca maddi açıdan da büyük kayıp oluşturacaktır. Yarışma komisyonu, 

olası bir kaza durumunu simülasyon içerisinde ceza puanı uygulamasıyla takımlara 

yansıtacaktır. 

 

Oluşturduğumuz sistemde, merkezi olmayan otonom sürü sistemlerde çoğunlukla 

kullanılan Lennard-Jones Potansiyel modelini3 kullandık. 

 

 

 

 

Bu modelde uzaklığa bağlı olarak sanal kuvvet miktarı üretebiliyoruz. Modeldeki Σ ve Ε 

değerleri değiştirilerek potansiyel modeli yeniden düzenleyebiliyor ve farklı durumlar 

(Flocking oluşturma ve sabit cisimlerden kaçınma) için farklı modeller kolaylıkla 

üretilebiliyor. Üretilen kuvvet büyüklüğü ile birbirlerine yaklaşan İHA’ların aralarındaki 

yönlerin zıttı alınarak çarpışma önleme vektörü üretiyoruz, bu vektör de İHA’ların hızlarını 

son aşama olarak düzenliyor ve çarpışmalarını önlüyoruz. 

 

Bu metot kullanılarak oluşturulan sistemde karşı karşıya gelen İHA’lar birbirini sonsuza 

dek itekleyeceği bir deadlock(çıkmaz)8 problemini ortaya çıkartıyor. Bu problemi önlemek 

için de yükseklik kontrolcümüz bu durumu fark edip yükseklik değişimi ile durum 

gerçekleşmeden önce sorunu çözüyor. 

 

İHA’larımız için çarpışma arz edecek başka bir durum ise, İHA’ların nerede olduklarını 

bilememesine sebep olan bozuk bir şekilde gelen GPS verileridir. Oluşan GPS bozukluğu 

durumu bize simülasyon parametreleriyle iletilecektir. Bu senaryoda geliştirdiğimiz sistem 

aktif olacak ve İHA’larımız güvenli bir şekilde hareketlerine devam edecektir. Fakat 
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oluşturulan GPS bozukluğunu önleme algoritması ortalama 50 knot hızında, dakikada 

yaklaşık 2 metre sapma yapmaktadır. Uzun süreli GPS bozukluğu durumu belirli bir değer 

üzerine çıktığında (bu değeri ortam parametrelerince formasyon sırasındaki İHA’lar arası 

uzaklık değerinden elde ediliyor) Lennard-Jones Potansiyeli ile oluşturduğumuz koruma 

çemberimiz bu değerler neticesinde vakit geçtikçe genişleyecek ve bulunma ihtimalimizin 

olduğu noktalarda da koruma sağlayacaktır. 

 
 

 
Formasyon Oluşturma ve Formasyonlar Arası Geçiş 

Simülasyon ortamında sağlamamız gereken 2 çeşit formasyon tipi var. Bunlar sırasıyla 

"ok başı" ve "dikdörtgen prizma" formasyonlarıdır.  

 

Referans olarak verilen "ok başı" formasyonu 

 

Referans olarak verilen "dikdörtgen prizma" formasyonu 

 

Formasyonlardan herhangi birini oluşturabilmemiz için temel verilere ihtiyacımız var. 
Bunlar sırasıyla "a_b", "a_k", "u_b" ve "u_k" olarak adlandırılmış değişkenler olarak bize 
teslim ediliyor. Bu veriler: 
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a_b : “ok başı” formasyonun tepe açısının yarısı 

a_k : Kılavuz baş açısı (pusulaya göre) 

u_b : Komşu bireyler arası uzaklık 

u_k : Kılavuz takip mesafesi 
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Formasyon oluşumu esnasında izlediğimiz yol formasyon tipinden bağımsız başlıyor. İlk 
olarak kılavuz İHA’nın kafa açısı 90° ve konumu (0,0) olduğu varsayılarak, İHA adedi 
kadar konum, formasyon tipi örüntüsü ve temel veriler ile üretiliyor. Sonra da bu konumlar, 
kılavuz İHA’nın gerçek kafa açısına ve konumuna uyarlanıyor.  

Her iki formasyonun ilk İHA konumu, kılavuz İHA’nın tam arkasında "u_k" mesafesinden 
kılavuz İHA’yı takip edecek şekilde yerleştiriliyor. Bundan sonra formasyon örüntüsüne 
bakılarak kalan İHA adeti kadar konum üretiliyor. 

"formasyon konumları" dizisi İHA adeti büyüklüğünde ve indislemesi 0’dan başlayıp İHA 
adetine kadar (dahil değil) gidiyor. 

Aşağıda belirtilen psuedo kod, normalizasyon hariç herhangi bir formasyon için n. 
elemanın konumunu üretir. 

eğer "n" == 0 =>   

"konum"x := - u_k 

"konum"y := 0.0 

"konum"z := "kılavuz_İHA_yükseliği" 

eğer "formasyon_tipi" == "ok_başı" => 

eğer "n" % 2 == 1 =>  

 "açı" := 180 + "a_b" 

eğer "n" % 2 == 0 => 

 "açı" := 180.0 - "a_b" 

"konum"x :=  (x // 2) * cos("açı") * "u_b" - u_k 

"konum"y :=  (x // 2) * sin("açı") * "u_b" 

"konum"z := "kılavuz_İHA_yükseliği" 

eğer "formasyon_tipi" == "dikdörtgen_prisma" => 

"sıra_çarpanı" := "n" // 4 

"sıra_konumu" := "n" % 4 + 1 

eğer "sıra_konumu" % 2 == 1 => 

 eğer "sıra_konumu" == 1 => 

“konum”x :=  -"u_k" -  ("sıra_çarpanı" * "u_b")  

“konum”y :=  -("u_b" / 2) 

“konum”z := "kılavuz_İHA_yükseliği" - "u_b" / 2 

 eğer sıra_konumu == 3 => 

“konum”x :=  -"u_k" -  ("sıra_çarpanı" * "u_b")  

“konum”y :=  -("u_b" / 2) 

“konum”z := "kılavuz_İHA_yükseliği" + "u_b" / 2 

eğer sıra_konumu % 2 == 0 ise => 
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 eğer sıra_konumu == 4 => 

“konum”x :=  -"u_k" -  ("sıra_çarpanı" * "u_b")  

“konum”y :=  ("u_b" / 2) 

“konum”z := "kılavuz_İHA_yükseliği" - "u_b" / 2 

 eğer sıra_konumu == 2 => 

“konum”x :=  -"u_k" -  ("sıra_çarpanı" * "u_b")  

“konum”y :=  ("u_b" / 2) 

“konum”z := "kılavuz_İHA_yükseliği" + "u_b" / 2 

 

Her seferinde bir formasyon tipi için konum dizisi üretilir/güncellenir. Üretilen konum dizisi 
son olarak kılavuz İHA’nın simülasyon ortamındaki konumu ve kafa açısına göre nihai 
yerine taşınır. İlk olarak kılavuz İHA’nın gerçek konumunun "x" ve "y" bileşenleri, 
ürettiğimiz konum dizisinin her elemanının karşılık gelen bileşenine eklenir. Burada "z" ya 
da diğer adıyla yüksekliğimizi güncellemeyiz. 

 

 

Yukarıdaki 2 boyutlu dönüşüm formülü ile konum dizisinin her elemanının "x" ve "y" 
bileşenleri kılavuz İHA’nın kafa açısına göre döndürülür ve nihai konumları elde edilir. 

Yukarıda θ açısı "a_k" değerini temsil eder. 

NOT: simülasyon ortamının özelliklerinden biri de 0° olması gereken eksenin üstüne 90° 
geliyor olması. Bu yüzden "a_k" değerini kullanmayıp 90° eksiğini kullanıyoruz (bu 
sadece formasyon konum üretimi ile alakalı işlemlerde geçerlidir). 

Şu ana kadarki süreçte, sağlanması gereken formasyon tipi için konumlar üretildi. Son 
olarak bu konumlar ile İHA’lar bire bir ilişkilendirilecek. Bunun için ilk olarak konum 
dizisinin her elemanı için döngü koşturulur. Bu özel döngüde, özel konumunu seçmemiş 
İHA’ların konumları ile döngü sahibi konum dizisi elemanının konumunun farkı 
(aralarındaki mesafe) alınır. Bu eşleşmelerin sonucunda döngü tamamlanır ve bu 
değerlerin en düşüğünü sağlamış İHA (hedef konuma en yakın İHA) için özel konumu 
değeri tayin edilir. Bu değer de döngü sahibi konum dizisi elemanının indisidir. Özel 
konum değerine kavuşmuş olan İHA’lar diğer gelecek döngülerde yer almaz. Konum 
dizisinin her elemanı için koşulan ana döngü de bitince işlem tamamlanmış olur. Bu işlem 
sadece 2 sebepten ötürü çağırılır. İlk kez betik çalıştığında ve formasyon değişimi 
olduğunda bu işleme ihtiyaç duyulur. 

İHA’nın özel konum değeri, konum dizisindeki noktalardan kendisi için olanı temsil eder. 
Yukardaki sözü geçen 2 koşul gerçekleşmediği sürece bu değer de değişmez. Sonuç 
olarak İHA, formasyon ihtiyacı sırasında gitmesi gereken noktayı, konum dizisinden bu 
değeri kullanarak (indis şeklinde) bulmuş olur. 
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İHA Kontrol 
 
İHA’larımızın yol/yakıt bakımından en ekonomik hızını 90 knot olarak hesaplamış 
bulunmaktayız. Görevlerini sınırlı yakıtlarıyla etkili bir şekilde tamamlayabilmeleri için 
İHA’larımızın hızlarını 90 knot olarak belirlemiş bulunmaktayız. İHA hareketlerini PID 
kontrolcüsü ile denetlemekteyiz. 
 
 
 

 
 

 
Şekil-4: PID matematik fonksiyonu 

 
PID, İHA’ların yaptığı hareketleri oransal, integral ve türevsel işlemler içeren fonksiyonlar 
ile İHA hızlarımızı istenilen hız eğrilerine göre düzenler. PID değişkenleriyle birlikte 
İHA’ların hızı, gideceğimiz noktaya uzaklığımızdan ve ilerlenen mesafenin zamana 
bölümünden oluşan değerlerin test edilen katsayılarla çarpımından sonra toplamından 
oluşuyor. Bu sayede İHA’ların hızını herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde 
istediğimiz gibi kontrol altına alıyoruz. 
 
İHA’larımızın hareket halindeki ‘x’ ve ‘y’ hızlarını eş zamanlı olarak kontrol ediyoruz ve bu 
bize daha düzgün dönüş sağladığı gibi dönüş esnasındaki zaman kaybını da ortadan 
kaldırıyor. 

 
Şekil-5: x, y kontrolü 

 
Hareket edilen noktaya ve bakış açımıza göre dinamik değişiklik gösteren x, y hızları 
Şekil-5’deki gibidir. 

 
 

GPS Bozukluğu problemi: 

 

GPS bozukluğu durumu, konum değerlerimizi ve hız değerlerimizi bozmaktadır. 

Konumumuza ve hedefe bakarak üretilen hız değerlerimiz GPS bozukluğu durumunda 

düzgün çalışmamakta ve bir arbede oluşturmaktadır. Bu durum İHA’ların güvenliği 

açısından ciddi problem oluşturmaktadır. Oluşturduğumuz yapıda amaç hız 

değerlerimizi ve açı değerimizi kullanarak sanal bir lokasyon üretmektir. 

Oluşturduğumuz yapı, yüksek ve düşük hızda; değişken açı değerlerinde test edilmiş ve 

en sağlıklı sonucu ürettiği için takımca kabul görmüştür. Hata değerimiz ortalama 50 
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knot hızında ve dakikada 2 metre civarındadır. 

 

Oluşturulan bu yapıda bir diğer ihtiyaç ise hız değerlerimizin tahmin edilmesidir. 

İHA’larımızın hızlanma dinamikleri göz önüne alındığında, geçmiş hız değeri ve 

ulaşılması gereken hız değerleri hesaplanıp, anlık hız değeri sağlıklı bir şekilde 

üretilmektedir. 

 
 

5.2. Alan Tarama ve Kazazede Tespiti  

Yasaklı Bölgeler ve Tanımlı Engeller 

İHA’ların karşısına çıkabilecek olan yüksek irtifadaki binalar, yasaklı alanlar veya içbükey-

dışbükey harita şeklinden dolayı ortaya çıkabilecek çarpışmalar, İHA’ların devamlı olarak 

yaptıkları çarpışma önleme fonksiyonları sayesinde önlenecektir. 

Kazazede Tespiti 

Kazazede tespitinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Sürü zekasına sahip olmayan 

rastgele arama, hat tabanlı arama ve grid tabanlı arama yöntemlerini yazılımımızda 

kullanmamaya karar verdik. Aşağıda sürü zekasıyla birlikte geliştirilen alan taramasında 

kestirmeleri olan yöntemler ayrı başlıklarda incelenmiştir.  

Dinamik Ortamda Geliştirilmiş Yapay Potansiyel Alanına Dayalı İHA'nın Üç Boyutlu Yol 

Planlaması  

Dinamik ortamda İnsansız Hava Aracı (İHA) için yol planlama sorununu çözmek 

amacıyla iyileştirilmiş yapay potansiyel alanına dayanan İHA'nın üç boyutlu (3B) yol 

planlama algoritması önerilmiştir. İlk olarak, yol planlamasında ulaşılamayan hedef 

problemi yapay potansiyel alan fonksiyonunun iyileştirilmesi ile çözülmektedir. Daha 

sonra geliştirilmiş algoritma, potansiyel alan kılavuz noktasını ayarlayarak İHA'nın yerel 

direğe ve şok alanına girmesini önleyebilir. Son olarak, yolun optimize edilmesi için bir 

yol optimizasyon yöntemi önerilmektedir. Simülasyon sonuçları, yol planlama 

algoritmasının İHA'nın dinamik ortamda gerçek zamanlı yol yeniden planlamasını 

sağlayabildiğini ve düzgün bir yol oluşturduğunu, geliştirilmiş algoritmanın fizibilitesini ve 

etkinliğini kanıtladığını göstermektedir. 

Alan Tarama 

İHA’lar, formasyon aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra meskûn mahal ortamında 

kazazede ve yaralı arayışlarına başlayacaktır. Yarışma öncesinde ve anında, yaralıların 

nerede olduğuna dair kesin bir kanıya sahip olamadığımız için İHA’lar ekibimizce 

belirlenmiş stratejilere dayanarak arama faaliyetlerini yürütecektir. 

Ekip olarak arama algoritmamızı belli stratejiler üzerinde şekillendirdik ve buna göre 

oluşturduk. 

Tarama algoritmasının dayanağı olan stratejimizi, uluslararası alanda kullanılan triyaj 

yöntemlerinden esinlenerek oluşturduk. Triyaj, herhangi bir acil durum anında (doğal afet, 

yangın, sel, trafik kazası vb.) yaralıların durumunun derecelendirilerek önceliklerinin 

belirlenmesidir.  

Stratejimizi oluştururken, gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz problemler üzerine 

düşündük ve bunların nasıl çözülebileceğine dair fikirlere başvurduk.  

Gerçek bir doğal afet anında; meskûn mahal ortamında bulunan nüfus yoğunluk oranı 

daha yüksek yerleşkeler çevresinde daha yoğun bir problemin yaşanacağı yüksek 

ihtimalle beklenmektedir. Bu yerleşkelere; sanayi bölgeleri, iş merkezleri, hastane 

çevresi, AVM’ler gibi örnekler verilebilir. 
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Yarışma başlangıcında bizimle, arama yapılacak alan ile ilgili verilen veriler arasında 

bölgede bulunan hastanelerin ve yüksek binaların konum bilgileri paylaşılacaktır. Bu bili-

-nen bölgelerin etrafında daha yoğunluklu insan bulunabileceği ihtimali üzerine durarak, 

bu bölgeler arasında bir triyaj çalışması yapmaya çalıştık. Senaryonun başlangıcından 

bu hesaplamalar yapılacak olup, İHA’ların meskûn mahal ortamına ulaşmasının ardından 

İHA’lar, görevlendirildikleri bölgelere giderek, gruplamaların merkezinden başlayarak 

arama faaliyeti yürütecektir.  

Stratejinin algoritması, aşağıda sözel olarak belirtilmiş olup. Ardından görsel ifadelerle 

desteklenmiştir. 

Bu çalışmaya göre stratejimiz; 

 

 Senaryo başlangıcında uzun binalar ve hastanelerin konum bilgileri okunacak. 

 Bu konumlar, sanal bir harita üzerine yerleştirilecek. 

 Uzun binalara 1, hastanelere 2 ağırlık verilerek bir yoğunluk haritası 

oluşturulacak 

 Bu yoğunluk haritasına dayanarak; her bir yoğunluk merkezi, belirli bir çap 

içerisinde olduğu yoğunluk merkezleri ile gruplanacak.  

 Bölge sayısı ve yoğunluk oranları ile elimizde ki İHA’lar rakamsal olarak 

oranlanacak. 

 Oranlanan sayıda İHA’lar, arama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bölgelere 

dağılacak. 

 Bölgeye ulaşan İHA’lar, bölgelerden başlayarak yayılan bir arama algoritması 

ile görevine başlayacak. 

 

İlgili stratejinin görsel anlatımı, aşağıda örnek olarak “Erzincan” haritası üzerinden 

gösterilmiştir. 

 
Şekil-6: Senaryo başlangıcında konum bilgileri verilerek oluşturulmuş sanal harita 

 



18 

 

 
Şekil-7: Harita elemanlarına ağırlık verilerek oluşturulmuş yoğunluk haritası 

 

 
Şekil-8: Yoğunluk haritası üzerinden gruplamalar yapılması 
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Şekil-9: Bölgelerin yoğunlukları ile helikopter sayısının oranlanması ile elde edilen İHA 

dağılımı 

 
Bahsi geçen stratejiyi kullanan bizler için bu yöntemin en büyük avantajı; şehir merkezleri, 
iş yerleri gibi merkezi konumda olup, nüfus yoğunluğunun daha yüksek olabileceği 
noktalarda gerek telekomünikasyon gerek ise yaralı tahliyesi görevlerinin başarıyla icra 
edilmesini sağlamak. Bununla birlikte, karada bulunan arama kurtarma ekiplerinin daha 
kolay ve hızlı organize olabilmesini sağlamak. 
Özellikle doğal afetler sonrası iletişimin kopması ile birlikte oluşan tıkanıklığın çözülmesi, 
karada bulunan ekipler ve kriz masası açısından en büyük fayda olacaktır.  
Öncelikle asıl yoğunluğun bulunduğu kısımlarda ki problemlerin çözülmesi ve kırsal 
kesimde bulunan yerleşkelere gönderilecek olan yardımların (Gerek kara ekipleri, gerek 
iletişim ile yönlendirilecek İHA’lar) daha hızlı organize edilebilmesini sağlamak. 
 
Stratejinin daha anlaşılabilir olması açısından farklı bir dizilim ile bir örnek çalışma daha 
yapılmıştır; 
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5.3. Telekomünikasyon Hizmeti 

Alan tarama bölümünde bahsedilen yoğunluğu fazla olan bölgelerdeki yaralı insanların 

tamamı hastanelere taşındıktan sonra telekomünikasyon hizmeti sağlamak amacıyla 

taranmış bölgelerdeki kaydedilmiş sağlıklı insan konumlarına İHA’larımız intikal 

edecektir. İHA dağılımı, meskûn mahal alanı ve yoğunluğu fazla olan bölgelerin alanına 

oranla gerçekleşecektir. İHA’larımızın bir kısmı yoğunluğu fazla olan bölgelerdeki sağlıklı 

insanlara telekomünikasyon yapmak üzere görevlendirilirken, diğer kısmı ise yoğunluğu 
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fazla olan bölgenin dışındaki yaralı insanları hastaneye nakletmek üzere alan taramasına 

yönelecektir. 

 

5.4. Yaralı Nakli 

Senaryo boyunca en önemli hizmetimiz yaralı kazazedeleri hastaneye nakletmektir. 

Bundan ötürü ön tasarımımızda herhangi bir yaralı kazazede bulduğumuzda, en kısa 

sürede en uygun hastaneye nakledilecek şekilde bir algoritma geliştirilmesi 

hedeflenmekteydi. Bulunmuş olan yaralı kazazedeler bir arada bulunması (aynı bölgede 

çok sayıda yaralı kazazede olması) durumunda müsait olan İHA'lar bölgeye kurtarma 

görevi için takviye edilebilir. İHA yönlendirmelerinin diğer görevleri (Telekomünikasyon ile 

Alan Taraması gerçekleşirken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-10: Yaralı Alma Görevinin Gerçekleşmesini Anlatan Akış Şeması 

 

 

Yaralı Alma Görevinin Başlatılması  

İHA’ların Yaralı Alma görevi verildiğinde mevcut görevlerini (varsa) askıya alıp verilen 

görevi gerçekleştirmeye hazırlanması gerekmektedir. 
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Seçilen İHA’nın Yaralı Konuma Gitmesi 
 
İHA’ların Yaralı Alma görevi verilmesi 

 Arama yapan İHA’nın arama esnasında bulduğu yaralıyı alması  

 Arama yapan İHA’nın arama esnasında bulduğu yaralı veya yaralılar için başka 

İHA’ları yönlendirmesi 

          şeklinde verilebilir. 
 

İHA’nın Yaralıyı Alması 
 
İHA’ların Yaralı Alması için yaralı konumuna gideceği hız önemlidir. Yaralının konumuna 

azami 10 metre hata ile varmalıdır. Bu yüzden yaralının konumuna varmadan önce 

yavaşlamaya başlamalı ve konuma vardığında yaralı tahliyesi için en fazla 10 m hata ile 

havada belli bir süre kalarak yaralıyı almalıdır. 

Yaralının Bulunduğu (En Uygun Hastane) Bölgenin Belirlenmesi 
 
İHA’ların aldığı yaralıyı en uygun hastaneye taşıması için K-Ortalamalar algoritmasından 

yararlanılarak en uygun hastane belirlenebilir. Burada merkez noktalarının hastane ve 

yaralı kazazedelerin gözlemler olduğu düşünülürse hastane sayısı kadar merkez için 

bölge oluşacaktır. Gözlemler merkezler arasında en yakın olan merkezin bulunduğu 

bölgeye atanır. Burada yaşanabilecek sorunlardan biri Voronai hücrelerinin (geçiş 

hücreleri) bulunma olasılığıdır. Voronai hücrelerinin aitlik atamasında birden fazla sonuç 

çıkar. Bu sebeple kümelemede beklenen sonucun çıkmaması adına Beklenti 

Maksimizasyonu uygulanabilir. Bu sayede kümeleme işlemi doğru şekilde gerçekleşir. 

Burada belirtilen algoritmanın İHA’ların yaralı kazazede taşıması için görevlendirmesi 

değil yaralı almış İHA’ların veya yaralı bırakan İHA’nın tekrar yaralı alma görevi verilmesi 

durumunda en uygun (en yakın mesafeye göre) hastaneye taşınmasını sürekliliğini 

verimli hale getirilmesidir. Hastane kotasının dolması sonucunda yukarıda belirtilen K-

Ortalamalar algoritmasındaki merkez sayısı azaltılarak işlemler tekrarlanır. Yukarıda 

bahsedilen algoritmalar daha sonra detaylı bir şekilde açıklanacaktır. 

Yaralının Belirlenen Hastaneye Götürülmesi 
 
İHA’ların aldığı yaralıyı hastaneye kadar götürmesinde hız önemlidir. Özellikle Hastaneye 

çarpmaması ve hastane konumuna azami 10 metre hata ile varmalıdır. Bu yüzden 

hastanenin konumuna varmadan önce yavaşlamaya başlamalı ve konuma vardığında 

yaralıyı bırakması için en fazla 10 m hata ile havada belli bir süre kalarak yaralıyı 

hastaneye bırakmalıdır. 

Yaralının Hastaneye Bırakılması  
 
İHA’ların yaralıyı hastaneye bırakması sonrası alacağı göreve göre davranışlarda 

bulunur. Eğer İHA yaralı alma görevine devam edecekse k-ortalamalar algoritmasına 

göre en yakın yaralıyı alıp hastaneye getirecektir. Yaralı Alma görevi almasına rağmen 

bulunduğu hastanenin kotasının dolu olduğu durumda K-Ortalamalar algoritmasında 

merkez sayısının düşmesiyle işlemler tekrarlanır ve kendisine en yakın hastaneye yaralı 

nakledilir. 

İHA’nın Yeni Görev Alması   
 
İHA’ların yeni görev alması durumunda ilgili göreve yönlendirme yapılır. Eğer İHA Yaralı 

Alma görevine devam edecekse yukarıda bahsedilen basamaklar tekrarlanır. 

Yaralı Nakli İçin Algoritma Oluşturulması 
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 İHA’ların Yaralı Alma görevi için oluşturulan algoritmada kullanılan yöntemler 

 En uygun hastanenin seçilmesi için K-Ortalamalar algoritması 

 Kümeleme işleminde Voronai hücrelerinin olma olasılığında kümelemenin 

düzgün olması için Beklenti Maksimizasyonu 

          şeklindedir. 
 
K-Ortalamalar Algoritması 
 
K-Ortalamalı kümeleme, bir vektör niceleme yöntemidir. n gözlemi k kümelere ayırmayı 

amaçlayan sinyal işleme her gözlemin en yakın olan kümeye ait olduğu ortalama (küme 

merkezleri veya küme merkezi), kümenin bir prototipi olarak hizmet eder. (Küme 

merkezleri hastane konumlarından oluşacaktır) Bu, veri alanının Voronoi hücrelerine 

bölünmesiyle sonuçlanır. Voronai hücrelerinin kümelenmesinde Beklenti 

Maksimizasyonu kullanılabilir. Veri madenciliğinde küme analizi için popülerdir. k-

ortalamalı kümeleme, küme içi varyansları (Öklid mesafelerinin karesi) en aza indirir, 

ancak daha zor Weber problemi olan normal Öklid mesafelerini en aza indirir: ortalama, 

kareli hataları optimize ederken, yalnızca geometrik medyan Öklid mesafelerini en aza 

indirir. Örneğin, daha iyi Öklid çözümleri k-medyanlar ve k-medoidler kullanılarak 

bulunabilir. 

Algoritma, adından dolayı genellikle k-araçlarıyla karıştırılan, sınıflandırma için popüler 

bir makine öğrenimi tekniği olan k-en yakın komşu sınıflandırıcıyla gevşek bir ilişkiye 

sahiptir. K-araçları ile elde edilen küme merkezlerine en yakın 1 komşu sınıflandırıcının 

uygulanması, yeni verileri mevcut kümeler halinde sınıflandırır. Bu, en yakın centroid 

sınıflandırıcı veya Rocchio algoritması olarak bilinir. 

K-Ortalamalar Algoritmasının Uygulanması 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri arasında K-Ortalamalar yöntemi önem taşır ve 

yaygın biçimde kullanılır. Bu yöntemde, daha başlangıçta belli sayıdaki küme içi toplam 

ortalama hatayı minimize etmek amaçlanır. N boyutlu uzayda (Meskun mahalle) N örnek 

kümelerin (Yaralı kazazedeler) verildiğinde bu uzayı {C1,C2,...,Ck} biçimde k adet (Hastane 

sayısı) kümeye ayırdığımızda aşağıdaki hesaplamalar yapılır. ∑nk= N (k=1,2,...,k) olmak 

üzere Ck kümesinin ortalama vektörü Mk hesabı aşağıdadır. (Mk  ifadesi) 

Mk hesabında bulunan Xk değeri Ck kümesine ait olan i. örnektir. Ck kümesi için hata-kare, 

her bir Ck örneği ile onun merkezi (centroid) arasındaki Öklid uzaklıkları toplamıdır. Bu 

hataya “küme içi değişme” adı da verilir. Küme içi değişmeler aşağıdaki gibi hesaplanır. 

(ei
2  ifadesi) 

K kümesinin içeren bütün kümeler uzayı için hata-kare, küme içindeki değişmelerin 

toplamıdır. O halde söz konusu hata-kare değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. (Ek
2 ifadesi) 
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Şekil-11: İfadelerin Hesaplanması 

Kare-hata kümeleme yönteminin amacı, verilen K değeri için Ek
2 değerini minimize eden 

K kümelerini bulmaktır. O halde K-Ortalama algoritmasında Ek
2 değerinin bir önceki 

iterasyona göre azalması beklenir. K-Ortalama algoritmasına başlamadan önce k küme 

sayısının belirlenmesi gerekir. Söz konusu k değeri belirlendikten sonra her bir kümeye 

gözlem değerleri atanır ve böylece C1,C2,...,Ck kümeleri belirlenmiş olur. Ardından 

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.  

 

 

 Her bir kümenin merkezi belirlenir. Bu merkezler M1,M2,...,Mk biçimindedir.  

 e1,e2,...,ek küme içi değişmeler hesaplanır. Bu değişmelerin toplamı olan Ek
2   

değeri bulunur. 

 Mk merkez değerleri ile gözlem değerleri arasındaki uzaklıklar hesaplanır. Bir 

gözlem değeri hangi merkeze yakın ise, o merkez ile ilgili küme içine dahil edilir. 

 Yukarıdaki b ve c adımları, kümelerde herhangi bir değişiklik olmayıncaya dek 

sürdürülür. 

 

Beklenti Maksimizasyonu 

İstatistikte, bir Beklenti-maksimizasyon (EM) algoritması, modelin gözlemlenmemiş gizli 

değişkenlere bağlı olduğu istatistiksel modellerdeki parametrelerin (yerel) maksimum 

olasılık veya maksimum a posteriori (MAP) tahminlerini bulmak için yinelemeli bir 

yöntemdir. Beklenti maksimizasyonu, beklenti (B) adımı ve maksimizasyon (M) adımı 

olarak iki adımın art arda tekrarlanmasıyla gerçekleşir. B-adımı parametrelerin o anki 

tahminlerini kullanarak bir log-olabilirlik beklentisi fonksiyonu oluşturur. B adımında 

bulunma olasılığı. Bu parametre tahminleri daha sonra bir sonraki B adımında gizli 

değişkenlerin dağılımını belirlemek için kullanılır. M adımı parametre değerlerini log-

olabilirlik beklentisini maksimize edecek şekilde günceller. Yani bu iki adımın her biri 

diğerinin girdisini hesaplayarak birbirini besler. Beklenti Maksimizasyon adımları 

tahmindeki hata miktarı belirli bir oranın altına düşene kadar yinelenir. 
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Şekil-12: Verilerin Beklenti Maksimizasyonuyla kümelenmesi. Rastgele başlangıç 

modeli (eksenlerin farklı ölçeklerinden dolayı iki çok düz ve geniş küre gibi 

görünmektedir) gözlemlenen verilere uymaktadır. İlk yinelemelerde, model önemli 

ölçüde değişir, ancak daha sonra gayzerin iki moduna yakınlaşır. (Yaralı konumlarının 

hastanelere yani merkezlere olan uzaklıklarının kümelenmesinde K-Ortalamalar 

yöntemi ile birlikte bu geçiş hücrelerinin kümelenmesinde Beklenti Maksimizasyonu 

kullanılabilir.) 

 
 

Beklenti Maksimizasyonunun Uygulanması  

Gözlemlenen verilerin bir X kümesini oluşturan istatistiksel model, bir dizi 

gözlemlenmemiş gizli veri veya eksik değerler Z ve bir olasılık fonksiyonu ile birlikte 

bilinmeyen O parametrelerinin bir vektörü göz önüne alındığında L(O; X,Z)=p(X,Z | O) 

olasılık fonksiyonu ile birlikte, bilinmeyen parametrelerin maksimum olasılık tahmini 

(MLE) şu şekildedir: gözlemlenen verilerin marjinal olasılığını maksimize ederek belirlenir. 

 

Şekil-13: Olasılık Fonksiyonu 

Bununla birlikte, bu miktar genellikle inatçıdır (örneğin, Z bir olaylar dizisi ise, değerlerin 

sayısı sıra uzunluğu ile üssel olarak artar, toplamın tam olarak hesaplanması son derece 

zor olacaktır). EM algoritması, bu iki adımı yinelemeli olarak uygulayarak marjinal 

olasılığın MLE'sini bulmaya çalışır: 

Beklenti adımı (E adımı): Q (O | Ot) 'u, X verilen Z'nin mevcut koşullu dağılımına ve Ot 

parametrelerinin mevcut tahminlerine göre O'nun log olabilirlik fonksiyonunun beklenen 

değeri olarak tanımlanır. 

 

Şekil-14: Beklenti Adımının Olasılık Fonksiyonu ilişkisi 
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Maksimizasyon adımı (M adımı): Bu miktarı maksimize eden parametreler bulunur. 

 
 

Şekil-15: Maksimizasyon Adımının Olasılık Fonksiyonu ilişkisi 

EM'nin uygulandığı tipik modeller, bir grup grubundaki üyeliği gösteren gizli bir değişken 

olarak Z'yi kullanır: 

 Gözlemlenen veri noktaları X, ayrı (sonlu veya sayılabilir bir sonsuz kümede 

değerler alıyor) veya sürekli (sayılamayacak kadar sonsuz bir kümede değerler 

alıyor) olabilir. Her veri noktası ile ilişkili bir gözlem vektörü olabilir. 

 Eksik değerler (gizli değişkenler) Z ayrıdır, sabit sayıda değerden ve 

gözlemlenen birim başına bir gizli değişkenle çizilir. 

 Parametreler süreklidir ve iki türdendir: Tüm veri noktalarıyla ilişkili parametreler 

ve gizli bir değişkenin belirli bir değeri ile ilişkili olanlar (yani, karşılık gelen gizli 

değişkenin bu değere sahip olduğu tüm veri noktalarıyla ilişkili olan). 

Bununla birlikte, EM'yi başka tür modellere uygulamak mümkündür. Nedeni O 

parametrelerinin değeri bilindiğinde, genellikle Z gizli değişkenlerinin değeri, basitçe Z 

üzerinden yineleyerek veya Baum-Welch gizli Markov modelleri için algoritma kullanılır. 

Tersine, Z gizli değişkenlerinin değerini bilindiğinde, tipik olarak gözlemlenen veri 

noktalarını ilişkili gizli değişkenin değerine göre gruplayarak ve değerlerin veya bazı 

fonksiyonların ortalamasını alarak O parametrelerinin bir tahminini oldukça kolay bir 

şekilde bulabiliriz. Her gruptaki puanların değerleri için hem O hem de Z'nin bilinmediği 

durumda yinelemeli bir algoritma önerir: 

 

 İlk önce, O parametrelerini bazı rasgele değerlerle başlatılır. 

 Verilen her O olası için Z değerinin olasılığını hesaplanır. 

 Ardından, O parametreleri için daha iyi bir tahmin hesaplamak için henüz 

hesaplanmış Z değerlerini kullanın. 

 Yakınsamaya kadar 2. ve 3. adımları yineleyin. 

 
Az önce tarif edildiği gibi EM algoritması, maliyet fonksiyonunu yerel minimumuna 
yaklaştırır. 

 
K-Ortalamalar ve-- Beklenti Maksimizasyonu Arasındaki Farklar 

K-Ortalamalar problem hesaplama açısından zordur; ancak verimli sezgisel algoritmalar, 

yerel bir optimuma hızla yakınsar. Bunlar genellikle, hem k-ortalamaları hem de Gauss 

karışım modellemesi tarafından kullanılan yinelemeli bir iyileştirme yaklaşımı aracılığıyla 

Gauss dağılımlarının karışımları için Beklenti Maksimizasyon algoritmasına benzer. Her 

ikisi de verileri modellemek için küme merkezlerini kullanır; ancak, k-ortalamalı 

kümeleme, karşılaştırılabilir uzamsal kapsamdaki kümeleri bulma eğilimindeyken, 

beklenti-maksimizasyon mekanizması kümelerin farklı şekillere sahip olmasına izin verir. 
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5.5. Yakıt Kontrolü  

Yakıt Kontrol 

İHA’larımızı başlangıç konumu daha sonraki yakıt kontrol aşamalarında kullanılmak 

üzere kayıt altına alınmaktadır. İHA’ların yakıtlarının azalması durumunda kaydedilen 

dönüş noktasına dönmeleri için sahip olacakları en ekonomik hız değeri 90 knot olarak 

tarafımızca belirlenmiştir. Görev esnasında bulundukları konum ile kaydedilen konum 

arasındaki mesafe ve bu mesafe için 90 knot ile gidildiği taktirde yeterli olacak yakıt 

miktarı ne zaman ki depodaki yakıt miktarına eşit ya da yakın olursa, İHA’lar başlangıç 

noktalarına geri döneceklerdir. 

90 knotta hareket ederken knot başına 0.0036 galon yakıt harcanmaktadır. Başlangıç 

noktasıyla aramızdaki mesafeyi de 1.852 ile bölerek metre olan birimi knot birimine 

çevirmekteyiz. 0.0036 galon yakıt değeriyle knot birimine çevirdiğimiz mesafeyi de 

çarparak gerekli olan yakıt miktarını elde ediyoruz. Ancak bu değer galon cinsinden 

olduğu için ve İHA’ların deposundaki yakıt miktarını litre cinsinden okuduğumuz için 

elimizdeki yakıtı 2.2 ile çarparak litre cinsine çeviriyoruz. Böylelikle 90 knot ile geri dönüş 

için gerekli olan yakıtı hesaplamış oluyoruz. 

 

 

 

 

Şekil-16: Yakıt kontrol fonksiyonu 
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