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Özet 
 
Sürü, birbirleriyle etkileşerek ortak bir hedefe yönelik çalışan birden fazla bireyin oluşturduğu topluluktur. 
Bu bireyler tek başına çözülmesi zor olan veya mümkün olmayan problemlerin üstesinden oluşturdukları 
“Kolektif Zeka” veya “Sürü Zekası” ile gelirler. 
 
Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA) birçok alanda kullanılmaktadır. Fakat bazı problemler için 
yeterli veya verimli olamadıkları noktalar mevcuttur. Bu noktada geliştirilen sistem İHA’ları tıpkı doğadaki 
gibi sürü halinde kullanacağından, birçok problemin çözümünde kilit bir noktadadır. 
 
Teknofest Sürü İHA Simülasyon Yarışması sayesinde bu konudaki problemler üzerine çalışmak için 
önemli bir fırsat oluştu. Yarışma içerisindeki görevlerden formasyon görevi İHA’ların birbirleri ile organize 
hareket etme becerisini göstermek için önemli adımdır. Yine telekomünikasyon görevi İHA’ların alan 
paylaşımı ve bu alanların taraması gibi alt görevlerin nasıl uygulandığına dair bir örnektir. Bir diğer görev 
olan yaralı taşınması İHA’ların birbirleri arasındaki iletişimle elde ettikleri bilgileri kendi tekil görevlerini 
tamamlamak için nasıl kullandıklarını göstermektedir. 
 
Yarışma içerisindeki problemler çözmek için teknik okuma ve incelemelerimiz oldu. Fakat geliştirme 
kısmında olabildiğince özgün ve kendi geliştirdiğimiz sistemler kullanmaya çalıştık. 
  



 

 

Takım Bilgisi 

 
Şekil 1 Takım Organizasyonu 

 
Bir projenin en önemli kısımlarından biri grup üyelerini, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemektir. 
Bunu yapmak için projenin yarışmanın devamında da devam eden şekilde bütünsel olarak ele alınıp 
gereken konumların tanımlanması ve pozisyonlar için uygun kişilerin seçilmesi gerekiyordu. Bu yüzden 
görevler belirlendikten sonra ve ekip ona uygun olarak düzenlendi. Takımdaki herkesle iletişimi 
sağlayacak ve raporlamayla ilgili düzenlemeleri yapacak bir takım kaptanı seçildi. Takım kaptanı ve 
raporlama sorumlusu Burak YÖRÜK, algoritma ve yazılım sorumlusu Esad DAĞ, algoritma geliştirme 
sorumlusu ve kontrol sistemleri sorumlusu Abdulkadir Şehmus ÖZGÜN’dür. Test adımlarından da 
Yunus Emre AŞKIN ve Serap DEMİRKOL sorumludur. 
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Görev Gereksinimleri 
 
Yarışma senaryosuna göre bir bölgede deprem olmuştur. Görevin amacı İHA’ların bu alana istenen 
formasyonda ulaşması, bu alandaki yaralıların tespit edilerek hastanelere taşınması ve yaralı dışındaki 
insanlara da telekom hizmeti verilmesidir. Bu nedenle İHA'ların takım olarak alan tarama, alana dağılma, 
formasyon ve haberleşme işlevlerinin olabildiğince organize ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
Senaryo da iki kısım bulunmaktadır: 

• Görev bölgesine varış 
• Görev bölgesi 

Görev bölgesine varış sırasında İHA’lar rehber İHA’yı takip edecek ve belli bir formasyonu 
sağlayacaklardır. Formasyon deprem bölgesine gelene kadar başka bir formasyona geçiş istenmesi 
halinde İHA’ların yeni verilen formasyona göre pozisyonlarını değiştirmesi gerekmektedir. Buna ek 
olarak bölgeye varış sırasında, GPS sinyalinin bozulduğu bir bölge bulunacak ve bu bölgeden geçtikten 
sonra istenen formasyonu oluşturması istenmektedir. 
Görev bölgesinde ise İHA’ların 2 temel görevi bulunmaktadır: 

• Telekomünikasyon hizmeti  
• Yaralı Tahliyesi 

Telekomünikasyon hizmetinin olabildiğince çok kişiye sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle İHA’ların 
alana en verimli şekilde dağılması büyük önem arz etmektedir. 
Yaralıların hastaneye taşınmasın ise yaralıların tespiti ve yaralının hastaneye taşınması gerekmektedir. 
Buradaki önemli husus hastanelerin kapasitesini dikkate alarak hareket etmektir. Kapasitesi dolan 
hastane yeni gelen yaralıları alamayacağı için yaralıların en yakın hastaneye taşınması tek başına 
yeterli olmayacaktır. 
Görev 3 alt görev olarak ele alınmıştır. Bu görevler aşağıdaki gibidir: 

1. Formasyon 
2. Telekomünikasyon 
3. Yaralı taşıma 

Bu bileşenlerin doğru çalışması için İHA’ların birbirleriyle haberleşmeleri ve topladıkları bilgileri 
paylaşmaları gereklidir. 
Formasyon İHA kalkış alanı ile yerleşim alanına gelene kadar İHA’ların uçuş sırasında rehber İHA’yı baz 
alarak birbirlerine göre verilen şekli oluşturacak şekilde konumlanmasını ve bu konumlanmayı koruyarak 
hareketini içeriyor. Görevde buna ek olarak “ok başı” ve “prizma” olarak 2 farklı formasyon istenmiştir. 
Bu formasyonlar Şekil-2 de gösterilmiştir. 
 

 

 

Şekil 2 Ok başı ve prizma formasyonları 



 

 

 
Telekomünikasyon görevi deprem bölgesindeki İHA’ların kazazedelere telekomünikasyon hizmeti 
vermesini içerir. Bu görev için verilen bazı kıstaslar bulunmaktadır. Bunlardan ilki irtifa sınırlarıdır. 
Senaryo için belirlenen maksimum irtifadan yüksek ve minimum irtifadan düşük konumlarda İHA’lar 
telekomünikasyon hizmeti veremeyecektir. 
 
Diğer bir kıstas bir İHA’nın hizmet verebileceği maksimum kazazede sayısı sınırlı bir değerdir. Ve bir 
kazazede birden fazla İHA’dan telekomünikasyon hizmeti alamaz. Bu nedenle İHA’ların alan paylaşımını 
doğru yapması önemlidir. 
 
Deprem alanı içerisinde bulunan yaralıların çevredeki hastanelere taşınması ise yaralı taşıma görevini 
oluşturur. Burada da yine önemli kısıtlamalar vardır. Hastanelerin kapasitesinin sınırlı olması ilk kıstastır. 
Diğer kıstas ise her İHA’nın yaralı taşıma kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Bu limit senaryodan senaryoya 
fark edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

 

Tasarım Çözümü 
 
Bu bölüm görev senaryosunda belirtilen formasyon, telekomünikasyon hizmeti ve yaralı taşıma görevleri 
için oluşturulan çözümleri içermektedir.  
Tüm alt görevleri gerçekleştirirken İHA’lar arası haberleşmenin sağlanması ve korunması kritik bir 
öneme sahip ve sürü mantığını kullanmak için gereklidir. Bu amaçla tüm İHA’lar kalkıştan itibaren 
birbirleri ile haberleşme menzilinde bulunacak şekilde konumlarını koruyacaklardır. Her görevin 
açıklamasında bu detaylandırılacaktır. 
Direk olarak alan taraması yapılarak kazazede ve binaların olmadığı alanların taranması zaman olarak 
verimsiz olduğundan bunun yerine kazazede ve binaların en çok olduğu ve olma ihtimalinin en çok 
olduğu bir sistem stratejisi geliştirmeyi hedefledik. Bununla ilgili ayrıntılar telekomünikasyon ve yaralı 
taşıma başlıları altında detaylandırılacaktır. 
 

1- Formasyon 
 

Formasyon öncesinde kalkış için İHA’lar yakın olduğu için senaryo başında İHA’ların çarpışma 
yaşamaması adına ilk formasyona geçilirken İHA’lar önce farklı yüksekliklere yükselir. Her İHA kendi 
numarası*10 metre yukarı havalanır. Sonrasında istenen pozisyona gider böylece İHA’ların çarpışması 
önlenmiş olacaktır. 
Her İHA’nın bir numarası bulunmaktadır, bu numaralar 0’dan başlayarak her İHA için birer artmaktadır. 
Tüm İHA’lar formasyon pozisyonu için rehber IHA’yı baz alarak ve kendi numarasına göre gitmesi 
gereken pozisyonu hesaplar. Genel hesaplama denklemi Tablo-1 de gösterilmiştir. 
0 numaralı İHA hem ok başı hem de prizma formasyonu için rehber İHA’nın belli bir mesafe uzağında 
arkasında olacak şekilde gideceği konumu hesaplar. 
0 dışındaki diğer İHA’lar ise buna ek olarak bir açı hesabı yapar. Bunun nedeni 0 dışındaki İHA’ların 
rehber İHA’yı tam arkasından değil açılı şekilde takip etmesidir.  
GPS’in bozulduğu alanda İHA’lar aynı hızlarını ve yönlerini koruyarak ilerleyeceklerdir. Böylece herhangi 
bir çarpışma olmadan en son ilerlenen istikamete doğru yol alacaklardır. 
 

İf (id % 2 == 0): 
ℎ = 180 − 𝑎𝑘 − 𝑎𝑏 

𝑑 = 𝑢𝑏 ∗ (
𝑖𝑑
2 ) 

Else: 
ℎ = 180 − 𝑎𝑘 + 𝑎𝑏 

𝑑 = 𝑢𝑏 ∗ (
𝑖𝑑 + 1
2 ) 

Then: 
𝑥 = 𝑥! − sin(ℎ) ∗ 𝑑 
𝑦 = 𝑦! − cos(ℎ) ∗ 𝑑 

 
       Tablo 1 Hedef konum hesaplaması için kullanılan denklemler 

 
 
 
 



 

 

2- Telekomünikasyon 
 

Telekomünikasyon hizmeti için İHA’ların bölgeye dağılması gereklidir. Bundan önce ise deprem 
bölgesinin belirlenmesi gerekmektedir. Deprem alanının küçülmesi taranacak alanı azaltacağından 
dolayı İHA’ların verimli çalışması için önemlidir. Bunun için senaryo parametrelerinde verilen bina ve 
hastane koordinatları ve dağılma(dispatch) sinyali verildiği sıradaki rehber İHA koordinatını çevreleyen 
en küçük dikdörtgen alan belirlenecektir. Bu dikdörtgenin yakın köşesinden başlayarak İHA’lar 
dağılacaklardır (Şekil-3).  
Burada belirlenen alanın çevresinde de insanlarına olup olmadığını belirlemek için ilk şekilde 
konumlanan İHA’lardan dıştakiler belli bir mesafeye kadar bu alandan uzaklaşarak dışarı doğru tarama 
yapacaklardır. Eğer bina veya kazazedeye rastlamaları halinde belirlenen alanı bunları da içerecek 
şekilde güncelleyeceklerdir. Sonrasında alan paylaşımını güncelleyeceklerdir.  
Alanın dağılım sağlanabilecek maksimum alandan daha büyük olması durumunda her İHA kendisine 
ayrılan görev alanında hareket ederek telekomünikasyon hizmetini verecektir. Bunu yaparken dairesel 
arama yapacaklardır. Bunu seçme sebebimiz İHA’ya düşen alanı olabildiğince küçültmemizden 
kaynaklanmaktadır. Dairesel arama küçük bir alanı taramak için karşılaştırılan diğer arama yöntemlerine 
[1] göre verimli olacaktır. 
Telekomünikasyon hizmetinin verilebilmesi için maksimum ve minimum yükseklikler olduğundan dolayı 
kodumuzun belli bölümlerinde bunu kontrol eden mekanizmalar koyduk. Böylece İHA’nın bu yükseklikler 
arasında kaldığından emin olacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Yaralı Taşıma 
Yaralıların hastanelere taşınması için tüm İHA’ların haberleşmesi ile bilinen tüm bilgiler İHA’ların tamamı 
tarafından bilinecektir. Bunların başında yaralılar ve hastane konumları gelmektedir.  
Bir İHA tespit ettiği bir yaralıları aldıktan sonra en yakın hastaneye gidecektir fakat bundan önce 
hastanenin kapasitesini kontrol eder. Eğer taşıdığı yaralı sayısı kadar yer varsa en yakın hastaneye 
gider. Fakat yeteri kadar kapasite yoksa diğer hastanelerde yeteri kadar kapasite olup olmadığına bakar. 
Ve bu hastanelere olan ve ilk hastaneye olan uzaklığı kontrol eder. Buna göre planlama yapar. (Şekil-
4, Şekil-5 

Kalkış 
Pisti 

Şekil 3 İHA'ların Bilinen binaların ve dispatch sinyalinin alındığı noktayı baz alarak dağılım alanını minimuma indirmesi ve bu 
alana maksimum telekomünikasyon hizmeti sağlamak için dağılımı gösterilmiştir. (Mavi renk yüksek binaları, kırmızı renk 
hastaneleri, yeşil renk diğer binaları ve sarı renk dispatch noktasını göstermektedir. 



 

 

  
 
Şekil 5 Hastane seçimindeki karar algoritması şeması 

 
 
 
 

Hastane 1 
Hastane 2 

İH
A 

Uzaklık 
1 

Uzaklık 
2 

Uzaklık 
3 

Şekil 4 İHA, Hastene-1 ve Hastane-2 arasındaki örnek uzaklık 



 

 

Yaralı taşıma sırasında taşıyıcı İHA kısmen diğer İHA’ların telekomünikasyon alanına gireceğinden 
dolayı kendi alanında hizmet veremediği kazazedeler kalacaktır. Bununla ilgili iki aşamalı bir tasarım 
geliştirdik. İlki hizmet veremediği alandaki durumu ihmal etmek olacaktır. Her ne kadar kazanılan puan 
azalacak olsa da bu bize diğer geliştirmeleri yaptığımız sırada zaman kazandıracak. İkincisi ise 
İHA’lardan birinin yaralı taşıdığı sırada diğer İHA’lar da boşalan alanı dolduracak şekilde konumlarını 
güncelleyecektir. Bu ikinci durum ileri aşamada bir güncelleme olup sistemin tam çalıştığı durumda 
yeterli geliştirme süresi olması durumunda puan yükseltme amacıyla uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 
 
Formasyon 
 
Tasarlanan sistemde İHA’ların kalkış pistinde havalanmaları ve gerekli formasyonları almaları ve geçiş 
yapma aşamaları tasarım çözümünde detaylı olarak gösterilmiştir. Matematiksel olarak gösterilen 
sistemde İHA’lar sorunsuz bir şekilde geçiş yapmakta ve geçiş sırasında bir aksaklık yaşanmamaktadır. 
 

Telekomünikasyon ve Yaralı Taşıma 
İHA’ların bu görevi gerçekleştirme konusunda algoritma tasarım çözümünde gösterilmiş olup uygulama 
konusunda eksiklikleri bulunmaktadır. İHA’ların görüş menzilinde yapılacak görev geçişleri ve öncelikleri 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı senaryolar için farklı çözümler konusunda senaryo 
denemeleri yapılmakta olup geliştirmeler yarışma tarihine yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
 
Bu görevlerin gerçekleştirilmesi konusunda çeşitli algoritmalar üzerinde çalışmalar yapılmış olup, bunlar 
Karınca Koloni Optimizasyonu Algoritması (Ant Colony Optimization)[2] ve Parçacık Sürü 
Optimizasyonu ( Particle Swarm Optimization) [3] algoritmalarıdır. Lakin, sistemde İHA’lar arası 
haberleşme kısıtı bulunduğundan dolayı algoritmaları sisteme uygulama konusunda çeşitli sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Metodların algoritmaya uygulanması konusunda çalışmalar devam etmekte olup 
yarışma kısıtlarına uyacak şekilde yapılması durumunda sisteme entegre edilecektir. 
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