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1. Yönetici Özeti 

İnsansız hava araçlarının kullanım alanları gün geçtikçe artmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar 

daha da fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmalara sıkça konu olan problemlerden biri, otonom hareket 

eden insansız hava araçlarının bir sürü dahilinde belirli görevler dizisini yerine getirebilmesinin 

sağlanmasıdır. Bu görevler genel olarak; manevra yapılması gereken noktalar, hareket edilmesi 

gereken hatlar ve taranması gereken bölgeler gibi alt alanları içerisinde barındırmaktadır. 

TEKNOFEST Sürü İHA Simülasyon Yarışması da aynı şekilde belirli görevleri sürü olarak yerine 

getirebilecek İHA kontrol algoritmaları geliştirilmesini teşvik eden bir yarışmadır. Yarışma senaryosu 

şöyledir: Türkiye’nin bir şehrinde deprem olmuştur. Deprem nedeniyle haberleşme hizmetlerinde 

kesintiler meydana gelmiştir ve yaralılar vardır. Yaralıların hastanelere sevki ve haberleşme 

hizmetindeki kesintilerin giderilmesi gerekmektedir. Yarışmacılardan bu görevleri yerine getirebilecek 

sürü İHA algoritmaları tasarlamaları istenmektedir. Tasarlanan algoritmalar yarışma esnasında 

çalıştırılıp test edilecek ve test sonuçlarına göre takımlara puan verilecektir. 

Bu çalışma ise ULUGÖK Takımı tarafından 2020 yılı Eylül ayında düzenlenecek olan yarışma için 

Proje Raporu olarak hazırlanmıştır. İçerisinde; yarışmada başarı sağlanabilmesi için yapılması gereken 

görevlerin tanımlamalarını, bu görevlerin gereksinimlerini, kaynak araştırmalarını ve konsept algoritma 

tasarımlarını içermektedir. Bu bölümde raporun kısa bir özeti sunulmuştur. İkinci bölümde, takım üyeleri 

hakkında kısa tanıtıcı bilgiler ve hedeflenen proje takvimi verilmiştir. Üçüncü bölümde, yapılan tasarım 

çalışmaları sonucunda yarışmada başarı sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gerekenler açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde, yapılan kaynak araştırmalarına ve bu araştırmalar sonucunda ulaşılan farklı çözüm 

yöntemlerine değinilmiştir. Yarışmada kullanılacak tasarımlar da bu bölümde açıklanmıştır. Beşinci 

bölümde, yapılan tasarımların görev gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığı gösterilmiştir. Son olarak 

altıncı bölümde başvurulan kaynaklar verilmiştir. 

2. Proje Yönetimi 

Bu bölümde takım organizasyon şeması, takım üyeleri hakkında tanıtıcı bilgiler ve öngörülen proje 

takvimi verilmiştir. 

2.1. Takım Organizasyonu 

Takıma ait organizasyon şeması Şekil 2.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.1. Takım Organizasyon Şeması 

ULUGÖK Takımı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Robot Topluluğu üyeleri tarafından 2017 

yılında kurulmuş ve kurulduğu yıldan itibaren çeşitli alanlarda faaliyet göstermiş bir teknoloji takımıdır. 

Takımın TEKNOFEST 2020 Sürü İHA Simülasyon Yarışması’na katılacak olan ekibi iki kişiden 

oluşmaktadır. Takım lideri Yasin Baykal ve takım üyesi Emre Tavukçu BUÜ Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileridir. Geçmiş yıllarda ULUGÖK Takımı olarak TÜBİTAK 

UAVTURKEY, TEKNOFEST Savaşan İHA ile TEKNOFEST Yapay Zeka yarışmalarına katılan ekipler 

içerisinde bulunmuşlardır. Beraber İHA’lar için uçuş kontrol sistemi geliştirme çalışmaları 

yapmaktadırlar. 
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2.2. Proje Takvimi 

Yarışmaya başvuru yapılmasına karar verildikten sonra yapılacak işlerin genel başlıkları 

oluşturulmuş ve okulun sınav takvimi ile yarışmaya dair kritik tarihler göz önüne alınarak zaman 

planlaması yapılmıştır. Oluşturulan zaman planlamasının yarışma yönetimi tarafından yapılmış tarih 

değişikliklerine göre güncellenmiş hali Tablo 2.1’de görülebilir. 

 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Kaynak Araştırması                             

Yarışma İsterlerini 
Anlama 

                            

Literatür Taraması                             

Eski Raporların 
İncelenmesi 

                            

Simülasyon Ortamı                 
 

           

Simülasyon Ortamı 
Kurulumu 

                            

Ortamın Test 
Edilmesi 

                            

Örnek Kodun 
Çalıştırılması 

                            

Algoritma 
Geliştirme  

 
 

                          

Formasyon 
Oluşturma 

                            

Yasaklı Bölgeler ve 
Engeller 

                            

Alan Tarama ve İHA 
Koordinasyon 

                            

Yaralı Nakli                             

Telekomünikasyon                             

Yakıt Kontrolü                             

Test ve 
Güncellemeler 

                            

Eniyileme 
Çalışmaları 

                            

Tablo 2.1. Proje Takvimi 

 

3. Görev Gereksinimleri 

Bu bölümde yarışma kapsamında istenilen görev gereksinimlerine, kısıtlamalarına ve başarı 

kriterlerine değinilmiştir. Yarışmadaki sürü İHA sistemlerinin (sürünün) bulundukları havaalanından 

deprem bölgesine hareket etmeleri, deprem bölgesinde tam otonom olarak görev yapmaları ve 

görevlerini yerine getirdikten sonra başlangıçtaki havaalanına dönüş yapmaları gerekmektedir. Bu 

yüzden görev gereksinimleri üç alt başlıkta incelenmiştir. Yarışma hakkındaki önemli konular ile 

yarışmada başarılı olunabilmesi için gerekenler “Diğer Hususlar ve Başarı Kriterleri” adlı bir alt başlık 

olarak sunulmuştur. 

3.1. Deprem Bölgesine Varış 

Sürünün deprem bölgesine hareketi esnasında kendilerine kılavuzluk yapan bir hava aracını 

(kılavuzu) takip etmesi gerekmektedir. Takip esnasında ise sürünün daha önce yarışma teknik 

şartnamesinde [11] belirtilmiş formasyonlarda hareket edebilmesi beklenmektedir. Bu formasyonlar “ok 

başı” ve “dikdörtgen prizma” şeklindedir. Sürü, istendiğinde formasyonlar arası değişim yapabilmelidir. 

Ön Tasarım  
Raporu Proje 

Raporu  

Video ve 
Kaynak Kod 

Teslimi Yarışma 
Başvurusu 

YARIŞMA 
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Sürünün deprem bölgesine hareket ettiği rotada GPS sinyallerinin bozulduğu bir bölge bulunmaktadır. 

GPS sinyalinin bozulduğu bilgisi haberleşme paketi içerisindeki “gps_noise_flag” bayrağı ile İHA’lara 

iletilmektedir. Bu yüzden GPS bozulmasını anlayabilmek için herhangi bir ek işleme gerek yoktur. 

Sürünün bozuk GPS bölgesinden geçerken bütünlüğünü koruması beklenmektedir. Ayrıca bozuk GPS 

bölgesindeyken “heading” açısında bozulma olmamaktadır. Bozuk GPS bölgesi için tasarım 

oluşturulurken bu açıdan faydalanılmıştır. Sürü, GPS sinyalindeki bozulma geçtiğinde tekrar istenen 

formasyonu oluşturabilmelidir. Bu geçiş ile formasyonlar arası geçiş ne kadar hızlı yapılırsa alınan puan 

da o kadar artmaktadır. Bu sonuç geliştirilen tasarımın doğru olduğu kadar hızlı da olması gerektiği 

göstermektedir. Yarışmanın bu bölümünden en fazla 35 puan alınabilmektedir. 

3.2. Deprem Bölgesi 

Sürü, kılavuz tarafından deprem bölgesine ulaştırıldığında kendinden beklenen görevleri tam 

otonom şekilde yerine getirmekle sorumludur. Bu görevler yaralı kazazedelerin hastanelere tahliyesi ve 

bölgedeki kazazedelere haberleşme hizmeti verilmesi şeklindedir. Kazazedelerin konumları önceden 

bilinmemektedir. Bu nedenle deprem bölgesi taranmalı ve kazazedeler tespit edilmeli, daha sonra 

kazazedelerin sağlık durumlarına göre gereken hizmet verilmelidir. Ayrıca deprem bölgesinde uçuşun 

yasak olduğu bölgeler ve yüksek yapılar bulunmaktadır. Bu bölge ve yapıların konum bilgileri teknik 

şartnamede belirtildiği gibi senaryonun değişkenlerinin yer aldığı veri paketinde bulunmaktadır ve 

yarışma başlangıcından itibaren bu paketteki değişkenlerin değerleri bilinmektedir. Uçuşun yasak 

olduğu bölgelere girmek eksi puanla cezalandırılmaktadır. Yüksek yapılara ise çarpma riski vardır ve 

çarpmalar sonucunda sürüdeki İHA’ların kaybı söz konusudur. İHA kaybı eksi puan ile 

cezalandırılmaktadır. Bu yüzden İHA’ların herhangi bir yere çarpmasının önlenmesi gereklidir. Burada 

yüksek yapılara çarpmanın önlenmesi kadar bireyler arasındaki çarpmalar da önlenmelidir. Bunun için 

bireyler arasında paylaşılan konum bilgilerinin işlenmesi gereklidir. Görevler yerine getirilirken bu 

bölgelere, yapılara ve diğer bireylere dikkat edilmelidir. 

3.2.1. Alan Taraması ve Kazazede Tespiti 

Deprem bölgesinin (alanın) boyutları yarışma başlangıcında sürüye bildirilmektedir ve yarışma 

senaryosu süresince sabittir. Sürünün bu alanı verimli ve hızlı bir şekilde tarayıp kazazedeleri tespit 

etmesi gerekmektedir. Bireyler, yarışma teknik şartnamesinde belirtilen özdeş sanal kameralara 

sahiptirler. Bu kameranın çalışma irtifa aralıkları, görüş açısı ve birey üzerine yunuslama eksenindeki 

yerleştirilme açılarına senaryo değişkenleri içerisinden ulaşılabilmektedir. Kameranın görüş alanı 

içerisinde kazazede olup olmadığı ve eğer varsa yaralı olup olmadığı bilgisi yarışma tarafından sağlanan 

Yazılım Geliştirme Kiti (YGK) tarafından sürekli olarak belirli bir port üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca 

bu bilgi konum bilgisini de içermektedir. Sonuç olarak bir kazazedenin tespit edilmesi için birey 

kamerasının görüş alanına girmesi yeterlidir. Burada sürünün üzerine düşen, kendi içerisinde alan 

paylaşımı yapmaktır. Bu paylaşım yapılırken yasaklı bölgeler ile yüksek yapılar dışındaki tüm alanın 

verimli bir şekilde taranmasına ve tüm kazazedelerin tespit edilmesine dikkat edilmelidir. 

3.2.2. Yaralı Kazazede Tahliyesi 

Alan taraması ile tespit edilen yaralı kazazedelerin müsait olan en yakın hastaneye tahliye 

edilmesi gerekmektedir. Yaralının birey içine alınması, yaralının konumunda belirli bir yüksekliğe 

alçalma ve belirli bir süre askıda kalma şeklinde olacaktır. Buradaki yükseklik ve süre değerleri senaryo 

değişkenlerinin içerisinde bulunmaktadır. Yarılı birey içine alındığında “iscarrying” bayrağı “True” 

olmakta ve böylece yaralı taşıma durumu hakkında kesin bilgiye ulaşılabilmektedir. Yaralı, birey içine 

alındıktan sonra birey tarafından müsait olan en yakın hastaneye ulaştırılması gerekmektedir. Birey, 

aldığı yaralıyı bir hastaneye ulaştırmadan başka bir yaralı alamamaktadır. Buradaki müsait olma durumu 

ise şöyledir; hastanelerin belirli kotaları vardır ve sadece dolu olmayan hastanelere yaralı tahliyesi 

yapılabilmektedir. Bir bireyin herhangi bir hastanenin doluluk bilgisine ulaşabilmesi için o hastaneye 

belirlenmiş bir uzaklıktan daha yakın olması veya bireyin iletişim ağı içinde o hastanenin doluluk bilgisine 

ulaşabilen başka bir birey olması gerekmektedir. Bu uzaklık değerleri senaryo değişkenlerinin içinde 

bulunmaktadır. Ayrıca bir hastaneye aynı anda sadece bir adet İHA yaralı bırakabilmektedir. Bu görevde 
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başarılı olmak için sürünün mümkün olan en fazla sayıdaki yaralıyı en kısa sürede bölgedeki hastanelere 

tahliye etmesi gerekmektedir. Bu bölümde alınabilecek puanın üst sınırı 35’tir. 

3.2.3. Kazazede Telekomünikasyon Hizmeti 

Yarışma görevlerinden biri de alanda tespit edilen kazazedelere telekomünikasyon hizmeti 

verilmesi şeklindedir. Her bireyin üzerinde bir baz istasyonu vardır. Birey, bu baz istasyonu ile yerdeki 

belirli bir yarıçaptaki dairenin içinde kalan kazazedelere haberleşme hizmeti verebilmektedir. Dairenin 

yarıçapı bireyin irtifasına göre değişmemekle birlikte haberleşme hizmetinin verilebileceği irtifanın alt ve 

üst sınırları vardır. Her bireyin anlık olarak haberleşme hizmeti verebileceği kazazede sayısının 

(THVKS’nin) da bir üst sınırı vardır. Ayrıca bir kazazede sadece bir bireyden haberleşme hizmeti 

alabilecektir. Haberleşme hizmetinin verilebileceği dairenin yarıçapı ile irtifanın alt ve üst sınırları 

senaryo değişkenleri içerisinde bulunmaktadır. Anlık olarak hizmet verilen kazazede sayısı da 

bilinmektedir ve “telecom_served_people_count” değişkeninde saklanmaktadır. Fakat THVKS üst sınırı 

bilinmemektedir. Bu değer oturum başlangıcındaki kazazede sayısının, oturum başlangıcındaki birey 

sayısına bölümüyle elde edilmektedir. Bölme işleminin sonucu kendisinden büyük olan en yakın tam 

sayıya yuvarlanmaktadır. Bu hesapta kullanılan oturum başlangıcındaki kazazede sayısı da 

yarışmacılar tarafından bilinmemektedir bu yüzden THVKS üst sınırı gerektiğinde yarışma esnasında 

bireyler tarafından hesaplanmalıdır. Telekomünikasyon görevinde alınan puan hesaplanırken, 

haberleşme hizmeti verilen kazazede sayısı ve hizmet verilen süre kullanılmaktadır. Bu yüzden daha 

fazla kazazedeye hizmet vermek kadar daha uzun süre hizmet vermek de önemlidir. Telekomünikasyon 

görevi başarılı bir şekilde tamamlandığında en yüksek 30 puan alınmaktadır. 

3.3. Deprem Bölgesinden Dönüş 

Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan sürünün, senaryo başlangıcında kalkış yaptığı 

havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapması istenmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı havaalanına 

zamanında iniş yapamayan her birey için senaryo dahilinde belirlenmiş eksi ceza puanları verilmektedir. 

Bu yüzden bireylerin deprem bölgesinden güvenli bir şekilde geri dönmesi gerekmektedir. Bu dönüşün 

nedeni görevlerin tamamlanması olabileceği gibi bireyin yakıtının bitmesi de olabilir. 

3.4. Diğer Hususlar ve Başarı Kriterleri 

Bu bölümde yarışma dahilinde önemli görülen diğer hususlara ve yarışmada başarının 

sağlanabilmesi için gerekli olan kriterlere değinilmiştir. 

• Yarışma esnasında birden fazla senaryoda yarışılacaktır. Farklı sayıda kazazede, farklı 

konumlarda ve boyutlarda yapılar olabileceği gibi birey sayısı da değişebilecektir. Bu sebeple 

algoritmalar istenen sayıdaki bireyi başarılı bir şekilde yönetebilmelidir. 

• Bireylerin yakıtı sınırsız değildir ve yakıt tüketimi uçuş hızıyla değişmektedir. Bireylerin 

yakıtlarını en verimli şekilde kullanarak görevlerini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. 

• Bireyler birbirleri ile iletişim kurabilmektedir. Fakat bu iletişimin menzili ve birbirlerine 

aktarabildikleri veriler oldukça kısıtlıdır. Aktarılabilecek veriler yarışma tarafından belirlenmekte 

ve yarışmacılar iletişim ağına müdahale edememektedir. Bunlar bireylerin temel durum bilgileri 

ve bireylerin menzili içerisinde bulunan hastanelerin doluluk bilgileri ile sınırlıdır. 

• Bireyler kendi depolama alanlarında veri saklayabilmektedir. Bu özellik, bireyin bölgesel 

farkındalık kazanmasını kolaylaştırmaktadır. 

• Yaralı kazazede taşıyan birden fazla bireyin aynı anda aynı hastaneye manevra yapması 

durumda bazı problemlerin yaşanma ihtimali vardır. Hastane kotası getirilen tüm yaralılar için 

yeterli olmayabilir veya çarpışma engelleme sistemleri hastane bölgesinde çalışmayabilir. Bu 

durumların da göz önüne alınması gereklidir. 

Yarışma şartnamesinde [10] yer alan ve yarışmacıların ödül alabilmesi için belirlenmiş asgari 

isterler aşağıdaki gibidir. 



6 

 

• Görev bölgesine hareket esnasında dış etkenlerden dolayı bozulan formasyon şeklinin, bozucu 

etki geçtiğinde tekrar oluşturabilmesi gerekmektedir. 

• Toplam yaralı kazazede sayısının en az %5’i hastanelere nakledilmelidir. 

• İletişim kapsamındaki unsurların en az %5’ne telekomünikasyon hizmeti verilmelidir. 

• Yarışmada en az 2 farklı senaryodan puan alınmalıdır. 

 

4. Tasarım Çözümü 

Bu bölümde, Bölüm 3’te değinilen görev gereksinimlerinin çözümleri için yapılan çalışmalar 

anlatılmıştır. Bu çalışmalar; yapılan kaynak araştırmalarını, bu araştırmalar sonucunda elde edilenleri 

ve gereksinimlerin çözümünde takımın izleyeceği genel yol haritalarını içermektedir. 

4.1. Kaynak Araştırması 

[2], sürü İHA sistemleri hakkında genel tanımlamaları ve sınıflandırmaları içermektedir. [7]’deki 

çalışmada afet durumlarındaki arama ve kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla İHA tabanlı 

çözüm önerilmektedir. [6]’daki çalışmada sürü İHA sistemlerindeki iş birliğinin sağlanmasına yönelik 

çözümler sunmuştur. [8]’de gemiden düşen insanların arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere sürü İHA 

modeli geliştirilmiştir. Model geliştirilirken farklı arama yöntemleri ve farklı ortam koşullarında 

simülasyonlar yapılmıştır. [4]’teki doktora tezinde ızgara (grid) tarama yönteminin kullanıldığı ve 

İHA’ların rotalama problemine çözüm arayan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Proje, geliştirilen 

sistemin simülasyon sonuçlarını içermektedir. [3] ve [9]’daki çalışmalar da benzer şekilde sürü İHA’ların 

rotalama ve alan tarama problemlerine çözüm aramaktadır. [5]’ sürü İHA’ların formasyon oluşturmasıyla 

ilgili çözümler içermektedir. [1]’deki çalışma kusurlu sensörlere sahip olan İHA sürüsünün tarama 

görevlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde koordine etmek için bir çözüm yöntemi geliştirmiştir. Bu çözüm 

yönteminin, doğrudan yarışma senaryosuna uyarlanması mümkün olmasa da yarışmadaki problemlerin 

çözümünde önemli katkıları olmuştur.  

Sürü sistemlerinin kontrol yaklaşımları temel olarak merkezi ve merkezi olmayan mimarilere 

dayanmaktadır [2][8]. Merkezi kontrol mimarisinde, tüm sürüyü koordine eden bir merkez yapı bulunur. 

Sürü bireyleri ile merkez yapı arasında sürekli komut akışı vardır ve haberleşme hatalarına karşı 

dayanıklılığı azdır. Bu mimarinin otonomluk seviyesi düşüktür ve bireyler arası haberleşme yoktur. 

Merkezi olmayan mimaride ise otonomluk seviyesi yüksektir ve bireyler arası haberleşme yapılmasına 

ihtiyaç vardır. Çünkü bu mimaride bireyler kendi kararlarını alabilmeli ve sürü içindeki gerekli görev 

paylaşımını yapabilmelidir. Yarışmadaki sürünün kontrol mimarisi merkezi olmayan yapıdadır. Sürü, 

konuşlanma tipi olarak statik sürü kategorisindedir [2]. Bu sürü tipinde sürüye katılacak olan araçlar, 

görev başlangıcından önce belirlenmektedir. Görev esnasında sürüye katılım olmamaktadır. 

4.2. Deprem Bölgesine Varış 

4.2.1. Formasyon Oluşturma ve Koruma 

Sürünün başarılı bir şekilde formasyon oluşturması, bu formasyonu koruyabilmesi ve 

formasyonlar arası değişim yapabilmesi için geliştirilen fonksiyonun adımları aşağıdaki gibidir. 

1. Bu fonksiyon, “Formasyon Modülü”, YGK tarafından yayınlanan ve formasyon durumunu 

belirten “dispatch” bayrağının “False” olması ile çalışmaya başlayıp yine aynı bayrağın “True” 

olmasıyla çalışmasını sonlandıracaktır. 

2. Her bireyin numarası (uav_id) dikkate alınarak ve sürüden istenen formasyon şekli, bu şeklin 

parametreleri ile kılavuzun durumuna göre bireylerin bulunması gereken konumlar 

hesaplanacaktır. 

3. Bireyler eşleştikleri konumlara doğru hareket etmeye başlayacak ve birinci adıma dönülecektir. 

 

“Ok başı” formasyonu için bireylerin bulunması gereken konumlar hesaplanırken kılavuzun hız 

vektörü (v_k) referans alınarak x ve y-eksenlerindeki noktalar arası uzaklıklar hesaplanmaktadır. Bu 
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uzaklıklar Şekil 4.1’de görülmektedir. Daha sonra hesaplanan bu uzaklıklar ile kılavuzun konumu (K0) 

ve sapma açısı (a_k) da kullanılarak seyrüsefer eksenlerindeki gerçek konumlara (K1, K2, ..., Kn) 

dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Bu formasyonda irtifa hesabı (z-ekseni) yoktur çünkü tüm bireyler 

kılavuz ile aynı irtifada bulunmaktadır. “Ok başı” formasyonuna ait tasarımın akış diyagramı Şekil 4.2’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 Ok Başı Formasyonu 

 

 

Şekil 4.2 Ok Başı Formasyonu Akış Diyagramı 

Şekil 4.3, 4.4 ve 4.5’te sırasıyla İHA_0, İHA_tek ve İHA_çift bireylerinin olması gereken konumları 

hesaplayan fonksiyonların akış diyagramları verilmiştir. Burada “İHA_tek” tek numaralı bireyleri, 

“İHA_çift” çift numaralı bireyleri göstermektedir. Burada x_k, y_k ve z_k kılavuzun konumlarını temsil 

etmektedir. 
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Şekil 4.3 Ok Başı Formasyonu “İHA_0” Konum Hesaplama 

 

Şekil 4.4 Ok Başı Formasyonu “İHA_tek” Konum Hesaplama 
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Şekil 4.5 Ok Başı Formasyonu “İHA_çift” Konum Hesaplama 

 

“Dikdörtgen prizma” formasyonunda da “ok başı” formasyonunda olduğu gibi kılavuzun hız 

vektörü referans alınarak x, y ve z-eksenlerindeki noktalar arası uzaklıklar hesaplanıp gerekli 

dönüşümler yapıldıktan sonra gerçek konumlar belirlenmektedir. Şekil 4.6’da bu uzaklıklar gösterilmiştir. 

Şekil 4.7’de ise “dikdörtgen prizma” formasyonuna ait akış diyagramı görülebilir. 

 

Şekil 4.6 Dikdörtgen Prizma Formasyonu 
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Şekil 4.7 Dikdörtgen Prizma Formasyonu Akış Diyagramı 

Şekil 4.8, 4.9 ve 4.10’da sırasıyla İHA_0, İHA_tek ve İHA_çift bireylerinin “dikdörtgen prizma” 

formasyonunda olması gereken konumları hesaplayan fonksiyonların akış diyagramları verilmiştir. 

 

Şekil 4.8 Dikdörtgen Prizma Formasyonu “İHA_0” Konum Hesaplama 
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Şekil 4.9 Dikdörtgen Prizma Formasyonu “İHA_tek” Konum Hesaplama 

 

Şekil 4.10 Dikdörtgen Prizma Formasyonu “İHA_çift” Konum Hesaplama 

Şekil 4.11 ve 4.12’de ise “tan_kontrol()” ve “Formasyon Kontrolcü” akış diyagramları sunulmuştur. 

“tan_kontrol()”, verilen açının tanjantının sıfıra bölme gibi tanımsızlıklara yol açıp açmayacağını kontrol 

eden ve eğer öyle ise hesaplamalarda sıkıntı çıkarmayacak miktarda açıyı değiştiren fonksiyondur. 

“Formasyon Kontrolcü” ise İHA’nın formasyon dahilinde istenen konuma gitmesini sağlayan 

fonksiyondur. Aynı zamanda GPS sinyalinin bozuk olup olmadığını kontrol eden de bu fonksiyondur. 

Burada kullanılan PID denetleyiciler Bölüm 4.5’te açıklanmıştır. Diyagramdaki v_k_x kılavuz İHA’nın x-

eksenindeki hızını göstermektedir. 
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Şekil 4.11 “tan_kontrol()” Akış Diyagramı 

 

Şekil 4.12 Formasyon Kontrolcü Akış Diyagramı 
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4.2.2. Bozuk GPS Bölgesi 

Bölüm 3.1’de belirtildiği gibi sürünün, deprem bölgesine giderken takip ettiği rotada GPS sinyalinin 

bozuk olduğu bir bölge vardır ve bu bölgenin konumu bilinmemektedir fakat bu bölgeye girildiği zaman 

“gps_noise_flag” bayrağı “True” olmaktadır. Bu bayrak “True” olduğunda GPS sinyalinin bozulduğu 

anlaşılacak ve Formasyon Modülü geçici olarak askıya alınıp, “Bozuk GPS Modülü” devreye 

sokulacaktır. Bu modülün görevi bireylerin sapma açılarını sabit tutarak sürünün dağılmasını önlemektir. 

GPS sinyali düzeldiğinde “Formasyon Modülü” tekrar devreye alınacak ve “Bozuk GPS Modülü” 

devreden çıkarılacaktır. “Bozuk GPS Modülü” akış diyagramı Şekil 4.13’te görülmektedir. Bu askıya 

alma ve tekrar devreye alma işlemi “Formasyon Kontrolcü” içinde yapılmaktadır. 

 

Şekil 4.13 Bozuk GPS Modülü Akış Diyagramı 

4.3. Deprem Bölgesi 

4.3.1. Alan Taraması ve Kazazede Tespiti 

Alan taraması ve kazazedelerin tespitinde kullanılan yöntem şöyledir. Sürü, deprem bölgesine 

ulaştığında taranacak alan bireylerin kamera görüş alanları ve baz istasyonu kapsama alanları dikkate 

alınarak bölümlere ayrılır. Bu bölümler sürünün alana geldiği doğrultuya paralel olacak şekilde 

yapılmaktadır. Bölümlerin genişliği bir bireyin bir turda kapsayabileceği optimum genişliktedir. Bölümler, 

sürünün alana geldiği yöne göre, sağdan sola doğru 1’den başlayarak numaralandırılır ve bireyler 

arasında yakınlığa göre paylaştırılır. Her birey eşleştiği bölümü tarayıp tespit ettiği kazazedelere gereken 

hizmeti vermekle görevlidir. Bireyler tespit ettikleri kazazedeleri hafızalarına kayıt etmektedirler. Bu 

kayıtlar kazazedelerin konumlarını, sağlık durumlarını ve verilen hizmetin durumunu da içermektedir. 

Tarama işlemi hat tabanlı yapılacaktır. Çünkü deprem bölgesi oldukça geniştir ve kazazedelerin 

konumları tahmin edilememektedir, deprem bölgesinin herhangi bir yerinde bulunabilirler. Bu koşullarda 

hat tabanlı arama yöntemini kullanmak daha efektiftir [8]. Bölümünün tamamını tarayan birey k ∗  n +  c 

numaralı bölüme geçer. Burada k; bireyin tamamladığı bölüm sayısı, n; sürüdeki birey sayısı ve c; bireyin 

taradığı ilk bölümün numarasıdır. Tarama işlemi bu şekilde taranacak bölümlerin bitmesine veya tarama 

işlemini sonlandıracak herhangi bir durum oluşmasına kadar devam eder. Şekil 4.14.a’da tarama 

başlangıcı ve Şekil 4.14.b’de bölümünü tamamlamış bireyin hareketi gösterilmiştir. Bu yöntemin 

kullanılmasındaki amaçlardan biri de bireyleri birbirlerine yakın tutup bireyler arasında bilgi paylaşımını 
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arttırmaktır. Alanın bölümlere ayrılmasıyla da bireyler arasındaki rota kesişmeleri ve çarpışma riskleri 

azaltılmaktadır. Şekil 4.15’te “Alan Tarama Modülü” akış diyagramı görülebilir. Şekil 4.16’da “Taramayı 

Başlat” fonksiyonu akış diyagramı ve Şekil 4.17’de “Rota Belirleme” fonksiyonu akış diyagramı 

verilmiştir. Buradaki “Solver” fonksiyonu [12]’de verilen GitHub adresindeki labirent çözme 

kütüphanesinin bir fonksiyonudur ve rotayı belirlemek için kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.14 Alan Taraması 

 

Şekil 4.15 Alan Tarama Modülü Akış Diyagramı 
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Şekil 4.16 Taramayı Başlat Fonksiyonu Akış Diyagramı 

 

Şekil 4.17 Rota Belirleme Fonksiyonu Akış Diyagramı 

 

4.3.2. Yaralı Kazazede Tahliyesi 

Alan taraması sırasında tespit edilen yaralı kazazedelerin hastanelere tahliyesi şu şekilde 

yapılacaktır. Birey, tarama sırasında yaralı bir kazazede tespit ettiğinde tarama işlemini askıya alıp ve 
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veriyorsa haberleşme hizmetini yarıda bırakıp yaralıyı almak için manevra yapacaktır. Yaralıyı aldıktan 

sonra müsait olan en yakın hastaneye hareket edecektir. Eğer güncel hastane bilgilerine ulaşamıyorsa 

hafızasına kayıtlı olan en yeni hastane bilgilerini kullanarak hareket edecektir. Bu hareketini haberleşme 

irtifası aralıklarında ve kamera çalışma aralıklarında yapacaktır. Bu şekilde yaralı taşınırken tarama ve 

haberleşme hizmetlerinin devamı sağlanacaktır. Eğer birey yaralı taşırken veya yaralıyı hastaneye 

indirip bölümüne dönüş yaparken başka bir yaralı tespit ederse ve taramasını tamamladıysa bu yaralıyı 

almak için harekete geçecektir. Aldığı yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra kaldığı yere dönüş 

yapacaktır. Şekil 4.18’de “Kazazede Tahliye Modülü” akış diyagramı verilmiştir. 

 

Şekil 4.18 Kazazede Tahliye Modülü Akış Diyagramı 

4.3.3. Kazazede Telekomünikasyon Hizmeti 

Alan taraması sırasında tespit edilen kazazedelerin sağlık durumuna bakılmaksızın haberleşme 

hizmeti verilebilmektedir. O yüzden tespit edilen kazazedenin durumuna bakılmaksızın belirli bir süre 

haberleşme hizmeti verilebilmektedir. Haberleşme hizmeti verilirken, baz istasyonu kapsama alanını 

dikkate alınarak kazazedeler etrafında çember çizilecektir. Buradaki amaç yakıt tüketimini azaltmaktır. 

Birey, kazazede için ayrılan haberleşme süresi tamamlandığında askıya aldığı veya beklettiği işlemine 

devam edecektir. Eğer birey, taraması gereken tüm bölümleri taramış ve tespit ettiği yaralıları 

hastanelere tahliye etmiş ise sadece haberleşme hizmeti verecek ve bu işleme yakıtı havaalanına 

dönmesine yetecek asgari düzeye inene kadar devam edecektir. Haberleşme hizmetini vereceği bölgeyi 

ise en yüksek puanı alacak şekilde seçecektir. Şekil 4.19’da “Telekomünikasyon Hizmet Modülü” akış 

diyagramı görülmektedir. 
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Şekil 4.19 Telekomünikasyon Hizmet Modülü Akış Diyagramı 

4.4. Deprem Bölgesinden Dönüş 

 Birey, sadece kalkış yaptığı havaalanına dönüş yapacak kadar yakıtı kaldığında görevlerini 

sonlandırıp deprem bölgesinden dönüşe geçmektedir. Bireyler, kalkış yaptıkları konumları hafızalarında 

saklamaktadır ve dönüş işlemi tamamlandığında bu konumlara iniş yapacaktır. Şekil 4.20’de dönüş 

işlemini başlatıp kontrol edecek “Havaalanına Dönüş Modülü” akış diyagramı verilmiştir. Burada kalan 

yol 1500 m az hesaplanmıştır. Çünkü iniş manevrası yapılırken yaklaşık bu kadar yola yetecek kadar 

yakıt harcanmaktadır. 

 

Şekil 4.20 Havaalanına Dönüş Modülü Akış Diyagramı 
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4.5. Genel Modüller 

4.5.1. Çarpışma Engelleme ve Yasak Bölgeler 

Görev bölgelerinde kaçınılması gereken durağan ve hareketli nesneler vardır. Bunlar deprem 

bölgesinde bulunan konumları ve yükseklikleri önceden bilinen yüksek yapılar ve uçuşa yasak bölgeler 

ile hareket halindeki bireylerdir. Durağan nesneler yüksekliğine bakılmaksızın uçulabilecek bölgelerin 

dışında tutulmuştur. Bireyler bu bölgelere geldiğinde hedef noktasına ulaşabileceği en kısa rotayı 

oluşturmaktadır. Bu durum Şekil 4.21’de gösterilmiştir. Kırmızı alanlar uçuşun yasak olduğu veya yüksek 

yapıların bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgelere yaklaşıldığında bireylerin sergilediği tavır da 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.21 Uçuş Yapılmayacak Bölgeler 

Hareket halindeki nesnelerden kaçınma ise belirli bir miktarda rota değiştirmesi ile yapılmaktadır. 

Birden fazla bireyin rotaları kesiştiğinde bireyler, daha önceden belirlenmiş kaçınma manevralarını 

yapmaktadırlar. Bunlar, rotaları kesişen bireylerin yüksekliklerine ve birey numaralarına göre yukarı-

aşağı şeklindedir. Rotası kesişen iki bireyin kaçınma manevraları Şekil 4.22’deki gibidir. “Çarpışma 

Engelleme Modülü” akış diyagramı Şekil 4.23’te verilmiştir.  

 

Şekil 4.22 Kaçınma Manevrası 
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Şekil 4.23 Çarpışma Engelleme Modülü Akış Diyagramı 

4.5.2. Veri Alma 

Bu modül YGK’den gelen verileri sınıflandırmak ve diğer modüllerin hizmetine sunmakla 

görevlidir. Bu sayede oluşabilecek veri kayıplarının ve karmaşıklığın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

4.5.3. PID Denetleyici 

Girdisi, diğer modüllerden gelen ve mesafe lan çıktısı ise x-eksenindeki hız olan denetleyicidir. 

Senaryodaki bireylerin hareket eşitliklerin arasındaki etkileşimlerin [11] olumsuz etkilerini azaltmak ve 

bireylerin durum değişimlerini daha kontrollü bir şekilde yapmak için projeye dahil edilmiştir. Sistemde 

kullanılan PID denetleyici blok şeması Şekil 4.24’teki gibidir. 

 

Şekil 4.24 Koşut PID Denetleyici 
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4.5.4. Görev Kontrolcü 

Bu modül senaryo dahilindeki görevler arasındaki hiyerarşiyi sağlamak için tasarlanmıştır. Diğer 

tüm modüllerden aldığı bilgileri genel bir değerlendirmeye tabi tutup modülleri başlatma, askıya alma ve 

durdurma gibi işlemleri yapmakla sorumludur. Bireyi kontrol eden betiğin ana fonksiyonudur. Senaryo 

başlangıcından bitişine kadar çalışmasını devam ettirmektedir. “Görev Kontrolcü Modülü” akış 

diyagramı Şekil 4.25 ve 4.26’daki gibidir. 

 

Şekil 4.25 Görev Kontrolcü Modülü Akış Diyagramı – 1 
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Şekil 4.26 Görev Kontrolcü Modülü Akış Diyagramı – 2 
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5. Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 

Bu bölümde yapılan tasarımların görev isterlerini ne ölçüde karşıladığı gösterilmiştir. Bunun için 

geliştirilen algoritmalar ilk önce parça parça sonra bir bütün halinde test edilmiştir. Daha sonra da bu 

testlerde alınmış ekran görüntüleri ve test sonuçlarının grafikleri verilmiştir. 

5.1. Formasyon Görevi 

Formasyon görevinin ilk testinde örnek senaryodaki gibi sürünün “Ok Başı” düzeni ile formasyon 

oluşturulup sonra “Dikdörtgen Prizma” düzenine geçmesi sağlanmıştır. Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3’te İHA_1’e 

ait formasyon kontrolcünün giriş ve çıkışlarındaki değerler görülebilir. Burada “Kontrolcü Girişi” İHA’nın 

gitmesi istenen konum, “Sistem Cevabı” ise İHA’nın gittiği konumu belirtmektedir. Şekil 5.4 – 5.9’da ise 

test anına ait ekran görüntülerine yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.1 Formasyon Testi 1: İHA_1 x-Ekseni 

 

Şekil 5.2 Formasyon Testi 1: İHA_1 y-Ekseni 
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Şekil 5.3 Formasyon Testi 1: İHA_1 z-Ekseni 

 

Şekil 5.4 Formasyon Testi 1: Formasyon Başlangıcı 
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Şekil 5.5 Formasyon Testi 1: Ok Başı Formasyonu 

 

Şekil 5.6 Formasyon Testi 1: Bozuk GPS Bölgesi 



25 

 

 

Şekil 5.7 Formasyon Testi 1: Formasyonlar Arası Geçiş 

 

Şekil 5.8 Formasyon Testi 1: Dikdörtgen Prizma Formasyonu 
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Şekil 5.9 Formasyon Testi 1: Görev Bölgesine Geliş 

İkinci formasyon testinde ise “Dikdörtgen Prizma” düzeni ile başlanıp “Ok Başı” düzenine 

geçilmiştir. Şekil 5.10, 5.11 ve 5.12’de İHA_4’te ait formasyon kontrolcünün giriş ve çıkışlarındaki 

değerler gösterilmiştir. Test anına ait ekran görüntülerine ise Şekil 5.13 – 5.18’de yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.10 Formasyon Testi 2: İHA_4 x-Ekseni 
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Şekil 5.11 Formasyon Testi 2: İHA_4 y-Ekseni 

 

Şekil 5.12 Formasyon Testi 2: İHA_4 z-Ekseni 
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Şekil 5.13 Formasyon Testi 2: Formasyon Başlangıcı 

 

Şekil 5.14 Formasyon Testi 2: Dikdörtgen Prizma Formasyonu 
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Şekil 5.15 Formasyon Testi 2: Bozuk GPS Bölgesi 

 

Şekil 5.16 Formasyon Testi 2: Formasyonlar Arası Geçiş 
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Şekil 5.17 Formasyon Testi 2: Ok Başı Formasyonu 

 

Şekil 5.18 Formasyon Testi 2: Görev Bölgesine Geliş 
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5.2. Alan Tarama Görevi 

Alan tarama görevini test ederken İHA’ların yaralı almasına veya haberleşme hizmeti vermesine 

izin verilmemiş sadece tarama yapmaları sağlanmıştır. İHA’lar tarama yaparken alınmış verilerin 

MATLAB’da aşamalı olarak grafiğe dökülmüş halleri Şekil 5.19, 5.20 ve 5.21’de gösterilmiştir. Şekil 5.22, 

5.23 ve 5.24’te ise İHA_0’ın tarama kontrolcüsünün giriş ve çıkışları verilmiştir. Şekil 5.24’te z-

eksenindeki iniş çıkışlar, o noktalarda çarpma engelleme modülünün devreye girdiğini göstermektedir. 

 

Şekil 5.19 Tarama Testi: %45 Tamamlanmış 

 

Şekil 5.20 Tarama Testi: %95 Tamamlanmış 
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Şekil 5.21 Tarama Testi: %100 Tamamlanmış 

 

Şekil 5.22 Tarama Testi: İHA_0 x-Ekseni 
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Şekil 5.23 Tarama Testi: İHA_0 y-Ekseni 

 

Şekil 5.24 Tarama Testi: İHA_0 z-Ekseni 
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5.3. Yaralı Kazazede Tahliye Görevi 

Bu bölümde yaralı taşıma modülü test edilmiştir. Test esnasında sadece İHA_4 kullanılmıştır. 

İHA_4, doğrudan görev bölgesine ulaştırılıp ve yaralı bulması sağlanmıştır. Daha sonra da bu yaralıyı 

hastaneye taşımıştır. Şekil 5.25, 5.26 ve 5.27’de İHA_4’nün yaralı taşıma kontrolcüsünün giriş ve 

çıkışlarının grafikleri görülmektedir. 

 

Şekil 5.25 Yaralı Taşıma Testi: İHA_4 x-Ekseni 

 

Şekil 5.26 Yaralı Taşıma Testi: İHA_4 y-Ekseni 
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Şekil 5.27 Yaralı Taşıma Testi: İHA_4 z-Ekseni 

5.4. Telekomünikasyon Görevi 

Telekomünikasyon görevi test edilirken, yaralı taşıma testinde olduğu sadece İHA_4 

kullanılmıştır. İHA_4 doğrudan görev bölgesine gitmiş, kazazedeleri bulmuş ve haberleşme hizmeti 

vermiştir. Şekil 5.28’de test anında alınmış ekran görüntüsü ve Şekil 5.29’da İHA_4’ün xy-düzlemindeki 

konumunu gösteren grafik verilmiştir. 

 

Şekil 5.28 Telekomünikasyon Görevi Testi: Haberleşme Hizmeti Verilirken 
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Şekil 5.29 Telekomünikasyon Görevi Testi: İHA_4 xy-Düzlemi 

5.5. Havaalanına Dönme Testi 

Yakıtı biten İHA’ların eve döndürecek olan modülün çalışıp çalışmadığını test etmek için 

yapılmıştır. Sadece İHA_4 kullanılmıştır. İHA_4 görev bölgesine gitmiş ve yakıtı asgari düzeye düşene 

kadar haberleşme hizmeti vermiştir. Yakıtı asgari düzeye indiğinde ise kalkış yaptığı havaalanına dönüp 

inişini tamamlamıştır. Şekil 5.30, 5.31 ve 5.32’de test anından ekran görüntüleri verilmiştir. Şekil 5.33’te 

ise geriye kalan yakıtla gidilebilecek en fazla yol, havaalanına olan uzaklık ve ikisi arasındaki farkı içeren 

grafik verilmiştir. Buradaki “Havaalanına Dön” yazan dikey çizgi, dönüş işleminin başladığı noktayı 

göstermektedir. 

 

Şekil 5.30 Havaalanına Dönme Testi: Görev Bölgesinden Çıkış 
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Şekil 5.31 Havaalanına Dönme Testi: Havaalanına Geliş 

 

Şekil 5.32 Havaalanına Dönme Testi: Havaalanına İniş 
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Şekil 5.33 Havaalanına Dönme Testi: Uzaklık Hesaplamaları 

5.6. Senaryo Testi 

Alt modüller test edildikten sonra senaryo baştan sona tüm İHA’ların katılımıyla test edilmiştir. 

Şekil 5.34’te bu test sonucunda alınan senaryo puanları verilmiştir. Şekil 5.34’te de gözüktüğü gibi 

yarışmada istenen başarı kriterleri sağlanmıştır. Şartnamede verilen ağırlık katsayıları ile hesaplama 

yapıldığında toplam senaryo puanı 76.38 olmaktadır. Şekil 5.35’te görevin xy-düzleminde grafiğe 

aktarılmış hali gösterilmiştir. Şekil 5.36-5.45’te test anından karelere yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.34 Senaryo Testi: Alınan Puanlar 
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Şekil 5.35 Senaryo Testi: xy-Düzlemi 

 

Şekil 5.36 Senaryo Testi: Görev Bölgesi Başlangıç 
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Şekil 5.37 Senaryo Testi: Görev Bölgesine Dağılma 1 

 

Şekil 5.38 Senaryo Testi: Görev Bölgesine Dağılma 2 
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Şekil 5.39 Senaryo Testi: Görevler Yapılırken 

 

Şekil 5.40 Senaryo Testi: 2 İHA Aynı Yerden Hasta Alırken 

(Yukarıdaki, aşağıdakinin hastayı almasını bekliyor.) 
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Şekil 5.41 Senaryo Testi: Yüksek Yapının Yakınından Hasta Alırken 

 

Şekil 5.42 Senaryo Testi: 2 İHA Hastaneye Gelirken 
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Şekil 5.43 Senaryo Testi: 2 İHA Hastane Pistinde - 1 

(Yukarıdaki, aşağıdakinin hastayı bırakmasını bekliyor.) 

 

Şekil 5.44 Senaryo Testi: 2 İHA Hastane Pistinde – 2 

(Aşağıdaki yaralıyı bıraktı ve ayrılıyor, yukarıdaki yaralı bırakma için aşağı iniyor.) 
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Şekil 5.45 Senaryo Testi: Görev Sonu 

(Ortada kümeleşmiş İHA’lar haberleşme hizmeti veriyor.) 
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