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ÖNSÖZ 

 
Bu bitirme çalışmasında günümüzde oldukça büyük öneme sahip sürü algoritmalarının 

İnsansız Hava Araçları üzerinde simülasyon ile gerçekleştirilmesi ele alınmaktadır. 

Günümüzde İnsansız Hava Araçları büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte sürü 

konsepti önemi de gün geçtikçe artmaktadır. İlerleyen teknoloji ile Savunma sektöründe sürü 

konsepti uygulanmaya başlanmıştır. Proje, Doç. Dr. Eyüp GEDİKLİ danışmanlığında 5 kişilik 

bir ekip ile yürütülmektedir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada Sürü İHA yapısının simülasyon ortamında modellenmesi ele 

alınmaktadır. Simülasyon üzerinde yapılmasının sebebi yüksek maliyet gerektiren bir proje 

olmasından kaynaklanmaktadır. Amaç bilinenlerden farklı olarak Lider İHA konsepti ile 

sürüyü kontrol edebilme ve yönlendirebilme mekanizması tasarlamaktır. Bunun yanında 

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin yayınladığı PDF dokümanı 

incelendiğinde otonom hedef arama/bulma, algıla/sakın teknolojilerinin uzun vadede önem arz 

ettiği görülmektedir. Projede 3 adet farklı özelliklere sahip İHA tasarımı düşünülmektedir. 

Sürüde 1 adet Lider İHA, 2 adet Savaşçı İHA, 2 adet Gözlemci İHA olmak üzere 5 araç 

bulunmaktadır. Lider İHA, sürü arası etkileşim ve belirli formasyonlara girme özellikleri 

barındırmaktadır. Gözlemci İHA, nesne tespiti ve algıla/sakın algoritması özelliklerini 

barındırmaktadır. Savaşçı İHA ise gözlemci İHA ile anlık haberleşerek hedefleri imha etme 

etmektedir. Her bir Savaşçı İHA için bir Gözlemci İHA bulunmaktadır. Projede 

gerçekleştirilen çalışmalarda hedeflenen amaç, tek bir İHA’da olan iş yükünün sürüde çeşitli 

İHA’lara pay edilmesi ile iş yükünün azaltılmasıdır. 
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1. GENEL BİLGİLER 

 
1.1. Giriş 

 
İnsansız Hava Araçları, Savunma Sanayi sektöründe hava sahası için büyük önem 

taşımaktadır. Gelişen teknoloji İHA’lar için yeni bir mühendislik alanı açmakta ve geleceğin 

teknolojisini oluşturmaktadır. Bu anlamda en büyük rolü yazılım sektörü oluşmaktadır. 

Geliştirilen nesne tespit algoritmaları, sürü algoritmaları, otonom uçuş yöntemleri İHA’lara 

entegre edilmekte ve araçlar artık kendi kendini havada komuta edebilmektedir. 

 
İHA’lar farklı tasarımlar ve yapılar itibariyle üretilmektedir. Temel olarak tek bir araç 

için bazı araçlar hız konusunda lider, bazı araçlar manevra kabiliyeti konusunda liderdir. Tek 

olmak fazla iş yükü gerektirdiği için bunun yanında Sürü İHA geliştirilmesi günümüzde en 

çok ilgilenilen konular arasındadır. Sürü halinde yapılmasındaki sebep tek bir İHA’nın 

yükünü sürüde her bir İHA’ya paylaştırmaktır. Bu alanda çalışmalar yapan firma olarak STM 

örnek verilebilir. STM firmasında tasarlanan KARGU İHA’lar, çok sayıda aracın birbiriyle 

iletişim halinde olması büyük önem taşımaktadır. Kamikaze olarak tasarlanan araçlar belirli 

formasyon yapılarını barındırmaktadır. Her bir İHA birbiri ile aynı özeliği taşımakla beraber 

en önemli özelliği sürü olarak komuta edilmesidir. Ülkemiz için Barış Pınarı Harekatı’nda 

kullanılmıştır. 

 
Bu projede temel amaç, her İHA savaşamaz ve her İHA gözlem yapamaz şeklindedir. 

Her aracın tek bir görevi vardır ve Lider İHA tarafından kontrol edilirler. 
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2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
2.1. YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ 

 
Yazılım yaşam döngülerinin temeli olan Şelale(waterfall) modeli kullanılmıştır. 

Geleneksel ve geçmişte kullanılan en popüler döngü modelidir. Bu modelde her aşama en az 

bir kere tekrar edilir. 
 
 

Şekil 1) Şelale modeli 
 

 

2.1.1. Planlama 

 
- Simülasyon için gerekli ortamın ve materyallerin,modellerin geliştirilmesi. 

- Modellenen materyallerin uygun kabiliyetlere sahip olacak şekilde simüle 

edilmesi. (SDF ile - robot modelleme) 

- Görüntü işleme algoritmaları ile hedef tespiti yapılması. 

- Otonom uçuş durumlarının oluşturulması ve uygulanması. 

- Sürü zekasının uygulanması 

- Kamera, Rangefinder vs. sensörlerden alınan verilerin işlenmesi ve terminale aktarılması. 

- Test aşaması. 

 
2.1.2. Analiz 

 
Bu aşamada belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Simülasyon sistemi üzerinde kademe 

kademe kullanılacak sistemler analiz edilmiştir ve gerekli çıkarımlarda bulunulmuştur. 

 
Sürü İHA simülasyonunun simüle edilmesi için Gazebo simülasyon aracı 

kullanılmıştır. Gazebo simülasyon programı diğer simülasyon programlarına göre daha 

işlevsel haldedir ve farklı kütüphaneler kullanılarak her işlevin birbirinden bağımsız 

çalışmasını sağlar. Simülasyon üzerinde geliştirilen robotlara (İHA’lara) C/C++ ve Python ile 
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geliştirilen otonom sistemler ve nesne tespiti yazılımlarının uygulanması için ROS 

kullanılmıştır. 

 
ROS sayesinde standart bir robot için yazılan bir algoritma hızlı bir biçimde 

çalıştırılabilir konumda olmaktadır. ROS ile Gazebo’nun çalışma mantığı şu şekildedir; İHA’ 

lara takılan sensörlerden alınan veri ROS ile bilgisayara ulaşmakta ve bilgisayarda  işlenen 

veri İHA’ ya bir görev olarak geri dönmektedir. Aralarındaki bu haberleşme sistemi ROS 

arayüzündeki topicler ve mesajlar yardımıyla yapılmaktadır. ROS, Gazebo simülasyon 

ortamıyla tam uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu sayede projenin prototip aşamasında ROS 

Package haline getirilen ve geliştirilen veri yapısını test etmek için Gazebo simülasyon 

programı kullanılmaktadır. 

 
Görüntü işleme ve Nesne Tespiti 

 
Sürü İHA Simülasyonunda görüntü işleme için Python dili ve OpenCV kütüphanesi 

kullanılacaktır. Nesne tespiti için ise Derin Öğrenme Modeli(CNN) ve YOLO Algoritması 

kullanılmaktadır. YOLO Algoritması, süper hızlı, açık kaynaklı bir görüntü tanıma paketidir. 

Bu paket İHA’ nın üzerindeki kameradan görüntü sağlama özelliğine sahiptir. Bu algoritmalar 

Gazebo üzerinde terminalden daha önce oluşturulan bir launch dosyası ile çalıştırılmaktadır. 

Çalıştırılma aşaması öncesi terminal üzerinden yüklemek istenilen dünya(world) çalıştırılarak 

İHA’nın testi için çevre birimleri oluşturulur. Daha sonra İHA’ya komut verip işlemler 

yaptırmak için ArduPilot’ un sunmuş olduğu komut sistemi çağrılır. İHA hareket işlemlerine 

hazır olduktan sonra otonom uçuş için uçuş kontrol kartı simülasyonu yine terminal üzerinden 

aktif edilir. Nesne tespiti için ayrı bir launch dosyası çağrılarak hedef tespiti başlatılmış olur. 

İsteğe bağlı olarak İHA üzerinde gerçekleşecek anlık durum bilgilerini ekrana aktarmak için 

C/C++ ile yazılan haberleşme düğümleri yine terminal üzerinden aktif edilebilir. Bu sayede 

uçuş esnasında yapılan anlık nesne tespitlerindeki cisimlerin türleri hakkında bilgi edinilebilir. 

 
 

Örnek olarak ihtiyaçlara göre yapılan denemeler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 
 Örnek 1: 

 

Blender üzerinden tasarımı ve modellemesi yapılan 3 boyutlu İHA’lar simülasyon 

ortamında (Gazebo) kullanılması için .sdf formatında kodlamalar yapılmıştır.Yapılan kodlama 

ile modele çeşitli dinamik özellikler(ArduPilot plugin) eklenmiştir. Bu özellikler ile 

modellenen araç tıpkı normal hayattaki bir İHA gibi hareket özelliklerine sahip olup ve 

ArduPilot’un sunmuş olduğu uçuş kontrol kartı yazılımı ile de uyumlu hale gelmiştir. Ancak 

bu aşama esnasında araç Blender programı üzerinde modellenirken bir takım boyutsal hatalar 

ortaya çıkmıştır.Üzerinde yapılan testler ile gerekli iyileştirmeler yapılıp problem 

çözülmüştür. 
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 Örnek-2: 
 

Proje senaryosu gereği Sürü İHA araçlarının her birinde kamera sensörü olması 

gerekmektedir. Bu kamera sensöründe görüntü almanın yanı sıra alınan verilerin aynı 

zamanda işlenebilir hale gelmesi önem arz etmektedir.Bunu sağlamak adına örnek olarak 5 

İHA’dan oluşan Sürü İHA ‘nın beşinde de kamera sensörü olması için her aracın .sdf 

formatında kodlamalar yapıldı(Şekil-2.2).Ayrıca eklenilen kameralardan veri almak için 

world dosyalarına pluginler eklenildi. Bu kodlamalar sonucunda bir kameradan anlık görüntü 

alınmaktadır.Aşağıda bir kamera sensöründen görüntü almak için eklenilen kod parçası 

görünmektedir.Bu kod parçalarından da görüleceği üzere her İHA’nın plugin ve topic isimleri 

farklı verilmiştir. Bunun sebebi eğer aynı isimlere sahip olurlarsa İHA’lardan alınacak 

verilerde çakışma olmasıdır. 
 

Şekil 2) İHA ’ların kamera sensörlerininden veri alınması 

 

 
2.1.3. Tasarım 

 
İHA tasarımı için birkaç farklı 3D tasarım programı vardır. Bu programlar; 

Solidworks,Blender, 3ds Max ve Maya programlarıdır. Bu projemize en uygun olan Blender 

programıdır.Blender üzerinde nesne oluşturma, nesne şekillendirme ve renklendirme işlemleri 

yapılmıştır.Ardından, Blender ile Savaşçı, Gözlemci ve Lider İHA modelleri sanal ortamda 

3D olarak tasarlanmıştır. 



14  

 

 
 

  

Şekil 3.1) Lider İHA tasarımı Şekil 3.2) Gözlemci İHA tasarımı 

 

Şekil 3.3) Savaşçı İHA tasarımı 

 
2.1.4. GERÇEKLEŞTİRİM 

 
Blender ile tasarlanmış olan İHA’ların dosyaları “.dae” uzantılı dosya formatına 

dönüştürülmüştür. Bu dosyalar Gazebonun kurulum dosyalarının arasında bulunan “models” 

klasöründeki “meshes” klasörüne yüklenmiştir. Daha sonra ilgili .sdf formatına .dae uzantılı 

dosyalar eklenmiştir. Bunun sonucunda oluşan konumlandırma hataları(İHA’ların  

parçalarının olması gereken yerlerde olmaması) İHA’ların .dae uzantılı dosyalarında 

konumlandırma işlemleri yeniden yapılarak düzeltilmiştir. 

 
İHA’ların gazeboya yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra rotorların (pervanelerin) 

eklenmesi, ArduPilot ile uyumlu çalışmasını sağlanması, gazebo simülasyon ortamına İHA 

olarak tanıtılması ve uçuş kabiliyetinin kazandırılması gibi bir  takım işler yapılmıştır. 

Öncelikle İHA’ların gazeboya tanıtılması, İHA özellikleri kazandırılması işlemleri gazebonun 

varsayılan İHA’sına uygulandığı gibi bu İHA’lar için de gerçekleştirilmiştir ve parm dosyaları 

oluşturulmuştur. Gazebo varsayılan İHA’nın adı iris olup şekil-4.1 de görüldüğü gibi İHA 

özellikleri verilmiştir. Aynı işlem diğer İHA’lar içinde yapılıp İHA özellikleri sağlanmıştır ve 

default parametreler eklenmiştir. 
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Şekil 4.1) İHA’ların default parametrelerinin eklenmesi 
 
 

Şekil 4.2) multi_sitl.sh dosyanın içi 

 
Normalde Gazebo ve ArduPilot tek seferde 1 İHA çalıştırabilir. Bu yüzden ArduPilot 

gerekli dosyalarında düzenlemeler yapılıp çoklu İHA’ları çalıştırmak için bir sh dosyası 

oluşturulmuştur. Şekil-4.2 de oluşturulan sh dosyası gösterilmiştir. 
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2.1.4.1. Modelleme 

 
İHA’ların Dronekit ile bağlantıları kurululmuş gibi gözüksede ardupilotun komut 

terminallerinde her bir İHA ‘nın link bağlantılarının düştüğü ve hiçbir komutun çalışmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu sorunu giderebilmek için her bir İHA’nın sdf dosyalarına şekilde görülen 

kod bloğu eklenmiştir. 
 

Şekil 5.1) İHA’ların fdm port bağlantılarının eklenmesi 

 
Bu kısımda plugin tagının içine eklenen fdm portları her bir sonraki İHA için 10’ar 10’ar 

arttırılmıştır. Bu işlemlerin ardından 5 İHA’nın 4’ünün başarılı şekilde uçtuğu gözlemleniştir. 

Diğer İHA ise her seferinde dengesiz bir şekilde yükselip sonra yere çakılmıştır. 

 
 

Savaşçı İHA’nın Ateş Efektinin Modellenmesi 

 

Savaşçı İHA’nın ateş efekti için blender uygulamasında bir ateş tasarlanmıştır. Ateşin 

şekil y deki gibi görünmesi için önce Ico sphere nesnesi yani üçgensel küre nesnesi 

oluşturulmuştur. Daha sonra Ico sphere nesnesi seçilip ardından object sekmesindeki Quick 

Effect kısmından Quick Smoke seçilmiştir. Bu nesnenin duman saçmasını sağlar. Ardından 

Ico sphere nesnesinin etrafında oluştan dörtgensel alan seçilip sağ taraftaki fiziksel özellikler 

sekmesinde bulunan Domain type kısmı “Gas” olarak değiştirilmiştir. Daha sonra alt kısımda 

bulunan fire effect seviyesi 1’den 2’ye yükseltilmiştir. Bu işlemlerin ardından tekrar Ico 

sphere nesnesinin fiziksel özellikler kısmındaki flow type sekmesi “fire” olarak seçilmiştir ve 

daha sonra Ico sphere nesnesi silinmiştir ve şekil 5.2’deki gibi bir ateş efekti oluşturulmuştur. 
 

Şekil 5.2)Savaşan İHA’nın ateş efekti 
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Simülasyon Ortamının Tasarımı 

 
1) Nesneler: 

 
Simülasyon ortamınını tasarlarken eklenmesi istenilen tasarımların koda entegre 

edilmesi gerekir. Bu tasarımların kodu, oluşturulan “haritav1.world” dosyasına eklenmiştir. 

Daha sonra nesnelerin konum ve büyüklükleri <pose> ve <size> etiketleri kullanılarak 

ayarlanmıştır. 
 

 

Şekil 6.1) Radio kulesinin simülasyona eklenmesi 

 
Bu işlemler zemin , bina , kule vb. tüm nesneler için uygulanmıştır. Bu nesnelerin 

bazıları İHA lar için engel oluşturmaktadır. Oluşturulan bu simülasyon ortamının boyutu 

gerçek dünya ila kıyaslandığında 700 m2 (metre kare) dir. Şekil-6.2 de oluşturulan  

simülasyon ortamının tamamı gösterilmektedir. 
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Şekil 6.2) Simülasyon Ortamı 
 

2) Aktörler: 

 
İHA’ların tespit edeceği ve imha edeceği hedefler simülasyon ortamında aktör olarak 

tanımlanmıştır. Bu aktörlerin sıradan nesnelerden farkı, simülasyon zamanı başlayınca 

önceden verilen komutları yerine getirebilmeleridir. Aktörleri tanımlamak için <actor> etiketi 

kullanılır. Aktörlerin tüm özellikleri bu etiketler arasına yazılır. Her aktör için ayrı name 

girilmiştir. Daha sonra bu aktörlere insan gibi koşabilmeleri için kullanılan “run.dae” dosyası 

eklenmiştir. “run.dae” dosyası aktörün koşarken yaptığı tüm animasyonları içinde barındırır. 

Bu dosya <skin> ve <animation> etiketleri arasına ayrı ayrı eklenmiştir. Şekil 7.1 de bu işlem 

gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 7.1)  run.dae dosyasının eklenişi 
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Bu işlemlerin ardından <script> etiketi açılarak içine <trajectory> etiketi eklenmiştir. 

Bu kısım aktörün ne yöne ilerleyeceğini, başlangıç ve bitiş konumunu, ne kadar sürede 

tamamlayacağını ve karakterin ne yöne bakacağını belirttiğimiz kısımdır. Bu işlemler için 

öncelikle <waypoint> etiketi kullanalarak aktöre hareket edeceği belirtilir. Bu etiket arasına 

<time> ve <pose> etiketleri yazılmıştır. <time> etiketinde belirtilen zamanda aktör <pose> 

etiketine girilen konumda bulunur. Zaman saniye cinsindendir. <waypoint> etiketi birden 

fazla kez kullanılarak aktörün bir konumdan diğerine 1 dakikada gitmesi sağlanmıştır. Şekil 

7.2 de aktör_2‘nin özelliklerinin belirtildiği kod bloğu gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 7.2) Aktör_2 nin tanımlanması 

 
Aktörlerin simülasyondaki görünümleri şekil 7.3 de verilmiştir. 

 

Şekil 7.3) Aktörlerin simülasyondaki görünümleri 
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Kamera Açısının Ayarlanması 

 
Görüntü işleme ve nesne tespitinde İHA’lardaki kameralar yere doğru baktığından 

karşısına çıkan bir nesneyi görememektedir. Bu problemi düzeltmek için iha kameraları 45 

derecelik açı ile hem karşıyı hem zemini görecek şekilde ayarlanmıştır. Bunun için öncelikle 

simülasyon ortamında İHA seçilerek sol taraftan gimbal kısmı açılmıştır. Gimbalın tamamını 

döndürmek istenmediği için sadece kameranın linki bulunmuştur. Bu linkin adı “tilt_link” tir. 

Daha sonra dünya dosyasından İHA’ların kod kısmına gelip tilt_link’i bularak konum 

kısmından açısı ayarlanmıştır. 
 

Şekil 8.1) Gimbaldaki kameranın linki 

 
Açı ayarlanırken pose değişkenindeki son 3 değer düzenlenir çünkü ilk 3 değer x,y,z 

koordinat düzlemindeki konumu tutmaktadır. Son 3 değer ise x,y,z düzlemlerindeki 

döndürülme değerleridir. 

 

Şekil 8.2) Kamera açısının ayarlanması 

 
Şekil 8.2 de görüldüğü gibi x düzlemindeki döndürülme değeri 0.73 olarak 

değiştirilmiştir. Bu değer ile değiştirilmesinin sebebi 1.57 değerinin 90 derecelik bir açı 

vermesidir. Yani eğer bu değerin yarısı alınırsa 45 derecelik bir açı elde edilmiş olur. Kamera 

açısının ayarlanmış hali Şekil 8.3 ‘te görülmektedir. 
 

Şekil 8.3) Gimbal kamerasının simülasyondaki görüntüsü 
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2.1.4.2. Sürü İHA Sistemleri 

 
Bugün hızla yol alan teknolojik gelişmeler (sensörler, işlemciler, haberleşme birimleri 

vb.) daha küçük İnsansız Hava Araçlarının (İHA) daha büyük İHA’larla aynı işlevleri 

başarabilmelerine imkân sağlamaktadır. Verilen bir görevi yerine getirmek üzere tek bir İHA 

yerine çoklu İHA’ların kullanımı uzun yıllardır ilgi alanı olmuştur. Bununla birlikte, tek bir 

İHA’nın bir takım kısıtlar sebebiyle (havada kalış süresi, taşıyabileceği faydalı yük ve uzun 

mesafe haberleşme bant genişliği vb.) kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı çok sayıda senaryo 

bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, özellikle de çarpışmadan kaçınma ve rota bulma 

alanındaki gelişmelerin ardından, çoklu İHA kullanımı mümkün hale gelmiştir. Sürü İHA, 

belirli bir işi/görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA’dan oluşur. 

Operatör tarafından kontrol edilir, otonom ya da yarı-otonom olarak çalışır. 

 
Sürü İHA Yapısı 

 
İHA sürüleri genellikle ya da heterojen sürüler olarak sınıflandırılır.Her iki yaklaşımın 

da avantaj ve dezavantajları vardır. Birbiriyle aynı olan İHA’ların kullanımı durumunda 

sistemin yapısı daha az karmaşık olur, ancak faydalı yük, bilgi işlem kapasitesi ve esneklik 

gibi kabiliyetleri daha kısıtlı kalır. Birbirinden farklı özelliklere sahip İHA’ların oluşturduğu 

grup (heterojen sürü) ise daha karmaşık bir sisteme sahiptir ancak İHA kabiliyetlerindeki 

çeşitliliğin hayati önem taşıdığı koşullarda çok daha faydalı olur. Örneğin; yüksek seviyede 

sensör kabiliyeti ya da farklı tipte sensörler gerektiren, ancak bu büyüklükteki sensörlerin yük 

kapasitesi kısıtı yüzünden tek bir İHA tarafından taşınamadığı durumlarda kullanılır. Tablo 

1’de robot sürülerinin yapı ve özellikleri görülüyor. 

 
Sürü İHA’da Kontrol Mimarisi 

 
Çoklu İHA sistemlerinin kontrolü (rota planlama ve görev paylaşımı) konusunda 

literatürde çok çeşitli yaklaşımları içeren kapsamlı çalışmalar vardır. Bu yaklaşımlar temel 

olarak merkezi (centralized) ve merkezi olmayan/dağıtık (decentralized) mimarilere dayanır. 

Aşağıda bu kontrol mimarilerinden kısaca bahsedilmiştir. 

 
1. Merkezi Kontrol Mimarisi 

 
Merkezi kontrol yaklaşımında, İHA sistemi düşük seviyeli bir otonomiye sahiptir ve 

İHA’lar arasında karşılıklı iletişim yoktur. Operatör(ler) her bir İHA sisteminden bilgi alır, 

koordine eder ve her bir İHA sistemi için görev atamalarını önceden tanımlar. Bu yaklaşım, 

düşük seviyeli otonomi yüzünden daha basit ve kolay optimize edilebilirdir. Bu sebeplerden 

ötürü projede merkezi kontrol mimarisi kullanılmıştır. 
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2. Merkezi Olmayan Kontrol Mimarisi 

 
Merkezi olmayan (dağıtık) kontrol yaklaşımı, İHA sisteminde yüksek seviyeli bir 

otonomiye ve İHA’lar arasında karşılıklı haberleşmeye ihtiyaç duyar. Her bir  İHA 

haberleşebilmeli, bilgi alıp paylaşabilmeli ve gerekli kararları verebilmedir; böylece 

operatörün rolü daha üst yönetsel bir seviyeye çıkar. Merkezi olmayan sistemler, gerek daha 

karmaşık yapıda olmaları gerekse yüksek seviyeli otonomiye ihtiyaç duymaları sebebiyle son 

yıllara kadar kullanılamamıştır. Merkezi olmayan yaklaşımın önemi; görev ve  bilgiler 

İHA’lar arasında dağıtıldığı için sistemin daha dayanıklı ve esnek olması ve daha fazla 

yedeklilik içermesinden gelir. Ayrıca sistemin bütünsel davranışı İHA’lar arasındaki yerel 

işbirlikleri üzerine inşa edildiği için, İHA’lar dinamik ortama daha kolay uyum sağlar. Ayrıca, 

bu yaklaşım sistem işbirliğine dayandığı için, bireysel olarak İHA’larda oluşan geçici ya da 

kalıcı hatalara karşı daha dayanaklıdır. 

 
Sürü İHA’larda Konuşlanma 

 
Drone sürüleri hedef ortama ve duruma bağlı olarak genellikle üç türde konuşlanır. 

Bunlar statik sürü, dinamik sürü ve hibrit sürülerdir. Bu projede statik sürü tercih edilmiştir. 

Bu sürü tipinde sürünün elemanları önceden, daha ön görevlendirme aşamasında seçilir. 

Görev başlangıç noktasında gruba katılım engellendiği için uçuş boyunca yeni üyeler sürüye 

giremez. Yerdeki uçuş kontrol sistemi tarafından güvenli iletişim, karşılıklı güven ve işbirliği 

oluşturulur. Uçuş sırasında her bir drone sürüye aittir, eğer sürüye ait değilse, sürü dışında bir 

varlık gibi davranılır. 

 
Avantajlar 

 
İyileştirilmiş performans: Eğer görevler ayrıştırılır ve paralel hale getirilirse, grup olarak bu 

görevler daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. 

 
Görev etkinleştirme: Aynen doğal sistemlerde olduğu gibi tek bir İHA tarafından 

gerçekleştirilemeyen bazı görevler, İHA grupları tarafından başarılabilir. 

 
Dağıtık algılama: Bir robot grubunun bir “sensör şebekesi” oluşturarak toplayacağı bilgi tek 

bir İHA’nın kapsama alanından elde edeceği bilgiden çok daha kapsamlı olacaktır. 

 
Dağıtık eylem: Çok   sayıda eşzamanlı   ortaklaşa eylem, aynı   anda farklı yerlerde 

gerçekleştirilebilir. 

 
Hata toleransı: Bir grup içindeki tek bir İHA’nın arızalanması verilen görevin 

gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez. 



23  

Dezavantajlar/Zorluklar 

 
Girişim: Bir grupta yer alan bireysel İHA’ların eylemleri (hatta “koordine” olanların) 

karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenebilir (çarpışmalardan, iletişim kaybından vb.). 

 
Diğer robotların niyetleriyle ilgili belirsizlik: Koordinasyon; her bir İHA’nın diğer 

İHA’ların ne yaptığını ve diğer (yakındaki) İHA’ların ne yapmasını beklediğini tam olarak 

anlamasını gerektirir. Belirsizlik durumunda (veya eşik seviyesinin “netlik” den daha düşük 

olduğu durumda) ise İHA’lar işbirliği yapmak yerine rekabet edebilir. 

 
Genel sistem maliyeti: Tekli İHA sistemleri tipik olarak daha “karmaşık” ve aynı zamanda 

daha pahalı iken, bireysel olarak daha az karmaşık İHA’ların sürüsü, tekli İHA sistemlerinden 

daha düşük maliyetlidir. 
 

 
 

Tablo 1) İHA Sürülerinin Yapı ve Özellikleri 

 
Bu projede homojen sürü çeşidi kullanılmıştır. Tablo-1’e bakıldığında homojen sürü 

sisteminde sistem karmaşıklığının daha az olduğunu ve uygulanabilirliği daha kolay olduğu 

görülmektedir. 

 
Sürü İHA Formasyon 

 
Sürü İHA’da formasyon çeşidi olarak V-form amaçlanmıştır. Bu formasyon çeşidi 

doğadaki sürü halinde uçan kuşlardan esinlenerek oluşturulmuştur. Birçok kuş türü düzenli 

gruplar halinde, belli şekiller oluşturarak uçar. Bu şekillerden en bilineni “V” şeklidir. Kuş 

sürülerinin neden belli şekillerde uçtuğunun en çok kabul gören açıklaması, bunun enerji 

tüketimini azalttığı ve sürüdeki kuşlar arasında iletişim ve uyum sağladığıdır. Kuşlar öndeki 
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kuşun biraz yanında ve gerisinde uçtuklarında, öndeki kuşun kanatları tarafından oluşturulan 

yukarı yönlü hava akımından yararlanır. 

 
Formasyon algoritması, yukarıda anlatılan özellikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. 

Lider İHA , sürünün şekil almasındaki en önemli faktördür. Temel olarak Lider İHA’nın 

bulunduğu konuma göre bir formasyon oluşturma işlemi gerçekleştirilmektedir. Harita 

üzerinde dağıtık(rastgele) olarak yerleştirilen İHA’lar ,formasyon işlemi başladığında Lider 

İHA ile haberleşip aralarındaki mesafeyi yine Lider İHA’ya göre ayarlayıp formasyona 

girmektedirler. 

 
Birey İHA’ların Lider İHA’ya göre bir uzaklık belirleyip formasyona girebilmesi için 

fonksiyona bir uzaklık parametresi(u_b) gönderilmesi gerekmektedir. Bu parametre sayesinde 

sürüdeki bireyler arası uzaklık belirlenmektedir. Aynı şekilde sabit olarak bir hizalanma açısı 

da belirlenmiştir. Bu açı 90 derece’dir. Belirlenen uzaklık ve açıya göre İHA’ların x ve y 

eksenindeki karşıklıkları hesaplanıp uygun uzaklıklar bulunmaktadır. Bu uzaklıklar GPS’den 

gelen verilerle işlenip anlık olarak yeni koordinatlar hesaplanmaktadır. Ardından ilgili 

İHA’lara ilgili konumlar atanmaktadır.Her İHA’nın konumu anlık olarak değişebileceğinden 

dolayı her işlemde İHA’ların konum bilgileri özel bir fonksiyonla güncel tutulmaktadır. Bu 

sayede konumlanma aşamasında hata riski daha da azaltılmıştır. Aşağıdaki şekillerde 

fonksiyona gönderilen farklı uzaklık değerlerinin örnek görüntüsü ve u_b parametresi 

gösterilmiştir. 

 
• İHA’lar arası uzaklık = u_b 

 

 
 

 
Şekil 9.1) Formasyon parametresinin V-Form üzerinde gösterilmesi 
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Şekil 9.2) 10 Metreye göre oluşturulan V-Form Şekil 9.3) 6 Metreye göre oluşturulan V-Form 

 
Formasyona girme işlemi sol şerit ve sağ şerit olmak üzere 2 kısımda 

gerçekleşmektedir.İlk olarak Lider İHA’ya göre sol şerit oluşturulmaktadır. Sol şeritte 

bulunan ve Lider İHA’nın arkasında olan 2 numaralı id’ye sahip İHA anlık olarak Lider İHA 

ile haberleşmektedir. Ardından gereken konum için hesaplama yapıp konuma ilerlemektedir. 

Daha sonra bu işlemler 2 numaralı id ‘ye sahip İHA ile 4 numaralı id’ye sahip İHA arasında 

da tekrarlanılmaktadır. Yani sürünün en tepesindeki İHA’dan en alt tabakadaki İHA’ya doğru 

bir hizalanma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde piramit mantığı sürüye uygulanmıştır. 

 
Sürüde sol şerit oluşturulduktan sonra yatay eksende Lider İHA ile olan uzaklıklar 

hesaplanarak simetrik bir şekilde sağ şerit oluşturulma işlemine geçilmektedir. Bu formasyon 

oluşturulurken sol şeritteki İHA’nın sağ şeritteki karşılığı id no’sunun bir fazlasına eşit 

gelmektedir. Yani 2 numaralı id’ye sahip sol şeritte bulunan İHA’nın sağ şeritteki karşılık 

gelen İHA’nın id no’su 3 olmaktadır. Bu şekilde sol şeritte bulunan her İHA’nın sağ şeritte 

simetrik hali oluşturulmuştur. Aşağıdaki şekil-b’de gösterilmiştir. 
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Şekil 9.4) Formasyonda simetrik görünümün gösterilmesi 

 
Formasyon oluşturulurken dikkat edilen bir diğer konu ise İHA’ların çarpışma 

sorununu ortadan kaldırmaktır. Sürünün geneli takeoff(kalkış) aşamasındayken her bir iha’ya 

1’er metre farkla farklı irtifa bilgileri gönderilmektedir. Bu şekilde formasyon tamamlanana 

kadar farklı yüksekliklerden hizalanma gerçekleşmektedir. Formasyon oluşturma işlemi 

tamamlandıktan sonra tekrardan olmaları gereken irtifa bilgileri İHA’lara gönderilmektedir. 

Aşağıdaki resimde bu kısımla ilgili kod örneği gösterilmiştir. 
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Arama Algoritması: 

 
Rota/Güzergâh planlaması yapılırken kullanılacak olan hesapsal zekâ yöntemleri 

algoritmalarının seçimi, uyarlanacak arama stratejisi hesaplama süresi, algoritmanın doğru 

uygulanma kısıtları(Kodlama kısıtları), çıktı sonucunun performansı gibi birçok noktaya 

doğrudan etki etmektedir. Bu sebepten dolayı tercih edilecek olan arama stratejisi oldukça 

önemlidir. Lider İHA tarafından yönetilen veya konumlandırılan Sürü İHA’larda , formasyon 

Lider İHA’ya bağlı oluşmaktadır. Bu yüzden sürüdeki İHA’ların arama faaliyeti gösterirken 

Lider ile bir uyum içerisinde olması gerekmektedir. Bu çalışmada Lider İHA’nın bulunduğu 

konum gözetilerek bir arama algoritması oluşturulmuştur. 

 
Arama algoritması temel olarak 2 halkadan oluşmaktadır. 

 
1. Arama bölgesindeyken Lider İHA’yı çevreleyen, Savaşçı İHA’lardan oluşan halka 

2. Hedef bölgede arama yapan Gözlemci İHA’ların, Lider İHA ile oluşturdukları halka 

 
Birinci halka, 1 adet Lider İHA ve 2 adet Savaşçı İHA’dan oluşmaktadır. Bu halka, 

İHA’lar arama yapılacak bölgeye ulaştığı zaman çalışmaya başlar. Lider İHA , halkanın 

temelini oluşturur. Lider İHA’nın sağ ve solundaki Savaşçı İHA’lar karşılıklı ve simetrik bir 

şekilde Lider İHA’nın çevresinde daire çizmeye başlar. Bu daire Lider İHA’nın bulunduğu 

konum merkezli olarak ve bu merkeze bağlı 4 ayrı yerde belirlenen noktalardan oluşmaktadır. 

Bu noktaların Lider İHA’ya olan uzaklığı, arama fonksiyonuna önceden girilen bir parametre 

ile belirlenmektedir. Amaç, Gözlemci İHA’lar arama yaparken o esnada Lider İHA’yı 

çevresel tehditlerden korumaktır. Birinci halka ile ikinci halka koordineli bir şekilde hareket 

etmektedir. Örneğin Gözlemci İHA’lar her bir sonraki hedefe hareket ettiğinde, birinci 

halkadaki Savaşçı İHA’larda Lider İHA etrafında karşılıklı olarak konum değiştirmektedir. 

 
İkinci halka Sol-Gözlemci İHA ve Sağ-Gözlemci İHA olmak üzere toplamda 2 adet 

Gözlemci İHA’dan oluşmaktadır. Bu halka da İHA’lar arama yapılacak bölgeye ulaştığı 

zaman çalışmaya başlar. Sol-Gözlemci ve Sağ-Gözlemci İHA’lar, belirli bir uzaklıkla Lider 

İHA’nın solunda ve sağında dizilirler. Bu uzaklık fonksiyona gönderilen parametre ile 

belirlenmektedir. Yani arama algoritması, dikey eksende Lider İHA ile aynı konumdan 

başlamaktadır. Ardından her iki Gözlemci İHA’da ileriye doğru (ileri-sol,ileri-sağ) simetrik 

olarak belirlenen noktalara hareket etmektedir. Bu şekilde eş zamanlı olarak Lider İHA’nın 

bulunduğu konumun büyük bir kısmında arama işlemi gerçekleşmektedir. 

 
Aşağıda örnek bir hareket edilecek noktanın belirlenmesi şekil 10.1 ‘de bu belirlenen 

noktaların uygulanması şekil 10.4 ‘de gösterilmiştir. 
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Şekil 10.1) Hareket edilecek noktanın belirlenmesi 
 

 
 

Şekil 10.2)  Arama Algoritması 
 

 
 

Şekil 10.3) Arama Algoritmasının Sembol Açıklamaları 



29  

 

 

Şekil 10.4) Belirlenen noktaların uygulanması 

 

 

 
2.1.4.3. Rotasyon Algoritması 

 

Sürü halinde rotasyon yaparken araçların mesafelerinin korunması gerekmektedir. 

Bunun için kod yapısında döndükten sonra mesafelerin sabit olması için çalışmalar 

yapılmıştır. 

 

Aracın Konum Bilgileri 

 

Gazebo ortamı bize 3 boyutlu bir ortam sunmaktadır.  Ortamda konum bilgileri x,y ve 

z değerleri ifade edilir. Araçlar için konum bilgileri LON,LAT ve ALT değerleri ile ifade 

edilir. Bu konumlar sırasıyla şunları ifade etmektedir: 
• LON: Aracın Dünya ortamında bulunduğu x ekseni bilgisi 

• LAT: Aracın Dünya ortamında bulunduğu y ekseni bilgisi 

• ALT: Aracın Dünya ortamında bulunduğu z ekseni bilgisi (Yerden yükseklik) 
 

Kullanılan Fonksiyonlar 

 

1. global_relative_frame Fonksiyonu 

 

Bu fonksiyon aracın anlık konum bilgisini vermektedir. Kullanımı aşağıdaki gibidir. 

 

• uav_0.location.global_relative_frame 
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Bu kod parçası ile aracın 3 eksende konum bilgisi elde edilmektedir. Aracın her bir 

eksende konum bilgisini almak için: 

 

• uav_0.location.global_relative_frame.lat (x ekseni bilgisi) 

• uav_0.location.global_relative_frame.lon (y ekseni bilgisi) 

• uav_0.location.global_relative_frame.alt (z ekseni bilgisi) 

 
 

2. LocationGlobalRelative ve simple_goto() Fonksiyonu 

 

Aracın konum bilgisini güncellemek için LocationGlobalRelative() fonksiyonunda 

yeni konum noktaları tanımlanır. Fonksiyon kullanımı şu şekildedir: 

 

• new_loc=LocationGlobalRelative(uav_0.location.global_relative_frame.lat,uav_0.location 

.global_relative_frame.lon, uav_0.location.global_relative_frame.alt) 

• Fonksiyonda yer alan konum noktalarına hareket etmesi için simple_goto() fonksiyonu 

kullanılır. Kullanımı ise şu şekildedir: 

- uav_1.simple_goto(new_loc) 
 

Bu fonksiyon sayesinde aracın konum bilgileri güncellenmiş olur. 

 

 
 

Sürü Halinde Dönüş 

 

Çalışmada temel olarak 90°, 45° ve 22.5°’lik açılar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Dronekit kütüphanesi üzerinde dönüş fonksiyonları koordinat sistemi üzerinden yeni konum 

bilgilerinin atanması ile elde edilmiştir. 

 

1. 90° Dönüş Açısı 

 

Araçların sürü halinde konumu için şekil 11.1 referans alınmıştır. Şekilde her bir araç 

farklı bir araç türünü temsil etmektedir. Her bir aracın simülasyonda koordinat bilgileri 

global_relative_frame() fonksiyonuyla alınmaktadır. Sonrasında 90°’lik sürü dönüşü için 

araçların yeni konum bilgileri şu şekilde güncellenmiştir: 

 

• 1 numaralı aracın konum bilgileri sabittir. 

• 2 numaralı aracın LON ve LAT değeri,3 numaralı aracın LON ve LAT değerleri ile gün- 

cellenir. 

• 3 numaralı aracı LON değeri, 1 ve 2 numaralı aracın LAT değeri farkı ile 1 numaralı ara- 

cın 4 LAT değerinin toplamı ile güncellenir. 

• 4 numaralı aracın LON ve LAT değeri, 5 numaraları aracın LON ve LAT değerleri ile 

güncellenir. 

• 5 numaralı aracın LON değeri , 1 ve 3 numaralı aracın LAT değeri farkı ile 1 numaralı 

aracın LAT değerinin toplamı ile güncellenir. 
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Güncellendikten sonra şekil 11.2 deki çıktı elde edilir. 
 
 

Şekil 11.1) V model(referans) Şekil 11.2) 90°’lik dönüşten sonra 

 
 

2. 45° Dönüş Açısı 

 

45°’lik dönüş için şekil 11.1 referans alınmıştır. Her bir aracın simülasyonda koordinat 

bilgileri global_relative_frame() fonksiyonuyla alınmaktadır. Sonrasında 45°’lik sürü dönüşü 

için araçların yeni konum bilgileri şu şekilde güncellenmiştir: 

 

• 1 numaralı aracın konum bilgileri sabittir. 

• 2 numaralı aracın LON değeri, 0 numaralı aracın LON değerleri ile güncellenir. 

• 3 numaralı aracın LON değeri, 0 numaralı aracın LAT değerleri ile güncellenir. 

• 4 numaralı aracın LON değeri, 0 numaralı aracın LON değerleri ile güncellenir. 

• 5 numaralı aracın LON değeri, 0 numaralı aracın LAT değerleri ile güncellenir. 

 

Güncellendikten sonra şekil 11.3 teki çıktı elde edilir. 
 

Şekil 11.3) 45°’lik dönüşten sonra 
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3. 22.5° Dönüş Açısı 

 

22.5°’lik dönüş için şekil 11.1 referans alınmıştır. Her bir  aracın simülasyonda 

koordinat bilgileri global_relative_frame() fonksiyonuyla alınmaktadır. Sonrasında 22.5°’lik 

sürü dönüşü için araçların yeni konum bilgileri şu şekilde güncellenmiştir: 

 

• 1 numaralı aracın konum bilgisi sabittir. 

• 2 numaralı aracın LON değeri, 1 ve 2 numaralı aracın LON değeri farkının yarısının alınıp 

2 numaralı aracın LON değerinin eklenmesi ile güncellenir. 

• 3 numaralı aracın LAT değeri, 1 ve 3 numaralı aracın LAT değerlerinin farkının yarısının 

alınıp 3 numaralı aracın LAT değerinin eklenmesi ile güncellenir. 

• 4 numaralı aracın LON değeri, 1 ve 4 numaralı aracın LON değeri farkının yarısının alınıp 

4 numaralı aracın LON değerinin eklenmesi ile güncellenir. 

• 5 numaralı aracın LAT değeri, 1 ve 5 numaralı aracın LAT değerlerinin farkının yarısının 

alınıp 5 numaralı aracın LAT değerinin eklenmesi ile güncellenir. 

Güncellendikten sonra şekil 11.4 teki çıktı elde edilir. 
 

Şekil 11.4) 22.5°’lik dönüşten sonra 

 

 
2.1.4.4. Engelden Kaçınma Algoritması 

 

İHA’ ların engellere çarpmadan bir başlangıç konumdan bir hedef konuma en kısa 

yolla gitmesinin sağlanması gerekir. Söz konusu problem, engellerden sakınma optimizasyon 

problemi olarak da adlandırılır. 

 

İHA’ ların, simülasyon ortamında, sakınması (manevra yaparak uçuş rotasındaki 

engelden uzaklaşması ve engeli geçince uçuş rotasına geri dönmesi) gereken üç çeşit engel 

bulunmaktadır. Statik engeller olan uçuşa yasak bölgeler ve yüksek binalar ile dinamik 

engeller olan sürüdeki diğer İHA’ lar. Bu projede uygulamadığımız engelden kaçma 

algoritması için yüksek binalar kullanıldı. 
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Algoritma, girdi olarak mobil robotun başlangıç koordinatlarını ve rota açısını almakta; 

çıktı olarak istenen noktaya gidilmesi için ilgili açılardaki ivmelenmeyi (ayrıca hızları) ve rota 

açışını vererek mobil robotu kontrol etmektedir. Bu süreç boyunca girdiler ve çıktılar, 

kaçılması gereken engelleri göz önünde bulunduran bir süzgeçten geçmektedir. 

 

Bu algoritma İHA’nın sürekli hareket vektörünü hesaplayacak ve bu vektörün bir statik 

veya dinamik engele yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol edecektir. Kritik düzeyde İHA – engel 

yaklaşımı durumunda bu sistem devreye girecek ve engelden kaçılacaktır. Hareket vektörü 

herhangi bir statik veya dinamik engel tarafından engellenmediğinde sistem devre dışı 

kalarak; normal seyrüsefere devam edilecektir. 

 

Bu projede engelin, bir ev şeklinde ve hareketsiz olduğu varsayılır. Bu ev sabit ve 

statik engel olarak kabul edilir. Bu problemin çözüm yönetimi şu şekilde yapılmıştır. Her 

adımda İHA’ nın anlık konumu ile hedef konumu arasındaki yol üzerinde engel  olacak 

şekilde hesaplanır. Görüntü işleme yoluyla engel tespit edilerek İHA’ nın anlık konumu ile 

engelin konumu hesaplanır. İHA’ lar engele belli bir miktar yaklaştığında görüntü işleme 

yoluyla engelin boyutu piksel olarak hesaplanır. Bu piksel sayısı iki ile çarpılarak İHA’ lar 

yukarıya doğru hareket ederek engelden yukarıya çıkar ve engeli aşasıya kadar x ve y 

koordinatlarında hareket eder. 

 

Engeli aştıktan sonra İHA’ lar eski yüksekliğine geri dönerek hedef konuma doğru yol 

almaya devam eder. Önüne böyle engeller çıktığı sürece bu engellerden kaçınmak için bu yol 

izlenir. 

 

Geliştirilen engelden kaçınma algoritmaası aynı zamanda çoklu arama alanı 

paylaşımını da destekler. 
 

Şekil 12.1) İHA’ ların hedef konuma giderken karşılaştığı bir engel 
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Şekil 12.2) İHA’ ların hedef konuma giderken anlık konumların bilgisi 

 

Bu kod sayesinde İHA’ ların başlangıç konumundan hedefe konumuna kadar olan her 

hareketinde anlık konum bilgilerine ulaşılır. 

Şekil 12.3) İHA’ ların yükselmesini sağlayan kod 

# Engelden kaçınma algoritmasının uygulandığı yer... -pixel bilgisi gelecek 

anlik_u_bx1 = str(connected_iha.location.global_relative_frame.lon) #drone1 'nin 
lon(x) ekseninde anlik degeri 

anlik_u_by1 = str(connected_iha.location.global_relative_frame.lat) #drone1 'nin 
lat(y) ekseninde anlik degeri 

 

anlik_u_bx2 = str(connected_iha2.location.global_relative_frame.lon) #drone2 'nin 

lon(x) ekseninde anlik degeri 

anlik_u_by2 = str(connected_iha2.location.global_relative_frame.lat) #drone2 'nin 

lat(y) ekseninde anlik degeri 

 

anlik_u_bx5 = str(connected_iha5.location.global_relative_frame.lon) #drone5 'nin 

lon(x) ekseninde anlik degeri 

anlik_u_by5 = str(connected_iha5.location.global_relative_frame.lat) #drone5 'nin 

lat(y) ekseninde anlik degeri 
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İHA’ lar hedef konuma giderken önümüze çıkan engelin görüntü işleme yoluyla 

boyutu piksel olarak tespit edilerek yukarıdaki cord_z = pixel*2 komutuyla İHA’ ların x ve y 

anlık konum bilgilerine eklenerek engeli aşacak şekilde İHA’ lar yükselir. 

 

Şekil 12.4) İHA’ lar yatay ve dikey eksende hareket eder. 

 

İHA’ lar engeli aşacak yüksekliğe ulaştıktan sonra bu kodlar yardımıyla dikey  ve 

yatay eksende engeli aşasıya kadar hareket eder. 

 

Şekil 12.5) İHA’ lar engeli aştıktan sonra eski yüksekliğine geri döner. 

 

İHA’ lar bu kod yoluyla engeli aştıktan sonra eski yüksekliğine geri döner ve hedef 

konuma ulaşmaya devam eder. 
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Şekil 12.6) Hedef konumun bilgisini alır. 

 

 

İHA’ lar engeli aştıktan sonra eski yüksekliğine ulaştıktan sonra hedef konumun 

bilgilerini alarak hedef konuma doğru ilerlemeye devam eder. 

 

 
2.1.4.5. Nesne Tespiti 

 

 
Sürü İHA Simülasyonunda görüntü işleme için Python dili ve OpenCV kütüphanesi ve 

Nesne tespiti için ise Haar Cascade sınıflandırıcısı kullanıldı. Bu sınıflandırıcı İHA’nın 

üzerindeki kameradan görüntü sağlama özelliğine sahiptir. Bu algoritmalar Gazebo üzerinde 

terminalden daha önce oluşturulan bir launch dosyası ile çalıştırılır. Çalıştırılma aşaması önce 

terminal üzerinden yüklemek istediğimiz dünya(world) koşturularak İHA’ yı test edeceğimiz 

çevre birimleri oluşturulur. Daha sonra İHA’ ya komut verip işlemler yaptırmak için 

Ardupilot’ un sunmuş olduğu komut sistemi çağrılır. İHA hareket işlemlerine hazır olduktan 

sonra otonom uçuş için uçuş kontrol kartı simülasyonu yine terminal üzerinden aktif edilir. 

Nesne tespiti için ayrı bir launch dosyası çağrılarak görüntü işleme ve hedef tespiti başlatılmış 

olur. İsteğe bağlı olarak İHA üzerinde gerçekleşecek anlık durum bilgilerini ekrana aktarmak 

için C/C++ ile kodladığımız haberleşme düğümleri yine terminal üzerinden aktif edilir. Bu 

sayede uçuş esnasında yapılan anlık nesne tespitlerindeki cisimlerin türleri hakkında bilgi 

edinilebilir. 

 
Cascade Trainer Gui 

 
Cascade Trainer Gui nesne tespiti için kullanılan Haar ve LBP(Local binary pattern) 

algoritmaları ile arka planda deep learning eğitimini yaptıran bir arayüzdür. 

 
Haar algoritmasının doğruluk oranı fazla ama hızı yavaş, LBP’nin ise doğruluk oranı 

düşük fakat Haar’a göre daha hızlıdır. 
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Eğitim için öncelikle Pozitif ve Negatif fotoğraflar hazırlanır. Pozitif fotoğraf tespit 

edilmek istenen fotoğraflardır. Negatif ise tespit edilmesi istenmeyen her fotoğraf olabilir. 

Fakat Negatif fotoğraf içerisinde kesinlikle pozitif fotoğraf olamamalıdır. 

 
Negatif fotoğrafla pozitif fotoğraf birbiri ile bağlantılı olmak zorunda değildir fakat 

birbiri ile ne kadar bağlantılı olursa o kadar doğru sınıflandırılmış olur. 

 
Samples folder : İçinde sadece n ve p klasörleri bulunan eğitim klasörünün adresi 

girilmelidir. 

 
Positive Image Usage(percentage) : Eğitimde kullanılacak pozitif resim miktarının yüzdesi 

girilmelidir. Mesela 10000 fotoğraflık bir veri seti var elimizde eğitim için 6000 tane 

gerekiyor %60 oran olduğu için oraya 60 olarak yazılmalıdır. 

 
Force Positive Sample Count : Pozitif fotoğrafların sayısı yazılmalıdır. Buraya da 6000 tane 

kullanılması gerekiyor ise 6000 yazılmalıdır. 

 
Negative Image Count : Eğitimde kullanılacak negatif fotoğraf sayısı yazılmalıdır. 

 
 

Şekil 13.1) Cascade Trainer Gui arayüzü 

 
Number of Stages : Buraya eğitim kaç katmandan olacaksa onun sayısı yazılmalıdır. En fazla 

20 değeri girilebilir. Mesela 20 yazarsak eğitim 20 defa tekrarlanır ve böylece daha fazla 

doğruluk oranına sahip bir çıktı elde edilmiş olunur. Bununla birlikte eğitim süresi de uzamış 

olur. 
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Pre-Calculated Values Buffer Size (Mb) : Eğitim için ne kadar bellek(Ram) ayıracağımızı 

yazarız. 

 
Pre-Calculated Indices Buffer Size (Mb) : Eğitim için ne kadar bellek(Ram) ayıracağımızı 

yazarız. Buradaki Values değeri ile aynı olmalıdır. 8 Gb Ram’a sahip bir bilgisayar için en 

fazla 2048 olarak girilmelidir. 

 
Number of Threads : Her bir eğitimin kaç parçadan oluştuğu yazılır. Genelde 5 olarak 

yazılması önerilir. Acceptance Ratio Break Value: Burası sabit olarak -1 yazılır 

 

Şekil 13.2) Cascade sekmesinin değerleri 

Sample Width: Eğitim için kullanılacak resimlerin enini belirlenir . 

Sample Height: Eğitim için kullanılacak resimlerin boyutunu belirlenir. 

Feature Type: Eğitim için kullanılacak algoritmayı seçilir. Bunlar Haar, LBP ve Hog’dur. 

 
Haar Feature Type: Eğitim için kullanılacak resimlerin açılı hallerini kullanmak için seçilir. 

Buna All seçeneğini işaretlenirse 45 derece dönmüş halini de, ters dönmüş halini de tanır. 
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Şekil-13.3) Boost sekmesinin değerleri 

 
Bu değerlerin hepsi sabit kalması gerekmektedir. 

 

 
Haar Sınıflandırıcısı 

 
Haar cascade sınıflandırıcısında öncelikle resimlerin integralleri alınır. Böylelikle 

piksel değerlerinin tek tek toplamları hesaplanmak yerine integralle hesaplanmış olmaktadır. 

Böylelikle bilgisayardan büyük bir işlem gücü kaldırılacaktır. 

 
Ayrıca nesnelerin bulunması aşamasında da her bir büyüklükteki çerçeve tarafından 

tekrar tekrar taratmak yerine sadece önceki aşamalarla eşleşme olan kısımlar taranarak bir 

işlem yükü de oradan azaltmaktadır. Bu açılardan ve yaptığı iş açısından oldukça hızlı 

oldukları söylense de uygulama aşamasında reel time çalışıldığında alınan görüntüyü belirli 

oranda yavaşlattığı görülmektedir. Bu hız, sınıflandırıcının eğitilme şekli, örnek sayısı gibi 

durumlara göre değişmektedir. 

 
İstenilen nesnelerin bulunabilmesi için sınıflandırıcının referans alacağı min hit rate ve 

max false alarm rate değerleri vardır. Sınıflandırıcı eğitimde her seferinde belirli eğitim 

algoritması ile bu değerlere ulaşmaya çalışır. Min hit rate minimum isabet oranını ve max 

false alarm rate ise hangi hata oranındaki nesnelerin gösterileceğini ifade eder. 
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LBP Sınıflandırıcısı 

 
LBP sınıflandırıcısı performansı yüksek bir doku tanımlayıcısı olup doku 

sınıflandırma, segmentasyon, yüz tespiti, kişi tanıma ve cinsiyet tahmini gibi alanlarda 

kullanılmaktadır. Görüntü üzerindeki düzgün yerel ikili örüntüler, yerel görüntü dokusunun 

önemli özelliklerindendir. Bunların meydana gelme sıklığını veren histogram ise güçlü bir 

doku öz niteliğidir. 

 
Tespit Ekranından Örnek Görüntüler 

 

Şekil 14.1) Tespit 1 

 

Şekil 14.2) Tespit 2 
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2.1.5. TEST 

 
2.1.5.1. Genel Test Planı 

 
Yapılacak olan test aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

 
- Kameradan görüntü alma testi 

- Sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ve ekrana bastırılması testi 

- İHA’ ların sürü formasyonunda kalkış testleri 

- İHA üzerinden nesne tespiti testi 

- Tek İHA uçuş testi 

 
2.1.5.2. Test Sonuç Raporu 

 
-Kameradan görüntü alma testi 

 
Simülasyon üzerinde uçuş yazılımı çalıştırıldı ve uçuş esnasında başarılı şekilde kameradan 

görüntü alındı. 

 

Şekil 15.1) Kameradan görüntü alma işlemi 

 
Sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ve ekrana bastırılması testi 

 
Uçuş yazılımlarının kontrolü için gerekli olan sensörler kodlandı. Sensörlerden gelen veriler 

okundu. Okunan veriler terminal aracılığı ile ekrana bastırıldı. 
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Şekil 15.2) Verilerin işlenmesi 

 
İHA ’ların sürü formasyonunda kalkış testleri 

 
İHA ’lar formasyon uçuşu için hazırlandılar ve birbirleri ile koordineli şekilde kalkışa geçtiler 

ve sonrasında yine birbirleri ile koordineli şekilde uçuşlarını tamamladılar. 

 

Şekil 15.3) Sürü uçuş testi 

 
İHA üzerinden nesne tespiti testi 

 
İHA nesne tespiti için havalanmıştır. Tespit edilmesi istenen cisimler kamera açısına 

girdiğinde tespit işlemi başarılı şekilde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 15.4) Nesne tespiti işlemi 

 

Tek İHA ’nın uçuş testi 

 
Drone uçuş için hazırlandı ve simülasyon üzerinde 60 metre yükseldi ve başarılı bir uçuş 

gerçekleştirip başarılı bir şekilde iniş yaptı. 

 

Şekil 15.5) Bir adet İHA için uçuş testi sonucu 
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Tek İHA Pervane Testi 

 
Blenderda tasarlanan İHA Ardupilot bağlandıktan sonra Ardupilot komut terminali 

üzerinden İHA’yı uçurmak için arm ve take off komutları verilmiştir. Komutlar terminal 

üzerinden her ne kadar sorunsuz çalıştı gibi görünsede gazeboda İHA’ların pervanelerinin 

dönmediği ve havalanmadığı gözlemlenmiştir. İHA tasarımlarının fiziksel olarak pervanelerin 

dönüşünü engelleyebilme ihtimali yüzünden farklı bir test daha yapılmıştır. Bu testte İHA 

gökyüzünden serbest bırakılmıştır ve düşerken pervanelerinin döndüğü gözlemlenmiştir. 
 
 

Şekil 15.6) İHA’nın yüksek bir noktadan serbest bırakılışı 
 

 

Şekil 15.7) İHA’nın yere düşüşü 
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İHA’lar da Renklendirme Testi 

 
Gazeboya yüklenen İHA’ların tasarımda modellenirken kullanılan renkleri Gazebo’da 

gözükmemektedir. 

 

Şekil 15.8)Renklendirilmemiş Lider İHA 

 
Gazebo’daki İHA’ların rengini ayarlamak için İHA’ların dosyalarının içerisinde color 

etiketlerindeki RGB değerleri tasarımda kullanılan renklere göre ayarlandığı görülsede 

Gazebo’da İHA’ların renklerinin değişmediği gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 15.9)Lider İHA dosyasındaki renklendirme kodundan bir kesit 
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3. SONUÇLAR 

 
- Nesne tespiti için sensörlerden alınan verinin terminal ekranına bastırılması. 

- Otonom uçuş için Sürü Algoritmalarının test edilmesi. 

- Simule edilecek İHA’ ların modellenmesi. 

- Tasarlanan İHA’ların gazeboya yüklenmesi ve ardüpilota bağlanması. 

- Gazebo simülayon ortamının tasarımı 

- Aktörlerin eklenmesi 

- Sürü uçuş düzeninin sağlanması 

- Farklı sürü formasyonlarının geliştirilmesi 

- Konum bilgisinin (Koordinatlarının) terminal ekranına bastırılması. 

- Sdf formatında kodlama ile İHA ’ların üzerine kamera sensörlerin eklenmesi ve veri işlemesi. 

- Simülasyonun temel alt yapısının oluşturulması. 

- Derin Öğrenme ve Yolo Algoritması ile nesne tespitinin gerçekleştirilmesi 

- Nesne tespitine dayalı çarpışmadan kaçınma algoritmalarının geliştirilmesi 
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4. ÖNERİLER 

 
Bu projenin tehdit unsurlarını imha etmekle geliştirilebildiği gibi insanlık hizmetine , yararına 

faydası olabilecek şekilde de geliştirilebilir: 

 
- Orman yangınlarının gözlenmesi ve önlenmesi için kullanıma hazır sunulması 

- Sel felaketlerinin gözlenmesi için kullanıma hazır sunulması 

- Deprem hasarının değerlendirilmesi için optimize edilmesi 

Performans açısından tavsiyeler: 

- Kullanılacak bilgisayarın yüksek özellikler barındırması 
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