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1.Takım Organizasyonu 

 
 

  

Tablo 1.1 Yönetim kurulu şematiği 

 
 

 

Tablo 1.2 Ekip yapısı 
 

 

Tablo 1.3 Otonom birimi görev listesi 
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Tablo 1.5 Elektronik birimi görev listesi  
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2.Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

        Ön Tasarım Raporunda “Araç Özellikleri” kısmı daha ayrıntılı anlatılabilirdi. Sahip 

olduğumuz “Özgün Bileşenler” kısmının genel yapısıyla nerelerde kazançlar sağladığı ve 

bunların bizim için neden önemli olduğu konusu daha da irdelenebilirdi. Otonom sistemlerde 

can alıcı noktalar kullanılan komponentlerdir. Bu bileşenlerden bizim modellerimizi besleyen 

LIDAR ve Kamera sistemlerimizin araç içi konumları ve bu sensörlerin bize neler kattığı 

hakkındaki bilgilendirmelerden önce bunların otonom sistemlerinde neden kullanıldığına ve 

etkilerinin neler olabileceğine değinilmesi özgün bileşenlerin ve algoritma yapımızın daha da 

öne çıkmasını sağlamış olurdu. Yazdığımız modellerde kullandığımız algoritmalarda ön 

tasarım raporundan farklı olarak bazı değişiklikler yapıldı. Araç içi sistemde de ön tasarım 

raporunun ardından değişiklikler yapıldı. 

 

 Araç içerisinde yapılan ilk değişiklik direksiyon açısının mevcut konumunun yüksek 

çözünürlükte okunabilmesi adına direksiyon pinyon-kremayer bağlantısına bir sensör 

eklenmesi ile gerçekleştirildi. Araç içerisinde yapılan bir başka değişiklik ise fren motorunun 

sabitlemesinin yapıldığı parçanın tasarımında değişikliğe gidilmesi şeklinde oldu. Tasarım 

değişikliği fren sisteminin üzerinde oluşabilecek olan ek kuvvet ve buna bağlı fiziksel 

sıkıntıları gidermek amacıyla yapıldı. 

 

 
Şekil 2.1 Araç direksiyon açısını ölçmek için kullanılan sensör 

 

Ön Tasarım Raporu’ nda araçta bulunan sensörlerin konumları detaylı olarak 

belirtilmemişti. Bu raporda sensörlerin konumları ve bu konumlar belirlenirken nelere dikkat 

edildiği açıklandı. Şerit takip modelimizde uygulanılan işlemler detaylı olarak açıklandı ve 

kullanılma amacını destekleyen görseller eklendi. Şerit takibinde aracın dönüşlerinde eğrilik 

çapının yüksek olmasından dolayı perspektif açısı daha yüksekten alındı. Aynı şekilde Tabela 

Algılama Modeli’nde eğitim aşaması daha detaylı açıklandı ve eğitim sırasında elde edilen 

sonuçların görselleri eklendi. Tabela Algılama için kullanılan veri seti güncellendi. Veri setinde 

bulunan net olmayan, eğitimin kalitesini düşüren resimler veri setinden çıkarılırken veri setine 

daha net resimler eklenerek veri seti zenginleştirildi. Aracın ilerlemesi için gerekli olan Karar 

Mekanizması açıklandı ve bunu özet olarak gösteren bir şema eklendi. Yapılan testler 
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sonucunda karar mekanizmasında pek çok değişiklik gerçekleştirildi. Aracın en verimli şekilde 

ilerleyebilmesi için kameradan alınan verilerde önceliğin tabela algılamaya verilmesi 

kararlaştırıldı. Aracın park esnasında kameradan alınan verilerde şerit takibine öncelik 

verilmesine karar verildi. 

 
Şekil 2.2 Veri setinin klasör yapısı 

 

Aracın ilk testlerinin ardından başlangıçta belirlenen direksiyon açı limitlerinin parkuru 

tamamlayamayacağı anlaşılmış ve limitler arttırılarak aracın sabit nokta etrafındaki dönüş çapı 

azaltılmıştır. Lidar üzerinden okunan verilerin aracın sürüşü sırasında yeterince alanı 

görmediği anlaşılmış ve sistemin daha geniş bir alanı tarayarak planlama sistemini rahatlatması 

sağlanmıştır. Aracın dönüşü sırasında herhangi bir problem yaşamaması için bu durumdaki hız 

üzerine çalışmalar yapıldı. 
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3.Araç Özellikleri 

 

 
Şekil 3.1 Araç boyutları 

 

 

AZAK zamanında 2018 TÜBİTAK Efficiency Challenge kurallarına uygun olarak 

takımımız tarafından üretilmiştir. Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışmasının araç 

ölçülerine de uymaktadır. Tekerlerimiz 16 inç ve havalı lastikler kullanılmaktadır. Ayrıca fren 

sisteminde hidrolik fren sistemi kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 3.2.a Ön süspansiyon sistemi                      Şekil 3.2.b Arka süspansiyon sistemi 

 

 

Aracın yürür aksamlarında farklı süspansiyon türleri kullanılmıştır. Ön süspansiyon 

için Double Wishbone süspansiyon sistemi kullanılmakla beraber arka süspansiyon 

sistemimizde Trailing Arm tercih edilmiştir. 
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Şekil 3.3 Steer-by-wire tasarım ve montajı 

 

 

Elektrikli direksiyon sistemi %100 elektronik sürüşe sahiptir. Mekanik olarak 

direksiyon dönüşlerine müdahale edilememektedir. Direksiyon sisteminde güç aktarımı 

pinyon-kremayer ile sağlanmaktadır. Ackermann prensibine göre dönüşler gerçekleşmektedir 

Ackermann geometrisi yarıl parkuruna göre optimizesi gerçekleştirilmiştir. 

Direksiyon dönüşlerinin gerçekleşmesi için 180 Watt DC Servo Motor ve 60:1 oranında 

redüktör tercih edilmiştir. Motor ve redüktörün tork-rpm hesabı, statik durumda tekerlerin 

dönmesi için gereken maksimum torka ve aracın maksimum hızında alması gereken viraj 

yarıçapında pinyon dişlisinin kaç rpm’ de dönmesi gerektiği hesaplanarak belirlenmiştir. 

 Aracın direksiyon motoru steer-by-wire teknolojisine uygun olarak seçilmiştir. 

Motorun kontrolu için dönüş yönünü belirleyen bir adet GPIO ve dönüş hızını belirleyen bir 

adet PWM bağlantısına ihtiyaç duyulur. Bu bağlantılar araç kontrol ünitesine bağlanarak 

bilgisayar tarafından gönderilen komutlara göre çeşitli çıktılar üretir. 

Direksiyon sisteminin montajında redüktör ile motor birbirine uyumlu ara parça 

tasarlanarak montajı gerçekleştirilmiştir. Redüktör aracın zeminine sabitlenmiştir. Ön şasinin 

dar olması ve minimal bir yapı tercih edildiğinden, kremayer yatağı ön şasiye lineer rulmanlar 

ile sabitlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.4 Brake-by-wire tasarımı ve montajı 

 

 

Elektronik fren sistemimiz hidrolik fren sistemine entegre edilmiştir. Güvenlik 

sebebiyle ikili fren merkezi bulunmaktadır. Frenleme hareketi için lineer aktüatör tercih 

edilerek motor yapısına uygun bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Motor seçiminde frenleme 
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mesafesi, fren pompası için gereken kuvvet ve fren pimlerinin hareket mesafesi gibi etkenler 

hesaba katılmıştır. 

 

 Frenleme sisteminde kullanılan lineer aktüatör kontrol için herhangi bir bacağa ihtiyaç 

duymamaktadır. Aktüatörün enerji bağlantıları tersine çevrilerek hareket yönü değiştirilebilir, 

bu süreç röleler yardımı ile gerçekleştirilir. 

 

Elektronik Gaz Pedalı ve Fren 

 

Motor ile ilgili olarak elektronik gaz ve fren sistemlerinin tasarımları elektronik ekip 

tarafından yapılmıştır. Temelde, elektronik gaz pedalı ve fren uygulamaları aslında 

birbirlerinden çok farklı sistemler değildir. Günümüzde sıkça tercih edilen ve bizim de 

aracımızda kullanacağımız fırçasız doğru akım (BLDC) motorlarının çalışma prensibi ile 

rahatlıkla uygulanabilmektedir. Motorun içinde bulunan sargılar ve sabit mıknatısların doğru 

şekilde kutuplandırılması ile itici- çekici kuvvetlerin düzenli rotasyonel hareketi oluşturulması 

sağlanır. Motorların bahsedilen şekilde kontrol edilebilmesi için bir kontrolcüye veya sürücüye 

ihtiyaç vardır. 

 

Motor sürücüler, motoru döndürmek için fazlar arasında seçilen topolojiye bağlı olarak 

PWM (Pulse Width Modulation/Darbe Genişliği Modülasyonu) ile anahtarlamalar yaparlar. 

Eğer algoritma yazılımsal ve donanımsal olarak uygun şekilde oluşturulursa motor hızlanır. 

Hali hazırda dönmekte olan motorun sargıları -aynı prensiple- kontrollü olarak ters kuvvet 

oluşturacak şekilde kutuplanır ise araç elektronik olarak yavaşlar. Bu işlem aslında enerjinin 

harcanarak motorun dönmesi prensibinin tam tersi şeklinde işler. Kutuplar değiştirildiğinde 

motor enerji tüketmek yerine bulunduğu hareket halinde enerji üretmeye çalışır. Bu işlem 

sırasında motor hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek yavaşlar ve -BLDC 

motorlarda olan- bu olaya rejeneratif frenleme denir. 

 

Hızlanma veya yavaşlama için PWM sinyallerinin şiddeti diyebileceğimiz, duty cycle 

parametresini değiştirmek gerekmektedir. Kullanılacak motora uygun olarak seçilecek motor 

sürücüye bu sinyaller uygulanarak kontrol edilmektedir. 

 

Aracımız Motor ve Motor Sürücü özelliklerini kullanarak AKÜ tarafından sağlanan bilgiler 

doğrultusunda oluşturulacak sinyaller vasıtası ile elektronik gaz ve freni kullanacaktır. 
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Şekil 3.5 Genel elektrik şeması 

 

Aracımızın genel elektrik şeması görseldeki gibidir. Genel elektrik şemasında kablo 

türleri dahil olmak üzere ana bileşenlerin bütün bağlantıları gösterilmeye çalışılmıştır. Tesisat 

kabloları U profillerin içinden aracın gövdesine bitişik bir şekilde yerleştirilmiştir. Bütün 

kablolama sistemi olabildiğinde araç kabuğunun içine gömülmüş ve iletim noktaları yalıtkan 

malzemelerle kapatılmıştır. Bunlara rağmen herhangi beklenmedik bir duruma karşı, yüksek 

gerilim taşıyan kablolar aracın arka kısmında toplanmıştır. 
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4.Sensörler 

4.1.LİDAR 

 

LIDAR, "Işık Tespiti ve Uzaklık Tayini" anlamına gelen "Light Detection and 

Ranging" sözcüklerinin kısaltmasıdır. En yalın haliyle; lazer ışınlarını kullanarak, nesnelerin, 

ölçüm aleti arasındaki uzaklığını ölçmeye yarayan bir uzaktan algılama teknolojisidir. Işık 

hızında çalışması dolayısıyla ölçüm yaptığı alanı çok hızlı bir şekilde, yüksek doğrulukla 

ölçebilmektedir. Ayrıca LIDAR 360 derece görüş sağlayabilir. Bu sayede, gerek topografik 

haritaların oluşturulmasında, gerekse diğer başka teknolojik çalışmalarda yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır.  

 

LIDAR, aslında gayet basit bir çalışma prensibine sahiptir. Bunu yaparken de, RADAR 

(İng: "Radio Detection and Ranging", Tr: "Radyo Tespiti ve Uzaklık Tayini") teknolojisinden 

farklı olarak, radyo dalgaları yerine lazer ışınları kullandığı için sabit olarak değil, sürekli 

hareket halinde çalışmaya ihtiyaç duyar. Çünkü radyo dalgalarının her yöne yayılım 

yapmasının aksine lazer ışınları tek bir çizgi üzerinde yayılır. Bu nedenle, ya bir uçağa, ya da 

bir arabaya takılı olarak, etrafını sürekli tarar ve saniyede bazen 150.000 kadar lazer ışını 

göndererek, neredeyse yüz milyonlarca noktadan oluşan bir "nokta bulutu" meydana 

getirebilir. 

 

Bu özellikleri sebebiyle otonom araçlarda da yaygın olarak tercih edilen bir sensördür. 

Aracın çevresini (Çevresel etmenler ve araçlar)  tanıması için kullanılan sensör RPLIDAR 

A1M8 tercih edildi. Bu modelin araçta konumlandırıldığı yer ise aracın kaportasının alt 

tarafıdır. Bunun sebebi LiDAR’ ın güneş ışınlarından minimum seviyede etkilenmesini 

sağlamaktır.  

 

RPLİDAR A1M8 12 metre görüş alanı ve 360° tarama alanına sahiptir. Ayrıca bu lidar 

saniyede 8000 nokta toplayabilmektedir. Bu özellikleri ile topladığı veriler, otonom sürüş 

algoritmalarımızda kullanılmaktadır.  
 

 

 
Şekil 4.1 LiDAR sensör taraması 
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Şekil 4.2 RPLiDAR A1M8 

 4.2. Kamera 

  

Otonom sürüşte aracın belirlenen yolda ilerleyebilmesi için şeritleri algılaması ve 

kurallara uyması için trafik işaretlerini algılaması, araç etrafındaki nesnelerin tespit edilmesi 

için kameralar önemli rol oynamaktadır. Kameradan alınan görsel veriler çeşitli 

birimlerde(şerit takibi, tabela algılama vb.) işlemlerden geçirilerek karar mekanizmasına 

gönderilir. Kameradan alınan verilerin doğruluğu, kameranın hızı, farklı hava ve ışık 

koşullarında gösterdiği performans otonom işlem birimlerindeki sonuçları dolayısıyla da karar 

mekanizmasını ve sürüşün doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyeceği için kameranın doğru 

seçilmesi önemlidir.  

 

Aracımızda şerit takibi ve nesne tespiti modeli için Logitech C922 Pro Stream Webcam 

Kamera kullanılmaktadır. Kullanılan kamera otonom aracın tavanında konumlandırıldı. Bunun 

sebebi ise alınacak görüntülerden yapılacak olan tespit ve takip modellerinin en yüksek 

doğrulukta ve verimlilikte çalışmasının amaçlanmasıdır. Bu kameranın sağladığı özellikler 

aşağıdaki gibidir: 

  

● Çözünürlük: Full HD (1920x1080p) 

● Kare Hızı: 30 fps 

● Diğer Çözünürlük: 720p@60fps 

● Otomatik Odaklama Sistemi 

● Görüş Açısı: 78 ° 

● Görüntü Yakınlaştırma 

● Bağlantı Arayüzü: USB 

● Görüntü Sensör Tipi: CMOS 
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Şekil 4.3 Logitech C922 Pro Stream Webcam 
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5.Araç Kontrol Ünitesi 

 

 Aracın elektronik sisteminin kontrolünde STMicroelectronics firması tarafından 

tasarlanan STM32F407VGT6 işlemcisi kullanılmaktadır. Kontrol kartı ile bilgisayar arasında 

haberleşme RS232 bağlantısı sayesinde gerçekleşir. 

 

RS232 1960`ların başlarında ortaya çıkıp 1987 yılında ise standart olmuştur. RS232 

kullanma sebebimiz, RS232 TTL seviyesinde iletilmiş olan veriyi kendi gerilim aralığı olan 

+12V ve -12V aralığına çekerek dışarıdan gelecek olan gürültülerden etkilense bile veri 

kaybının yaşanmasını önlüyor. Ancak RS232 15 m’nin üstündeki mesafelerde veri transferinde 

veri kaybına sebep olabiliyor. Bizim aracımızda RS232 bağlantı şekli full-duplex biçimdedir. 

 

 Kartın görevi bilgisayardan aldığı komutlara göre araç sistemini kontrol etmektir. Araç 

içerisinde bulunan direksiyon sistemi PWM sinyali yardımı ile motorun dönüş hızını 

ayarlarken GPIO ile motorun dönüş yönü ayarlanmaktadır. Fren motoru için iki farklı röleye 

bağlanan GPIO çıkışları ile kontrol sağlanmaktadır. Aracın ışıklandırma sistemi için ayrı olarak 

GPIO çıkışları sağlanmıştır. Bu çıkışlar yardımı ile röleler çalıştırılarak araç ışıklarının istenen 

şekilde yanmaları sağlanmaktadır. 

 

 Kartın temel işlevi karar mekanizmasının çıktılarını aracın fiziksel sistemine iletmektir. 

Yukarıda bahsedilen alt sistemleri kullanarak aracın kablolu sürüş sistemi kontrol edilir. Sistem 

tamamı ile sinyallere bağlı olarak tasarlandığı için kart ile araç arasında sadece sinyal kabloları 

bulunuyor. AKÜ güç kaynağı olarak aracı kullanıyor, bu durum olası toprak hatalarının önüne 

geçmek için tercih edilen ve bilgisayardan bağımsız kontrol sağlayan bir sistem oluşturulması 

için tercih edildi. 

 

 

Şekil 5.1 Araç kontrol ünitesi konfigürasyon 
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Şekil 5.2 Araç kontrol ünitesi yazılımı 

 

Şekil 5.3 Araç kontrol ünitesi tasarımı 

 

 

Şekil 5.4 Araç kontrol ünitesi şematiği  
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6.Otonom Sürüş Algoritmaları 

6.1 Tabela Algılama Modeli 

      Kamera aracılığı ile dış dünyadan girdi olarak bilgisayara alınan görüntülerin tespit ve takip 

edilmesi otonom sürüş algoritmalarının temel yaklaşımlarından biridir. Otonom sürüşün 

gerçekleşebilmesi için dışarıdan alınan bu görüntülerin bilgisayara anlatılması, öğretilmesi 

gerekmektedir. 

 

          Görüntülerin bilgisayara anlatılması, en temelde matris şeklinde  girdilerden  oluşan bu 

verilerinin üzerinde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılarak görüntünün daha anlaşılır 

kılınması şeklinde tanımlanabilir.Bu amaçla yapılan değişiklik ve düzenlemelere görüntü 

işleme işlemi adı verilir. 

 

          Görüntü işlendikten sonra, görüntünün ne olduğunun bilgisayara öğretilmesi gerekir.Bu 

öğretim işlemi, bilgisayara öğretilmek istenen varlığın,cismin veya durumun çok çeşitte ve 

sayıda verisini verip, bu verileri çeşitli algoritmalardan geçirmek ve yeni gelen bir verinin hangi 

sınıfa ait olduğunun bulunması olarak tanımlanır. Burada bahsedilen çeşitli algoritmalar ise 

yapay sinir ağlarıdır. Yapay sinir ağları kullanılarak girdi verileri arasındaki ilişki tespit edilir 

ve bilgisayarın öğrenmesi aslında bilgisayarın bu ilişkiyi öğrenmesidir. 

 

           Yapay sinir ağları, yapay zekanın alt dallarından birisidir.Probleme, istenilen sonuca, 

kullanılan veriye ve daha birçok parametreye göre değişen türleri bulunmaktadır. Otonom 

sürüş gibi algoritmalarda ise verinin görsel veri olması ve görsel veriyi oluşturan matrisler 

üzerinde evrişim işleminin iyi sonuçlar vermesi sebebiyle evrişimsel sinir ağları tercih edilir. 

 

          Projenin başlangıcında basit bir evrişimli sinir ağı üzerinden çalışmalar yapılmıştır ancak 

oluşturulan bu ağ istenilen derinlikte ve karmaşıklıkta olmadığı için evrişimli sinir ağı 

yaklaşımını temel alan daha üst seviye bir mimari kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Kullanılabilecek mimariler üzerine araştırmalar yapılmış ve genel ortalama kesinlik(mAP), hız, 

performans gibi parametreler göz önüne alınarak  YOLO (You Look Only Once) mimarisi 

seçilmiştir. 

 

YOLO algoritması, görüntüyü tek bir seferde sinir  ağından geçirerek resimdeki tüm 

nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin eder. Yani bu tahmin işleminin temeli, nesne 

tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele almalarında yatmaktadır. Bunu yapmak için ilk 

önce girdi görüntüsü SxS‘ lik ızgaralara bölünür. Her bir ızgara kendi içinde, alanda nesnenin 

olup olmadığını, varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta noktası da içindeyse 

uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmakla sorumludur. Buna göre YOLO 

her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturur. Bu vektörlerin her birinin içinde güven skoru, 

nesnenin orta noktasının x koordinatı, nesnenin orta noktasının y koordinatı, nesnenin genişliği, 

nesnenin yüksekliği, bağlı sınıf olasılığı, kutunun nesneyi kapsayıp kapsamadığının olasılığı 
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(nesne var mı yok mu), IoU( ground truth ile tahmin edilmiş kutu arasındaki IoU değeri) 

bulunur.  

 

Bu çıktı vektörüne göre her bir ızgara sadece 1 tane nesne tanımlayabilir.Bir ızgarada 

birden fazla nesne olması ya da bir ızgarada birden fazla nesnenin ortak noktası bulunması gibi 

sorunlar algoritmaya monte edilmiş Anchor Boxes metodu ile çözülmektedir.Anchor Boxes 

metodu el ile seçilmiş belli kalıpların yardımıyla nesnenin etrafındaki kutucukların tahmin 

edilmesi yaklaşımını kullanır.  

 

YOLO' nun ağ mimarisine bakılacak olursa, tüm sistem iki ana bileşene ayrılabilir: 

Özellik Çıkarıcı ve Algılayıcı; her ikisi de çok ölçeklidir. Yeni bir görüntü geldiğinde, önce 

özellik çıkarıcıdan geçer, böylece üç (veya daha fazla) farklı ölçekte özellik yerleştirmeleri elde 

edilir. Ardından, bu özellikler, sınırlayıcı kutuları ve sınıf bilgilerini almak için dedektörün üç 

(veya daha fazla) dalına beslenir.  

 
      

 

Şekil 6.1.1 Yolo mimarisi 

 

 

 
Şekil 6.1.2 DarkNet mimarisi 

 

 

YOLO' nun kullandığı özellik çıkarıcılardan biri de Darknet çerçevesidir. Yalnızca 19 

katmanın olduğu YOLO V1'in derin ağ katman yapısının geliştirilmiş versiyonu olan YOLO 

V3'ün kullandığı özellik çıkarıcıya Darknet-53 adı verilir. Darknet-53  aktivasyonların gradyan 

azalması olmadan daha derin katmanlarda yayılmasına yardımcı olmak için bağlantıları atlama 

fikrini baz alır ve aşağıdaki diyagramdan da görülebileceği gibi ağı 19 katmandan 53 katmana 

genişletir. 
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Şekil 6.1.3 Darknet-53 

 

        Otonom sürüş algoritmalarında bilgisayarda görünün gerçekleştirilebilmesi, sinir ağının 

eğitilmesi için çok sayıda ve çeşitlilikte veriye ihtiyaç vardır.Projede bu veriler için hazır setler 

kullanılmamış takım tarafından oluşturulan veri setleri kullanılmıştır. Bu veri setleri içinde 12 

çeşit trafik tabelasının çeşitli açılardan toplamda 1500 adet fotoğrafı çekilmiştir. Çekilen 

fotoğraflar  sınıflarına göre etiketlenmiştir. 

 

Bu aşamadan sonra oluşturulan etiket dosyaları Darknet çerçevesine  verilmiştir. Yolo 

v3’ün konfigürasyon dosyası test ve train olmak üzere tekrar oluşturulmuş, bu dosyalarda 

bulunan sınıf ve filtre sayısı gibi parametreler projeye göre tekrar düzenlenmiştir. Tüm bu 

girdiler çerçeveye verilmiş ve bu şekilde projenin ağırlık dosyaları elde edilmiştir. Elde edilen 

ağırlık dosyaları Python programlama dilinde bulunan tensorflow GPU kütüphanesi yardımıyla 

model eğitilmiştir. 

 

             Modelin eğitimi sırasında bilgisayarın  merkezi işlem birimi, hız ve performans 

açısından yeterli gelmemiştir. Bu nedenle grafiksel işlemci birimi kullanılması 

kararlaştırılmıştır ve bu amaçla CUDA kullanılmıştır. CUDA, algoritmaların GPU üzerinde 

çalışmasını sağlayan geliştirme araçları kümesidir. Bu sayede program kodları içerisinde GPU 

destekli kütüphaneler kullanılmış ve yapılan eğitim ve test işlemleri büyük oranda 

hızlandırılmıştır. Ayrıca test ve eğitim konfigürasyon dosyalarında bulunan batch,subdivisions, 

width, height, adım gibi değerler eğitimde kullanılan bilgisayarın donanım özelliklerine göre 

tekrar düzenlenmiştir. 

                     

                

Yapılan ilk testler sonucu elde edilen sonuçlar istenilen değerlere ulaşamamıştır. Bu 

nedenle veri seti genişletilmiş, çeşitlendirilmiş ve arttırılmıştır. Bu veriler tekrar aynı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma
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işlemlerden geçirilerek eğitilmiştir. İkinci eğitim sonunda elde edilen değerler hedeflediğimiz 

noktaya gelmiştir. 

 

 
Şekil 6.1.4 Model eğitim başlangıç aşamasında loss değerinin değişim grafiği 

 

 
Şekil 6.1.5 Model eğitim başlangıcında sonuçlar 
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Şekil 6.1.6 Model eğitim son aşamasında loss değerinin değişim grafiği 

 

 

 
    Şekil 6.1.7 Model eğitim bitiminde sonuçlar  

 

  Eğitim tamamlandıktan sonra test işlemleri gerçekleştirilmiştir. Test işlemleri için 

Python’ da bulunan Numpy, GPU destekli OpenCv ve time kütüphaneleri kullanılmıştır. Elde 

edilen test görüntüleri şu şekildedir: 
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Şekil 6.1.8 Yolo V3 modeli test verisi çıktıları 
 



                  22 

 
Şekil 6.1.9 Yolo V3 modeli test verisi çıktıları 

 

 
Şekil 6.1.10 Yolo V3 modeli test verisi çıktıları 
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6.2 Şerit Takibi 

 

Kameradan alınan görüntüde ki beyaz şeritleri algılamayı sağlayan şerit takip 

algoritması, aracın yarışma parkuru boyunca güvenli bir şekilde ilerleyebilmesini sağlar. 

Algoritmada Python programlama dili içerisinde bulunan OpenCV ve Numpy kütüphaneleri 

kullanıldı. OpenCV kütüphanesinde bulunan Canny(), getPerspectiveTransform(), undistort(), 

cvtColor(), GaussianBlur() metotları görüntüyü işlemek için algoritmaya eklendi. Kameradan 

alınan görüntüde ki şeritlerin konumları tahmini olarak bilindiği için ROI (Region of Interest) 

yöntemiyle görüntünün belirli bir kısmıyla ilgilenildi. 
 

 

Şekil 6.2.1 ROI alanının tespiti 
 

Kameradan alınan görüntüde ki şeritlerin daha yüksek doğrulukla tanınabilmesi için 

görüntüye kalibrasyon, blur, kenar tespiti, renk dönüşümü ve maskeleme gibi işlemler 

uygulandı. Bu işlemler sonucunda elde edilen siyah-beyaz görüntü perspektif dönüşümü ile 

kuş bakışı olarak yeniden yapılandırıldı.  

 

Kameradan alınan görüntü ilk olarak resmin boyutları kadar bir matrise çevrilir ve bu 

matrise resmin her bir pikselinin değeri atanır. Elde edilen görüntü üzerinde GaussianBlur 

metodu uygulanarak bulanıklaştırma filtreleri ve bulanıklık dereceleri ile resim 

bulanıklaştırılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının amacı genellikle resimlerdeki gürültüleri 

temizlemektir. Ancak bazı durumlarda resimlerdeki keskin hatların eğitim üzerindeki etkisi 

olumsuz olabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için de kullanıldığı durumlar mevcuttur.  
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Şekil 6.2.2  Bulanıklaştırılmamış resim 

 

          

 
Şekil 6.2.3 Gaussian blur yöntemiyle bulanıklaştırılmış resim  

 

 

OpenCV fonksiyonlarından olan undistort metodu ile bozuk görüntüyü düzeltip 

cvtColor metodu ile de HSL-HSV dönüşümü uygulanmıştır. Bu sayede şerit takibi için 

kullanılacak alanla ilgilenilecektir. 
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Şekil 6.2.4  Perspektif dönüşümü öncesi 

 

 

 
 Şekil 6.2.5  Perspektif dönüşümü sonrası görüntü 

 

 

 

Canny kenar tanıma metodunun uygulanabilmesi için parametre olarak resim, düşük 

eşik değeri ve yüksek eşik değeri verilir. Resim üzerinde tarama gerçekleştirilir ve düşük eşik 

değerinden daha düşük bir değer bulunduğunda kenarın ilk tarafı belirlenmiş olur. Yüksek eşik 

değerinden daha yüksek bir değer bulunduğunda da diğer taraf da tespit edilerek kenar 

oluşturulur. Bu metotta verilen eşik parametre değerleri her probleme özel olarak 

belirlenmelidir.  
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Şekil 6.2.6 Canny kenar tespiti sonucu (Şekil 6.2.2) 

 

Görüntüdeki şerit ve yol sınırlarını tespit edilirken farklı bölgelerde de sınır tespiti 

olmaması için resme maskeleme yöntemi uygulanmıştır. Maskeleme uygulamak istediğimiz 

alana bir poligon belirlenir ve işlem yapılmak istenen alanda -yolda- görüntü işlemleri 

gerçekleştirilir.OpenCV kütüphanesinde bulunan bir başka fonksiyon olan 

getPerspectiveTransform() fonksiyonu ile kameradan alınan görüntünün kuşbakışı görünümü 

elde edilmiştir. 

 

 
        Şekil 6.2.7 Şekil 6.2.2’de  maskeleme uygulanacak alan belirlenir 
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  Şekil 6.2.8 Maskeleme sonucu (Şekil 6.2.2) 

 

 Kameradan gelen görüntüdeki şeritlerin konumu belirli alanda sınırlı olacağından ROI 

(Region Of Interest) yöntemiyle görüntünün belirli kısmıyla ilgilenilmiştir. Bu işlemler 

sonucunda şerit takip algoritmasının en verimli çalışma haline gelmesi sağlandı. 

 
 

 

Şekil 6.2.9 Görüntünün kuş bakışı haline getirilmesi 
 

Uygulanan işlemler sonucunda elde edilen siyah-beyaz görüntüde, beyaz pikseller 

şeritleri, siyah pikseller ise yolu temsil etmektedir. Beyaz pikseller, numpy kütüphanesi 

içerisinde yer alan metotlar ile düzenlenerek şeritlerin eğrilik yarıçapları hesaplandı. 

Görüntüdeki şeritlerin bulundukları yerlere göre aracın şeritlere göre konumu hesaplandı. Şerit 

tespit algoritması ile aracın ilerleyebilmesi için gerekli olan bilgiler elde edilmiş olundu. 
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 Şekil 6.2.10 Şeritler ve eğrilik yarıçapları belirlendi 

 
 

 

Tablo 6.2.11 Şerit tespiti algoritması yol haritası 

 

6.3 LiDAR Algoritması 

 

Araçta yer alan RPLiDAR A1M8 sensörü tek boyutta tarama yapmaktadır. LiDAR 

aracılığıyla toplanan çevre birimlere olan uzaklık bilgileri, aracın parkurda engellere 

çarpmadan ilerleyebilmesini sağlar. LiDAR, araç ilerlerken çevre birimleri daha hızlı 

görebilmesi için aracın ön kısmına konumlandırıldı. Tek boyutta 360° derece tarama yapan 

LiDAR aracın tüm çevresi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. 
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Şekil 6.3.1 LiDAR ortam taraması sonucu 

 

LiDAR tarama verilerini alıp işleyerek sonucunda hesaplanan sol, sağ ve ön engellere 

olan uzaklık bilgileri karar mekanizmasına ileten bir python kodu geliştirildi. Bu algoritmada 

kullanılmak üzere RPlidar ve socket kütüphaneleri eklendi. RPlidar kütüphanesi LiDAR’ ın 

ortamı taraması sonucunda elde ettiği uzaklık bilgileri ve açı değerlerinin python ortamına 

aktarılmasını sağlar. Socket kütüphanesi ile LiDAR’ dan alınan verilerin işlenmesi sonucunda 

elde edilen uzaklık ve fren bilgileri karar mekanizmasına iletildi. 

 

Tarama sonucunda elde edilen 360° derece uzaklık bilgileri açı değerlerine göre 

gruplara ayrılır. (Sol, sağ, ön) Gruplar daha doğru bir sonuç elde edebilmek için 20° genişliğe 

sahiptir.  

170°-190°: Ön 

270°-250°: Sağ 

90°-110°: Sol 

 

 

 
Şekil 6.3.2 LiDAR tarama açı grupları 
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Aracın parkur içerisinde kurallara uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için tabela algılama 

modeli ile belirlenen trafik işaretlerine uyması gerekir. Belirlenen trafik işaretleri sola dön veya 

sağa dön ise aracın dönüş yönünde yer alan engel ve şeritleri takip etmesi gerekir. Örneğin sola 

dön tabelası tespit edildiğinde araç sol duvara olan uzaklığına bağlı olarak direksiyon açısını 

belirler. Aracın engele olan uzaklık değeri, engel ile şerit arasında olan mesafeden daha 

küçükse aracın dönüş yönünün tersine bir manevra yapması gerekir.  

 

 
 

 

 

Şekil 6.3.3 LiDAR algoritması çalışma mekanizması 
 

 

Nokta bulutu şeklinde alınan uzaklık bilgileri sınıflandırılarak veriler istenilen şekilde 

kullanıldı. LiDAR sensöründen çıkan ışınların sensörle yaptıkları açılar, aracın solunda ve 

sağında kalmasına göre birbirleriyle eşleştirerek sınıflandırıldı. Aynı derecedeki uzaklık 

bilgilerinin orta noktaları hesaplanarak  yolun orta noktası bulundu. Bulunan orta noktaların 

ortalaması alınarak aracın direksiyon açısını hesaplandı. Aracın ilerleyebilmesi için şerit takibi 

ve LiDAR algoritması birlikte kullanıldı.  
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6.4 Karar Mekanizması 

 

Birden fazla bilgi kaynağı olması nedeniyle her durumu kapsayacak bir kontrol 

mekanizması yazmak yerine her kaynağın kendi kararlarını vermesi ve sonuçların önemlilik 

derecelerine göre aracın hareket ettirilmesine karar verildi.  

 

 

 

Şekil 6.4.1 Karar mekanizması prototipi 
 

 

Yukarıda sistemin geliştirme aşamasındaki hali görülebilir. Basit seviyeli bu grafikte 

trafik işaretlerinin sınıflandırıldıkları görülmekle birlikte her işaretin anlamı da yer almakta. 

Yukarıdaki grafiğe ek olarak iki adet sistem (trafik ışıkları gözetleyicisi ve lidar mesafe 

ölçümü) ellerindeki verilere göre aracın hareket etmesi gereken bir yol çizip karar merkezine 

veriyor. 3 sistemden toplanan verilerin önem sıralamasına göre (örneğin kırmızı yanan trafik 

ışığı aracın önünün boş olması durumunda dahi durması anlamına gelir) araç hareket eder. 

Sistemlerin bazı durumlarda birlikte çalışmaları (park tabelası görüldüğünde lidar sisteminin 

ek önem kazanması gibi) gerekmekte ve bu durum yine sistemlerin sahip olduğu önceliklere 

göre kontrol edilmektedir. 

 

Aracın hareket şeması tabela olup olmaması durumuna göre değişiklik gösterdiğinden 

karar mekanizması şekil 6.4.1’de verilenden daha farklı bir şekilde düzenlendi. 

 

İlk durum olan tabelanın olmaması ve herhangi bir nesnenin fark edilmemesi durumu 

aracın şerit takip sistemi ve lidar sisteminden aldığı veriler doğrultusunda sürüşe uygun alanın 

içinde kalması durumu olarak düşünüldü. Sistem bu süreçte aldığı şerit sınırları ve duvar 

mesafesine göre uygun olduğunu düşündüğü alanda kalacak şekilde sürüş gerçekleştiriyor. 

 

Bir sonraki durumda tabelanın olmaması ve aracın önünde bir nesne (canlı ya da cansız) 

olması halinde aracın nesne kaldırılana kadar durması üzerine kuruldu. Sistem hareket 

halindeyken önüne bir nesne çıkması halinde ise araç durarak yine belirtilen şekile nesnenin 

kaldırılmasını bekliyor. 
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Trafik tabelalarının sisteme dahil edilmesi durumunda öncelik tabelalara veriliyor. 

Öncelikle tabelalar aracın hareketine etkilerine göre sınıflandırıldı.  

 

 

Yasak Dönüş Hareket 

Giriş olmayan yol İleri ve sola mecburi yön Hız sınırlaması sonu 

Taşıt trafiğine kapalı yol İleri ve sağa mecburi yön Azami hız sınırlaması 

Sağa dönülmez İleriden sola mecburi yön Durak 

Sola dönülmez İleriden sağa mecburi yön Dur 

Tablo 6.4.1 Trafik tabelalarının sınıflandırılması 

 

Tablo 6.4.1’te verilen sınıflandırmanın içerisine dahil edilmeyen park tabelası özel bir 

algoritmaya sahip. Bu süreçte 3 kategorinin benzer etkilere sahip tabelalar ile oluşturulduğu 

görülebilir.  

 

İlk grup olan yasak grubu aracın hangi yönde harekete devam etmeyeceğini belirtiyor. 

Araç yasağın olduğu yönde gitmeyi planlıyorsa alternatif bir rota bularak belirtilen yoldan 

uzaklaşıyor. Dönüş grubu aracın birden fazla yolu takip edebileceği durumda hangi yönde ya 

da yönlerde hareket etmesi gerektiğini belirten tabelaları içeriyor. Hareket grubu ise aracın 

sürüş esnasındaki hızını kontrol eden tabelalardan oluşuyor. 

 

Yasak grubundan girişi olmayan yol ve taşıt trafiğine kapalı yol işaretleri düz yol 

üzerinde olarak planlanıp aracın tabelayı gördüğü yola giriş yapamayacağı şeklinde tasarlandı. 

Bu süreçte araç alternatif olarak sol ya da sağa dönerek kurala uygun şekilde hareket etmiş 

olacak. Sağa ve sola dönülmez tabelaları için aracın belirtilen yön dışında bulduğu ilk yöne 

hareket etmesi durumu göze alınmıştır. 

 

Dönüş grubu işaretleri aracın yol üzerinde nereye gitmesi gerektiğini belirttiklerinden 

birer öneri olarak düşünüldüler. Sistem bu gruptaki tabelalardan birini gördüğünde yaklaşan 

alanda (3 ya da daha fazla yolun birleştiği bir kavşak gibi) bir ya da birden fazla yönde hareket 

etmesinin öbür yön ya da yönlere göre daha önemli olduğunu düşünerek gerekirse dönüş 

gerçekleştiriyor. 

 

Hareket grubu ise aracın bir eksende (ileri - geri şeklinde tek yönlü bir eksen) olan 

hareketini kontrol eden tabelalardan oluşuyor. Hız sınırlaması grubundaki tabelalar maksimum 

hızı etkilediklerinden okunmaları ile birlikte ileri yöndeki araç hareketini hızlandırır ya da 

yavaşlatır. Aracın durması gerektiğini belirten dur ve durak işaretleri ise belirli bir sürenin 

ardından hareketi engelleyecek bir durumun olmaması halinde aracın tekrardan ilerlemesini 

sağlıyor. 
 



                  33 

6.5 ROS 

 

Robot  İşletim Sistemi (Robot Operating System) olarak adlandırılan bu sistem temelde 

iş yüklerini node adı verilen paketlere bölerek sistemde oluşabilecek hataları en aza 

indirgemeyi ve gereksiz işlem yükünü azaltmayı hedefler. Stanford Üniversitesi’nde başlayan 

geliştirme çalışmaları sonucunda açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulmuştur. Sistem 

birden fazla dilde yazılan iş parçacıklarının çekirdek işlem (roscore) tarafından kontrol edilen 

bir ortamda veri alışverişinde bulunarak görevlerini yerine getirmeleri üzerine kuruludur. 

 

Mesaj ve servisler ise birbirlerine benzer iki farklı haberleşme türüdür. Mesaj 

gönderimi ile yapılan haberleşmeler tek yönlü olacak şekilde tipe bağlı olarak bir ya da daha 

fazla değerin parçacıklar arası gönderimi şeklinde gerçekleşir. Servisler yardımı ile yapılan 

haberleşmeler ise tıpkı birer fonksiyon gibi parçacıkların değer gönderiminin ardından değer 

alması ile sonuçlanır. 

 

Projemizde ROS sistemini tercih ederek her görevin kendi çalışma alanında işlemlerini 

yürütmesini ve sonuçların karar mekanizmasına iletilerek aracın hareket kontrolü 

hedeflenmektedir. Sistem aynı zamanda paralel çalışma avantajına sahip olduğundan 

bölünmemiş iş parçacıklarına göre çok daha kısa sürede tepki vermeye olanak sağlar. Python 

ve C++ gibi dillerde çalışan iş parçacıkları oluşturabileceği için simülasyon ortamında da 

önemli bir getiriye sahiptir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6.5.1 ROS için örnek bir proje 

 

Yukarıda bir örnek sistem verilmiştir. Bu sistemde her sensörden veri alan birer iş 

parçacığı bulunur. Bu parçacıklar daha sonra işlenecek olan verileri mesaj ya da servisler 

aracılığıyla işlem yapılacak olan diğer parçacıklara gönderir. Veriler işlendikten sonra yine 

mesaj ya da servisler aracılığıyla başka parçacıklara iletilir ya da gerekli işlemler yapılarak 

sonraki veriler beklenir. Sensör ve nesnelerin kontrollerini gerçekleştiren parçacıkların resimde 

verildiği ancak bu sistemlerin resimde verilmediği dikkate alınmalıdır. 
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7.Özgün Bileşenler        

         

Şerit takibi için Python programlama dili içerisinde bulunan Numpy ve OpenCV 

kütüphanelerin de yer alan özel metotları kullanarak kameradan alınan görüntülerin işlenmesi 

gerçekleştirilmiştir.  Region of interest (ROI) yöntemiyle görüntünün belirli kısımları ile 

ilgilenilmiş ve şerit takip algoritması bu görüntüler üzerine uygulanmıştır. Şerit takip 

algoritmasını oluştururken görüntüyü en iyi haline getirebilmek için OpenCV kütüphanesinde 

bulunan birçok metot görüntüye uygulanmıştır. Oluşturduğumuz simülasyon ortamında 

denemeler yapılmış ve sonuçlarda verimli bulunmayan noktalar için iyileştirmelere gidilmiştir. 

 

 
Şekil 7.1 Şerit takibi aşamaları 

 

Kameradan alınan görüntüye OpenCV kütüphanesinde yer alan 

cv2.getPerspectiveTransform() metodu uygulanarak istenilen kuşbakışı açıdan görüntü elde 

edildi. Kuşbakışı açıdan elde edilen görüntü, HSV renk uzayına çevrilip threshold değerinden 

az olan görüntü pikselleri beyaz, yüksek olan pikseller ise siyah renk olur. Böylece görüntü 

binary hale getirilir. Binary resme histogram uygulanarak x ekseninde beyaz piksellerin 

yoğunlukları hesaplanır. Grafikte tepe noktaları şeritlerin görüntüde ki konumlarını 

belirlememizi sağlar. Sliding window algoritması uygulanarak y ekseninde şerit çizgileri 

kutucuk içine alınır. Son olarak Kutucukların orta noktalarından geçen şeritler çizilir. Görüntü 

üzerindeki şeritlerin konumları ve eğrilik yarıçapları hesaplanmış olur. 
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Trafik işareti tespiti, trafik ışıklarının algılanması ve sürüş esnasında aracın önüne 

çıkabilecek engellerin tespiti için YOLO mimarisi  temel alınarak derin öğrenme modeli 

geliştirilmiştir. Bu mimaride açık kaynak veri setleri istenilen performansı göstermediği için 

kendi oluşturduğumuz özgün veri seti tercih edilmiştir. Modelin performansı ile veri seti 

arasında direkt bağlantı olduğundan veri seti farklı açıdan, farklı mesafe ve ışıklarda  

kaydedilmiş resimlerle oluşturuldu. Model eğitimi süresince veri seti sürekli olarak genişletildi. 

Algılama da düşük başarı elde edilen işaretlerin görsel sayıları bir sonraki eğitimde arttırıldı. 

YOLO V3 derin öğrenme modeli kendi oluşturduğumuz veri seti ile eğitilmiş ve test edilmiştir. 

Yapılan testlerin açık kaynak veri setlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği kaydedilmiştir. 

 

 
Şekil 7.2 Tabela algılama modeli mimarisi 

 

Aracın, kurallara uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için LiDAR sensörü ile taranan 

verileri işleyerek kullanması gerekir. Araç solunda, sağında ve önünde yer alan engellerin 

uzaklıklarını LiDAR ile tespit eder. 360° tarama sonucu LiDAR algoritmasına girdi olarak 

verilir. Aracın sağ, sol ve ön bölümlerine denk gelen açı değerleri gruplanarak ortalama 

mesafeler hesaplanır. Hesaplama sonucunda elde edilen mesafe bilgileri karar mekanizmasına 

iletilir. LiDAR’ın çalışmasında herhangi bir problem oluşmaması için üzerine gelen ışıktan 

etkilenmeyecek şekilde araca yerleştirilmiştir. 
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Karar Mekanizması, LiDAR ve kamera verilerinin işlenmesi sonucu elde edilen 

bilgileri (Aracın engellere olan uzaklık bilgileri, Görüntüde yer alan trafik işaretleri ve Şerit 

yarıçapları vs.) girdi olarak alır. Socket kütüphanesi kullanılarak Host-Client yapısı ile karar 

mekanizması ve diğer algoritmalar veri alışverişi yapar. Karar mekanizmasında birden çok 

thread açılarak, farklı istemcilerden gelen bilgiler eş zamanlı olarak işlenebilir. 

 

 
Şekil 7.3 Multithread server-client yapısı 

 

 

 Karar mekanizmasında öncelikli olarak trafik işaretleri sınıflandırılır. Trafik işaretinin 

türüne göre algoritmanın yapısı değişiklik gösterir. Örneğin sola dönüş tabelası algılandığında 

araç sol tarafında yer alan engeli takip ederek ilerler. LiDAR algoritması tarafından karar 

mekanizmasına iletilen uzaklık bilgisi değerlendirilerek aracın direksiyon açısı belirlenir. 

Dönüş tamamlanana kadar sol tarafta yer alan engel takip edilir. Dönüş tamamlanınca tekrar 

şeritler ve 2 tarafta yer alan engellere göre araç ilerlemeye devam eder.  

 

Dur veya durak tabelalarında algoritma araca fren komutu gönderir. Yarışma kuralları 

tarafından belirlenen süre boyunca araç fren yapmaya devam eder. Süre tamamlandığında 

algoritmanın işleyişi eski haline döner. 

 

Karar mekanizmasında öncelik sıralaması trafik işaretleri, LiDAR tarama sonuçları, 

Şerit takibi şeklindedir. Bu sıralamanın yapılma nedeni, aracın ilerlerken öncelikli olarak trafik 

işaretlerine uyması gerekmektedir. Tespit edilen trafik işaretine göre LiDAR verileri kullanılır. 

LiDAR verilerinin yanında şerit yarıçapları da işlenerek direksiyon açısının hesaplanmasına 

yardımcı olur. 

 

ROS (Robot Operating System) kullanılarak her sistemin kendi çalışma alanında  

işlemlerini yürütmesi, sistemlerin birbiriyle haberleşmesi ve karar mekanizmasına iletilmesi 

hedeflenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. 
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Şekil 7.4 Akü’ nün araç içindeki görüntüsü 

 

 Takım tarafından tasarlanmış olan AKÜ aracın by-wire sürüş sisteminin merkezi 

konumunda yer alıyor. Sistemin görevi aracın fiziksel parçalarının kontrolünü gerçekleştirmek 

olup bu parçalar arasında; 

 

● Motor sürücü 

● Direksiyon motoru 

● Fiziksel fren pedalı 

● Araç dışı ışıklandırma sistemi (far ve dörtlü sistemi) 

 

yer almakta. 

 

Şekil 7.5 Karar mekanizmasının AKÜ ile olan bağlantıyı başlatma durumu 

 

 Gerek aracın kontrolünü el ile gerçekleştirmek, gerekse yazılım testlerinde yardımcı 

olması amacıyla AKÜ sisteminin karar mekanizması ile bağlantısı birden fazla şekilde kontrol 

edilebilir hale getirildi. Sistem gerek Şekil 7.5’te verildiği gibi yazılım ile kapatılabilir gerekse 

elle kumanda moduna geçirilerek aldığı bilgiler konusunda seçici hale getirilebiliyor.  
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8.Güvenlik Önlemleri 
 

Elektrikli araç mekanik ve elektronik olarak birçok bileşenden oluşmaktadır. Çok 

küçük bileşenler bile büyük bir sistem içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde 

büyük risk teşkil edebilir. Bu sebeple tasarım aşamasındaki kontrol ve denemelerin ardından 

üretim aşaması ve sonuçlandırma kısımlarında da güvenlik düşünülerek hareket edilmektedir. 

  

Güvenlik açısından kontrol edilen başlıca unsurlar şu şekildedir; 

 

8.1 Fren Sistemleri 

Güvenlik açısından aracımızda elektronik ve fiziksel fren olmak üzere iki tür fren 

sistemi kullanılmaktadır. Elektronik fren sistemimiz, motor sürücüden gönderilen sinyaller ile 

motorun daha yavaş dönmesini sağlayan veya durduran bir elektromekanik sistemdir. Fiziksel 

fren sistemi ise, tekerleğin fren diskine sürtmesini ile aracımızı yavaşlatan veya durduran 

mekanik sistemdir. 

 

 

 

Şekil 8.1.1 Mekanik pistonlu fren sistemi  
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8.2 Fiziksel Önlemler 

 

Araç kabuğu, aracın tüm mekanik ve elektronik parçalarını, diğer hiçbir aksaklık 

olmadan ve keskin çıkıntılar olmadan kapsayacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca, güvenlik 

esasında, elektronik parçalar ve kabin arası karbon fiber duvar ve profiller ile kapatılmıştır. 

Olası bir kaza esnasında kabin kısmını korumak için “Roll Bar ve Rollcage” sistemi 

kullanılmıştır. 

 
 

 

Şekil 8.2.1 Kabin ve Rollbar; Rollcage tasarımı  
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8.3 Elektriksel Önlemler 

 

Araçta bulunan bütün elektronik elemanlar güvenlik açısından yalıtkan bir malzeme ile 

kaplanmıştır. Ayrıca beklenmedik bir arıza ve/veya kısa devre gibi durumlar için sistem 

içerisinde koruyucu devre birimleri bulunmaktadır. 

 

 

Elektronik sistemlerimizin çalışmasını sağlayan kablolar, işlevlerine göre uygun 

özelliklerde seçilmiştir. Aracın içerisinde sarkan veya bağlantı yerleri açıkta bulunan kablo 

bulunmamaktadır. Tasarım aşamasında belirlenen yollar ile kabloların aracın gövdesinin içinde 

kalması sağlanmıştır. Kanalların gövde içerisine alınması sırasında karbon fiber U profiller 

kullanmış ve direkt olarak alt şaseye sabitlenerek kabloların geçeceği açıklık oluşturulmuştur. 

Bu profiller araç alt gövdesi boyunca uzandığı için kabloları korumakla beraber araca 

mukavemet de kazandırmıştır. 

 

 
Şekil 8.3.2 U Profil teknik çizimleri 
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8.4 Uzaktan Kontrol Sistemi 

 

Araç otonom olarak çalışırken algoritmanın beklenmedik bir durumla karşılaşması 

veya kaza anında sistemi elektriksel olarak kapatıp izole edecek, şartname kapsamında 

belirtildiği şekilde, uzaktan kontrollü bir kapatma ve başlatma sistemine sahip olacaktır. 

8.5 Acil Durum Butonları 

 

Öngörülemeyen tehlikeli bir durum karşısında aracımızın hem içerisinde hem de 

dışında iki adet acil durum butonu mevcuttur. Bu butonlara basıldığı takdirde aracın tüm gücü 

kesilerek istenmeyen durumlar karşısında koruma sağlanmaktadır.  

 

8.6 Batarya Kaynaklı Tehlikelere Karşı Önlemler 

 

Aracımızın batarya paketi ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Elektrikli otonom bir 

araç sistemi içerisinde beklenmeyen bir durum karşısında en büyük potansiyel tehlikeyi batarya 

paketi oluşturmaktadır. Sistem doğru çalışmadığında piller aşırı ısınarak yanabilir veya 

patlayabilir. Bu istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için özel olarak izole bir tasarım 

yapılmıştır. 

 

 
Şekil 8.6.1 Batarya paketi tasarımı  

 

 

Bu durumla ilgili ilk önlemimiz bir batarya paketini güvenliğe öncelik vererek 

tasarlamaktır. Görselde görülebileceği üzere tasarlanan batarya paketi birbirinden fiziksel 

olarak ayrık batarya hücrelerinden oluşmaktadır. Bataryamız hücreler arası bağlantı noktaları 

dışında tamamen izole haldedir. Ayrıca aracın dışarıdan alabileceği fiziksel darbelere karşı 

paket saklanmış bir pozisyonda ve araca sabitlenmiş bir konuma yerleştirilmiştir. 
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Şekil 8.6.2 Bataryanın araç içerisindeki konumu 

 

Batarya Yönetim Sistemi (BYS) pillerin durumunu elektronik açıdan kontrol eden 

sistemlerdir. Ekibimiz tarafından tasarlanan BYS ile tehlikeli durumlar karşısında aracın gücü 

fiziksel olarak kesilir. Potansiyel tehlikeli durumlar ise; yüksek akım, yüksek sıcaklık, düşük 

gerilim, yüksek gerilim ve benzeri olarak sıralanabilir. 
 

9.Simülasyon ve Test 
 

Simülasyon ortamı olarak Unreal Engine 4 oyun motoru kullanıldı. Simülasyon 

ortamında aracın ilerlemesini sağlayan algoritma ise Python programlama dili ile geliştirildi. 

Simülasyon ortamında araç dinamikleri ve yarışma parkuru tasarımı gerçekleştirildi. 

Simülasyon ortamı hazırlandıktan sonra simülasyondan alınan anlık görüntüler algoritmaya 

girdi olarak verildi. 

 

Algoritma girdi olarak aldığı görüntüyü şerit takibi ve trafik işaretlerini algılamak için 

kullanır. Görüntüden OpenCV ve Numpy metotları ile yol üzerinde bulunan şeritler tespit 

edildi. Tespit edilen şeritlerin konum ve doğrultularına göre aracın direksiyon açısı 90° düz 

olacak şekilde ayarlandı. Aracın ilerlemesi için gerekli olan direksiyon açısı şeritlerden elde 

edilmiş oldu. Araç simülasyon ortamında sabit bir hızla ilerlemektedir.  
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Şekil 9.1 Simülasyon çıktısı (Park) 

 

 

Algoritma girdi görüntüsünde bulunan trafik işaretlerini sınıflandırıp aracın parkurda 

kurallara uygun bir şekilde ilerlemesini sağlar. Şerit takibi ve trafik işareti tespit algoritması 

simülasyon ortamında başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Parkur sonunda yer alan park alanında 

trafik işareti algılanıp şerit çizgilerine göre araç gerekli alana park eder.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.2 Simülasyon çıktısı (Dönüş) 
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Simülasyon ortamında yer alan kameradan alınan görüntü OpenCV kütüphanesinde 

bulunan metotlar ile işlenir. Tespit edilen şeritler, algoritmaya girdi olarak verilir ve direksiyon 

açısı hesaplanır. Dönüşlerde şeritlerin eğrilik yarıçaplarının çok yüksek olmasından dolayı 

dışta yer alan şerite göre dönüş yapılır. 

 

 
Şekil 9.3 Simülasyon çıktısı (Durak) 

 

Aracın durak tabelasını algılama anı yukarıda görülebilir. Bu süreçte araç, yolcu 

alacağını ya da göndereceğini bilerek yavaşlayacak ve siyah alan içerisinde duracaktır.  
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Şekil 9.4 Lidar testinden görüntüler 

 

 Aracın ilk testi lidar sisteminin çalışıp çalışmadığı, ikinci testi kamera sisteminin çalışıp 

çalışmadığı şeklinde gerçekleştirildi. Bu testlerde başarı elde edilmesinin ardından aracın tüm 

sistemleri aynı anda çalıştırılacak şekilde testlere başlandı. Şekil 9.4.4’te aracın test 

aşamalarından görüntüler görülebilmektedir. Lidar algoritması daha önce de bahsedildiği gibi 

aracın herhangi bir engele çarpmaması için kullanılmakta olup bu görevi başarıyla ifa 

edebilmektedir.  

  

 

 
Şekil 9.5 Kamera testinden görüntüler 

 

 Kamera algoritması aracın hareketi sırasında görebileceği bütün trafik işaretçilerinin 

test edilmesi ve istenen komutların gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü şeklinde yapıldı. 

Bu süreçte kamera algoritmamızdan her seferinde doğru cevabı alarak başarılı olduk. 

Devamındaki testlerde iki sisteminde birleştirilerek test edilmesi gerektiğine karar verildi. 
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 Aracın ilk tam sistem testi basit bir parkurda aracın gidişinin incelenmesi üzerine 

kuruldu, bu parkurda araç iki sistemi başarılı bir şekilde kullanarak parkuru tamamladı ve daha 

karmaşık parkurlarda aracın testinin önü açılmış oldu.  

 

Test sürecinde aracın fiziksel sistemleri için düşünülen bazı sınırlamaların 

değiştirilmesine karar verildi. Dönüşleri belirtilen alanın içerisinde gerçekleştirebilmek için 

direksiyon limitlerinin ayarlanması gerekti.  
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