
1 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI 

ÖN TASARIM VE SİMÜLASYON RAPORU 

(HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ) 



2 

1. Özet 3 

2. Takım Organizasyonu 3 

2.1 Organizasyon Şeması ve Ekip Üyeleri: 4 

2.2 İş Zaman Çizelgesi: 5 

3. Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması Hedefleri 6 

4. Yazılım Mimarisi 7 

4.1. Derin Öğrenme 7 

4.2. Yapay Sinir Ağları 8 

4.3. Konvolüsyonel Sinir Ağları 9 

4.4. Pooling Katmanı 11 

4.5. YOLO Nesne Tespit Modeli 11 

4.6. ROS Mimarisi 15 

4.7. U-Net Mimarisi 15 

4.7.1 U-Net Modeli Çalışma Mantığı 16 

4.7.2 ELU Aktivasyon Fonksiyonu 17 

5. Otonom Sürüş Algoritmaları 17 

5.1. Levha ve Trafik Işıkları Tanıma 17 

5.2. LIDAR Yardımıyla Otonom Sürüş ve Mesafe Tespiti 20 

5.2.1. LIDAR Destekli Otonom Sürüş 20 

5.3. Şerit Tespiti Yardımıyla Otonom Sürüş 21 

5.3.1. Görüntü İşleme Yöntemleriyle Şerit Takibi 21 

5.3.2. Derin Öğrenme ile Şerit Takibi 22 

6. Sensör 24 

6.1. Velodyne VLP-16 24 

6.2. ZED Stereo Kamera 25 

7. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 27 

7.1. Şerit Tespit Edememesi Durumunda Güvenlik Önlemi 27 

7.2. Trafik Levhalarının Yanlış Tespitine Yönelik Güvenlik Önlemi 27 

7.3. Araç Hareket Halindeyken Gelen Sensör Verilerinin Uzun Süreli Kesilmesi 27 

7.4. Seyir Esnasında Yolda Bilinmeyen Bir Cisimle Karşılaşılması 27 

8. Simülasyon 27 

9. Referanslar 29 



1. Özet

İlk aşama olarak robot veri alışverişi hiyerarşisini kurmak ve açık kaynak kodlardan 

faydalanmak adına bir robotik platform olan ROS (Robot Operating System) kullanımı tercih 

edilmiştir. ROS sistemiyle uyumlu çeşitli simülasyon platformları (LGSVL, Carla, Udacity, 

Gazebo) üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda LGSVL ve Gazebo 

simülasyon ortamlarının otonom sürüş algoritmaları için en uygun simülasyon ortamları 

olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca bu ortamlardan elde edilen veri setinin gerçek hayatta 

kullanılabilirliğinin yüksek olması ileri süreçlerde iş sürecini kısaltmaktadır. Simülasyon 

ortamında aracın şerit takibi, levha ve trafik ışığı tespiti, yolcu alma, yolcu indirme, ani fren ve 

park gibi görevleri tamamlayabilmesi adına gerçek hayatta kullanılabilecek seviyede bir harita 

tasarlanmıştır. 

Simülasyon ortamında insansız sürüş yapabilmek için yarışma ortamına uygun harita ve araç 

tasarımı yapılarak simülasyon ortamına aktarılmıştır. Aktarılan harita üzerinde elle sürüş 

gerçekleştirilerek levha ve şerit verileri toplanmıştır. Bu veriler üzerinde yapılan incelemeler 

sonucunda uygun olan otonom sürüş algoritmalarına karar verilmiştir. Levha ve trafik ışığı 

tanıma işlemleri için YOLOv3 derin öğrenme modelinden yararlanılarak eğitim işlemleri 

tamamlanmıştır. Şerit takibi için görüntü işleme yöntemleriyle sistemi yormayacak özgün bir 

algoritma oluşturulmuştur. Bu algoritmada OpenCV kütüphanesinden yararlanılarak threshold 

yöntemi aracılığıyla şerit takibi gerçekleştirilmiştir. Yarışma alanında verilecek olan araç 

bilgisayarının güçlü olması ve renk karmaşıklığının çok olması gibi durumlarda, kullanılmak 

üzere derin öğrenme ağırlıklı ikinci bir şerit takip algoritması daha geliştirilmiştir. İkinci 

algoritmada ise ayrı bir mimari olan U-net modeli kullanılarak simülasyon ortamından alınan 

şerit verilerine göre eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler sonucunda simülasyon ortamında 

gerçekleştirilen sürüş testlerinde aracın otonom şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Bu 

aşamalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilirken simülasyon ortamına harita aktarımı, 

simülasyon ortamı ve bilgisayar bağlantısı, çeşitli derin öğrenme ve görüntü işleme 

algoritmaları konularında deneyim kazanılmasının yanı sıra ekip çalışmasına yatkınlık 

kazanılmıştır. 

Tasarımın özgün yanlarından biri şerit takip sistemidir. İki farklı şerit takip algoritması 

kullanılmasının yanı sıra iki algoritmada sistem gereksinimleri düşünülerek özgün bir şekilde 

tasarlanmıştır. İlk algoritma görüntü işleme metodlarından yararlanarak sistemi yormayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Derin öğrenme ağırlıklı ikinci şerit takibi algoritması ise yüksek sistem 

gereksinimlerine sahip olmasına rağmen olumsuz hava koşullarında oldukça düşük hata 

oranıyla çalışmaktadır. Derin öğrenme kısmında tıbbi alanlarda kullanılan U-net modeli 

kullanılmaktadır. Bu model sayesinde yoğun ışık altında oluşabilecek kırılmalar en aza 

indirilerek piksel temelli görüntü segmentasyonu konusunda klasik modellerden daha başarılı 

sonuç elde edilmiştir. Bunun yanı sıra sağ ve sol şerit için farklı renklere boyama işlemi 

yapılarak model eğitilmiştir. Böylelikle sağ ve sol şerit farklı renk çıktıları vermektedir. Bu 

renk çıktıları sayesinde yolun hangi yöne döndüğü anlaşılmakta ve araç bu doğrultuda otonom 

sürüş gerçekleştirmektedir. 
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2.2 İş Zaman Çizelgesi: 

Tablo 1: Çalışma çizelgesi1 

Çalışmalar 
Aylar 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür taraması ve Teknofest 

yarışma kurallarının 

incelenmesi 
✓ ✓ 

Otonom sürüş için gerekli 

ortamların öğrenilmesi 
✓ ✓ 

Simülasyon ortamının 

kurulması ve yarışma ortamına 

uygun harita tasarlanması 
✓ ✓ ✓ 

Lokalizasyon ve haritalandırma 

algoritmalarının tasarlanması 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Levha tespiti algoritmalarının 

tasarlanması 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Şerit takibi algoritmalarının 

tasarlanması 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Derin öğrenme için veri 

toplanması 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Trafik işareti algılama 

algoritmalarının tasarlanması 
✓ ✓ ✓ 

Levha tespiti ve şerit takibiyle 

beraber durak algoritmalarının 

tasarlanması 
✓ ✓ ✓ 

Park etme algoritmalarının 

tasarlanması 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otonom sürüş algoritmalarının 

tasarlanması 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Tasarlanan algoritmaların 

simülasyon ortamında test 

edilmesi 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Simülasyon ortamında test 

edilen algoritmaların mini 

araçta test edilmesi 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Mini araçta test edilen 

algoritmaların gerçek araca 

entegre edilmesi 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Hata tespiti ve iyileştirme 

çalışmaları 
✓ ✓ ✓ 

1 Çalışma çizelgesinde aylar 2 parçaya bölünerek planlama yapılmıştır. 
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3. Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması Hedefleri

Aracın harekete başlaması için LIDAR ve kamera tarafından gelen veriler sensör füzyon 

teknikleriyle filtrelenerek verilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Böylelikle bir aksilik 

yaşanmadan araç hareketine başlamaktadır. 

Hareketine başlayan aracın doğru rotayı takip edebilmesi için kamera ve LIDAR sensörleri 

kullanılarak yapılacak füzyon işlemlerinin doğru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Burada 

kamera kullanılarak levha, şerit ve çeşitli nesnelerin tanımlanması sağlanır. LIDAR sensörünün 

kullanımıyla da doğru rotada ilerleyebilmek için yol üzerindeki levhaların araca olan 

uzaklığının hesaplanması sağlanır. Sonuç olarak otonom sürüşte doğru rotanın takip 

edilebilmesi için bu iki sensörün füzyon işlemleri büyük öneme sahiptir. Ayrıca otonom bir 

aracın doğru rotayı takip ederken olumsuz hava şartları gibi çevresel etmenlerden dolayı rota 

takibinde sıkıntı yaşamaması için şerit tespit algoritmaları da iyi tasarlanmalıdır. 

Araç, ani fren görevinde LIDAR sensörü ve ultrasonik sensörden gelen mesafe bilgilerinin 

durumuna göre karşılaştığı engel karşısında ani fren yaparak tehlike riskini ortadan 

kaldırmaktadır. 

Otonom araç, yolcu alma ve yolcu indirme noktalarına geldiğinde kurallara uygun bir şekilde 

LIDAR ve kamera verilerinden gelen verileri karşılaştırarak doğru konumda durup yolcu 

almayı ve yolcuyu indirmeyi planlamaktadır. Kameradan alınan şerit ve levha bilgilerine göre 

doğru rotayı takip eden araç park alanına ulaşmaktadır. 

Otonom aracın kurallara uygun park edebilmesi için kamera ve LIDAR sensörlerinden elde 

edilen verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması beklenmektedir. Park alanına ulaşan otonom 

aracın park edilebilir ve park etmek yasaktır tabelalarını kamera yardımıyla tanıması 

gerekmektedir. Park alanında bulunan şeritlerin ve park etmeye müsait park alanlarının kamera 

görüşü ile bilgisini alan araç, uygun park alanına doğru hareket ederek park levhası karşısında 

bulunan iki şeridi ortalayıp park etme görevini tamamlamayı amaçlamaktadır. Aracın park 

görevini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan başlıca özellikler kamera ve LIDAR sensörü 

olmaktadır.  

Genel itibariyle aracın otonom sürüş esnasında görevleri başarıyla gerçekleştirmesi için 

sağlanması gereken araç özellikleri aşağıdaki şekildedir: 

Radar: Çevreye radyo dalgaları gönderip yansıyan radyo dalgalarını bir alıcı ile ölçümleyerek 

nesnelerin uzaklığını ve açısını algılamaktadır. Radyo dalgalarının hızınıysa Doppler Etkisi’ni 

kullanarak hesaplamaktadır [1]. 

LIDAR: Temelde radar ile aynı görevi görmektedir ancak LIDAR, radyo dalgaları yerine 

kızılötesi lazer sinyalleri gönderip toplamaktadır. LIDAR sensörleri olumsuz hava koşullarında 

gerçekleşebilecek dalga kırınımlarından radara göre daha fazla etkilenmektedir [1]. 

GPS: Belirli uydular tarafından gönderilen radyo sinyallerini algılayan alıcı sistemlerden 

oluşmaktadır. Bu alıcılar ile araçların tam konumunun belirlenmesi görevini üstlenmektedir. 

Bir alıcı en az dört uydudan aynı anda sinyal alacak şekilde tasarlanmış ve bu uydular dünya 

çevresine konumlandırılmıştır. GPS sayesinde araçlar birbirlerinin yerini kesin olarak 

bilmektedir [1]. 

Kamera: Görsel veriyi olduğu gibi almakta ve görüntü işleme metotlarıyla 

anlamlandırmaktadır. Kameralar diğer sensör türlerine göre renk, şekil, kontrast ve optik 

karakter tanıma gibi konularda yüksek üstünlük sağlar. Bu da kameraların yol işaretlerini, yol 

durumunu, karşısına çıkabilecek engelleri tanımlama, yolda şeritte kalma ve şerit değiştirme 

gibi görevler için kamerayı en iyi sistem yapmaktadır [1]. 
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ULTRASONİK: Çok kısa algılama mesafesi olan ve insan kulağının duyabileceğinden çok 

daha yüksek frekansta ses dalgaları gönderip alan sistemlerdir. Hali hazırda araçlarda park 

sensörleri olarak kullanılan sistemler ultrasonik bazlıdır. Bu sensörler aracın yakın çevresindeki 

engeller konusunda uyarıcı niteliğindedir. Şekil algılama kabiliyeti çok düşük kalır fakat yakın 

mesafelerde uzaklık algısı çok iyidir. Aynı zamanda toz, çamur, yağmur gibi koşullardan 

etkilenmez bu da ultrasonik sistemleri aracın dört bir yanında kullanmak için çok uygun hale 

getirmektedir [1]. 

4. Yazılım Mimarisi

4.1. Derin Öğrenme

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Daha geniş bir açıdan bakıldığında 

yapay zekânın da bir alt kümesidir. Yapay zekâ, insan davranışlarının bilgisayarlar tarafından 

taklit edilmesini sağlayan tekniklerin genel adıdır. Makine öğrenmesiyse tüm bu taklitleri 

mümkün kılan belirli bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş algoritmalar kümesini temsil 

etmektedir. Yapay zekanın küme yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2: Yapay zekâ hiyerarşisi 

Derin öğrenme, insan beyninin yapısından esinlenmiş bir makine öğrenmesi yöntemidir. Derin 

öğrenme algoritmaları, insanların yaptığı gibi belirli bir veriyi mantıksal yapı üzerinde sürekli 

olarak analiz ederek sonuçlar çıkarmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için derin öğrenme, yapay 

sinir ağları denilen çok katmanlı algoritmalar yapısını kullanmaktadır. Bu durumu açıklayan 

örnek sinir ağı yapısı Şekil 3’te ifade edilmiştir. 
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Şekil 3: Örnek sinir ağı yapısı 

Yapay sinir ağlarının yapısı insan beyninde var olan biyolojik sinir ağlarına dayanmaktadır. 

Aynı insan beyninde olduğu gibi yapay sinir ağları da verilen veri üzerinde eğitilerek farklı 

bilgileri sınıflandırabilir. Yapay sinir ağlarının her bir katmanı genelden özele doğru giden birer 

filtre olarak da düşünülebilir [2]. Bu genelden özele doğru giden yapı, yapay sinir ağının doğru 

çıktı verme ihtimalini arttırmaktadır. Yapay sinir ağları kullanılarak kümeleme, sınıflandırma 

ve regresyon gibi görevler gerçekleştirilebilmektedir. 

4.2. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları ile biyolojik sinir sisteminin çalışma şekli taklit edilmektedir. Bu taklit işlemi 

Şekil 4’te de gösterilen biyolojik nöron hücrelerinin birbirleri ile arasında kurduğu sinaptik 

bağın dijital olarak modellenmesidir. 

 

Şekil 4: Biyolojik sinir ağ modeli 

Tipik bir nöron hücre gövdesi, dendritler ve bir aksondan oluşmaktadır.  Nöronlar dendritler 

yardımıyla elektriksel sinyaller alırken aksonları ile elektriksel sinyaller göndermektedir. 

 Aynı biyolojik sinir ağlarında olduğu gibi yapay sinir ağlarında da nöronlar vardır. Bu nöronlar 

aynı zamanda düğümler olarak adlandırılmaktadır. Bu düğümler başka düğümlerle bağlantı 

kurarak yapay sinir ağlarını oluşturmaktadır. Her bir düğüm aslında nümerik bir değerdir. 

Düğümler arasındaki bağlantılar da ağırlık denilen nümerik değerleri temsil etmektedir. Bir 

yapay sinir ağı eğitilirken bu ağırlıklar güncellenir ve öğrenme işleminin tamamlanması için 

yaklaşılması gereken ağırlık değerleri hesaplanır. Yaklaşılması gereken ağırlık değerleri 
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önceden tahmin edilemez. Yapay sinir ağı, veri setinin üzerinde tekrar tekrar işlemler yaparak 

bu ağırlık değerini öğrenmektedir [2]. Bu işlemlerin uygulanma süreci Şekil 5’te katmanlarıyla 

birlikte verilen yapay bir sinir ağı örneğinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 5: Basit bir yapay sinir ağı yapısı 

4.3. Konvolüsyonel Sinir Ağları 

Konvolüsyonel sinir ağları, derin öğrenmenin bir alt dalıdır ve genellikle görsel bilginin analiz 

edilmesinde kullanılmaktadır. Yaygın kullanım alanları resim ve video tanıma, öneri sistemleri, 

resim sınıflandırma, tıbbi görüntü analizi ve doğal dil işleme olarak sıralanabilmektedir. İleri 

yönlü bir sinir ağı olan konvolüsyonel sinir ağı algoritması, hayvanların görme merkezinden 

esinlenilerek ortaya atılmıştır. Buradaki matematiksel konvolüsyon işlemi, bir nöronun kendi 

uyarı alanından uyaranlara verdiği cevap olarak düşünülebilir. CNN, bir veya daha fazla 

konvolüsyonel katman, subsampling (alt örnekleme) katmanı ve bunun ardından standart çok 

katmanlı bir sinir ağı gibi bir veya daha fazla bağlı katmandan oluşmaktadır [3]. Bu bağlı 

katmanların birbiriyle ilişkisi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: Konvolüsyonel sinir ağı katmanları 
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Konvolüsyon katmanında giriş matrisi filtre boyutuna göre daha küçük bir boyuta 

indirgenmektedir. Örneğin 7×7 boyutundaki bir matrise 3×3 boyutunda bir filtre uygulanması 

ile 5×5 boyutunda bir matris elde edilir. Filtre giriş matrisi üzerine yerleştirilir. Filtre ve giriş 

matrisinin çakışan değerleri çarpılır ve çarpımlar toplanarak çıkış matrisinin ilk hücresine 

yerleştirilir. Filtre, bir birim kaydırılarak bir önceki işlemler tekrar edilir. Filtre, giriş matrisini 

tamamen gezdikten sonra 5x5 boyutundaki çıkış matrisi oluşmaktadır [4]. Uygulanan 

konvolüsyon işlemleri Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7: Konvolüsyon işlemi 

Konvolüsyonel sinir ağlarında konvolüsyon işleminden sonra subsampling (alt örnekleme) ve 

standart çok katmanlı işlemler gerçekleştirilmektedir. Alt örnekleme, bir konvolüsyonel sinir 

ağı içindeki konvolüsyon katmanları tarafından üretilen özellik haritalarında hassas 

konumlandırmaya olan bağlılığı azaltmak için tasarlanmış bir tekniktir. Konvolüsyonel sinir 

ağları, sabit boyutlu katmanlar ya da filtreler içerir ve bunlara özellik algılayıcıları adı 

verilmektedir. Bir görüntüden özellikler tespit edildiğinde özelliğin görüntü içindeki konumu 

ile ilgili bilgiler aslında göz ardı edilebilmektedir. Sinir ağları arasındaki ağırlık değerlerinin 

eğitim verisi ile tam olarak örtüşmesi overfitting problemine sebep olmaktadır. Oluşturulan 

özellik haritalarına alt örnekleme metotları uygulanarak bu problemden kaçınılmaktadır [5]. 

Oluşturulan bu durum Şekil 8’de ifade edilmiştir. 

 

Şekil 8: Konvolüsyon ve alt örnekleme işlemleri 
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4.4. Pooling Katmanı 

Pooling, görüntü boyutlarını küçülterek detayları azaltmak için kullanılmaktadır. Genel 

itibariyle iki farklı pooling metodu vardır: 

• Average Pooling (ortalama havuzlama), bir alt örnekleme katmanı içindeki önceden 

belirlenmiş boyutlara sahip bir alana düşen piksellerin ortalamasının çıktı olarak alındığı bir alt 

örnekleme çeşididir.  
• Max Pooling (maksimum havuzlama), bir alt örnekleme katmanı içindeki önceden 

belirlenmiş boyutlara sahip bir alana düşen piksellerin maksimum piksel değerinin çıktı olarak 

alındığı bir alt örnekleme varyantıdır [5]. Pooling katmanı işlemlerinin görselleştirilmiş hali 

Şekil 9’da verilmiştir. 

 
Şekil 9: Ortalama havuzlama ve maksimum havuzlama 

Konvolüsyon ve alt örnekleme katmanlarından sonra fully connected layers (tam bağlı 

katmanlar) vardır. Bu katmanda ağırlık değerleri güncellenir ve en uygun ağırlık değerine 

ulaşılmaya çalışılır. Doğru ağırlık değerlerine ulaşıldığında girdi olarak verilen veriden istenen 

çıktı elde edilmektedir. 

4.5. YOLO Nesne Tespit Modeli 

YOLO, konvolüsyonel sinir ağları üzerine kurulmuş olup görüntüler ve videolardan nesne 

tespiti yapabilen bir derin öğrenme modelidir [6]. Bu modele verilen görüntülerdeki nesneleri 

birbirinden ayırt edebilmek için görüntü üzerinden tespiti yapılacak nesnelerin benzersiz 

özellikleri kullanılmaktadır. YOLO modeli, bu özellikleri tespit edebilmek için görüntü 

üzerinde ızgaralar kullanmaktadır. YOLO modelinin kullanmış olduğu ızgara metodu ile nesne 

tespit işlemi Şekil 10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 10: YOLO nesne tespit metodu [9] 

YOLO modeli, görüntüyü tek bir sinir ağından geçirmektedir. Bu ağ görüntüyü bölgelere ayırıp 

her bölge için bounding boxes (sınırlayıcı kutuları) ve olasılıkları tahmin eder. Bu sınırlayıcı 

kutular tahmin edilen olasılıklara göre ağırlık oluşturmaktadır. YOLO, her kutu için ayrı bir 

tahmin vektörü oluşturmaktadır. Tahmin vektörlerinin içerisinde; güven skoru, nesnenin orta 

noktasının koordinatları ve sınıf olasılığı bulunmaktadır. Bahsi geçen özelliklerin 

hesaplanmasında şu formüller kullanılmaktadır [7]: 

𝐺ü𝑣𝑒𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 = 𝐾𝑢𝑡𝑢 𝐺ü𝑣𝑒𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 ∗ 𝐵𝑎ğ𝑙𝚤 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓 𝑂𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤ğ𝚤  
𝐾𝑢𝑡𝑢 𝐺ü𝑣𝑒𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 = 𝑃 (𝑁𝑒𝑠𝑛𝑒) ∗ 𝐼𝑜𝑈 

P (nesne): Kutunun nesneyi kapsayıp kapsamadığının olasılığı 

IoU: Ground truth ile tahmin edilmiş kutu arasındaki IoU değeri 

YOLO kendi içerisinde farklı modeller bulundurmaktadır. Bunlardan biri olan YOLOv3, 

darknet-53 mimarisini kullanmaktadır. Bu mimari Şekil 11’de verilmiştir. Darknet-53’ün sahip 

olduğu 53 katman üzerine nesne tespiti yapabilmek için 53 katman daha eklenerek toplamda 

106 katmanlı YOLOv3 modeli oluşturulmuştur.  
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Şekil 11: Darknet-53 mimarisi 

YOLOv3 modelinin en önemli özelliği 3 farklı ölçekte tespit gerçekleştirmesidir. YOLOv3 

modelinde tespit işlemi 1x1’lik katmanların sinir ağı üzerindeki 3 farklı yerde bulunan 3 farklı 

boyuttaki özellik haritaları üzerinde uygulanmasıyla sağlanır. Tespit katmanının boyutu 
(1𝑥1) ∗ (𝐵 ∗ (5 + 𝐶))  formülü ile hesaplanır [8]. Bu formülde B harfi, bir özellik haritasının 

tahmin edebileceği sınırlayıcı kutu sayısıdır. C harfi ise veri setindeki sınıf sayısını ifade 

etmektedir. Bu katman tarafından üretilen özellik haritası bir önceki özellik haritasıyla aynı 

yükseklik ve genişlik değerlerine sahiptir ve derinlik bilgisinde tahmin özelliklerini 

bulundurmaktadır. 

 

Şekil 12: Katmanın özellik haritasına uygulanması[8] 
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Bu işlemden sonra Şekil 12’de kırmızı kare içine alınmış hücre, resimdeki nesnenin tespit 

edilmesinden sorumlu bölge olacaktır. Şekilde görüldüğü gibi kırmızı renkte işaretlenmiş 3 

farklı sınırlayıcı kutu bulunmaktadır. Hangi kutunun nesne tespiti için kullanılacağına karar 

vermek için YOLOv3 modeli anchor (bağlantı) kutuları kullanmaktadır. Bu 3 sınırlayıcı kutuya 

denk gelen bağlantı kutularından IoU değeri büyük olan kutu nesne tespiti için kullanılmaktadır. 

YOLOv3 modelinin, COCO veri seti üzerinden diğer modeller ile karşılaştırılması durumunda 

seçilen modelin avantaj sağladığı görülmüştür. Map-50 değerinin Şekil 13’te gösterildiği gibi 

diğer modellere göre yüksek olması ve zaman bakımından oldukça kısa sürelerde çalışması 

YOLOv3 modelinin en önemli 2 avantajı olmaktadır. 

 

Şekil 13: YOLOv3 modelinin diğer modellerle kıyaslanması 

YOLOv3 modelinin hızı ve tutarlılığı yüksek olmasına rağmen gömülü ve düşük işlem gücüne 

sahip sistemlerde çalışmak için oldukça güç gerektiren bir modeldir. Bu nedenle nesne 

tespitinde, YOLOv3’ün bir çeşidi olan YOLOv3-tiny modeli seçilmiştir. YOLOv3-tiny, 

YOLOv3 tabanlı gömülü platformlara uygulanan hafif bir hedef algılama modelidir. Algılama 

doğruluğu YOLOv3'ten daha düşük olmasına rağmen model boyutu sıkıştırması uygulandığı 

için daha düşük sistem gereksinimleri vardır. YOLOv3-tiny, YOLOv3’te bulunan 106 katmanı 

1x1’lik ve 3x3’lük konvolüsyon işlemi uygulanarak 7 katmana kadar düşürmektedir. Bu 

modelin sağladığı avantaj saniye başına işlenen görüntü sayısının daha fazla olmasıdır [10]. 

YOLOv3-tiny modelinin diğer YOLO modelleriyle karşılaştırılmasına yönelik grafik Şekil 

14’te verilmiştir. 

 

Şekil 14: YOLOv3-tiny modelinin diğer YOLO modelleriyle karşılaştırılması [13] 
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4.6. ROS Mimarisi 

ROS (Robot Operating System), robotlar için açık kaynak bir meta-işletim sistemidir. Bu sistem 

donanım soyutlama, düşük seviye cihaz kontrolü, sık kullanılan fonksiyonların kolay dâhil 

edilmesi, işlemler arasında mesaj aktarımı ve paket yönetimi gibi olanaklar sunmaktadır. ROS 

bu bakımdan diğer alternatif robotik uygulamalarına benzemektedir. ROS’u diğer 

muadillerinden ayıran en temel özelliği parçalı yürütülebilir ve bölümlenebilir bir tasarım 

sunmasıdır [11]. ROS’un bir diğer faydası da önceden geliştirilmiş hazır algoritmaları yükle ve 

kullan formatında hızlı bir şekilde çalıştırabilmesidir. Ayrıca algoritmada performans 

karşılaştırması, gözetim yapabilme kolaylığı sağlaması ve hata ayıklama mekanizmasına sahip 

olmasıdır. 

İçerisinde ROS barındıran araçtaki sensörlerle ses ve görüntü gibi dış dünyadan toplanan veriler 

bilgisayara ulaşır. Bilgisayarda algoritma ve kullanım alanına göre işlenen veri, alıcı 

konumundaki robota komut olarak geri dönebilmektedir. Buradaki bilgisayar ve robotun 

iletişimi ROS arayüzünde bulunan mesaj ve topic olarak adlandırılan öğeler ile 

yapılabilmektedir [12]. 

ROS sistemi publisher-subscriber (yayıncı-abone) arasında topic üzerinden iletişim sağlayan 

düğümlerin meydana getirdiği bir mimaridir. Düğüm denilen yapı işlem gerçekleştiren kod 

dizinleridir. 

Her biri farklı bir işlem yürüten bu düğümlerin senkronize bir şekilde birbirleriyle iletişim 

kurması gerekmektedir. Bu bağlantıyı gerçek zamanlı ve senkronize bir şekilde sağlamak için 

bir sunucuya ihtiyaç vardır. Bu sunucuya ROS Master ismi verilir. Düğümler ROS Master’a, 

publish (yayın) ve subscribe (abone) bilgileriyle kaydolurlar. Şekil 15’te gösterildiği gibi XML-

RPC tabanlı olan Master sunucusunun kullanılması ile birbirleriyle iletişime geçen düğümler 

sayesinde istenilen işlem gerçekleştirilmiş olur.  

 

Şekil 15: ROS’un temel çalışma prensibi 

 

4.7. U-Net Mimarisi 

U-net modeli Almanya’da bulunan Freiburg üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde görev 

almakta olan yardımcı Profesör Olaf Ronneberger ve ekibi tarafından biyomedikal görüntü 

segmentasyonu için geliştirilmiştir. Tıbbi uygulamalar başta olmak üzere son yıllarda birçok 

farklı segmantasyon uygulamasında kullanılmaktadır.  
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Model fully connected layer (tam bağlı katman modeli) tabanlı olarak az sayıda eğitim verisiyle 

hassas segmantasyon yapabilmek üzere tasarlanmıştır. Ardışık convolution (konvolüsyon), 

pooling (havuzlama), upsampling (yukarı örnekleme) katmanları sayesinde çıkış çözünürlüğü 

artırılabilmektedir. Başarılı bir eğitim için genellikle data augmentation (veri büyütme) veya 

fine tuning (ince ayar) yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan uygulamada U-net modelinin giriş 

boyutu [64,256,3] olarak belirlenmiştir. ELU aktivasyon fonksiyonları ile düzenlenmiş U-net 

modeli Şekil 16’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 16: Kullanılan U-net Modeli 

 

4.7.1 U-Net Modeli Çalışma Mantığı 

Mimari, adını haklı çıkaran bir "U" gibi görünmektedir. Bu mimari contraction (daralma), 

bottleneck (darboğaz) ve expansion (genişleme) bölümlerinden oluşmaktadır. Her blok bir giriş 

almakta olup iki adet 3X3 konvolüsyon katmanı ve ardından bir adet 2X2 max pooling katmanı 

uygulamaktadır. Her bloktan sonraki katman veya özellik haritalarının sayısı ikiye katlanmakta 

olup böylece mimari karmaşık yapıları etkili bir şekilde öğrenebilmektedir. En alttaki katman, 

daralma katmanıyla genişleme katmanı arasında aracılık etmektedir. İki adet 3X3 CNN 

(Convolutional Neural Networks) katmanı ve ardından 2X2 yukarı konvolüsyon katmanı 

kullanılmaktadır. 

Bu mimarinin kalbi, expansion bölümünde yatmaktadır. Contraction katmanına benzer şekilde, 

aynı zamanda birkaç expansion bloğundan oluşmaktadır. Her blok, girişi iki adet 3X3 CNN 

katmanına ve ardından 2X2 upsampling (yukarı örnekleme) katmanına iletmektedir. Ayrıca 

konvolüsyon katmanı tarafından kullanılan özellik haritaları her blok sayısından sonra simetriyi 

korumak amacıyla yarı yarıya alınmaktadır. Bununla birlikte her seferinde girdi, karşılık gelen 

contraction katmanının özellik haritaları tarafından eklenmektedir. Bu eylem, görüntüyü 

küçültürken öğrenilen özelliklerin onu yeniden inşa etmek için kullanılmasını sağlamaktadır. 

Expansion bloklarının sayısı, contraction bloğu sayısıyla aynıdır. Bundan sonra ortaya çıkan 

haritalama, istenen segment sayısına eşit özellik haritalarının sayısına sahip başka bir adet 3X3 

CNN katmanından geçmektedir. 
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4.7.2 ELU Aktivasyon Fonksiyonu 

Üstel doğrusal birim olarak bilinen ELU fonksiyonu, hataların azalmasını ve daha doğru 

sonuçlara ulaşmayı sağlayan bir aktivasyon fonksiyonudur. RELU fonksiyonunun alternatifi 

olarak kullanılabilen ELU fonksiyonu negatif çıktılar üretebilmektedir. ELU fonksiyonunun 

denklemi Şekil 17’de gösterilmektedir ve bu denkleme göre oluşan grafik Şekil 18’ de 

gösterilmiştir. Yapılan uygulamada U-net modeliyle birlikte ELU aktivasyon fonksiyonları 

kullanılmıştır.   

 

Şekil 17: ELU aktivasyon fonksiyonu denklemi 

 

Şekil 18: ELU aktivasyon fonksiyonu grafiği 

 

5. Otonom Sürüş Algoritmaları 

5.1. Levha ve Trafik Işıkları Tanıma 

Trafik işaretlerinin tespiti üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 

farklı derin öğrenme metotlarının avantajları ve dezavantajları gözlemlenmiştir. Bu duruma 

yönelik kıyaslama Şekil 19’da verilmiştir. Otonom kara araçlarında kullanılan derin öğrenme 

modelleri için yüksek doğruluk çıktısının yeterli olamayacağı anlaşılmış olup bununla birlikte 

modelin çalışma hızının da yüksek olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 

yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hız ve doğruluk alanlarında aynı anda başarılı 

olan YOLOv3-tiny modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.  
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Şekil 19: Nesne tespitinde yaygın olarak kullanılan modellerin karşılaştırılması [6] 

Gerçek dünya testleri gerçekleştirilmiş olup sistem NVIDIA Jetson TX2 kartı üzerine kurulu 

olduğundan hangi derin öğrenme modelinin daha verimli çalışacağı tespit edilmiştir. Bu 

testlerin sonuçlarına yönelik grafik Şekil 20’de verilmiştir. 

 

Şekil 20: NVIDIA Jetson TX2 performans testleri 
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Simülasyon ortamında modellenen trafik levhalarının her bir sınıf için farklı açılardan 800 adet 

görüntü alınarak etiketlenmiş ve ilk veri seti oluşturulmuştur. Etiketleme işlemine yönelik 

uygulama kullanımı Şekil 21’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 21: LabelImg uygulaması ile görüntünün etiketlenmesi 

Trafik lambasında anlık olarak hangi renk ışığın yandığını tespit etme görevinde üç farklı sınıf 

kullanıldığında oluşan algoritmik karışıklıktan dolayı modelin verdiği oran düşük olmaktadır. 

Bu oranı yükseltmek için üç farklı sınıf yerine sadece trafik lambasını içeren tek bir sınıf 

oluşturulmuştur. Görüntüdeki renk dağılımları üzerinde görüntü işleme metotları kullanılarak 

her bir renk için eşik değerleri belirlenmiştir. Bu eşik değerleri kullanılarak hangi renk ışığın 

yandığını tespit eden bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen yeni algoritma, derin öğrenme 

modeliyle tespit edilen trafik lambası üzerinde uygulanarak hangi renk ışığın yandığı 

algılanmıştır. Trafik lambası tespitine yönelik model ve algoritma çıktıları sırasıyla Şekil 22 (a) 

ve Şekil 22 (b)’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 22 (a): Model çıktısı   Şekil 22 (b): Algoritma çıktısı 
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5.2. LIDAR Yardımıyla Otonom Sürüş ve Mesafe Tespiti 

Simülasyon ortamında üç boyutlu LIDAR çeşitlerinden biri olan Velodyne’ın VLP-16 sensörü 

tercih edilmiştir. Bunun en temel sebebi çoğu simülasyon ortamında daha gerçekçi veriler 

üretmesi ve "Katı hal tarama" teknolojisi kullanılmasından dolayı yüksek tarama hızı, küçük 

alıcı görüş alanı, yüksek lazer gücüne dayanabilmesi gibi avantajlar sağlamasıdır. Ayrıca sık 

kullanımdan dolayı oluşan açık kaynak bilgilere erişim daha kolaylaşmıştır. Muadil LIDAR 

ürünlerine göre maliyet-efektif açısından çok daha iyi olmasından dolayı gerçek hayatta 

kullanma ihtimaline karşın en efektif seçeneği bize sunmaktadır. 

5.2.1. LIDAR Destekli Otonom Sürüş 

1. LIDAR’dan gelen üç boyutlu “Point Cloud” konum verisini gerçek araca entegre aşamalarını 

kolaylaştırmak için iki boyutlu “Laser Scan” mesafe veri tipine dönüştürülmüştür. Bu 

dönüştürme işlemi Şekil 23’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 23: Simülasyon ortamından gelen 3 boyutlu verinin 2 boyutlu veriye dönüştürülmesi 

2. İki boyutlu LIDAR verisinde hata oranını azaltmak için veri üzerinde bazı filtreler 

uygulayarak nokta sayısı azaltılmıştır. Böylelikle optimum seviyede iki boyutlu LIDAR verisi 

elde edilmiştir. 

3. Gelen LIDAR verisi üzerinde bulunan 360 adet lazer sayısını mantıksal 5 eşit parçaya bölüp 

(ön, ön sağ, sağ, ön sol, sol) engellerin aracın hangi bölgesine ne kadar uzaklıkta olduğunu 

tespit ederek bu veriler doğrultusunda otonom sürüşü iyileştirecek algoritmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

4. Aracın levha ve trafik ışıklarını tanıması ve uzaklıklarının tespiti için LIDAR verisi ile 

işlenmiş kamera verisi füzyon edilerek nesnelerin araca göre konumları tespit edilmiştir. 

Simülasyon ortamında LIDAR verisiyle füzyon işlemi Şekil 24’te verilmiştir. 
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Şekil 24: Füzyon edilerek oluşturulan LIDAR verisinin arayüz üzerindeki görüntüsü 

5. Tespit edilen levha ve trafik ışıklarının mesafe verisine göre algoritmaların çalışma 

gereksinimleri hesaplanmıştır. Bu veriler ile trafik ışığı tespiti, levha tespiti ve durak görevinde 

dinamik hız ayarlamaları yapılmıştır. 

5.3. Şerit Tespiti Yardımıyla Otonom Sürüş 

5.3.1. Görüntü İşleme Yöntemleriyle Şerit Takibi  

Şerit takibi algoritmasında kameradan elde edilen görüntü, üst kısımlarından kırpılıp aracın 

gideceği güzergâh üzerindeki şerit görüntüleri işlenerek aracın sağ ve sol kenarlarında 

oluşabilecek olası nesne karmaşıkları engellenmiştir. Kenarlarından kırpılmış görüntü 

perspective transform yöntemi uygulanarak kuş bakışı görünüme getirilmiştir. Elde edilen kuş 

bakışı görünümü Şekil 25’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 25: Kuş bakışı görünümü 
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Görüntü üzerinde threshold yöntemi kullanılarak sağ ve sol şerit için tespit işlemi yapılmıştır. 

Araç tespit edilen şeritlere olan uzaklığa göre hareket etmektedir. Threshold uygulanmış 

görüntü Şekil 26’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 26: Threshold yöntemi uygulanmış görüntü 

5.3.2. Derin Öğrenme ile Şerit Takibi  

Şerit bulma algoritmasında ilk olarak eğitim için gerekli görseller oluşturulmuştur. Veri 

oluşturmak için hazırlanan simülasyon ortamındaki şeritlerde hareket eden araç kamerasıyla 

çekilen video görselleri kullanılmıştır. Kamera görüntüsüyle alınan şeritleri üç farklı renge 

boyayarak veriler oluşturulmuş ve oluşturulan görseller yol üzerindeki aracın sağında kalan 

şeritler kırmızı renge, ortada bulunan yatay şeritler yeşil renge ve aracın solunda bulunan şerit 

mavi renge boyanmıştır. Derin öğrenme için giriş verisi [64,256,3] boyutunda kamera 

görüntüsü ve çıkış görüntüsü aynı boyutlarda siyah renk üzerine üç renge boyanmış şeritler 

olacak şekilde eğitim yapılmıştır. Eğitim verilerine yönelik boyama işlemi Şekil 27’de 

verilmiştir. 
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Şekil 27: Eğitim verileri için boyama işlemi 

Şerit takibi uygulamasının en büyük sorunlarından birisi olan ışığa karşı duyarlılık sorununu 

çözebilmek ve eğitim verisini iyileştirmek amacıyla Data Augmentation işlemi yapılmıştır. 

Oluşturulan veriler ilk olarak gamma düzeltmesi kullanılarak parlak ve karanlık olacak şekilde 

3 katına çıkartılmıştır. Oluşturulan yeni verilerin ayna görüntüleri ile toplamda veriler 6 kat 

arttırılmıştır. U-net yapısı kullanılarak yapılan eğitim sonucunda oluşturulan modelin 

simulasyon ortamında gerçek zamanlı testleri yapılmıştır. Farklı ışık durumlarında ve karanlık 

bölgelerde başarılı bir şekilde şeritler belirlenebilmiştir. Birkaç örnek girişe karşılık tespit 

edilen şeritler Şekil 28’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 28: Eğitilmiş model örnek girdi ve çıktı verileri 

Tespit edilen şeritler üzerinde noktalar belirlenerek bu noktalara göre aracın kontrolü için 

gerekli tekerlek açı değerleri hesaplanmıştır. Tespit edilen şeritleri bulunduğu görüntünün alt 

kısmından başlayarak 6 parça ve [10,256] piksel büyüklüğünde resimler alınmıştır. Alınan bu 

6 resim üzerinde kırmızı, yeşil ve mavi renkler belirlenmiştir. Belirlenen renkleri içine alan en 

büyük çember belirlenip orta noktasının y ekseni koordinatı bir diziye kaydedilmiştir. Alınan 6 

resim üzerinde de bu işlemler belirlenmiştir ve her renkten 6 tane olmak üzere toplam 18 nokta 

belirlenmiştir. Belirlenen noktalar Şekil 29’da gösterilmektedir. Araç normal sürüş sırasında 

kırmızı ve mavi renkleri ortalayarak hareket etmesi için kırmızı ve mavi renklerden tespit edilen 

12 noktanın ortalaması alınıp görselin orta noktasından farkına göre hata hesaplanmıştır. 

İşlenen son üç görselde oluşan hata elde edilerek tekerlek açı değeri hesaplanmıştır. 
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Şekil 29: Şeritler ve belirlenen noktaların görüntüsü 

6. Sensör 

6.1. Velodyne VLP-16  

Velodyne VLP-16 LIDAR, belirli bir menzil içerisindeki değişken mesafeleri ölçmek için 

darbeli lazer şeklinde ışığı kullanan bir uzaktan algılama sensörüdür [14]. Bu sensör 360° 

gerçek zamanlı veriyi üç boyutlu uzaklıklar ve kalibre edilmiş yansımalar olarak sisteme 

kaydetmektedir. Sistem tarafından kaydedilen diğer verilerle birleştirilen ışık darbeleri menzil 

içindeki engeller hakkında yüksek doğrulukta üç boyutlu veriler üretmektedir. Ayrıca LIDAR 

sensörünün tercih edilme nedeni Kısım 5.2’de detaylıca anlatılmıştır. Simülasyon ortamlarında 

bulunan araçlar üzerindeki LIDAR sensör görünümleri Şekil 30 ve Şekil 31’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 30: Gazebo Simülasyon ortamında LIDAR görünümü 
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Şekil 31: LGSVL Simülasyon ortamında LIDAR görünümü 

Teknik özellikler: 

• 16 kanal 

• 100 metreye kadar efektif mesafe 

• Hassasiyet: +/- 3 cm (ortalama) 

• Dönüş hızı: 5 – 20 Hz 

• Kolay konfigürasyon için dahili web server 

 

6.2. ZED Stereo Kamera 

LGSVL ve Gazebo simülasyon ortamlarında kullanılan ZED kamera, Stereolabs şirketi 

tarafından üretilen insan görüş sistemini temel alarak geliştirilmiş 3 boyutlu ve 100 Hz 

frekansına kadar kayıt yapabilen bir kameradır [15]. ZED üzerinde bulunan 4 megapiksellik 

2 adet kamera ile derinlik verisi oluşturabilmekte ve piksellerin konumunu 

belirleyebilmektedir. Düşük ışık hassasiyetine sahip olan ZED kamera iç ve dış ortamlarda 

2K çözünürlüğe kadar 3 boyutlu video çekebilmektedir. 16:9 oranında görüntü alan ZED 

kamera f2.0 diyafram açıklığı ile 110 derece görüş alanına sahiptir. ZED kamera, 0.5 metre 

ile 20 metre arasında 32 bitlik derinlik verisi oluşturmaktadır. Sanal odometri özelliği ile 

1mm hareket ve 0.1 derece dönme hassasiyeti ile 6 eksende hareketleri algılayabilmektedir. 

USB 3.0 ile bilgisayar bağlantısı yapılan ZED kamera 5 volt 380 mili amper güç 

tüketmektedir. ZED kamera genellikle arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu haritalama, drone, 

otonom araç ve analizler için 3 boyutlu veri toplama uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Windows ve ubuntu işletim sistemlerinde çalışabilen ZED kameranın, robot operating 

system, unity, matlab, opencv gibi platformlara uygun paketleri bulunmaktadır [16]. 

Simülasyon ortamlarındaki araçta bulunan ZED kameranın görüş açısı Şekil 32 ve Şekil 

33’te gösterilmiştir. 
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Şekil 32: Gazebo simülasyon ortamında ZED kamera görüşü 

Şekil 33: LGSVL simülasyon ortamında ZED kamera görüşü 
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7. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

7.1. Şerit Tespit Edememesi Durumunda Güvenlik Önlemi 

Şerit tespit algoritması, otonom bir araç için en kritik görevlerden bir tanesidir. Yarışma 

parkurunun kenarlarında bariyerler olacağı için şerit takibi algoritmasının bozulması 

durumunda otonom araç bariyerlere çarparak durabilir ancak otonom araç işlek bir yolda 

kullanılacak olursa şerit takibi algoritmasının bozulması ölümlü kazalara sebep olabilir. 

Aracın şerit tespit algoritmasında ya da donanımında oluşabilecek olası hataların (şerit tespiti 

için kullanılan kameranın hasar alması, hava şartlarından dolayı şeridi algılayamaması, vb.) 

gerçekleşmesi durumunda geliştirilmiş olan algoritma yardımı ile otonom aracın sağ ve sol 

şeritleri algılayamadığı durumlarda hızı güvenli bir şekilde düşürülerek araç durdurulmaktadır. 

7.2. Trafik Levhalarının Yanlış Tespitine Yönelik Güvenlik Önlemi 

Test aşamasında veya yarışma esnasında aracın trafik levhalarını doğru bir şekilde 

tanıyamaması durumuyla karşılaşılabilir. Örneğin sağa dönülmez ve sola dönülmez 

tabelalarının birbiriyle karıştırılması gibi bir problem ortaya çıkabilir bu da kazaya sebebiyet 

verebilir. Şerit takibi algoritmasının çıktısı ile levha tespiti algoritmasının çıktısı birbiri ile 

uyuşmadığında şerit takibi algoritmasına öncelik tanınmıştır. Ayrıca levha tespit modelinin 

çıktısı, belli bir eşik değeri üzerinde olması durumunda model çıktısını karar mekanizması 

olarak kullanacak bir algoritma tasarlanmıştır. 

7.3. Araç Hareket Halindeyken Gelen Sensör Verilerinin Uzun Süreli Kesilmesi 

Araç hareket komutu aldıktan sonra gelen sensör verilerine göre hareket sağlamaktadır. Bu 

sensör verileri üzerinden gelen verinin kesilmesi durumunda son aldığı veriye göre hareket 

edeceğinden dolayı aracın kaza yapma ihtimali artarak tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Bu 

sorunun önüne geçmek için belirli aralıklarla algoritma yardımıyla sensörlerden gelen verilerin 

durumu kontrol edilmektedir. Bir aksilik olması durumunda gelen verilerde araca durma 

komutu verilerek bu sorunun önüne geçilmektedir. 

7.4. Seyir Esnasında Yolda Bilinmeyen Bir Cisimle Karşılaşılması 

Aracın seyri esnasında karşısına çıkabilecek çeşitli nesneler ve yayalar, sürüş güvenliğini tehdit 

edecek başlıca unsurlardandır. Bu gibi durumlardan sakınmak için LIDAR’ dan gelen veriler 

kullanılarak araç yoluna çıkabilecek nesnelerin araca olan uzaklığı tespit edilecektir. Elde 

edilen uzaklık verisi aracın mevcut hızı kullanılarak hesaplanan güvenli uzaklık değerinden 

daha az olursa araç önce yavaşlayacak daha sonra duracaktır. Araç yavaşlarken engelin yoldan 

çıkması durumunda araç normal seyrine devam edecektir. Araç yoluna çıkan engelin araca olan 

uzaklığı aracın anlık hızı kullanılarak hesaplanan ani fren eşik değerinden daha düşükse ani 

fren protokolü devreye girecek ve araç ani fren yaparak duracaktır. 

8. Simülasyon 

Yarışma kapsamında simülasyon ortamı olarak LGSVL ve Gazebo seçilmiştir [17]. Bu iki 

simülasyon ortamı üzerinden yarışma şartnamesine uygun haritalar oluşturulmuştur. Harita ve 

simülasyon ortamlarının görünümü Şekil 34 ve Şekil 35’te gösterilmiştir. Yarışma kapsamında 

istenen trafik levhaları ve işaretleri uygun şekilde modellenerek simülasyon ortamlarındaki 

haritalara uygun şekilde yerleştirilmiştir. 
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Şekil 34: Gazebo Simülasyon Ortamı ve Tasarlanmış Harita 

 

Şekil 35: LGSVL Simülasyon Ortamı ve Tasarlanmış Harita 

 

Yarışma kapsamında RACLAB Kapsül Sigun takımı tarafından geliştirilen otonom sürüş 

algoritmalarının Gazebo simülasyon ortamındaki çalışmasını gösterir videoya 

https://youtu.be/iHUf7p6cWr4 adresinden ulaşılabilir. 

 

https://youtu.be/iHUf7p6cWr4
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