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1. Takım Organizasyonu 

Takımda görev alan ekip üyeleri kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda alt gruplara 

ayrılarak görev dağılımları gerçekleştirilmiş ve buna uygun şekilde çalışmalara katkı 

sağlamaktadır. Bu şekilde parçadan bütüne doğru hareket edilerek daha kolay ve doğru şekilde 

çalışmak için bir yöntem belirlenmiştir. Görev dağılımı Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Takım Organizasyon Şeması 

 

DANIŞMAN

Dr.Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN 

TAKIM 
KAPTANI
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GRUP BAŞKANI 

Fatma Nur ORTATAŞ

Yunus KOÇ

İsmail DURCAN

Ahmet DENİZ

Büşra Nisa DİNÇ

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE 
SİMÜLASYON 

GRUP BAŞKANI 

Nurullah ŞAHİN

Muhammed Ali 
AKDEMİR

Nevil Şura 
ÖZKÜRKÇÜ
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AYDOĞAN

ARAÇ ENTEGRASYON 
GRUP BAŞKANI

Mert ÖZGÜN 

Nuh SEVİM

Hasan Hüseyin 
İLİKLİ

Kadir YILMAZ

Remzi Efdal 
BÜYÜKSARI

Semih AŞÇI

ORGANİZASYON 
GRUP BAŞKANI 

Tayyibe YALÇINKAYA

SEKRETERYA

Tayyibe 
YALÇINKAYA
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Takım üyeleri planlanan iş-zaman grafiğine uygun şekilde çalışmaktadır. Tüm Dünyayı 

etkileyen pandemi nedeniyle ara ara yüz yüze çalışmalarda aksaklıklar yaşanmasına rağmen 

planlarda yapılan güncellemeler ve çalışma temposundaki değişimler ile belirlenen hedeflere 

uygun şekilde çalışılmaktadır. Takım üyelerine ait yetenek, beceri ve görevleri Tablo 1’ de 

verilmiştir.  

İsim-Soyisim Çalışma Grubu Yetenek-Beceri-Görev 

1. Fatma Nur Ortataş Yapay Zekâ- Yazılım Görüntü İşleme-Makine 

Öğrenmesi- Python 

2. Yunus Koç Yapay Zekâ- Yazılım Makine Öğrenmesi- Python-

C Dili- Donanım 

3. Ahmet Deniz Yapay Zekâ- Yazılım Makine Öğrenmesi-Python 

4. İsmail Durcan Yapay Zekâ- Yazılım Makine Öğrenmesi- Python 

5. Büşra Nisa Dinç Yapay Zekâ- Yazılım Makine Öğrenmesi-Python 

6. Nurullah Şahin Şerit Takibi- 

Simülasyon- Yazılım 

Görüntü İşleme- Python -

ROS 

7. Muhammed Ali Akdemir Şerit Takibi- 

Simülasyon- Yazılım 

Görüntü İşleme- Python 

8. Nevil Şura Özkürkçü Şerit Takibi- 

Simülasyon- Yazılım 

ROS 

9. Rümeysa Aydoğan Şerit Takibi- 

Simülasyon- Yazılım 

ROS 

10. Mert Özgün Araç Entegrasyon Devre Tasarımı- Elektronik-

Mekanik 

11. Hasan Hüseyin İlikli Araç Entegrasyon Elektronik Programlama 

12. Nuh Sevim Araç Entegrasyon Devre Tasarımı- Elektronik-

Mekanik 

13. Kadir Yılmaz Araç Entegrasyon Elektronik Programlama 

14. Semih Aşçı Araç Entegrasyon Mekanik- Tasarım- 

Elektronik Programlama 

15. Remzi Efdal Büyüksarı Araç Entegrasyon Mekanik- Tasarım 

16. Tayyibe Yalçınkaya Organizasyon Sekretarya- Sosyal ve 

Kültürel Faaliyetler 

Tablo 1. Takım Üyeleri Yetenek, Beceri ve Görev Tablosu 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım rapor sürecinde otonom sürüş için gerçekleştirilen yazılım çalışmaları ile 

simülasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte elde edilen bilgi ve beceriler daha 

sonraki çalışmalarımızı hızlandırmış ve başarılı bir şekilde aracımız üzerinde uygulanmasını 

kolaylaştırmıştır.  

Ön tasarım rapor aşamasında simülasyon üzerinde başarılı olan ancak gerçek zamanlı 

olarak günün farklı zaman dilimlerinde ve farklı hava şartlarında gerçekleştirilen testlerde 

eksikler belirlenmiştir. Bu eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar gerçek zamanlı olarak 

test edilerek geliştirilmiştir. Böylelikle şerit takip algoritması geliştirilmiş ve düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra YoloV4 algoritması için oluşturulan veriseti genişletilmiş ve çeşitlendirilmiştir. 

Bunun ile ilgili detaylı bilgiler 6. Bölüm olan Otonom Sürüş Algoritmaları bölümünde 

verilmiştir.  

Ön tasarım rapor sürecinden sonra yapılan çalışmalarda daha önceden belirlenen Intel 

Realsense stereo kameranın kullanılacak derinlik bilgisi için yetersiz kalacağı testler ile 

belirlenerek Zed 2 kamera ile değiştirilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca optik enkoderin yanında 

lineer potansiyometre de direksiyon sistemine entegre edilmiştir. Aracın hareketi için 

kullanılacak uzaktan kontrol ve otonom sürüş için kullanılacak bir kontrol kartı olmak üzere iki 

farklı kontrol kartı geliştirilmiştir. Ayrıca Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasına 

takımımızın ilk kurulduğu 2019 yılından itibaren katıldığımız için geçen bu üç yıllık süreç 

içerisinde bu serüvene ait tecrübe birikimi olarak ortaya koyduğumuz ve temel birçok 

ihtiyacımızın bu süreçte tamamlandığı bir ürün ortaya konulmuştur. Her yıl kendi 

imkanlarımızla geliştirdiğimiz aracımızın üzerinde değişimler yapılarak geliştirmeye devam 

etmekteyiz. Bu nedenle bütçe olarak temel yazılımda kullanacağımız sensör, bazı elektronik 

malzeme, donanımsal eksiklikler ve mekanik ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Sonuç olarak Ön 

Tasarım raporunda verilen bütçe ihtiyacımız aynı miktar olarak devam etmektedir.  
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3. Araç Özellikleri 

Tasarlanan aracımıza ait elektronik aksamların yerleşimi ve devre çizimi Şekil 3.1’ de 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Aracın Genel Elektronik Tasarımı 

3.1. Şasi  

Şasi tasarımları Solidworks programı ile tasarlanmıştır. Robotaksi Otonom Araç 

yarışmasına ait yarış kurallarındaki minimum ölçüler esas alınarak ilk çizimler oluşturulmuştur. 

Tasarımın daha kullanışlı olması ve görselliği artırmak amacıyla minimum ölçüler 

genişletilerek yeniden tasarlanmıştır. Tasarımın aerodinamik olması amaçlanmıştır. Şasi  

boyutları aşağıdaki teknik resim çiziminde detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 3.1.1. Şasi Teknik Resim Çizimi Önden ve Yandan Görünümü 
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Şekil 3.1.2. Şasi Teknik Resim Çizimi Üstten Görünümü 

Solidworks’ de çizilmiş olan şasi tasarımını oluşturmak için ilk olan belirlenmiş ölçülere 

göre profiller işaretlendi ve işaretlenen profiller ölçülerine göre kesildi. Kesilen profiller ile 

Solidworks tasarımına göre şekil oluşturuldu. Oluşturulan şekil profilleri argon kaynağı ile 

yapıldı. Ön ve arka roll barlar ölçülerine göre büküldü ve şasiye kaynak yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1.3. Alüminyum Profillerin Kaynak İşlemi ve Şasi Tasarımının Önden Görünümü 
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Şekil 3.1.4. Şasi Montaj Aşaması 

3.2. Tekerlek 

Araç üzerinde kullanılan tekerlek, jant ve içi hava dolu lastiklerden oluşur. Aracın tüm 

yükünü üzerine alır ve dönerek aracın hareket etmesini sağlar. Aracımızın sürtünme seviyesini 

minimum tutacak ve yükünü yeterli düzeyde kaldıracak bir teker tercih edilmiştir. Tercihimizde 

kural kitapçığına uygun gitmeye özen gösterilmiştir. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.1 Araçta Kullanılan Tekerlek 

 

             

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.2. Fren Sistemi ve Ön Takım Bağlantı Bileşenleri 

 

İnç 2,75/17 

Kesit Genişliği 90 

Kesit Oranı 90 

İnç Cinsinden Jant Çapı 17 

Taşıma Kapasitesi (218 kg) 55 

Hız İndeksi (150km/s) P 
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Fren diski, kaliper montajları ve amortisörleri takılmış, toplanmış poryalar 

tekerleklerle birleştikten sonra şasi ile montajı tamamlandı.  

 

Şekil 3.2.3. Fren Diski ve Kaliper Montajı 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.4. Şasiye Montajı ve Dış Kabuk Montajlı Hali 

 

3.3. Elektro-Mekanik Direksiyon Sistemi 

Araçta kullanılan başlıca parçalardan biri olan elektronik direksiyon motoru seçilme 

nedeni, otonom sürüş için kontrol edilebilirlik açısından en uygun seçenek olmasıdır. 

Direksiyon miline monte edilmiş bir DC motor vasıtasıyla direksiyon açısı istenilen yöne 

döndürülebilmektedir. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3.1. Elektro-mekanik Direksiyon 
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 Hidrolik ve mekanik sistemleri otonom olarak kontrol edebilmek için sisteme ayrıca 

dışarıdan müdahale edilmesi gerekmektedir. Hidrolik sistemlerde direksiyon sistemine 

müdahale için kullanılan çark, kayış ya da zincir gibi yöntemlerde ise senkronizasyon problemi 

ortaya çıkabilmekte, anlık verilen cevaplar mekanik olarak gecikebilmektedir. Bu sebeple 

otonom sürüşe en uygun olan; direksiyon sisteminin, elektronik kontrollü bir elektrik motoruyla 

çalıştırılmasıdır. Bu sayede; sürüş kontrol kartının otonom algoritma yazılımlarından gelen 

sinyali en doğru şekilde uygulanabilmesi sağlanacaktır. Elektrikli direksiyon sistemlerine 

dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan direksiyonun yönlendirilmesi 

gerçekleştirilebilecektir. Çark, kayış, zincir gibi aksamlar kullanılmayarak direksiyon tepki 

süresi azaltılır ve manevraların daha seri hale getirilmesi sağlanmış olur.  

 

                   

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.2. Araç Üzerinde Kullanılan Elektro-Mekanik Direksiyon 

Günümüzde de otomobiller yaygın olarak elektrik yardımlı direksiyon sistemi 

kullanmaktadır. Bu sistemin en büyük avantajlarından biri mekanik direksiyona göre daha az 

bir kuvvet uygulayarak araç yönlendirilmesini sağlamaktır. Bu sistemi mekanik direksiyon 

sisteminden ayıran özellik, direksiyon kutusuna bağlı hareket eden elektrik motorunun 

bulunmasıdır. Şekil 4.3.2.’de kullanılması düşünülen Elektro-Mekanik direksiyon sisteminin 

yapısı gösterilmiştir. 

Robotaksi yarışmasında kullanılacak elektrikli direksiyonun otonom sürüş için avantajları: 

• Sistem mekanik değil elektrik motoru torku ile çalışmaktadır. 

• Yönlendirme elektronik sinyaller ile gerçekleştirilebilir. 

• Senkronizasyon problemi ve zamanlama hataları minimumdur. 

• Otonom algoritmaları tarafından verilen kararlar en doğru şekilde uygulanabilir. 
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Otonom sürüş ihtiyaçlarına göre elektrikli direksiyon ünitesi direksiyon miline monte 

edilmiş elektrik motoru ile yönlendirilir. Sonsuz vidalı bir mekanizma ile motor direksiyon 

miline bir güç uygulayarak algoritmalar tarafından iletilen bilgiye göre direksiyonu döndürecek 

sistemin dönüşlerde direksiyona tatbik edilmesini sağlar.  

 

Şekil 3.3.4. Direksiyon Kutusu ile Motor Bağlantısı 

3.4. Hidrolik Frenleme Sistemi 

Kullanım alanı en çok otomobil sınıfında olan Hidrolik fren sistemi, sürtünme kuvvetinin 

yağ basıncı ile sağladığı frenlerdir. Şoförün frene basarak sıkıştırdığı yağ, merkez pompasından 

tekerleklere yayılarak aracın frenlenmesini sağlar. Hidrolik frenlerde kullanılan hidrolik yağ, 

özel bir madeni yağdır. Günümüzde, araç fren pedalına uygulanan mekanik kuvvet, servo fren 

ve ana merkez üzerinden fren hidroliği sayesinde hidrolik kuvvet olarak tekerlere iletilir ve 

frenleme gerçekleşir.  

 

Şekil 3.4.1. Fren Pedalının Kontrolünü Sağlayacak Lineer Aktüatör 
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Otonom araçta hem motor freni hem de güvenlik tedbiri olması amacıyla ekstra hidrolik 

fren bulunmaktadır. Hidrolik frenlerin çalıştırılması, fren pedalına bağlı elektrikli bir doğrusal 

aktüatör ile gerçekleştirilecektir. Otonom sürüş algoritması tarafından elektronik frenleme 

sisteminin çalışmaması durumunda ikincil güvenlik frenlemesi amacıyla araçta 

bulundurulacaktır.  

 

Şekil 3.4.2. Fren Pedalı ile Aktüatör Arasındaki bağlantı 

3.5. Elektronik Gaz ve Fren Sistemi 

Aracın elektronik gaz ve fren sisteminin çalışma prensibi, mikro denetleyicinin timer 

hatlarının PWM üretici olarak çalıştırılmasına dayanmaktadır. Mikro denetleyicide belirlenen 

3 adet pim bu işlem için kullanılmıştır. Elektronik gaz sistemi için belirlenen pim aktif 

edildiğinde belirlenen değerde PWM sinyalleri üreterek, tasarlanan kontrol kartı üzerinden 

motora enerji gönderip motorun hareketini sağlamaktadır. Elektronik fren sisteminde ise 

kullanılan actuator, belirlenen ilk pim aktif edildiğinde yine PWM sinyalleri ile fren pedalını 

çekerek frenleme yapmaktadır. Diğer pim aktif edildiğinde ise fren pedalını serbest bırakarak 

frenlemenin sona ermesini sağlamaktadır.  Aşağıda Şekil 3.5.1’de mikro denetleyicinin 

konfigürasyon ayarlarının, CubeMx programı üzerinden yapılışı gösterilmiştir. 
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Şekil 3.5.1. Konfigürasyon Ayarları 

Burada elektronik gaz sistemi için kullanılan TIM1 hattının konfigürasyonları 

yapılmıştır. Görselde 1 numaralı kısımda mikro denetleyicinin timer özelliğinin kullanılacağı 

belirtilmiş ve TIM1 hattı seçilmiştir. Görselde 2 numara olarak belirtilen kısımda ise, TIM1 

hattında kullanılabilecek olan dört adet kanaldan kanal1 elektronik gaz için seçilmiştir. Daha 

sonra ise bu kanalın PWM üretici olarak kullanılacağı belirtilmiş ve seçilmiştir. Görseldeki 3 

numaralı kısımda ise parametre ayarları yapılmıştır. Burada TIM1 hattının frekans ayarları, 

çalışma modu gibi bazı ayarları yapılandırılmıştır. Aynı işlemler elektronik fren sistemi için ise  

TIM2 hattında yapılmıştır. Ancak fren sisteminde aktüatör hem pedalı çekme hem de serbest 

bırakma işlemi yapacağından bu işlem için iki kanal ayırılmıştır. 

Bu ayarlar tamamlandıktan sonra CubeMx tarafından TIM1 ve TIM2 hatlarına bağlı olan 

pimler aktif edilmiştir. Aşağıda Şekil 5.3.2’ de pimlerin şeması gösterilmiştir. 
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Şekil 3.5.2. Pin Şeması 

Şekil 5.3.2’de gösterilen 1 numaralı kısımda gösterilen PE13 pimi gaz, 2 numaralı kısımda 

gösterilen PA0 ve PA1 pimleri ise frenleme için kullanılan pimlerdir. CubeMx de yapılan 

konfigürasyon ve ayarlara göre kod yazma işlemi gerçekleştirilmiştir. Aşağıda bu kodlar 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5.3. Örnek Kodlama 
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Burada UART birimi üzerinden alınan harf verilerine göre aracın hareketi 

sağlanmaktadır. Eğer gelen veri ‘i’ ise burada “ileri_git” fonksiyonunu çağırarak işletmektedir. 

Aşağıda bu fonksiyona ait kodlar gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 3.5.4. Örnek Kodlama 

İleri git fonksiyonunda __HAL_TIM_COMPARE komutu ile PWM sinyali 

başlatılmıştır. Hangi kanal için olduğu ve PWM sinyalinin frekansı 75 olarak belirlenmiştir. 

PWM sinyali başlatıldıktan sonra vites olarak kullanılan pim kapatılmıştır bu sayede kontrol 

kartındaki role kapatılmış ve aracın ileri hareketi başlatılmıştır. 

Eğer gelen veri ‘d’ ise “dur_bekle” fonksiyonu çağırılarak işletilmektedir. Aşağıda bu 

fonksiyona ait kodlar verilmiştir.  

 

Şekil 3.5.5. Örnek Kodlama 

Bu fonksiyonda yine fren pedalını çekecek ve serbest bırakacak olan pimler için PWM 

sinyalleri başlatılmıştır. İlk etapta fren pedalını çekecek olan yani aracı durduracak olan pim 

için PWM değeri 100 olarak belirlenmiştir. Fren pedalını serbest bırakacak pim için PWM 

değeri 0 olarak belirlenmiştir. Yani fren pedalını serbest bırakacak olan pim ilk aşamada 

herhangi bir tepki göstermemektedir. Bunların yanı sıra “PIN12” aktif edilerek fren lambasının 

yanması sağlanmıştır ve üç saniyelik bekleme süresi eklenmiştir. Daha sonra pedalı çektirecek 

olan pim de serbest bırakılmıştır ancak pedalın konumu burada aynı kalmaktadır.  
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Frenin serbest kalabilmesi için kanal1 PWM değeri 100 olarak ayarlanmıştır bu sayede 

aktüatör mili pedalı geri çekmiş ve serbest bırakmıştır. Daha sonra her iki pim içinde PWM 

değeri sıfırlanarak fren lambası söndürülmüş ve aracın frenleme işlemi bitirilmiştir. İşleme ait 

akış diyagramı Şekil 5.3.7’ de verilmiştir. 

Şekil 3.5.6. Akış Diyagramı 

3.6.BLDC (Fırçasız DA) Motor 

Otonom aracın hareket mekanizmasının çalıştırmasında 2 adet BLDC motor 

kullanılmıştır. BLDC motor, verimlilik, güvenilirlik, yüksek güç ve hacim oranı bakımından 

ideal bir yapıdır. Geniş bir hız aralığında çalışan yüksek miktarda tork sağlayan bir avantaja 

sahiptir. Bu motorlar tork/devir bakımından fırçalı DA motorlara benzeyen fakat çalışması 

bakımından fırçalı DA motorlardan farklı çalışan bir yapıya sahiptir. Rotor üzerinde fırça 

bulunmamaktadır belirli rotor konumlarında elektronik olarak komutasyon oluşturularak 

çalışmaktadır. Kontrol elektroniği komütatörün işlevini değiştirerek uygun sargılara stator 

etrafından döner bir şekilde enerji vermektedir. Stator sargısı rotor mıknatısını yönlendirerek 

anahtarlama yapmaktadır [1]. Motorun eş değer devre şeması şekil 3.6.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.6.1. BLDC Eş Değer Devre Şeması. 

BLDC motorun rotor konumları hall effect sensörleri ile yapılmaktadır. Hall effect 

sensörü rotordan gelen konumu algılar ve PWM sinyali verir. PWM sinyalinin kombinasyonu 

rotorun konumunu belirlemektedir. Hall effect PWM sinyali şekil 4.6.2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 3.6.2. Hall Effect PWM Sinyali 

Uygulamaların farklı olması, gereksinimlerin farklılığı gibi durumlarda motora duyulan 

ihtiyacın optimum düzeyde karşılanabilmesi beklenmektedir. İlk olarak kullanılacak olan 

motorun parametreleri belirlenmiştir. Parametreleri Tablo 4’de verilmiştir.  Kullanılan motor 

25 Amper 48 Volt 1.2 kW gücündedir ve motor sürücü kontrolüyle gerçekleştirilmiştir. Gerekli 

kontrollerden sonra araç üstüne monte edilmiştir. Motor, Şekil 4.6.3’te özellikleri ise Tablo 4’ 

te verilmiştir. 

                

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Kullanılan BLDC Motor Parametreleri 

BLDC Motor 1200W 2 Adet 

Motor Çalışma Gerilimi 48V 

Motor Sürekli Akım Değeri  25A 

Motor Gücü 1200W 

Azami Hız 30KM/S 
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Şekil 3.6.3. 1200W BLDC Motor 

 

3.7. Motor Sürücü 

Fırçasız motorun kontrolü oldukça zordur. Araç, hızlanması ve fren yapması durumunda 

fazla akı çekecektir. Akıyı azaltmak, motorun kontrolünü sağlamak, motora uygulanan 

gerilimlerini kontrol etmek için motor sürücüye ihtiyaç duyulmaktadır [2]. Kullanılacak olan 

motorun kontrolü için 2 adet Kelly Control (model=KBS72151E) programlanabilir motor 

sürücüsü kullanılmış, gerekli kontrollerden sonra araç üzerine monte edilmiştir. Motora ait 

kullanılan motor sürücü şekil 3.7.1’de verilmiştir. Motor sürücüde gaz kelebeği ve frenleme 

sistemi bulunmaktadır. Üç motor fazının tümünde veri yolu ve (5-12V) güç kaynağı üzerinde 

gerilim izlenebilmektedir. Akım algılama, akım kontrol döngüsü, aşırı akım ve aşırı gerilim 

koruması bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.7.1. Kelly Controls LLC Motor Sürücü 

Kelly Controls BLDC motor sürücü teknik özellikleri Tablo 4’ te verilmiştir. 

Çalışma Frekansı 16,6kHz 

Bekleme Batarya Akımı <0,5mA 

5V Sensör Bekleme Akımı 40mA 

Kontrolör Besleme Voltaj Aralığı 18-90 V 

Besleme Akımı 150mA 
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Tablo 4: Motor Sürücü Teknik Özellikleri 

Kelly Controls motor sürücü genel özellikleri: 

• RS232 Windows Gui kullanarak konfigürasyon programlanmasına ve yazılım 

yükseltmelerine olanak sağlar. 

• Ana kontaktör sürücüsü herhangi bir arıza tespitinde gücünü keser. 

• Gelişmiş rejeneratif fren işlevi, yeni bir ABS tekniği güçlü ve pürüzsüzdür. 

• İki simetrik bir 0-5 V analog sinyal ile isteğe bağlı olarak kumanda kolu hem ileri hem 

de geri hareket etme olanağı sağlar. 

• KYT-130 termistör ile sıcaklık koruması yapabilmektedir. 

• Motor sıcaklık yerine yapılandırılabilir 12V fren sinyali girişi bulunmaktadır. 

 

Kelly Controls (Model=KBS72151E) motor sürücü bağlantı girişleri şekil 3.7.2’ de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.7.2. Kelly KBS72151E Bağlantı Girişleri 

Motor sürücüsünün ön panel tasarımı ve giriş portları Tablo 5’de görüldüğü gibidir. 

Analog Fren ve Gaz Kelebeği Girişi 0-5V (3 telli pot) 0-5V (sinyali üretmek için) 

Ayarlanabilir Akü Voltaj Aralığı 18-90V Nominal 

Tam Güç Çalışma Sıcaklığı Aralığı 0 ℃ ila 70 ℃  

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -40 ℃ ila 100 ℃ kapatma 

Tepe Faz Akımı, 10 Saniye Sınırı 160A 

Sürekli Faz Akımı Sınırı 80A 

Maksimum Akü Akımı Yapılandırılabilir 
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Tablo 5: Giriş Portları 

3.8. Direksiyon Kontrolü 

Araç üzerinde kullanılacak olan elektro mekanik direksiyonun kontrolü iki sensor 

yardımıyla karşılaştırılmalı olarak yapılacaktır. Bunun için lineer potansiyometre ve optic 

encoder kullanılacaktır. Her iki sensor yardımıyla direksiyonun konumu belirlenerek, 

direksiyon motoruna iletilecek yön bilgisi elde edilmektedir. Optic encoder ve lineer 

potansiyometre yardımıyla araçta bulunan şerit takip sistemi ve lidardan gelen veriler ile 

direksiyonun istenen açıda dönmesi sağlanacaktır. Böylelikle stabil şekilde hareketi ve 

dönüşleri gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

 

3.9. Encoder 

 Encoder bağlı olduğu motor milinin dönmesiyle sayısal bir elektrik sinyal üreten 

elektromekanizmadır.  Encoder hız, konum, yön belirleme, vb. yerlerin kontrolü için kullanılır. 

Encoder, kullanım alanlarına göre farklı teknolojilerde kullanılır. Bunlar manyetik, mekanik, 

dirençli, optik teknolojilerdir. En çok tercih edilen ise optik teknolojisidir. Optik çalışma şekli 

kodlayıcı ışık kesintisine bağlı olarak sinyal üretir. 

 

Şekil 3.9.1. Optik Encoderin İçyapısı 

B+ Pozitif Giriş 

B- Negatif Giriş 

A Çıkış U/1/A Fazı 

B Çıkış V/2/B Fazı 

C Çıkış W/3/C Fazı 
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Şekil 3.9.1.2. Omron E6c2-Cwz6c Artımsal Encoder 

Omron E6c2-Cwz6c Artımsal Encoder teknik özellikleri; 

 

Kategorisi Artımlı şaft model 

Çalışma gerilimi 5V – 24V 

Akım tüketimi 80mA 

Çözünürlük 200P/R 

Çıkış 3 adet (A,B,Z) 

A OUTPUT Artı yönde sayma işlemi yapar 

B OUTPUT Eksi yönde sayma işlemi yapar 

Z OUTPUT Tam tur yaptığında çıkış verir 

                                     Tablo 6. Encoderin çıkış pin diyagramı 

 

Şekil 3.9.1.3. Encoder Çıkış Pin Diyagramı 
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 Aracın direksiyon miline ve encoder miline uyacak şekilde ölçüleri alınıp 3 boyutlu 

yazıcıdan 2 adet kasnak üretilerek encoder ve direksiyon millerine takılmıştır. Kapalı kayış 

kullanılarak direksiyon ve encoder kasnakları takılmıştır. Enkoderin kullanım amacı aracın 

yoldan çıkmasını önlemek ayrıca sağa sola dönüşlerde kameradan gelen verilere göre açılı 

şekilde direksiyonun dönmesini sağlamaktadır. Şekil 3.10.2’ de encoderin araç üzerinde 

monte edilmiş şekli gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.9.1.4. Encoder’ İn STM32F103 Kartına Bağlantı Şeması 

Şekil 3.9.1.4’de  görüldüğü üzere Encoderin Vcc pini STM32F103 kartın 5V pinine, gnd 

pini ise STM32F103 kartın gnd pinine bağlanmıştır. A ve B pinleri STM32F103 kartın A0 ve 

A1 pinlerine bağlanmıştır. A ve B pinlerine  Pull-up direnci bağlanmıştır. Direnç değerleri 4.7k 

dır. Pull-up direnci kullanılmazsa çıkışta gürültü oluşmasına neden olur ve bu gürültü 

encoderden doğru değer okunmamasına sebebiyet verir. Bu nedenle Pull-up direnci 

kullanılmıştır. Direksiyon sağa doğru döndükçe encoderin A pininden artı yönden değerler 

alınırken Direksiyon sola döndükçe B pininden eksi yönden değerler  alınmaktadır. 

 

3.10. Encoderin Araca Entegrasyon İşlemi 

Elektronik direksiyon sisteminin, kameradan gelen veriler doğrultusunda istenilen açıda 

sağa ya da sola hareketinin sağlanabilmesi için bir optik encoderden ADC okuma işlemi 

yapılmasına karar verilmiştir. Bu işlem için “E6C2-CWZ6C” model kodlu encoder tercih 

edilmiştir. Aşağıda şekil 3.10.1 ‘de kullanılan encoder görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 3.10.1. Optik Encoder Araç Üzerindeki Görüntüsü 

Encoderin araca entegre edilmesi ilk olarak şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Encoder 

aracın alt takıma sabitlenmiş ve bir kayış vasıtasıyla direksiyon miline bağlanmıştır. Bu şekilde 

mil döndüğü sürece encoderin de piminin dönerek direksiyon konumuna göre değerler üretmesi 

sağlanmıştır. Ancak bu sistem ile encoderden değer okunurken veri kayıpları yaşanmıştır ve bu 

sistemin değiştirilmesine karar verilmiştir. Kullanılan ilk entegrasyon sisteminin araç 

üzerindeki görüntüsü aşağıda şekil 3.10.2’ de verilmiştir.  

 

Şekil 3.10.2. Encoderin Araca Entegrasyonu (İlk Yöntem) 

İkinci bir yöntem düşünülerek bu encoderin şekil 3.10.4‘de görüldüğü gibi direkt olarak 

direksiyon motoruna bağlanmış ve bu şekilde veri kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Direksiyon kutusu ile encoder pimi arasına Solidworks programından bir ara parça tasarlanıp 

3D yazıcı ile baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu parça ile sistemin entegrasyonu 
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gerçekleştirilmiştir. Aşağıda şekil 3.10.3’de ara parçanın Solidworks görüntüsü ile 3D 

yazıcıdan alınan baskının görüntüsü verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.10.3. Tasarlanan Ara Parça 

Bu ara parçanın bir ucu encoder pimine diğer ucu ise direksiyon motorunun miline 

sabitlenmiştir. Encoderin sabitlenmesi için alüminyum malzemeden 3 adet yardımcı ayak 

tasarlanmış ve bu ayaklar yardımıyla da sabitleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Aşağıda şekil 

3.10.4’ de encoderin araca entegrasyonu için düşünülen ikinci yöntemin uygulanmış hali 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10.4. Encoderin Araca Entegrasyonu (İkinci Yöntem) 
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3.11. Lineer Potansiyometre 

Direksiyonun pozisyon kontrolünün sağlanması amacıyla potansiyometre 

kullanılmıştır. Kullanılan potansiyometre lineer potansiyometre olup doğrusal bir hareket 

gerçekleştirmektedir. Genel yapısı itibarı ile akımı sınırlama ve bölme gibi amaçla kullanılarak 

açı ve hareket ölçülmesi işlemlerinde kullanılmaktadır. OPKON markasının RTM model 

potansiyometre ürünü kullanılmıştır. Bu ürün doğrusal hareket açısından aracın direksiyon 

hareketlerine uygun olarak tercih edilmiştir. Lineer potansiyometrenin özellikleri aşağıda 

görüldüğü gibidir. 

Ölçme Boyu 50-600 mm 

Tekrarlanabilirlik < 0.01 mm 

Direnç Toleransı ± %20 

Yük Direnci 100 kOhm min. 

Gövde Ölçüleri 33 mm x 33 mm 

Mil Çapı Ø6 mm 

Maksimum Besleme Voltajı 28 VDC 

Tablo 7. Lineer potansiyometre özellikleri 

 

Potansiyometre kullanılan işlemci için uygun degerler aralığında okunabilmesi için 

3.3V DC gerilim ile beslemesi yapılmıştır. Potansiyometrenin 4 adet pini bulunmaktadır. 1 

numaralı pin ‘-’, 2 numaralı pin ‘data’, 3 numaralı pin ‘+’ ve 4 numaralı pin ‘GND’ pinleridir. 

 
Şekil 3.11.1. Potansiyometre görseli 

 

Potansiyometrenin aracın direksiyon rot koluna montajı yapılmıştır. Potansiyometrenin 

ön takıma sabitlenebilmesi ve doğrusal hareketin aktarılabilmesi için çeşitli parçalar 

tasarlanmıştır. Potansiyometrenin sabitlenmesi için tasarlanan malzemeler Şekil 3.11.2 ve Şekil 

3.11.3’ te verilmiştir.   
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Şekil 3.11.2. Potansiyometre sabitleme parçaları 

 

 
Şekil 3.11.3. Güç aktarım parçası görseli 

 

3.12. Lineer Potansiyometrenin Araca Entegrasyon İşlemi  

Direksiyon hareketlerinin stabilizasyonu için encoder sistemine eke olarak bir de lineer 

potansiyometre kullanılmasına karar verilmiştir. Potansiyometre aracın direksiyon mafsalına 

bağlanarak dönüş esnasında potansiyometrenin milinin içeri ve dışarı çıkmasıyla değer okuma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Araçta en uygun nokta belirlenmiş ve direksiyon mafsalının 

bulunduğu konumdaki şaseye ait bir alüminyum parçaya sabitlenmiştir. Çalışması esnasında 

istenmeyen şekilde sabitlendiği noktadan hareket ederek veri kayıplarına yol açmaması için 

yine Solidworks programı ile ara parçalar tasarlanıp 3D yazıcıdan çıktıları alınmıştır ve bu ara 

parçalar ile belirlenen noktaya vidalanarak montajı gerçekleştirilmiştir. 

 



29  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sensörler 

4.1.1. Lidar 

Lidar mesafe ölçmek, türüne göre ortamın haritalamasını yapmak için kullanılır. Ölçme 

ve haritalama işlemini lazer kullanarak yapar. Lidar sensörü üzerinde bulunan lazer diyotların 

ateşleme zamanı ve ateşlenen lazerlerin bir engele çarptıktan sonra yansıyıp sensöre ulaştığı 

zamanı kaydeder. Bu zamanı kullanarak engelin ne kadar uzaklıkta olduğunu tespit eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1. RPLIDAR M2M1 Sensörü ve Bağlantı Birimleri 

Araç üzerinde daha önce belirlenen Slamtec Mapper RPLIDAR M2M1 (Mapper PRO) 

kullanılmıştır. RPLIDAR M2M1’ de, Slamtec ’in üçüncü nesil performansı yüksek olan SLAM 

motoru ve lazer mesafe tarayıcısı bulunur. Bu lazer tarayıcısı entegre bir şekilde harita 

oluşturma, gerçek zamanlı konumlandırma ve yönlendirme yapabilen gelişmiş bir lazer mesafe 

Şekil 3.12.1. Potansiyometrenin Araca Entegrasyon Şekli 
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tarayıcısıdır. 1000 metrekareye kadar doğruluk oranı yüksek bir harita oluşturma ve gerçek 

zamanlı konumlandırma yapabilir. Aynı zamanda aktif olarak kapalı döngüyü tespit edebilir ve 

haritayı düzeltebilir. Artı eksi üç derece, toplamda 6 dereceli atalet navigasyon sistemiyle 

birlikte titreme olan durumlarda düzgün çalışabilir. Maksimum 2 m/s’ lik hareket hızını 

destekler. 10Hz veri yenileme hızına sahiptir. Karmaşık iç mekanlarda, direk güneş ışığı alan 

dış ortamlarda, ortam fark etmeksizin haritalama ve konumlandırma için iyi bir performans 

verir.[3] 

 

4.1.2. Lidar’ın Araç Üzerine Entegre Edilmesi 

Lidar’ın dış mekân uyumluluğu sayesinde, direk güneş ışığı alan dış ortamda yüksek bir 

performans göstererek çalışmış, haritalama ve gerçek zamanlı konumlandırma bilgilerini doğru 

bir şekilde sistemimize aktarmıştır. RPLIDAR M2M1 ROS ile tam uyumlu çalışmaktadır. 

Eşleşen ROS sürücüsü aracılığıyla, oluşturulan harita verileri hatasız bir şekilde ROS ortamına 

entegre edilmiştir. Ros ortamı ve SDK yardımıyla lidar verileri sistemimize aktarılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.2. Araç Üzerinde RPLIDAR M2M1  
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4.1.3. Lidar İçin Geliştirme Ortamı 

Lidarı çalıştırmak için ROS dağıtımlarından “Melodic” sürümü tercih edilmiştir. Bu 

dağıtımın tercih edilmesinin sebebi lidar ile tam uyumlu çalışabilmesidir. İşletim sistemi olarak 

ise Linux işletim sisteminin, “Ubuntu 18.04” sürümü kullanıldı. Bu işletim sistemi teminin 

“18.04” sürümünün kullanılma sebebi, ROS dağıtımlarından “Melodic” sürümü ile tam uyumlu 

çalışabilmesidir. 

4.1.4. Lidar İletişim Arayüzü 

Kullanılan Slamtec Mapper Pro M2M1 lidarın doğru bir şekilde çalışarak işlevlerini 

yerine getirmesi için bir USB güç kablosuna ihtiyaç duyulur. Böylece herhangi bir ekstra 

desteğe gerek kalmadan, dışa bağımlılık olmadan rahatlıkla bağlantı sağlanır. Bunun dışında 

dahili WIFI veya Ethernet portu aracılığıyla lidar sensörü tarafından üretilen konumlandırma 

verileri sisteme aktarılır. 

 

 

Şekil 4.1.4. Slamtec Mapper M2M1 Pro Arayüz Tanımlama Kiti 

4.1.5. Lidar Çalışma Sistemi 

Kullanılan Slamtec Mapper Pro M2M1 lidar kullanıcıların geliştirmesi ve kullanması 

için platformlar arası SDK ve araçlar sağlamaktadır. İlk olarak lidarın resmî web sitesinde yer 

alan uygun ROS SDK’sı olarak “Slamware ROS SDK” indirilir. Slamware ROS SDK 

içerisinde ROS’ a bağlı uygulamaların geliştirilmesinde ihtiyaç duyulabilecek kaynak ve kodlar 

bulunmaktadır. Lidarın çalışması için bağlantılar ayarlanarak gerekli düğümden bağlanacak 

uygun IP adresi ile yapılandırılması gerekir. Kaynak kod dizini uygun src çalışma alanına 

koyulur, ardından “catkin_init_workspace” komutuyla çalışma alanı başlatılır. 
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Yapılandırılmanın gerçekleşmesi için “catkin_make” komutu kullanılır. Çalışma alanı 

ortamının kurulması için ise “source devel/setup.bash” komutu kullanılır. Uygun IP modda 

yapılandırılması sağlanan lidarın erişim noktasına bağlanmasıyla “roslaunch 

slamware_ros_sdk slamware_ros_sdk_server_node.launch ip address:192.168.11.1” 

komutuyla ROS düğümü başlatılır. Verilerin Rviz ortamında görüntülenebilmesi için ise 

“roslaunch slamware_ros_sdk slamware_ros_sdk_server_and_view.launch” komutu kullanılır. 

Şekil 4.1.5. ‘de alınan Rviz görüntüsüne yer verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1.5.1. Lidar Verisinin Rviz Ortamında Görüntülenmesi 

Rviz ortamındaki görüntülemeden sonra “rostopic list” komutuyla aktif topicler 

listelenir. Belirlenen parametrenin seçilmesiyle “rostopicecho/ 

slamware_ros_sdk_server_node/ scan” komutu kullanılarak lidar verilerine ait veriler 

gözlemlenir.  
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Şekil 4.1.5.2. Lidar Sensör Verileri 

Böylece SDK ve ROS düğümü ile lidar sensörü verilerinin kolaylıkla mevcut sisteme 

aktarımı gerçekleştirilir. 

 

4.1.6. Python Üzerinden Lidar Verilerini Okuma 

 

Lidar verilerini bir yayıncı (publisher) üzerinden yayınlanır. Bu yayıncıyı okumak için 

bir ROS sistemi ve abone skriptine gerek duyulur. Öncelikle bu şartlar yerine getirilir. Ubuntu 

(18.04) üzerine kurulan ROS sistemi kullanarak firmanın sağladığı lidar yayıncı dosyası 

çalıştırılır. Lidar verilerini python üzerinden okumak için gereken şartlar hazır hale getirilmiştir.  

Python üzerinden “rospy” kütüphanesi kullanılarak ortamda lidar verilerini yayınlayan 

yayıncıya abone, bir skript yazılır. Lidar verileri python üzerinden alınıp kullanıma hazır hale 

gelmesi için bir diziye kaydedilir. 

 

4.1.7. Lidar Verilerini Anlamlandırma  

 

Lidarın saniyede ürettiği 9200 veri python üzerinden okunup bir diziye kaydedilir. Bu 

verilerin anlamlandırılması için lidar cihazı incelenerek verilerin hangi yönden başlayarak 

yayınlandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Lidarın sağdan sola doğru verileri paketleyip 

yayınladığı anlaşılmıştır.  

Lidar aracın ön bölgesinde kullanılacağı için arka tarafı arabayı görecektir. 

Konumundan dolayı lidardan gelen 360 derecelik alan yerine 180 derecelik alanın 
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kullanılmasına karar verilmiştir. Okunan verileri anlamlandırmak için verilerin kaydedildiği 

dizi sağ, sağ ön, sol, sol ön ve ön bölgesi olmak üzere beş bölgeye ayrılır. Bu bölgelerden gelen 

verilerin ortalaması alınır. Bu ortalamalar bir koşul sistemine koyularak engellerden kaçmasını 

sağlayan bir karar mekanizması oluşturulur. 

4.1.8. Lidar’ ın Araç Üzerine Konumlandırılması 

 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışması için hazırlanan aracımız üzerine RPLIDAR 

M2M1 Şekil 4.1.8’ de gösterildiği gibi yerleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.8. Lidarın Araç Üzerine Konumlandırılması 
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4.2. ZED Kamera 

ZED Kameralar, otonom navigasyon ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik 

üretilmiş bir stereo kamera türüdür. Derinlik algısı bizim aracımızda nesne mesafe için oldukça 

önemlidir ve ZED markası bu noktada insanda görme yapısını taklit etmesi sebebiyle başarılı 

bir kamera çeşididir.  

Ön tasarım raporunda İntel Realsense D435 kamerasının kullanılması planlanmaktaydı. 

Fakat gereken derinlik ve görüş açısı genişliği ihtiyacını karşılamaması sebebiyle Stereolabs 

ZED 2 Stereo kamerasının kullanılmasına karar verilmiştir. İncelemesi yapılan bu iki tür 

kameranın özellik karşılaştırması aşağıda Tablo 8 ‘deki gibidir [4]. 

  Intel Real sense D435  Stereo Labs Zed 2 Kamera 

Derinlik Bilgisi 0.3 m ile 3 metre arası 0.2 ile 20 metre arası 

Saniyede Gönderilen 

Görüntü Bilgisi (FPS) 

1080p'de 30 FPS  720p'de 60 FPS 

1080p'de 30 FPS 

Görüş Alanı 85° 120° 

Boyut ve Ebat ? gr / 90 x 25 x 25 mm 124 gr / 175 x 30 x 33 mm 

Tablo 8. Kameraların Özellik Karşılaştırması 
 

Derinliğin algılanması, nesneleri üç boyutlu kavrayıp tanıması ve de kameraya olan 

mesafesini hesaplayabilmek için gereklidir. Stereo görüntüleme, iki kamera ile farklı açılardan 

alınan görüntülerin birleştirilip derinlik hesabı yapılması mantığına dayanmaktadır. Stereo 

tekniğinde ilk olarak farklı noktalardan aldığımız iki görüntü düzeltilerek birleştirilir ve 

oluşturulan bu görüntü üzerinden yer değişimi haritası çıkarılmaktadır. Oluşturulan bu yer 

değişimi haritası üzerinden derinlik hesaplaması yapılmaktadır. Yüksek yer değişimi, nesnenin 

kameraya yakın olduğunu göstererek düşük yer değişimi ise nesnenin kameraya uzak olduğunu 

göstermektedir. Şekil 4.2’ de stereo kameralarda kullanılan üçgen benzerliği gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2. Standart Stereo Görüntü Sistemi 
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A ve B kamerasının odak uzaklıkları birbirlerine eşittir (Eşitlik 1). A ve B kameralarının 

görüntü düzlemleri arasındaki fark değeri de Eşitlik 2’ de gösterilmiştir. X yönünde başlangıç 

noktası A kamera ekseni seçildiğinde, K noktasının x koordinatı x =|𝑥1| yazılır ve 𝑥𝑟 = |𝑥 − 𝐿| 

olduğu Şekil 4.2’de görülmektedir. Benzerlik ifadelerindeki değerler uzaklık olduğu için 

negatifliğin bir etkisi yoktur. Böylelikle denklemlerdeki negatiflik yok sayılır. Bu ifadeler ile 

Şekil 1’ de KPA ve YVA üçgenlerinde benzerlik kurulduğunda Eşitlik 3 elde edilir. 

𝑓 =  𝑓𝑟 =  𝑓𝑙 Eşitlik (1) 

𝑑 =  𝑋𝑙
′ = 𝑋𝑟

′ Eşitlik (2) 

𝑋

𝑋𝑙
′ =

𝑧

𝑓
  Eşitlik (3) 

KRB ve STB üçgenlerinde benzerlik kurulduğunda Eşitlik 4 elde edilir.  

𝑋−𝐿

𝑋𝑟
′ =

𝑍

𝑓
 Eşitlik (4) 

Eşitlik 3 ve Eşitlik 4 birlikte çözülürse K noktası ve kamera yansıma merkezi arasındaki 

derinlik olan Z uzaklığı Eşitlik 5’teki gibi bulunmaktadır. 

𝑍 =  
𝐹∗𝐿

𝑋𝑙
′−𝑋𝑟

′ Eşitlik (5) 

Stereolab'ın özel yazılımı sağ ve sol lenslerin verdiği görüntüler arasındaki küçük piksel 

farklılığından derinlik bilgisini çıkarmaktadır. Bu şekilde kapalı ve açık alanlarda sağlıklı 

görüntüler elde edilmektedir. Bu aynı zamanda kullanıcının 3D görüntü içinde nerede olduğunu 

anlayabilme yani mesafe sorununu da çözmektedir.  

Bu aşamada tüm işlemleri ZED kamera kendi başına gerçekleştiremez. Kameradan 

alınan görüntünün işlenebilmesi için NVIDIA grafik kartı ve kameranın SDK paketi ile uyumlu 

CUDA versiyonu kurulması da gerekmektedir. CUDA ‘nın bu çalışmada görevi grafik kartının 

gelen görüntü verisiyle beraber tam performans çalışmasını sağlar. Seçtiğimiz ZED kameranın 

kullanımı için yazılmış örnek kod parçacığı aşağıdaki gibidir [5]. 

 
def stream_inf(): 

    """ Method to run inference on a stream. """ 

    zed=sl.Camera() 

    zed.open() 

    # Create an RGBA sl.Mat object 

    image_zed = 

sl.Mat(zed.get_camera_information().camera_resolution.width, 

zed.get_camera_information().camera_resolution.height, 

sl.MAT_TYPE.F32_C1) 

    # Retrieve data in a numpy array with get_data() 

    image_ocv = image_zed.get_data() 

 

 

    while zed.grab() == sl.ERROR_CODE.SUCCESS : 

        # Retrieve the left image in sl.Mat 
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        zed.retrieve_image(image_zed, sl.VIEW.LEFT) 

        # Use get_data() to get the numpy array 

        image_ocv = image_zed.get_data() 

        image_ocv=cv2.cvtColor(image_ocv,cv2.COLOR_RGBA2RGB) 

        # Retrieve depth data (32-bit) 

        zed.retrieve_measure(image_zed, sl.MEASURE.DEPTH) 

        # Load depth data into a numpy array 

        depth_ocv = image_zed.get_data() 

        # Print the depth value at the center of the image 

        timer = time.time() 

 

        classes, confidences, boxes = net.detect(image_ocv, 

confThreshold=0.1, nmsThreshold=0.4) 

        print('[Info] Time Taken: {} | FPS: {}'.format(time.time() - 

timer, 1 / (time.time() - timer)), 

                      end='\r') 

 

        if (not len(classes) == 0): 

            for classId, confidence, box in zip(classes.flatten(), 

confidences.flatten(), boxes): 

 

                left,right, width, height = box 

                

uzaklik=depth_ocv[int(len(depth_ocv)/2)][int(len(depth_ocv[0])/2)] 

                uzaklik=uzaklik/1000 

                label = '%s: %.2f - %.2f' % (names[classId], 

confidence,uzaklik) 

                b = 255 

                g = 255 

                r = 2 

                cv2.rectangle(image_ocv, box, color=(b, g, r), 

thickness=2) 

                cv2.rectangle(image_ocv, (left, right), (left + 

len(label) * 20, right - 30), (b, g, r), cv2.FILLED) 

                cv2.putText(image_ocv, label, (left, right), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, (255 - b, 255 - g, 255 - r), 

                                    1, cv2.LINE_AA) 

 

            cv2.imshow('Inference', image_ocv) 

            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

                break 

    cv2.destroyAllWindows() 

    zed.close() 
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4.2.1. İki ZED Kameranın Birlikte Kullanılması ve Araç Üzerine 

Konumlandırılması 

Tek bir bilgisayara bağlı birden fazla ZED kameradan videolar kodlanabilir, aktarabilir 

veya gerçek zamanlı görüntü alınabilmektedir. Tek bir NVIDIA GPU' da başlatılabilen 

maksimum sayıda eşzamanlı donanım kodlama oturumu vardır [6].  

 

Çalışmamızda kullanılması planlanan ZED 2 Stereo kameralar gerekli yazılım 

kurulumları sağlandıktan sonra çalışabilmesi için görev bilgisayarındaki USB 3.0 portlarına 

bağlanmaktadır. Tek bir porttan bağlantı sağlandığında 1080p30 modundaki bir ZED kamera 

yaklaşık 250 MB/sn görüntü verisi üretir. USB 3.0 portunun en yüksek bant genişliği 

400MB/sn’dir. Bu nedenle tek bir makinede kullanabilecek kamera, çözünürlük ve kare hızı, 

anakart üzerindeki USB 3.0 denetleyicisi tarafından sınırlandırılmaktadır. Bant genişliği 

aşıldığında alınan görüntülere bozulmaya sebep olması nedeniyle tek bir bilgisayarda birden 

fazla ZED' i tam hızda kullanmak için USB 3.0 PCI genişletme kartları ile USB 3.0 portlarını 

artırılması gerekmektedir. Harici ekran kartlarının da takıldığı PCI Express slotları sayesinde 

USB 3.0 PCIe genişletme kartı ile beraber daha yüksek veri transferi hızlarına çıkılarak 

aktarılacak görüntü verisindeki bozulmaların önüne geçilecektir. Gerekli donanım 

düzenlemelerin ve bağlantıların ardından kameralar ilk aşamada çalışmaya hazır durumdadır.  

 

Görevde kullanım için yazılımlara geçilmeden önce ZED SDK kurulumdan sonra gelen 

paketler yardımıyla 2 kameranın aynı anda çalışma durumu test edilmektedir. SDK’ nın 

kurulduğu dizine göre Linux ortamında ‘/usr/local/zed/tools/’ klasörü içerisinde yer alan 

uygulamalar sayesinde kameraların testleri gerçekleştirilir. Bu aşamada bize gerekli olan 2 

kameranın aynı anda çalışabilmesi testini yapmak için aynı dizinde yer alan “ZED_Explorer” 

uygulamasını çalıştırarak gelecek ekranda kameralardan görüntülerin gelmesi beklenir. Testin 

başarılı sonlanmasından sonra gerçek anlamda uygulamaya geçilebilmektedir. 

 

ZED kamera üretici Stereolabs firmasının çoklu kamera kullanımı için paylaştığı 

kaynaklar neticesinde örnek uygulama üzerinde denemeler yapılarak kameraların çalışması 

gözlemlenmiştir. Direkt kullanımda yazılım kaynaklı düşük FPS ve çok veri kaybına yol 

açmaması için geliştirmeler yapılarak kamera yazılımları oluşturulmuştur.  
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ZED Stereo kameralar 2 ayrı göze sahip olduğu için alan hesabı ile mesafe ölçümü 

yapabilmektedir. Bunun dışında diğer kameralardan farkı yoktur. Bu aşamada 2 kameraya 

ihtiyaç duyulmasının ana sebebi, bir kameranın tamamen tabela tespitinde ve mesafe 

ölçümünde görev alması diğer kameranın ise kuşbakışı şerit takibinde kullanılmasıdır.  

2 kameranın araç üzerindeki şematize hali Şekil 4.2.1 ‘de görülmektedir. Şekilde görüldüğü 

üzere ZED 1 isimli kamera tabela tespitinde, ZED 2 isimli kamera ise şerit tespitinde 

kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Zed kameralar saniyede 250MB veri gönderebilmektedir. 

Bu değer 1080p çözünürlük ve 30fps saniye başına kare olarak ölçülen değerdir. Kullanılan 

çözünürlüğe ve saniye başına kare değerlerine göre bu değer artabilir veya azalabilir. Bilgisayar 

üzerinde USB3.0 standardı maksimum olarak yaklaşık saniyede 400MB veri akışı 

sağlayabilmektedir. Çift kamera kullanılması durumunda bu veri akışı yetersiz görülüp, 

USB3.0 PCIe dönüştürücü kartı alınmıştır. Bu sayede kameraların birisi veya ikisi, alınan bu 

dönüştürücü üzerinden bilgisayara bağlanmıştır ve veri akışında darboğaz veya donma sorunu 

giderilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1. Kameraların Araç Üzerindeki Konumlandırması 

Bu çalışmada aşağıda çoklu kamera kullanım kodu kullanılacaktır [7]. 
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import pyzed.sl as sl 

import cv2 

import numpy as np 

import threading 

import time 

import signal 

 

#List and open cameras 

name_list = [] 

last_ts_list = [] 

zed_list = [] 

left_list = [] 

depth_list = [] 

timestamp_list = [] 

thread_list = [] 

stop_signal = True 

 

def signal_handler(signal, frame): 

    global stop_signal 

    stop_signal=False 

    time.sleep(0.5) 

    exit() 

 

def serit(index): 

    global name_list 

    global stop_signal 

    global zed_list 

    global timestamp_list 

    global left_list 

    global last_ts_list 

    waiting=True 

    runtime = sl.RuntimeParameters() 

    key = '' 

    while stop_signal: 

        err = zed_list[index].grab(runtime) 

        if err == sl.ERROR_CODE.SUCCESS and key != 113:  # for 'q' 

key 

            zed_list[index].retrieve_image(left_list[index], 

sl.VIEW.LEFT) 

            """zed_list[index].retrieve_measure(depth_list[index], 

sl.MEASURE.DEPTH)""" #if depth need 

            timestamp_list[index] = 

zed_list[index].get_timestamp(sl.TIME_REFERENCE.CURRENT).data_ns 

 

            #Display camera images 

            if (timestamp_list[index] > last_ts_list[index]): 

                cv2.imshow(name_list[index], 

left_list[index].get_data()) 

                last_ts_list[index] = timestamp_list[index] 

            key = cv2.waitKey(10) 

        else: 

            stop_signal = False 

            cv2.destroyAllWindows() 

 

        """if waiting==True:  
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            time.sleep(0.001) #1ms 

            waiting=False""" 

    zed_list[index].close() 

 

def yolo(index): 

    global name_list 

    global stop_signal 

    global zed_list 

    global timestamp_list 

    global left_list 

    global depth_list 

    global last_ts_list 

    waiting=True 

 

    net = 

cv2.dnn_DetectionModel("/home/orka/Desktop/araba_test/yolov4-

tiny.cfg", "/home/orka/Desktop/araba_test/yolov4-

tiny_final.weights") 

    names=[ "dur", "durak", "ileri_sol", "park", "trafik_lambasi", 

"sag_yasak", "ileri_sag", "sol_yasak", "mecburi_sag","girilmez", 

"park_yasak", "mecburi_sol"] 

    net.setInputSize(416, 416) 

    net.setInputScale(1.0 / 255) 

    net.setInputSwapRB(True) 

    net.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_CUDA) 

    net.setPreferableTarget(cv2.dnn.DNN_TARGET_CUDA) 

    b = 100 

    g = 20 

    r = 55 

    runtime = sl.RuntimeParameters() 

    key = '' 

    while stop_signal: 

        err = zed_list[index].grab(runtime) 

        if err == sl.ERROR_CODE.SUCCESS and key != 113:  # for 'q' 

key 

            zed_list[index].retrieve_image(left_list[index], 

sl.VIEW.LEFT) 

            zed_list[index].retrieve_measure(depth_list[index], 

sl.MEASURE.DEPTH) 

            timestamp_list[index] = 

zed_list[index].get_timestamp(sl.TIME_REFERENCE.CURRENT).data_ns 

 

            #Display camera images 

            if (timestamp_list[index] > last_ts_list[index]): 

                frame = left_list[index].get_data() 

                frame=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_RGBA2RGB) 

                depth_ocv = depth_list[index].get_data() 

                classes, confidences, boxes = net.detect(frame, 

confThreshold=0.1, nmsThreshold=0.2) 

                if len(classes) > 0: 

                    for classId, confidence, box in 

zip(classes.flatten(), confidences.flatten(), boxes): 

                        left, top, width, height = box 

                        

orta=depth_ocv[int(top+(height/2))][int(left+(width/2))] 

                        orta=orta/1000 
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                        if orta=="nan" or orta=="inf" or orta=="-

inf": 

                            orta=0 

                        label = '%s: %.2f dist: %.2f ' % 

(names[classId], confidence,orta) 

                        if confidence>0.50: 

                            cv2.rectangle(frame, box, color=(b, g, 

r), thickness=2) 

                            cv2.rectangle(frame, (left, top), (left 

+ len(label) * 20, top - 30), (b, g, r), cv2.FILLED) 

                            cv2.putText(frame, label, (left, top), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, (255,255,255),1, cv2.LINE_AA) 

                cv2.imshow('YOLOv4', frame) 

                last_ts_list[index] = timestamp_list[index] 

            key = cv2.waitKey(10) 

        #Stop the threads 

        else: 

            stop_signal = False 

            cv2.destroyAllWindows() 

        """if waiting==True:  

            time.sleep(0.001) #1ms 

            waiting=False""" 

    zed_list[index].close() 

 

signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler) 

 

print("Running...") 

init = sl.InitParameters() 

#frame arttırmak için PCI port gerekli 

init.camera_resolution = sl.RESOLUTION.HD720 

init.camera_fps = 15  # The framerate is lowered to avoid any USB3 

bandwidth issues 

 

 

cameras = sl.Camera.get_device_list() 

index = 0 

for cam in cameras: 

    init.set_from_serial_number(cam.serial_number) 

    name_list.append("ZED {}".format(cam.serial_number)) 

    print("Opening {}".format(name_list[index])) 

    zed_list.append(sl.Camera()) 

    left_list.append(sl.Mat()) 

    depth_list.append(sl.Mat()) 

    timestamp_list.append(0) 

    last_ts_list.append(0) 

    status = zed_list[index].open(init) 

    if status != sl.ERROR_CODE.SUCCESS: 

        print(repr(status)) 

        zed_list[index].close() 

    index = index +1 

 

t0=(threading.Thread(target=serit, args=(0,))) 

t1=(threading.Thread(target=yolo, args=(1,))) 

 

t0.start() 

t1.start() 
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t0.join() 

t1.join() 

 

print("\nFINISH") 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

Otonom araç kontrolünde temel olarak bir bilgisayar kullanılacaktır. Aynı zamanda Yolov4 

model eğitimi de bu sistem üzerinden yapılacağından dolayı içerisinde CUDA çekirdekleri 

bulunan bir ekran kartı için performansı göz önüne alınarak Nvidia GTX 2060 tercih edilmiştir. 

Araç üzerinde kullanılacak olan bilgisayara ait diğer bileşenler ekran kartından daha iyi verim 

alınmasını sağlayacak güncel, uyumlu bileşenler tercih edilmiştir. Araç üzerinde kullanılacak 

bilgisayar bileşenlerine ait temel özellikler: 

• Msi z390m Anakart  

• Intel core i7 9700K 

• Corsair 2 x 8GB DDR4 bellek 

• Thermaltake 750W power supply 

• Kingston 500GB m2NVMe SSD 

İşletim sistemi seçerken kriterler, donanım kaynaklarını verimli kullanmak ve 

kullanırken de çalışma alanı kapsamında yeterli kaynak erişimine sahip olunması olarak 

düşünülmüştür. Windows’un kaynakları Unix işletim sistemlerinden çok fazladır ama Unix 

işletim sistemleri donanım kaynak kullanımı ve kullanıcıyı kısıtlamayan anlayışından dolayı 

tercih edilmiştir. Ubuntu, Unix işletim sistemleri arasında en çok destek gören ve 

güncellemelerini diğerlerine göre daha az sıkıntı yaşatan bir dağıtım olmasından dolayı seçilmiş 

ve Ubuntu 18.04 sürümü sistemimize işletim sistemi olarak kurulmuştur.  

Aracın uzaktan başlatma durdurma ve yarış haricinde hareketinin sağlanması için uzaktan 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun için kablosuz haberleşme ve seri haberleşme 

kullanılmaktadır. Ayrıca tüm otonom işlemleri bilgisayardan araca uygulanması konusunda 7. 

Bölüm olan Özgün Bileşenler kısmında detaylıca anlatılmıştır. Bu kart ara birim olarak 

kullanılacaktır. Araç kontrol sistem şeması Şekil 5.1’ de verilmiştir. 
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Şekil 5.1. Araç Kontrol Ünitesi Şematik Gösterimi 

5.1. Kablosuz Haberleşme 

 Aracın uzaktan kontrolü için kablosuz haberleşme modülü olarak Tablo 9’da 

gösterilen HC-06 Bluetooth modülü kullanılmıştır.  Araç kontrol sisteminde bulunan NRF 

24L01-PA-SPA yedek olarak kullanılacaktır. Aracın gaz, fren, direksiyon, korna, fren 

lambaları uzaktan kontrol edilmektedir. 

HC-06 Bluetooth Teknik Özellikleri: 

Çalışma frekansı 2.4 GHz 

Asenkron hızı 2.1 MBps/160KBps 

Çalışma gerilimi 1.8V-5V 

Akım tüketimi 50mA 

 

Tablo 9. HC-06 Bluetooth Modülü 

HC-06 Bluetooth -> STM32F103 Kartı 

• VCC -> 3.3V veya 5V 

• GND -> GND 

• TX -> RX 

• RX -> TX 

Bluetooth modülünü STM32F407VG kartına bağlarken önemli husus Rx ve Tx pin uçlarının 

mikro işlemcinin Rx ve Tx uçlarına ters bağlanmasıdır. HC06 Bluetooth Rx ve Tx pinleri lojik 

Kontrol Bilgisayarı
Aracın çalışmasını 
denetleyen ana 
bilgisayardır.

Burada gelen başlat ve 
durdur verileri işlenir ve 
uygulanır.

Ayrıca aracın pil durumu 
arıza vb. durumları veri 
paketi haline getirip, 
kontrol bilgisayarına 
iletilmesini sağlar.

Haberleşme Ünitesi

Kontrol bilgisayarından 
gelen veriler buradan 
araç bilgisayarına 
aktarılmaktadır.

Kontrol bilgisayarı 
haberleşme ünitesinden 
gelen veriler burada 
işlenip uygulanması için 
araç bilgisayarına 
gönderlmektedir. 

Kontrol Kart Ünitesi
Araçtan gelen 
verilerin 
görüntülenmesini ve 
aracın başlatma-
durdurma 
komutlarının 
verildiği yer.

Araç Hareketi

Gelen verilere uygun 
aracın hareket ettiği 
durumdur.
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3.3V seviyesinde çalışmaktadır. STM32F407VG kartın pin çıkışları 3.3V lojik çıkış verdiği 

için HC-06 için gerilim bölücü kullanılmasına gerek duyulmamıştır. Şekil 5.1.1’ de HC-06 ile 

STM32F407VG kartın bağlantısı verilmiştir. 

 

Şekil 5.1.1. HC-06 Bluetooth ve STM32F407VG Kartın Bağlantı Şeması 

 

5.2. Seri Haberleşme 

Aracın uzaktan kontrol edilebilmesi için seri haberleşme tercih edilmiştir. Seri 

haberleşme protokollerinden ise “UART” kullanılmıştır. UART (Universal Asynchronous 

Receive/Transmitter) iki elektronik cihaz arasında haberleşmeyi sağlayan bir protokoldür. 

Haberleşme RX ve TX olmak üzere iki kablo ile gerçekleştirilmektedir. RX kablosundan alınan 

veriler mikro denetleyiciye aktarılmakta ve lineer potansiyometre ile encoderden alınan veriler 

TX kablosu ile ana bilgisayara gönderilmektedir. Kullanılan mikrodenetleyicide UART 5 

birimi kullanıma hazırlanmıştır. Seçilen UART 5 birimi için kullanılacak pinler ve 

STM32CubeMX üzerinden UART 5 biriminin yapılan ayarları aşağıda sırasıyla şekil 5.2.1’ de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 5.2.1. UART 5 Birimi Ayarları ve Kullanılacak Pinler 

 

Burada ayarlanması gereken parametreler temel ve gelişmiş olarak iki kısımdan 

oluşmaktadır. Temel parametrelerde baud rate 9600 Bits/s olarak belirlenmiştir. Baud rate 

gönderilen ya da alınan sinyalin saniyedeki değişim sayısını ifade etmektedir. Word Length 8 

bit olarak seçilmiş ve burada veri alışverişi esnasında gönderilen ya da alınan verilerin uzunluğu 

belirlenmiştir. Parity bit kullanılmamıştır parity bit, ikilik sistemdeki bitlerin, tek ya da çift 

olması durumuna göre kontrol amacıyla kullanılmaktadır.  

Bu özellik fonksiyonel olarak kullanılmaktadır ve zorunluluğu yoktur haberleşmenin 

akışını bozan bir durum söz konusu değildir. Alıcının, iletilen baytın sona erdiğini anlamasını 

sağlayan bir değerdir. Stop biti kullanılmadığında, alıcının hata mesajı göstermesi ve gönderici 

ile iletişimde kalması yönünde sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle “Stop Bits” değeri 1 

olarak ayarlanmıştır. UART 5 haberleşme birimi üzerinden hem veri yollama hem de veri alma 

işlemi gerçekleştirileceğinden dolayı “Data Direction”, receive and transmit olarak 

ayarlanmıştır. Örnekleme ise 16 olarak belirlenmiştir. 

Doğru şekilde bağlantılar yapıldıktan sonra kullanılan STM32F407VG işlemcisinin 

kodlanabilmesi için TrueSTUDIO programı kullanılmıştır. Seri haberleşme için yazılan kod 

örnekleri Şekil 5.2.2 ve Şekil 5.2.3’ de verilmiştir. 
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Şekil 5.2.2. STM32F407VG Kartın Seri Haberleşme Kod Örneği 
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Şekil 5.2.3. STM32F407VG Kartın Seri Haberleşme Kod Örneği 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Robotaksi Binek Otonom Araç yarışması için hazırlanan aracımızın otonom sürüşü 

gerçekleştirmesi için opencv, yoloV4 ile nesne tespiti ve lidar kullanılarak python üzerinden 

seri haberleşme ile STM32F407VG ile aracın gaz, fren, hidrolik fren ve direksiyon kontrolü 

gibi fonksiyonların çalıştırılması sağlanmaktadır. Yapılan işlemler şerit takip algoritması, 

yoloV4 nesne tespiti ve aracın otonom hareketinin anlatıldığı alt başlıklar olarak anlatılmıştır.   

6.1. Şerit Takip Algoritması  

Şerit takibi algoritması yazılırken çoğunlukla opencv ve numpy kütüphaneleri kullanıldı. 

Sadece hesaplamalar sonunda elde edilen eğim değerini açıya dönüştürme işleminde math 

kütüphanesi kullanıldı. Opencv kütüphanesi açık kaynak kodlu, gelişmiş bir görüntü işleme 

kütüphanesidir. Numpy kütüphaneside açık kaynak kodlu, matrisler üzerinde işlemler 

yapabilen ve matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılan gelişmiş bir kütüphanedir.  

Test yapmak için çizilen parkurun üzerinde canlı olarak ve kaydedilen videolar üzerinde 

çalışılmıştır. Opencv kütüphanesi kullanılarak okunan görüntü üzerinde maskeleme işlemleri 

yapılır. Maskeleme işlemi ile şeritler yoldan ayrılır. Yine opencv kütüphanesi kullanılarak 

maskelenen görüntülerin birleştirilmesi, görüntünün bulanıklaştırılması, kuş bakışı alma gibi 

işlemler yapılır [8]. Görüntüler büyük matrislerden oluşur. Bu matrisleri okuyup üzerinde 

işlemler yapma ve bazı yerlerde dizi olarak kullanmak için numpy kütüphanesini kullanırız [9]. 

Bulunan şeritler üzerinde işlemler yapılarak şeritlerin konumları bulunur. Bulunan konumlar 

ile şeritlerin orta noktasını bulma ve eğim bulma işlemi yapılır. Daha sonra ise bulunan 

sonuçların stabilize edilmesi, şeritlerin kaybedilmesi durumunda aracın nasıl hareket edeceği, 

aracın orta noktaya göre mi eğime göre mi hareket edeceğinin bulunması işlemeleri yapılır. 

İşlemlere ait akış diyagramı Şekil 6.1.1’ de görülmektedir. 
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Şekil 6.1.1. Şerit takip algoritması akış diyagramı 
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Programın içinde Try- Except yapısı vardır. Bu yapı try kısmındaki fonksiyonlarda 

herhangi bir veri eksikliğinden hata olduğu durumlarda except kısmına atlar ve buradaki 

komutları çalıştırır. Dönüşler olduğu zaman aracın düz ilerlemesi veya sağa-sola dönmesi 

gerekirse, araç şeritlerden birini kaybeder. Bu durumda except kısmına geçilir. Hangi durum 

ile karşılaşıldığı tespit edilerek gerekli komut çalıştırılır. Böyle bir durumla karşılaşılmaz ise 

programın try kısmı çalışmaya devam eder. 

Okunan görüntünün yükseklik ve genişlik değerlerinin büyük olması sebebi ile pencere 

olarak açıldığında çok fazla yer kaplamaktadır. Yapılan işlemlerde birden fazla pencere açma 

işlemi yapılır. Bu pencereleri yeniden orijinal görüntüye orantılı bir şekilde boyutlandırmak 

için değişkenler tanımlanır. 

 

# elimizdeki görüntüyü orantılı bir şekilde küçültmek için oluşturulan değişkenler 

pencere_genisligi = int(frame.shape[1] * 50 / 100)  

pencere_yuksekligi = int(frame.shape[0] * 50 / 100) 

 

Görüntüye üç renk uzayında maskeleme yapılır [10]. Üç renk uzayı olmasının sebebi 

ortamdaki ışığın şiddetinin, güneşin geliş açısının, şeritlerin üzerine düşen gölgelerin 

maskelemeyi bozmasıdır. Farklı durumlardaki görüntüler için farklı maskeleme işlemi yapılır 

ve ardından bu maskeler birleştirilerek dış etkenlerin maskelemeyi bozması engellenmiş olur.  

 
Şekil 6.1.2. BGR renk uzayını gray renk uzayına dönüştürülüp maskeleme yapma görüntüsü 

 
Şekil 6.1.3. BGR renk uzayını HLS renk uzayına dönüştürülüp maskeleme yapma görüntüsü 

 
Şekil 6.1.4. BGR renk uzayını HSV renk uzayına dönüştürülüp maskeleme yapma görüntüsü 
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gray_dusuk = 202 # gray renk uzayında maskeleme için düşük değer 

gray_yuksek = 255 # gray renk uzayında maskeleme için yüksek değer 

gray_mask = cv2.inRange(gray, gray_dusuk, gray_yuksek) # gray renk uzayında makeleme 

işlemi yapılır 

 

hls = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HLS) # hls renk uzayına dönüşüm yapılır   

 

hls_dusuk = np.array([72, 168, 30]) # hls maskeleme için düşük değer 

hls_yuksek = np.array([140 , 255, 255]) # hls maskeleme için yüksek değer 

hls_mask = cv2.inRange(hls, hls_dusuk, hls_yuksek) # hls renk uzayında makeleme işlemi 

yapılır 

 

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) # hsv renk uzayına dönüşüm yapılır 

 

hsv_dusuk = np.array([75, 2, 159]) # hsv maskeleme için düşük değer 

hsv_yuksek = np.array([109, 45, 255]) # hsv maskeleme için yüksek değer 

hsv_mask = cv2.inRange(hsv, hsv_dusuk, hsv_yuksek) # hsv renk uzayında makeleme işlemi 

yapılır 

 

Maskelenen görüntüler birleştirildikten sonra elde edilen görüntüde bulanıklaştırma 

işlemi yapılır.  

 

 
Şekil 6.1.5. Farklı renk uzaylarında maskelenen görüntüler 

 

 
Şekil 6.1.6. Farklı renk uzaylarında maskelenen görüntülerin birleşmiş hali 
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#Hsv renk uzayındaki maskelenmiş görüntü ile hls renk uzayındaki maskelenememiş görüntü 

birleştirilir. 

bit_and_0 = cv2.bitwise_or(hls_mask, hsv_mask)  

# birleştirilmiş maskleme ile gray renk uzayındaki maskelenmiş görüntü birleştirilir 

mask = cv2.bitwise_or(gray_mask, bit_and_0) 

Bulanıklaştırma işlem ile maskelemedeki küçük sapmalar engellenmiş olur. 

 

 
Şekil 6.1.7. Maskelenmiş görüntünün bulanıklaştırılmış hali 

 

# birleştirilmiş olan maskeleme görüntüsüne bulanıklaştırma işlemi yapılır 

blur = cv2.GaussianBlur(mask,(7,7),1) 

 

Elde edilen bütün görüntü üzerinde işlem yapmanın fazladan işlem yükü olacağı ve 

hesaplamalarımızda hataları sebebiyet verebileceği için görüntü kuş bakışına çevrilir [11]. 

 
Şekil 6.1.8. Kuş bakışı alma görüntüsü 

# goruntude daha rahat işlem yapmak için kus bakışına çevirme işlemileri yapılır 

pts1 = np.float32([[270, 510], [1010, 510], [110,610], [1250,610]]) 

pts2 = np.float32([[0, 0], [pencere_genisligi, 0], [0, pencere_yuksekligi], [pencere_genisligi, 

pencere_yuksekligi]])     

matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)   

kusbakisi = cv2.warpPerspective(blur, matrix, (pencere_genisligi, pencere_yuksekligi)) 

 

 

 

 

Elde edilen görüntünün yükseklik genişlik bilgileri alınır. 
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Şekil 6.1.9. Görüntünün yükseklik ve genişliğini gösteren görüntü 

Diğer işlemlerde kullanmak için kuş bakışı görüntümüz kopyalanır. Şerilerin 

konumlarını tespit etme işlemlerinde kullanmak için görüntünün histogramı alınır [12]. 

Histogram alma işlemine resimdeki renklerin grafikleştirilmesi denebilir. Elimizdeki 

maskelenmiş görüntüde şeritlerin haricindeki yerler siyah, şeritler beyaz olduğu için tek beyaz 

rengin grafiği oluşur.  

 
Şekil 6.1.10. Histogram görüntüsü 

 

his = kusbakisi.copy() 

yukseklik, genislik = kusbakisi.shape # yukseklik ve genişlik değerleri okunur 

histogram = np.sum(his[int(his.shape[0]/2):,:], axis=0) # histogram alma islemi yayapilir   
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Şeritlerin konumlarını bulmak için histogram alma işleminde elde edilen verilerle, kuş 

bakışında elde edilen veriler kullanılarak bazı işlemeler yapılır. Şeritlerin konumlarını bulmak 

için sürgülü pencere yöntemi uygulanır. Sürgülü pencere yönteminde kullanılmak üzere bazı 

değişkenler tanımlanır. 

 

window_height = np.int(kusbakisi.shape[0]/ 10) # pencerenin yüksekliğinin 10 bölünür        

nonzero = kusbakisi.nonzero() # sıfır olmayan elemanların konumları bulunur  

nonzeroy = np.array(nonzero[0]) # görüntünün yüksekliğindeki sıfır olmayan elemanlar dizi 

içine toplanır 

nonzerox = np.array(nonzero[1]) # görüntünün genişliğindeki sıfır olmayan elemanlar dizi içine 

toplanır 

midpoint = np.int(histogram.shape[0]/2) # görüntünün yatay düzlemdeki piksel degeri ikiye 

bölünür 

leftx_current = np.argmax(histogram[:midpoint]) # orta noktaya gelene kadar olan en büyük 

değer bulunur 

rightx_current = np.argmax(histogram[midpoint:]) + midpoint  # orta noktadan sonraki en 

büyük değerle, orta nokta toplanır   

margin = int((1/12) * yukseklik) # çizilecek kutuların genişliği +/- kenar boşluğu bulunur 

minpix = int((1/24) * yukseklik) # çizilecek kutuların yaniden ortalama boyutu bulunur         

# sağ ve sol şerit indilseirini saklamak için dizi oluşturulur  

left_lane_inds = [] 

right_lane_inds = [] 

 

Sürgülü pencere yöntemini kullanılarak, şeritlerin konumlarını bulamak için görüntü 

dikey düzlemde 10 parçaya bölünür. İki şeritte 10 parçaya bölünmüş olur. Döngüye alarak her 

şerit parçası için bir kutu oluşturulur ve şeritlerin üzerine eklenir. Bu işlemler sonucunda 

bulunan şerit konumları saklanır ve listelenir. Bulunan şerit konumlarının orta noktaları 

bulunarak oluşturulan kutuların şeritlere ortalama işlemi yapılır. Listelenen konumların 

üzerinde daha rahat işlem yapabilmek için listeleri tek liste haline getiririz. 

 
Şekil 6.1.11. Şeritlerin sürgülü pencere yöntemi ile kutular içine alınma görüntüsü 
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# şeritlerin üzerine kutular çizmek için döngü oluşturulur 

for window in range(10): 

     

    # çizilecek kutuların konumları bulunur  

    win_y_low = kusbakisi.shape[0] - (window +1) * window_height 

    win_y_high = kusbakisi.shape[0] - window * window_height 

    win_xleft_low = leftx_current - margin 

    win_xleft_high = leftx_current + margin 

    win_xright_low = rightx_current - margin 

    win_xright_high = rightx_current + margin 

     

    # şeritlerin üzerine kutular çizilir 

    cv2.rectangle(his,(win_xleft_low,win_y_low),(win_xleft_high,win_y_high), 

                (255,255,255), 2) 

    cv2.rectangle(his,(win_xright_low,win_y_low),(win_xright_high,win_y_high), 

                (255,255,255), 2)     

     

    # sol şeritteki maskelenen bütün noktalar bulunur 

    good_left_inds = ((nonzeroy >= win_y_low) & (nonzeroy < win_y_high) &  

                    (nonzerox >= win_xleft_low) & (nonzerox < win_xleft_high)).nonzero()[0] 

    # sağ şeritteki maskelenen bütün noktalar bulunur 

    good_right_inds = ((nonzeroy >= win_y_low) & (nonzeroy < win_y_high) &  

                    (nonzerox >= win_xright_low)& (nonzerox <win_xright_high)).nonzero()[0] 

     

    # bulunan noktaların listelenir 

    left_lane_inds.append(good_left_inds) 

    right_lane_inds.append(good_right_inds) 

     

    # çizilen kutuları şeritlere ortalanır 

    if len(good_left_inds) > minpix: 

        leftx_current = np.int(np.mean(nonzerox[good_left_inds])) # np.mean dizideki 

gurupların ortalamasını alır   

    if len(good_right_inds) > minpix:         

        rightx_current = np.int(np.mean(nonzerox[good_right_inds]) 

# bütün elemanları tek liste yapar 

left_lane_inds = np.concatenate(left_lane_inds)  

right_lane_inds = np.concatenate(right_lane_inds) 

 

Şeritlerin ‘x’ ve ‘y’ konumları tespit edilir. Tespit edilen konumlar ile iki şerit için de 

birer tane polinom oluşturulur. Polinomlar bulunan konumların en yoğun olduğu yerlerden 

geçecek şekilde oluşturulur. Polinom bulma işlemi ile bulunan konumların doğruluk oranı 

arttırılır ve şeritlerde kesilmeler, kopmalar olduğunda polinom değerleri ile şeritler devam 

ettirilerek şeritler tamamlanmış olur. 

 

# sağ ve sol şeritler için kordinatlar çıkarılır 

solx = nonzerox[left_lane_inds] 

soly = nonzeroy[left_lane_inds]  

sagx = nonzerox[right_lane_inds] 
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sagy = nonzeroy[right_lane_inds]      

 

# elimizdeki noktalarla polinom oluşturulur 

left_fit = np.polyfit(soly, solx, 2) 

right_fit = np.polyfit(sagy, sagx, 2) 

 

# görüntü üzerinde çizim yapmak için x ve y değerlerini bulunur 

polinom = np.linspace(0, kusbakisi.shape[0]-1, kusbakisi.shape[0]) # np.linspace Belirtilen 

aralıkta eşit aralıklı sayılar döndürün. 

sol_uyum = left_fit[0]*polinom**2 + left_fit[1]*polinom + left_fit[2] 

sag_uyum = right_fit[0]*polinom**2 + right_fit[1]*polinom + right_fit[2] 

 

Bulunan polinom katsayıları üzerinde işlemler yapılarak çizilecek şeritlerin konumları 

bulunur. Şeritler boş bir pencere üzerine çizme işlemi yapılır [13]. Daha sonra maskelenen 

şeritler mavi ve kırmızı renkler ile renklendirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.12. Çizilen şeritlerin görüntüsü 

 

# seritlerin çevresi boş bir görüntü üzerine çizlir 

cikis_resim = np.dstack((kusbakisi, kusbakisi, (kusbakisi)))*255 # np.dstack belirtilen 

liselerdeki eleman sayıları aynı olanları listeler 

# üzerine çizim yapmak için boş görüntü oluşturulur 

pencere_resmi = np.zeros_like(cikis_resim) # np.zeros_like listedeki elemananları sıfırlar 

# sol ve sağ şerti renklendirme işlemi yapılır 

cikis_resim[nonzeroy[left_lane_inds], nonzerox[[left_lane_inds]]] = [255, 0, 0] 

cikis_resim[nonzeroy[right_lane_inds], nonzerox[right_lane_inds]] = [0, 0, 255] 

 

Boş bir pencere oluştururulur. Pencere üzerine polinomlardan bulunan konumlar 

kullanılarak, yeşil kalın şeritler oluşturulur.  
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Şekil 6.1.13. Yeşil şeritleri gösteren görsel 

 

# şeritlerin altını doldurmak için konumlar bulunur 

sol_cizgi_window1 = np.array([np.transpose(np.vstack([sol_uyum-margin, polinom]))]) # 

np.vstack yatay haldeki dizi elemanlarını sırası ile alt alta listeler 

sol_cigi_window2 = np.array([np.flipud(np.transpose(np.vstack([sol_uyum+margin, 

polinom])))]) # np.transpose dizideki elemenları ters döndürür 

sol_cizgi = np.hstack((sol_cizgi_window1, sol_cigi_window2)) # dizideki elemanlar guruplu 

ise eleman sayıları aynı olanları guruplayıp liste oluştururur, furuplu değil ise bütün elemanları 

tek liste yapar 

sag_cizgi_window1 = np.array([np.transpose(np.vstack([sag_uyum-margin, polinom]))]) 

sag_cizgi_window2 = np.array([np.flipud(np.transpose(np.vstack([sag_uyum+margin, 

polinom])))]) # np.flipud dizideki durupları sılralamsını tersine çevirir 

sag_cizgi = np.hstack((sag_cizgi_window1, sag_cizgi_window2)) 

# şeritlerin altı yeşil renkle doldurulup önceden oluşturlan boş görüntüler üzerine eklenir 

cv2.fillPoly(pencere_resmi, np.int_([sol_cizgi]), (0,255, 0)) 

cv2.fillPoly(pencere_resmi, np.int_([sag_cizgi]), (0,255, 0)) 

 

Çizilen kırmızı, mavi şeritler ve şeritlerin altını doldurmak için oluşturulan yeşil şerit 

aynı pencerede birleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.14. Şeritlerin birleştirildiği görsel 

 

# renklendirilen şeritler ile doldurulan şeritler birleştirilir 

result = cv2.addWeighted(cikis_resim, 1, pencere_resmi, 0.3, 0) 
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Aracın görüntüdeki orta noktası bulunur. Kamera arabanın ortasında sabit olduğu için 

görüntünün yatay düzlemde orta noktası aracın da orta noktası olarak atanır. Şeritlerin orta 

noktasını bulmakta kullanmak için kuş bakışı görüntüsünün alt taraftan onda beşindeki şerit 

konumların ortalaması alınır. Onda beşinin alınma sebebi ise aracın anlık olarak bulunduğu 

konumda hesaplama yapabilmektir. 

Eğim hesabında kullanmak için şerit konumları tam sayı haline dönüştürülür. 

Dönüştürülen bu şerit konumlarından iki şeridin de üst ve alt noktaları bulunur. Eğim hesabında 

da yanlışlığa sebebiyet vermemesi ve arabanın anlık olarak bulunduğu konumun eğimini 

bulamak için kuş bakışı görüntüsünün alt taraftan onda beşindeki şerit konumları alınır. 

Sol ve sağ şerit içinde ayrı eğim hesabı yapılır ve ortalaması alınarak eğim bulunur. Ayrı 

yapılmasının sebebi ise tek şeridi kaybetme gibi bir durum ile karşılaşırsa kaybolmayan şeridin 

eğimini kullanarak harekete devam edilebilmesidir. 

 
Şekil 6.1.15. Eğimlerin nasıl bulunduğunu gösteren görsel 

 

# arabanın konumu bulunur 

car_location = genislik// 2 

 

# şeritlerin orta noktasını bulmak için şertilerin 5/10 inin oratalama konumu bulunur  

solorta_nokta = np.average(sol_uyum[yukseklik-(36*egim_penceresi): yukseklik-1])  

sagorta_nokta = np.average(sag_uyum[yukseklik-(36*egim_penceresi): yukseklik-1]) 

 

# listedeki sayılar tam sayı hline getirilir 

sol_serit = sol_uyum // 1  

sag_serit = sag_uyum // 1 

 

# şeritlerin üst ve alt konumları bulunur 

solalt_nokta = sol_serit[yukseklik-1] 

sagalt_nokta = sag_serit[yukseklik-1] 

solust_nokta = sol_serit[yukseklik-(36*egim_penceresi)] 

sagust_nokta = sag_serit[yukseklik-(36*egim_penceresi)] 
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# eğim açısını bulmak için hesaplamalar yapılır 

sol_fark = solust_nokta - solalt_nokta 

sag_fark = sagust_nokta - sagalt_nokta 

 

# bulunan değerlerden şaritin radyan değeri bulunur 

sol_egim_rad = math.atan(sol_fark/180) 

sag_egim_rad = math.atan(sag_fark/180) 

 

# bulunan radyan değerleri açıya çevirilir 

sol_egim = sol_egim_rad*(180/3.14) 

sag_egim = sag_egim_rad*(180/3.14) 

 

# şeritlerin ortalaması alınarak şertilerin eğimi bulunmuş olur 

egimortalamahesap = (sol_egim + sag_egim) / 2 

 

# bulunan eğimlerin ortalaması alınır 

egimortalamahesap = (sag_egim + sol_egim) / 2 

 

Eğimin belirli bir alıkta olduğunda orta nokta bulunur. Bunun sebebi ise, şeritlerin 

eğimleri belirli bir seviyenin altına düştüğü zamanlarda orta noktada sapmalar olmasıdır. Bu 

sapmaları engellemek için orta noktanın kontrol edilir. Sapma olması durumunda eski orta 

noktayı, orta nokta olarak kabul ederek devam etmek için kontrol mekanizması oluşturulur. 

Fakat bu kontrol için orta noktanın konumu gerekir. Daha önce orta noktanın konumu 

bulunmadığı için komutun başlangıcında orta nokta bir kereye mahsus, bir şeridin orta noktaya 

olan uzaklığı sol şeride ekleyerek bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.16. Şeritlerin orta noktasının nasıl bulunduğunu gösteren görsel 

 

# orta noktanın belirli şartları sağlandığı zaman değişmesi gerekir 

# fakat daha önce bulunmadığı için sadece birkerelik bu şeklide bulunur 

if artma == 0 : 

    center_lane = (sagorta_nokta - solorta_nokta)/2 + solorta_nokta 

    artma = 1 
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# sol ve sağ eğim belirli bir aralıkta ise orta nokta değiştirilir 

if sol_egim > 1 or sol_egim < -1: 

    if sag_egim < -1 or sag_egim > 1: 

        center_lane = (sagorta_nokta - solorta_nokta)/2 + solorta_nokta 

        seritlerin_ortasi = center_lane   

 

Şeritlerden herhangi birinin kaybedilesi durumunda except komutundan hangi şeridin 

kaybedildiği tespit edilir. Kaybolmayan şeridi kullanarak eğimi ve orta noktayı bulma 

hesaplaması yapılır. Hangi şerit bulunduysa sadece onun eğimi, eğim değeri olarak alınır. İki 

şeridi de kaybederse ‘iki şeritte yok’ uyarısı verir.  Şerdi kaybedersek orta noktayı bulmamız 

gerekir. Son bulunan orta nokta böyle bir durumla karşılaşılması durumunda kullanılmak için 

saklanır. Son bulunan orta nokta ile kaybolmayan şerit arasındaki mesafe sabit tutularak orta 

nokta bulunur. Bu durum kaybolan şerit bulunana kadar devam eder. 

 
Şekil 6.1.17. Şeritlerden biri kaybolduğunda yapılacak işlemleri gösteren akış diyagramı 

 

except: 

     

    # sağ şerit kaybedildiğinde yapılacak işlemler yapılır 

    if len(right_lane_inds) < 500 and len(left_lane_inds) > 500: 

        # sertilerden birinin kaybolamsı durumundaki eğim ve orta nokta bulunur     

        egimortalamahesap = (yukseklik / (solust_nokta - solalt_nokta))     

        center_lane = seritlerin_ortasi   

     

    # sol şerit kaybedildiğinde yapılacak işlemler yapılır 

    elif len(left_lane_inds) < 500 and len(right_lane_inds) > 500: 

        # sertilerden birinin kaybolamsı durumundaki eğim ve orta nokta bulunur     

        egimortalamahesap = (yukseklik / (sagust_nokta - sagalt_nokta))     

        center_lane = seritlerin_ortasi   

     

    print("Iki seritte yok") 
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Şeridin orta noktasındaki anlık sapmaları gidermek için bulunan her orta nokta kontrol 

edilir. Bulunan orta noktaların belirli bir kısmının kaydedilmesi için bir matris oluşturulur. 

Matrisin içinde olan elemanların ortalaması bulunur. Son bulunan orta nokta verisi ortalamanın 

belirli aralıklarının içinde ise yeni orta nokta olarak kabul edilir. Son bulunan orta nokta verisi 

ortalamanın belirli aralıklarının dışında olabilir. Böyle bir durumda, bundan önceki döngüde 

şartlara uyarak saklanan son orta nokta ile orta nokta verisi yer değiştirilir. Bulunan her orta 

nokta verisi sıralı bir şekilde, orta nokta konumlarının kaydedilmesi için oluşturulan matristeki 

elemanlar ile yer değiştirilir. Fakat bu kontrol için orta noktanın son gelen konumları gerekir. 

Araç harekete ilk kez başladığında orta noktanın önceki konumları yoktur. Bundan dolayı 

bulunan orta noktaların saklandığı matrisin bütün elemanları bir kereye mahsus, ilk bulunan 

orta nokta olarak kabul edilir. 

 
Şekil 6.1.18. Şeritlerin orta noktasını kontrol etme bölümünün akış diyagramı 

 

 
Şekil 6.1.19. Şeritlerin orta noktasını gösteren görsel 
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# yola yeni başlandığı için orta nokta verisi bir kere alınmıştır  

# bundan dolayı ilk bulunan orta nokta orta noktanın kontrol edilmesini sağlayan  

# matrisin bütün elamanlarına atanır  

# görüntü ilerledikçe bu matrisin elemanları yeni bulunan orta noktalar ile yer değiştirlir 

if tek == 0:        

    onorta_nokta = [center_lane, center_lane, center_lane, center_lane, center_lane, 

                    center_lane, center_lane, center_lane, center_lane, center_lane] 

    tek = 1 

# son bulunan 10 orta noktanın ortalamsı alınır 

ortalama = 0 

for i in range(len(onorta_nokta)): 

    ortalama += onorta_nokta[i] 

ortalama = ortalama / len(onorta_nokta) 

 

# son bulunan orta nokta sıralı bir şekilde, 

# orta nokta kotrolü için oluşturulan matristeki elmanlar ile yer değiştirlir 

onorta_nokta[j] = center_lane 

j += 1 

if j == (len(onorta_nokta)) : 

    j = 0       

# en son bulunan orta nokta ortalamdan %06 büyük ise veya %06 küçük ise yeni orta nokta  

# olarak atasnır ve bu değer saklanır değil ise saklanan değer orta nokta olarak atanır   

if center_lane <= (0.06 * ortalama) + ortalama and ( 

        center_lane >= ortalama - (ortalama * 0.06)): 

    onceki_orta = center_lane 

     

else: 

    center_lane = onceki_orta 

 

Aracın bulunan eğime göre mi şeritlerin orta noktasına göre mi gideceğine karar vermek 

için karar verme mekanizması oluşturulur. Eğer bulunan eğim belirli bir aralıkta ise hareket 

etme komutu olarak eğim, değil ise şeritlerin orta noktası kullanılır. Elde edilen eğim pozitif 

bir değer olduğunda sağa dönme komutu, negatif olduğu durumda ise sola dönme komutu 

verilir. Elde edilen şeritlerin orta noktası pozitif ise sola yaklaşma, negatif ise sağa yaklaşma 

komutu gönderilir. 

 

# eğim 1 dan küçük ve -1 dan büyük ise eğimi yazdır ve arabaya verilecek komuta  

# eğimi atanır değil ise seritlerin orta noktasını yazdır ve  

# arabaya verilecek komuta şeritlerin orta noktasını atanır 

if egimortalamahesap < 1 and egimortalamahesap > -1 : 

     

    # eğim sıfırdan büyük ise sağa dön konutu verilir, 

    # eğim sıfırdan küçük ise sola dön konutu verilir          

    if egimortalamahesap > 0 : 

        #print(str(egimortalamahesap) + " aci ile saga don ") 

        verilecek_komut = egimortalamahesap             
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    else:        

        #print(str(egimortalamahesap) + " aci ile sola don") 

        verilecek_komut = egimortalamahesap  

else: 

             

    # şeritlerin orta noktası sıfırdan küçük ise sağa yaklaş komutu verilir, 

    # sıfırdan büyük ise sola yaklaş komutu verilir  

    if center_offset < 0 : 

        #print(str(center_offset) + ' cm saga don')  

        verilecek_komut = center_offset 

    else: 

        #print(str(center_offset) + ' cm sola don') 

        verilecek_komut = center_offset 

 

 

Elde edilen şeritlerin orta noktası ve eğim değerlerini videonun üzerine yazdırma işlemleri 

yapılır. 

 

Şekil 6.1.20. Eğim ve şeritlerin orta noktasının görüntü üzerine yazdırıldığını gösteren görsel 

 

# bulunan eğim ve şeritlerin orta noktası görüntünün üzerine yazdırılır 

cv2.circle(kusbakisi, (int(center_lane), yukseklik-int(yukseklik/2)) , 3, (0, 0, 255), -1) 

cv2.putText(frame,'Egim: '+str( 

egimortalamahesap)[:50]+' derece', (int(( 

5/600)*yukseklik), int(( 

20/338)*yukseklik)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float(( 

1/600)*yukseklik)),(0,0,255),1,cv2.LINE_AA) 

cv2.putText(frame,'Merkez Uzaklik: '+str( 

center_offset)[:50]+' cm', (int(( 

5/600)*yukseklik), int(( 

40/338)*yukseklik)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float(( 

1/600)*yukseklik)),(0,0,255),1,cv2.LINE_AA) 

 

Programda yapılan işlemleri ekrana pencere olarak açılır. 
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Şekil 6.1.21. Oluşturtulan pencerelerin ekrana açıldığını gösteren görsel 

 

6.2. YoloV4 Nesne Tespit Algoritması 

 Otonom sürüşü gerçekleştirmek için trafik işaret ve işaretçilerinin gerçek zamanlı tespit 

işlemi için Yolo algoritması kullanılmıştır. Bu algoritmanın tercih edilmesinin temel sebebi 

çalışma hızı, sınıflandırma işlemleri için görüntü üzerinde kaydırma gibi farklı yöntemlerin 

dışında tek seferde bu işlemi gerçekleştirmesi ve nesnelerin tespiti sağlanırken tüm boyutlara 

genelleştirilme yapılabilmesi olmuştur. Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında yapılan 

çalışmalarda ve kıyaslamalarda daha üstün bir performans gösteren yolov4 proje kapsamında 

kullanılmasına karar verilmiştir. Yolov3’ten doğruluk ve fps açısından %10-%12 oranında daha 

iyileştirilmiş olan Yolov4 kullanılmaya karar verilmiştir. Gerçek zamanlı nesne tespiti 

çalışmalarında gözlenen fps oranlarında ve doğruluk olarak daha başarılı olduğu Şekil 6.2.1.de 

görülmektedir [14].  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2.1. YoloV4 Performans Kıyaslanması 
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 Levha tespiti için kullandığımız yoloV4 algoritmasında kullanılan veriseti için ekibimiz tarafından 

oluşturulan Ön Tasarım raporunda belirtilen 10250 adet görsele ekleme ve düzenlemeler yapılarak 

toplam 15 levha çeşidi ve bu levhalara ait toplam 19279 adet görsel oluşturulmuştur. Kullanılan levha 

çeşidi ve sayısı Tablo 9’ de verilmiştir. Yapılan çeşitli ayarlarda ve yolo algoritmasına ait farklı modeller 

ile birçok eğitim gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen farklı eğitimlere ait, model adı, iterasyon ve 

konfigürasyon ayarlarına ait bilgiler Tablo 10’ de gösterilmiştir.    

Levha İsmi Levha 

Sayısı 

1. Dur 1279 

2. Durak 1154 

3. İleri_Sol 1611 

4. Park 1554 

5. Trafik_Lambası 2168 

6. Sağ_Yasak 1847 

7. İleri_Sag 1478 

8. Sol_Yasak 1842 

9. Sağ 882 

10. Girilmez 1814 

11. Park_Ysak 1908 

12. Sol 693 

13. Kapalı_Yol 192 

14. Hız_20 232 

15. Hız_30 625 

TOPLAM 19279 

 

Tablo 9. Levha Bilgisi 

 

Farklı eğitimlerin gerçekleştirilmesindeki amaç konfigürasyon ayarlarına olan hakimiyetin artırılması, 

kullanılan algoritmaya ait bilgi ve becerilerin artırılması, aynı algoritmaya ait farklı modellerin 

eğitilmesi ile ortaya çıkan sonuçların farklılıklarının tespitinin sağlanmasıdır. Bu çalışma kapsamında 

yapılan gerçek zamanlı testler ile kullanılacak olan algoritmanın tespit başarısı göz önünde 

bulundurularak YoloV4 modelinin batch 64 ve subdivision 16 olarak ayarlanan konfigürasyon 

dosyasına göre yapılan eğitimin daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur.  Ayrıca en düşük kayıp 

değerlerine sahip olan eğitimde dikkat edilen diğer bir kriterdir. Temel olarak yapılan eğitimlerde 

karşılaşılan temel problem subdivision değerinin düşürülmesinde karşılaşılan bellek kullanımının 

artması ve buna bağlı bellek yetersizliği hatası olmuştur. Bu nedenle YoloV4 modelin subdivision 

değerlerinin değiştirilmesi ile yapılan eğitimler 11Gigabyte vram bellekli Nvidia GTX 1080 TI ekran 

kartı ile devam etmektedir. Bu nedenle yapılan test model eğitimleri devam etmektedir.  
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Model Adı İterasyon Sayısı Batch Değeri  Subdivision Değeri Görsel Ölçüleri 

Yolov4-tiny 40.000 64 64 416-416 

Yolov4-tiny 40.000 64 32 416-416 

Yolov4-tiny 40.000 64 16 416-416 

Yolov4-tiny 40.000 64 8 416-416 

Yolov4-tiny 40.000 64 8 608-608 

Yolov4-tiny 80.000 64 64 416-416 

Yolov4-tiny 80.000 64 32 416-416 

Yolov4-tiny 80.000 64 16 416-416 

Yolov4-tiny 80.000 64 8 416-416 

Yolov4-tiny 80.000 64 4 416-416 

Yolov4-tiny 80.000 32 2 416-416 

Yolov4 40.000 64 64 416-416 

Yolov4 40.000 32 32 416-416 

Yolov4 80.000 64 64 416-416 

Yolov4 120.000 64 32 416-416 

Tablo 10. Farklı Özelliklerde Yapılan Model Eğitim Çalışmaları  

6.3. Karar Mekanizması ve Otonom Sürüş 

Algoritmada kameralar, lidar ve şeritten edinilen bilgilerle komut verme işlemlerinin 

çakışmadan ve optimal bir şekilde çalışması için threading kütüphanesi kullanılmıştır. Bu 

işlemlerin her biri birer modül içerisinde gerçekleştirilip her biri threading kütüphanesinde 

bulunan Thread fonksiyonu ile çağrılmıştır. Multiprocessing işlemi de multithreading işlemi ile 

benzer olsa da processing işleminde iletişimi sağlamak için ekstra ortak bellek alanına (sharing 

memory) ihtiyaç duyulmaktadır. Threading kullanırken sadece global değişkenler ile threadler 

arasında iletişim sağlanmaktadır. 

 Treadleri çalıştırmak için pythonda threading kütüphanesi kullanılmıştır. Kullanımı 3 

satırda gerçekleşmektedir. 1. satır tanımlama, 2. satır başlatma, 3. satır bitmesini beklemedir. 

import threading 

t1=threading.Thread(target=’fonksiyonun adı’,args=(parametre1,parametre2, … )) 

t1.start() 

t1.join() 

 

 Threadler arasındaki iletişim, tanımlanan global değişkenler ile sağlanmaktadır. 

threading kütüphanesinin kullanılması ile zed kameraların ikisini de beraber kullanabilme 

imkanını da kazanılmıştır.  
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Otonom sürüşün gerçekleştirilmesi için uygulanan mevcut işlemlere ait akış diyagramları Şekil 

6.3.1 ve Şekil 6.3.2’ de verilmiştir. Bu işlemlerin test yapılarak güncellemeleri devam 

etmektedir. 

 

 Şekil 6.3.1. Kamera ve Lidarın Çalışmasına Ait Akış Diyagramı 

 

Şekil 6.3.1’ de görülen akış diyagramı en genel anlamda yapılan işlemlere ait basamakları ifade 

etmektedir. Şekil 6.3.2’ de otonom sürüş için hazırlanıp uygulanan yazılıma ait akış diyagramı 

verilmiştir. Bu işlem içerisinde ekibimiz tarafından geliştirilen yazılımımız için temel bazı 

levhalar kullanılmaktadır. İlerleyen test işlemleri süresinde yazılımın güncel ve son hali için 

çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 6.3.2. Otonom Sürüş İçin Kullanılan Yazılıma Ait Akış Diyagramı 
 

Otonom sürüş için hazırlanan karar mekanizması yazılımının geliştirilmesi devam etmektedir. 

Bu süreçte öncelikli levha olarak testlerde kullanılmak üzere belirlenen levhalar Tablo 11’ da 

verilmiştir. Bu levhaların öncelikli olarak seçilmesinin temel nedeni yapılacak işlem ve birden 

fazla levha olması durumunda hangisinin tercih edileceğinin belirlenmesidir. Mevcut durumda 
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otonom sürüş için hazırlanan yazılımda kullanılan levha öncelik sırası bu şekilde belirlenmiş 

ve yazılıma bir kısmı uygulanmıştır. Nihai karar mekanizmasının oluşturulması yapılacak 

testler ile yazılım çalışmaları geliştirilerek son haline getirilecektir.  

Levha İsmi 

1.  Dur 

2.  Durak 

3.  Sağ mecburi Yön 

4.  Sol Mecburi Yön 

5.  Girilmez 

6.  Trafik Lambası 

7.  Park  

Tablo 11. Öncelikli Trafik Levhası Listesi 

Ayrıca trafik lambası için   ayrıca bir yazılım geliştirilmiştir. Bu işlem ile tespit edilen trafik 

lambası işaretçisi görüntüden kırpılarak renk filtresi uygulanarak, görüntüde maskelenmesi 

sağlanmaktadır. Böylelikle trafik lambasının kırmızı veya yeşil renkteki aracın göstereceği 

reaksiyon kontrol edilebilmektedir.  Tüm bu işlemlere ait örnek kodlama olarak Şekil 6.3.3’ te 

verilen görselde olduğu gibi levha ve engelde durma işleminin birlikte yapıldığı temel kod 

örneği aşağıdaki gibidir.  

import rospy 

from  sensor_msgs.msg import LaserScan 

import threading 

import pyzed.sl as sl 

import cv2 

import time 

import numpy as np 

import serial 

zed=sl.Camera() 

zed.open()     

# Create a sl.Mat with float type (32-bit)(with F32_C1) 

image_zed = 

sl.Mat(zed.get_camera_information().camera_resolution.width, 

zed.get_camera_information().camera_resolution.height, 

sl.MAT_TYPE.F32_C1) 

 

b = 100 

g = 20 

r = 55   

def serit(): 

    global frame, zed 

    artma, seritlerin_ortasi, komut, tek, j, onorta_nokta, = 0, 240, 

0, 0, 0, [] 

         

    while zed.grab() == sl.ERROR_CODE.SUCCESS : 
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        # Retrieve the left image in sl.Mat 

        zed.retrieve_image(image_zed, sl.VIEW.LEFT) 

        # Use get_data() to get the numpy array 

        frame = image_zed.get_data() 

        frame=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_RGBA2RGB) 

         

        hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

         

        dusuk = np.array([53, 0, 94]) 

        yuksek = np.array([179, 255, 255]) 

        mask = cv2.inRange(hsv, dusuk, yuksek) 

         

        pts1 = np.float([[490,500],[825,500],[105,718],[1265,718]]) 

        pts2 = np.float32([[0, 0], [1280, 0], [0, 720], [1280, 

720]])    

        matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)    

         

        kusbakisi = cv2.warpPerspective(mask, matrix, (480, 360)) 

         

        genislik, yukseklik = kusbakisi.shape 

         

        his = kusbakisi.copy() 

         

        histogram = np.sum(his[int(his.shape[0]/2):,:], axis=0) 

         

        window_height = np.int(kusbakisi.shape[0]/ 10)  

         

        nonzero = kusbakisi.nonzero()  

 

        nonzeroy = np.array(nonzero[0])  

 

        nonzerox = np.array(nonzero[1])    

         

        midpoint = np.int(histogram.shape[0]/2)  

         

        leftx_current = np.argmax(histogram[:midpoint]) 

 

        rightx_current = np.argmax(histogram[midpoint:]) + midpoint     

         

        margin = int((1/12) * genislik) # çizilecek kutuların 

genişliği +/- kenar boşluğu bulunur 

        minpix = int((1/24) * genislik) # çizilecek kutuların 

yaniden ortalama boyutu bulunur         

         

        left_lane_inds = [] 

        right_lane_inds = [] 

         

        for window in range(10): 

             

            # çzilecek kutuların konumları bulunur  

            win_y_low = kusbakisi.shape[0] - (window +1) * 

window_height 

            win_y_high = kusbakisi.shape[0] - window * window_height 

            win_xleft_low = leftx_current - margin 

            win_xleft_high = leftx_current + margin 

            win_xright_low = rightx_current - margin 
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            win_xright_high = rightx_current + margin 

             

            # şeritlerin üzerine kutular çizilir 

            

cv2.rectangle(his,(win_xleft_low,win_y_low),(win_xleft_high,win_y_hi

gh), 

                        (255,255,255), 2) 

            

cv2.rectangle(his,(win_xright_low,win_y_low),(win_xright_high,win_y_

high), 

                        (255,255,255), 2)     

             

            # sol şeritteki maskelenen bütün noktalar bulunur 

            good_left_inds = ((nonzeroy >= win_y_low) & (nonzeroy < 

win_y_high) &  

                            (nonzerox >= win_xleft_low) & (nonzerox 

< win_xleft_high)).nonzero()[0] 

            # sağ şeritteki maskelenen bütün noktalar bulunur 

            good_right_inds = ((nonzeroy >= win_y_low) & (nonzeroy < 

win_y_high) &  

                            (nonzerox>= win_xright_low)& (nonzerox 

<win_xright_high)).nonzero()[0] 

             

            # bulunan noktaların listelenir 

            left_lane_inds.append(good_left_inds) 

            right_lane_inds.append(good_right_inds) 

             

            # çizilen kutuları şeritlere ortalanır 

            if len(good_left_inds) > minpix: 

                leftx_current = 

np.int(np.mean(nonzerox[good_left_inds])) # np.mean dizideki 

gurupların ortalamasını alır   

            if len(good_right_inds) > minpix:         

                rightx_current = 

np.int(np.mean(nonzerox[good_right_inds])       

 

        # değişkenin içindeki 1.liste alınır listelenir 

        left_lane_inds = np.concatenate(left_lane_inds) #  bütün 

elemanları tek liste yapar 

        right_lane_inds = np.concatenate(right_lane_inds) 

         

        # sağ ve sol şeritler için kordinatlar çıkarılır   

        solx = nonzerox[left_lane_inds] 

        soly = nonzeroy[left_lane_inds]  

        sagx = nonzerox[right_lane_inds] 

        sagy = nonzeroy[right_lane_inds]      

        # elimizdeki noktalarla polinom oluşturulur 

        left_fit = np.polyfit(soly, solx, 2) 

        right_fit = np.polyfit(sagy, sagx, 2) 

         

        # görüntü üzerinde çizim yapmak için x ve y değerlerini 

bulunur 

        polinom = np.linspace(0, kusbakisi.shape[0]-1, 

kusbakisi.shape[0]) # np.linspace Belirtilen aralıkta eşit aralıklı 

sayılar döndürün. 

        sol_uyum = left_fit[0]polinom*2 + left_fit[1]*polinom + 
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left_fit[2] 

        sag_uyum = right_fit[0]polinom*2 + right_fit[1]*polinom + 

right_fit[2] 

         

        # seritlerin çevresi boş bir görüntü üzerine çizlir 

        cikis_resim = np.dstack((kusbakisi, kusbakisi, 

(kusbakisi)))*255 # np.dstack belirtilen liselerdeki eleman sayıları 

aynı olanları listeler 

        # üzerine çizim yapmak için boş görüntü oluşturulur 

        pencere_resmi = np.zeros_like(cikis_resim) # np.zeros_like 

listedeki elemananları sıfırlar 

         

        # sol ve sağ şerti renklendirme işlemi yapılır 

        cikis_resim[nonzeroy[left_lane_inds], 

nonzerox[[left_lane_inds]]] = [255, 0, 0] 

        cikis_resim[nonzeroy[right_lane_inds], 

nonzerox[right_lane_inds]] = [0, 0, 255] 

 

        # şeritlerin altını doldurmak için konumlar bulunur 

        sol_cizgi_window1 = 

np.array([np.transpose(np.vstack([sol_uyum-margin, polinom]))]) # 

np.vstack yatay haldeki dizi elemanlarını sırası ile alt alta 

listeler 

        sol_cigi_window2 = 

np.array([np.flipud(np.transpose(np.vstack([sol_uyum+margin, 

polinom])))]) # np.transpose dizideki elemenları ters döndürür 

        sol_cizgi = np.hstack((sol_cizgi_window1, sol_cigi_window2)) 

# dizideki elemanlar guruplu ise eleman sayıları aynı olanları 

guruplayıp liste oluştururur, furuplu değil ise bütün elemanları tek 

liste yapar 

        sag_cizgi_window1 = 

np.array([np.transpose(np.vstack([sag_uyum-margin, polinom]))]) 

        sag_cizgi_window2 = 

np.array([np.flipud(np.transpose(np.vstack([sag_uyum+margin, 

polinom])))]) # np.flipud dizideki durupları sılralamsını tersine 

çevirir 

        sag_cizgi = np.hstack((sag_cizgi_window1, 

sag_cizgi_window2)) 

         

        # şeritlerin altı yeşil renkle doldurulup önceden oluşturlan 

boş görüntüler üzerine eklenir 

        cv2.fillPoly(pencere_resmi, np.int_([sol_cizgi]), (0,255, 

0)) 

        cv2.fillPoly(pencere_resmi, np.int_([sag_cizgi]), (0,255, 

0)) 

 

        # renklendirilen şeritler ile doldurulan şeritler 

birleştirilir 

        result = cv2.addWeighted(cikis_resim, 1, pencere_resmi, 0.2, 

0) 

         

        # arabanın konumu bulunur 

        car_location = yukseklik // 2 

         

        solorta_nokta = np.average(sol_uyum) # Dizi içindeki 

gurupların ortalamsı hesaplanır 
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        sagorta_nokta = np.average(sag_uyum) 

             

        sol_serit = sol_uyum // 1 

        sag_serit = sag_uyum // 1 

         

        solust_nokta = sol_serit[0] 

        solalt_nokta = sol_serit[genislik-100] 

        sagust_nokta = sag_serit[0] 

        sagalt_nokta = sag_serit[genislik-1] 

         

        #print("sag_usut: {}\nsag_alt: {}\nsol_ust: {}\nsol_alt: 

{}".format(sagust_nokta, sagalt_nokta, solust_nokta, solalt_nokta)) 

         

        #print(solust_nokta) 

         

        # sağ ve sol şerit için ayrı ayrı eğim bulunur 

        sag_egim = genislik / (sagust_nokta - sagalt_nokta) 

        sol_egim = genislik / (solust_nokta - solalt_nokta) 

         

        # bulunan eğimlerin ortalaması alınır 

        egimortalamahesap = (sag_egim + sol_egim) / 2 

       

        # bulunan eğim ve şeritlerin orta noktası görüntünün üzerine 

yazdırılır 

        cv2.circle(result, (int(center_lane), 285) , 3, (0, 0, 255), 

-1) 

        cv2.putText(frame,'Egim: '+str( 

        egimortalamahesap)[:50]+' derece', (int((5/600)*genislik), 

int((20/338)*yukseklik)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 

(float((1/600)*genislik)),(0,0,255),1,cv2.LINE_AA) 

        cv2.putText(frame,'Merkez Uzaklik: 

'+str(center_offset)[:50]+' cm', (int((5/600)*genislik), 

int((40/338)*yukseklik)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 

(float((1/600)*genislik)),(0,0,255),1,cv2.LINE_AA)          

        cv2.imshow("pencere", kusbakisi) 

        cv2.imshow("frame", frame) 

        cv2.imshow("kutu",his) 

        cv2.imshow("yesil_dolgu", result) 

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

            break 

def stream_inf():  

    global frame 

    args = None 

    net = None 

    names = None 

 

    net = 

cv2.dnn_DetectionModel("/home/orka/Desktop/araba_test/yolov4-

tiny.cfg", "/home/orka/Desktop/araba_test/yolov4-

tiny_final.weights") 

    names=[ "dur", "durak", "ileri_sol", "park", "trafik_lambasi", 

"sag_yasak", "ileri_sag", "sol_yasak", "mecburi_sag", 

                "girilmez", "park_yasak", "mecburi_sol"] 

    net.setInputSize(416, 416) 

    net.setInputScale(1.0 / 255) 

    net.setInputSwapRB(True) 
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    net.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_CUDA) 

    net.setPreferableTarget(cv2.dnn.DNN_TARGET_CUDA) 

    net.setInputSize(416, 416) 

    net.setInputScale(1.0 / 255) 

    net.setInputSwapRB(True) 

 

    while zed.grab() == sl.ERROR_CODE.SUCCESS : 

        # Retrieve the left image in sl.Mat 

        zed.retrieve_image(image_zed, sl.VIEW.LEFT) 

        # Use get_data() to get the numpy array 

        frame = image_zed.get_data() 

        frame=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_RGBA2RGB) 

        #cv2.imwrite("denem.png",frame) 

        # Display the left image from the numpy array 

        # Retrieve depth data (32-bit) 

        zed.retrieve_measure(image_zed, sl.MEASURE.DEPTH) 

        # Load depth data into a numpy array 

        depth_ocv = image_zed.get_data() 

 

        if 1: 

            timer = time.time() 

            classes, confidences, boxes = net.detect(frame, 

confThreshold=0.1, nmsThreshold=0.2) 

            print('[Info] Time Taken: {} | FPS: 

{}'.format(time.time() - timer, 1 / (time.time() - timer)), 

                  end='\r') 

            if (not len(classes) == 0): 

                 

                for classId, confidence, box in 

zip(classes.flatten(), confidences.flatten(), boxes): 

                     

                    left, top, width, height = box 

                    

orta=depth_ocv[int(top+(height/2))][int(left+(width/2))] 

                    orta=orta/1000 

                    if orta=="nan" or orta=="inf" or orta=="-inf": 

                        orta=0 

                    label = '%s: %.2f dist: %.2f ' % 

(names[classId], confidence,orta) 

                    if confidence>0.50: 

                    

                        cv2.rectangle(frame, box, color=(b, g, r), 

thickness=2) 

                        cv2.rectangle(frame, (left, top), (left + 

len(label) * 20, top - 30), (b, g, r), cv2.FILLED) 

                        cv2.putText(frame, label, (left, top), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, (255,255,255),1, cv2.LINE_AA) 

                        if names[classId]=="durak": 

                            if orta<2: 

                                if port.isOpen(): 

                                    print("porta girdi --DURAK--") 

                                    port.write(b'x') 

                                    time.sleep(15) 

                                    port.write(b'i') 
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            cv2.imshow('Inference', frame) 

            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

                zed.close() 

                break 

def veri_yaz(data): 

    sol=data.ranges[345:359]+data.ranges[0:15] 

    sol_min = np.min(sol) 

    sol_min = 'sol_min: %.2f' % (sol_min)  

    on_sol=data.ranges[16:65] 

    on_sol_min = np.min(on_sol) 

    on_sol_min = 'on_sol_min: %.2f' % (on_sol_min)  

    on=data.ranges[66:115] 

    on_min = np.min(on) 

    on_min = 'on_min: %.2f' % (on_min)  

    on_sag=data.ranges[116:165] 

    on_sag_min = np.min(on_sag) 

    on_sag_min = 'on_sag_min: %.2f' % (on_sag_min)  

    sag=data.ranges[166:215] 

    sag_min = np.min(sag) 

    sag_min = 'sag_min: %.2f' % (sag_min)  

    print("\n{} ".format(sol_min)) 

    print("\n{}".format(on_sol_min)) 

    print("\n{}".format(on_min)) 

    print("\n{}".format(on_sag_min)) 

    print("\n{}".format(sag_min)) 

    if np.min(on)<2: 

        print("girdiiiii--------------") 

        if port.isOpen(): 

 

            print("porta girdi") 

            port.write(b'x') 

            port.write(b'd') 

            time.sleep(4.5) 

            port.write(b'f') 

         

def lidar(): 

    rospy.init_node('lidar_verileri',anonymous=True) 

    sub = 

rospy.Subscriber('/slamware_ros_sdk_server_node/scan',LaserScan, 

veri_yaz) 

    rospy.spin() 

 

frame=0 

#t2=threading.Thread(target=serit)  

t1=threading.Thread(target=stream_inf)    

t1.start() 

time.sleep(5.9) 

port=serial.Serial("/dev/ttyUSB0",9600)                                                                                                                                                

if port.isOpen(): 

    port.write(b'i') 

else: 

    print(12345) 

#t2.start() 

lidar() 

t1.join() 

#t2.join() 
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Şekil 6.3.3. Levha Ve Engelde Durma İşlemi  

 

7. Özgün Bileşenler 

 
Otonom araç üzerinde kullanılacak olan elektrikli araç kontrol sistemi, batarya yönetim 

sistemi, batarya kutusu ve yerleşik şarj sisteminin tasarımı ve yapımı ekibimiz tarafından 

yapılmış 2020 Efficiency Challenge yarışmasında yerlilik barkodu almıştır. Bunlara ek olarak 

ekimiz tarafından tasarlanan otonom araç kontrol kartı, araç için uzaktan kontrol devre kartı, 

veriseti ve yazılım kısımları da özgün olarak hazırlanmıştır. 

      7.1. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

En genel manasıyla araç üzerinde bulunan farklı cihaz, parça ve sensörlerden gelen 

sinyallerin işlendiği ve bu işlenen sinyallere göre yine araç üzerinde bulunan donanımların 

kontrolünü gerçekleştiren merkezi bir kontrol merkezidir. Araç üzerinde iki farklı kontrol 

sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin birincisi otonom sürüş gerçekleştirilmek üzere 

tasarlanmıştır. Diğeri ise elektrikli araç kontrol mekanizması içermektedir.  

7.1.1. Otonom Sürüş Kartı 

Yeni tasarlanan sürücü kart tasarımında STM32F407VG mikrodenetleyicisi 

kullanılmaktadır. Bu mikrodenetleyici, 168MHz frekansta çalışabilmektedir. ARM Cortex M4 

mimarisine ve 32 bitlik RICS çekirdeğine sahiptir. Bu kartın yüksek performanslı ve pim 

sayısının oldukça fazla olması yapılacak işlemleri kolaylaştırmaktadır. ARM mimarisi tek 

kesinlikli veri işleme talimatlarını destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yüksek hızlı gömülü belleği 
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1Mbyte’e kadar Flash bellek, 192Kbyte’a kadar SRAM ve 4Kbyte’a kadar da yedek SRAM 

içeren çok çeşitli gelişmiş giriş, çıkışları ve çevre birimleri bulunan kullanışlı bir karttır. Şekil 

7.1.1.12’ de kullanılacak olan STM32F407VG kartı gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.1.12. STM32F407VG Geliştirme Kartı 

 

STM3F407VG kartı 3 adet 12 bit ADC, 2 DAC, düşük güçlü RTC ve motor kontrolü 

için PWM zamanlayıcı, 12 genel amaçlı 16 bit zamanlayıcı ve 2 genel amaçlı 32 bit zamanlayıcı 

sunmaktadır. Bu kartta tüm PWM çıkış sinyalleri ayrı ayrı kullanılabilmektedir. Kartın güç 

girişi için 5V’luk güç kaynağından beslemek yeterlidir. Güç çıkışından farklı seviyelerde 

gerilim elde etmek için kartta dahili regülatör de bulunmaktadır. Şekil 2’ de kartın iç yapısı 

giriş çıkış pimleri ve genel yapısı verilmiştir.  

STM32F407VG geliştirme kartında çoklu seri iletişim bulunmakta USART, SPI ve I2C 

haberleşme yöntemleriyle kolay ve hızlı bir şekilde haberleşme yapılmaktadır. 
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Şekil 7.1.1.12.2. Stm32f407vg Kartın Genel Yapısı 

Aracın direksiyon yön kontrolü, haberleşme, fren vb. işlemleri gerçekleştirecek Şekil 

7.1.1.12.3’ te gösterilen yeni kart tasarımı yapılmıştır. Gerekli araştırmalar sonucu sürücü kart 

tasarımına STM32F407VG mikrodenetleyici eklenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.1.12.3. Devre Tasarımı 
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Şekil 7.1.1.12.4. Kullanıma Hazır Devre Kartı 

       

 7.1.1.2. Bluetooth Modülü 

  Haberleşme sisteminin kurulabilmesi amacıyla HC-06 Bluetooth modülü 

kullanılmıştır. Bu modül, seri port standart kullanımı ve kablosuz seri haberleşme 

uygulamalarının kullanımı için tasarlanmış bir modüldür.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.1.2. HC-06 Bluetooth Modülü 

Bluetooth 2.0’ı desteklemektedir ve 2.4 GHz frekansında haberleşme yapılmasına olanak 

sağlar. Açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir menzile sahiptir. Kullanılan bu modülün özellikleri 

Tablo 8’de verilmiştir. 
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Bluetooth Protokolü Bluetooth 2.0 + EDR 

Haberleşme Frekansı 2.4 GHz 

Hassasiyet ≤-80dBm 

Çıkış Gücü ≤+4bBm 

Asenkron Hız 2.1 MBps/ 160 KBps 

Senkron Hız 1 MBps / 1 MBps 

Çalışma Gerilimi 1.8-3.6V (Önerilen 3.3V) 

Akım 50 mA 

Tablo 12. Bluetooth Modülü Özellikleri 

 7.1.1.3. Güç Katı 

  Kontrol sisteminde mevcut olan sensör veya parçaların çalışabilmesi için belirli bir 

gerilim aralığı mevcuttur. Bu nedenle araç kontrol sistemi üzerinde gerilimi düşürme işlemi 

yapılmıştır. Bu işlem sırasında 3.3V, 5V ve 12V olarak üç farklı çıkış alınmıştır. 12V çıkış araç 

üzerindeki mevcut dönüştürücüler aracılığıyla sağlanmaktadır. Gerilim düşürme işleminde 

kullanılan bileşenler aşağıdaki gibidir. 

• LM1117 

• LM7805 

 7.1.1.4. LM1117 Entegresi 

  LM1117 entegresi TO220 kılıfında kullanılmakta olan bir voltaj regülatörüdür. 15V’a 

kadar olan giriş gerilimini 3.3V’a düşürmektedir ve çıkışta yaklaşık 800 mA akım değeri 

görülmektedir. Giriş ve çıkış bacaklarına kapasitör bağlanarak gerilim üzerindeki dalgalanma 

azaltılmaktadır. 

 7.1.1.5. LM7805 Entegresi 

  LM7805 entegresi sabit 5V çıkış alınabilen bir voltaj regülatörüdür. 7V ile 35V 

arasındaki gerilimleri 5V 1A’e düşürmektedir. Fakat soğutucu kullanıldığında 1.5A değeri 

görülmektedir. LM1117 entegresindeki gibi giriş ve çıkışında kapasitör bulunmaktadır.  

 

 7.1.1.6. Direksiyon ve Fren Yön Kontrolü 

  Direksiyon motoru ve fren aktivatörünün kontrolünün sağlanması amacıyla H tipi 

kontrolcüler kullanılmaktadır. H tipi sürücüler basit olmasına rağmen, endüstride motor 

sürücülerin temeli olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda bir H köprüsü, H benzeri bir şekil 

yapısıyla merkezde bir yük ve bunun kontrolünün sağlanması amacıyla dört adet anahtarlama 

elemanı içermektedir. Bu yapı, kontrol sistemi üzerinde dc motorların kontrolü için 
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kullanılmıştır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi Q1 ile Q4 mosfeti ve Q2 ile Q3 mosfeti 

birlikte tetiklenerek motora yön verme işlemi yapılmaktadır.  

 

 

 Bu devrenin tetikleme işlemi yapılırken Q1 ve Q2 (veya Q3-Q4) aynı anda açılıp 

kapatılmamaktadır. Bu durum olduğu takdirde H köprüsü üzerinde kısa devre oluşacaktır ve 

devre nominal çalışma değerlerinin altında seyredip anahtarlama elemanlarının yanmasına 

sebep olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.1.6. H Köprüsü 

 NPN Transistör ile H köprüsü denemelerinde bulunulmuş fakat transistörleri 

tetiklemek için yeterli akım miktarını işlemciden alınamaması sonucunda Darlington transistör 

yapısı ile mevcut akım değeri arttırılarak test edilmiştir. Bu çalışmadan yeterli miktarda verim 

alınamadığı için mosfet anahtarlama elemanları tercih edilmiştir.  Burada kullanılan 

anahtarlama elemanının mümkün olduğunca az kayıplı, kolaylıkla iletime ve kesime 

sokulabilen, hızlı olması gerekmektedir. Bu bağlamda 2 adet N kanal IRF44N, 2 adet P kanal 

IRFZ4905 mosfet kullanılmıştır. Optokuplör tetikleme yoluyla mosfet H köprüsü kurulmuştur.  

 7.1.1.7. Vites Kontrolü 

  Aracın hızının kontrolü gibi ileri geri yön kontrollerinin sağlanması amacıyla bir 

mekanizma tasarlanmıştır. Araç üzerinde kullanılan motor sürücünün yön kontrolü için 3 adet 

pini bulunmaktadır. İleri, geri ve ortak uçtan oluşmaktadır. İleri ve ortak ucun birleşmesi ile 

araç ileri, geri ve ortak ucun birleşmesi ile araç geri yönde hareket edecektir. Bu sistem basit 

bir röle ile tetikleme devresi ile kurulmuştur.  
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 7.1.1.8. Far, Korna ve Fren Lambası 

  Aracın üzerinde gece görüşün sağlanması amacıyla far, sesli uyartı verilebilmesi için 

korna ve frenin basıldığının göstergesi olan fren lambası bulunmaktadır.  

 

7.1.1.9. Encoder 

 Tasarlanan kart üzerinde direksiyonun konumunun öğrenilmesi ve buna göre 

kontrolünün sağlanması için encoder kullanılmaktadır. 12V besleme gerilimi ile çalışmaktadır. 

A ve B pinleri ile ileri ve geri yöndeki okuma işlemlerinin yapabilmektedir. Burada alınan veri 

işlemci tarafından değerlendirilerek direksiyonun olması gereken konuma getirilmesi 

sağlanmaktadır.  

 7.1.1.10. Lidar 

  Bir nesneye olan mesafeyi ölçen sensördür. Sensör 5V ile çalışmakta olup değerler 

nesneye olan mesafe okunduktan sonra işlemci üzerinden seri port ile otonom sürüş 

algoritmalarının bulunduğu bilgisayara aktarılacaktır. 

7.1.1.11. Devre Çizimleri  

 Otonom kontrol sisteminin devre tasarımı Proteus programı ile tasarlanmıştır. Devre 

çizimine geçmeden önce mevcut devredeki alt bölümleri kablolar ve devre tahtası ile test edilip 

iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler neticesinde devrenin bağlantı şeması çıkartılıp 

baskı devre çizimleri yapılmıştır. Oluşan son devre altı bölümden oluşmaktadır. Bunlar 

sırasıyla aşağıdaki gibidir ve Şekil 7.1.1.11.1 de verilmiştir. 

• Giriş ve Çıkış Devresi 

• Güç Katı 

• Far-Korna-Vites Devresi 

• Direksiyon Kontrol Devresi 

• Fren Kontrol Devresi 

• İşlemci 
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 Şekil 7.1.1.11.1. Şematik Çizimler ve Baskı Devre Çizimleri 
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7.1.2. Uzaktan Araç Kontrol Kartı 
STM32F103 işlemci kartı üzerinde STM32F103C8T6 işlemci entegresi bulunmaktadır. 

 

ARM Cortex M3 32 Bit mimarisine sahiptir. Bu işlemci kartı aracın uzaktan kontrol devresinde 

kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 7.1.2.1. STM32F103 İşlemci Kartı 
 

10 analog giriş pini ve 32 dijital giriş-çıkış pini bulunmaktadır. Ayrıca bu pinlerin 15’i 

pwm sinyali üreten çıkışlardır. Performansı nedeni ile tercih edilmiştir. Kart üzerinde 16 kanal 

ADC, 7 kanal DMA, 7 adet zamanlayıcı (Timer), 2 adet I2C ,3 adet USART, 2 adet SPI, CAN 

Bus, USB 2.0 donanım seri portu bulunmaktadır. Özellikleri Tablo 12’ de verilmiştir. 

Mikrodenetleyici STM32F103C8T6 
  

Saat Frekansı 72 MHz 
  

EEPROM 4096 
  

SRAM 20KB 
  

Flash Hafıza 64KB 
  

Dijital Giriş-Çıkış Pinleri 32 
  

Analog Giriş 10 
  

PWM Çıkış 15 
  

Çalışma Gerilimi 2.0-3.6V 
  

I2C 2 adet 
  

USART 3 adet 
  

SPI 2 adet 
  

CAN Bus Var 
  

Tablo 13. STM32F103 İşlemci Kartı Özellikleri 
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Şekil 7.1.2.1. Şematik Çizimler ve Baskı Devre Çizimleri 

 

Şekil 7.1.2.2. Şematik Çizimler ve Baskı Devre Çizimleri 
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Şekil 7.1.2.3. Otonom Kontrol Kartı 3 Boyutlu Simülasyon Görünümü ve Devre Kartı Görseli 

 

7.1.3. Elektrikli Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

En genel manasıyla araç üzerinde bulunan farklı cihaz, parça ve sensörlerden gelen 

sinyallerin işlendiği ve bu işlenen sinyallere göre yine araç üzerinde bulunan donanımların 

kontrolünü gerçekleştiren merkezi bir kontrol merkezidir. Kontrol sisteminde birçok sensör 

çeşitli donanımlar bulunmaktadır. Bu donanımları Arduino Mega 2560 işlemcisi ile kontrol 

edilip çıkışa aktarılmaktadır. Kullanılan malzemelerin ayrıntıları aşağıda mevcuttur. 

• NRF 24L01-PA-SPA 

• ACS758 +-150A – ACS712 +-5A 

• Gerilim Bölücü için 750k ve 43 k direnç 

• LM 393 Hız Sensörü 

• DS18B20 Sıcaklık Sensörü 

• Arduino SD Card Modülü 

• 480x320 Tft ekran 

• LM2596 Güç Girişi 

7.1.3.1. Arduino Mega 2560 

 Arduino mega 2560 işlemci kartının üzerinde ise atmega2560 işlemci entegresine 

sahiptir. 54 dijital giriş ve çıkış pinine sahiptir. Bunlar aynı zamanda pwm sinyali üreten 

çıkışlardır. 16 analog girişe ve 4 uart donanım seri portuna sahiptir. 16 MHz Kristal osilatöre 

sahiptir. Usb bağlantısı ve bir güç girişi mevcuttur. Kolay kullanımı ve kütüphane zenginliği 

açısından tercih edilebilmektedir. 
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Mikrodenetleyici ATmega2560 

Saat Frekansı 16 MHz 

EEPROM 8 KB 

SRAM 4 KB 

Flash Hafıza 256 KB 

Dijital Giriş-Çıkış 54 Adet 

Analog Giriş 16 Adet 

Çalışma Gerilimi +5V DC 

Tavsiye Edilen Besleme Gerilimi 7-12V DC 

Besleme Gerilimi Limitleri 6-20V DC 

Giriş ve Çıkış Pin Başına Düşen DC Akım 40 mA 

3.3V Pini İçin Akım 50 mA 

Tablo 14. Arduino Mega 2560 Özellikleri 

7.1.3.2. NRF 24L01-PA-SPA 

 Nordic firmasınca geliştirilen NRF24L01 kablosuz modül, 2.4GHz frekansında 

kablosuz haberleşme yapmanıza imkân sağlayan düşük güç tüketimine sahip modüldür. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.2.2. NRF24L01 Kablosuz Modül 

Frekansı 2.4GHz bandında yayın yapabilir. 

Hız seçenekleri 250KBps, 1MBps ve 2MBps gibi hızlarda 

haberleşme hızı seçilebilir. 

Güç Tüketimi Ultra düşük güç tüketimi 

Çalışma Voltajı 1.9-3.6V 

IO Portları Çalışma 

Voltajı 

0-3.3V/5V 

Alıcı Hassasiyeti +7 dB 

Haberleşme 

Mesafesi 

Açık Alanda 250m 
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Boyutları 15x29mm 

Tablo 15. NRF24L01 Kablosuz Modül Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.2.2.1. Anten 

Çekim alanını ve kazancı arttırmak için yüksek kazançlı anten kullanıldı, özellikleri aşağıdaki 

gibidir. 

Frekans 2400-2483.5 MHz 

MHzVSWR <1.8 

Kazanç 12 dBi 

Maksimum Güç (W) 10 W 

Giriş Empedansı 50 Ω 

Anten Yüksekliği 320 mm 

Kablo RG174 

Kablo Uzunluğu 3 m 

Bağlayıcı Tipi SMA Erkek 

Tablo 16. Anten Özellikleri 

7.1.3.3. ACS758 +-150A – ACS715 +-12A  

 

 

 

 

 

 

    Şekil 7.1.3.3. ACS-758-150b Akım Sensörü 

Akımı ölçmek için batarya çıkışlarına seri olarak bağlanan acs-758-150b akım sensörü 

kullanılmıştır. Özel yükseltici ve filtre tasarım teknikleriyle donatılmış ve düşük gürültüde 

(parazitte) Çalışma bir sensördür. Akımın geçtiği yol ölçülen tarafla tamamen izole edilmiştir. 

Yüksek gerilim uygulamalarında ofset sapmasını önleyici bir yapısı vardır. Küçük ve modüler 

yapısı ile beraber devrede çok az yer kaplayan bu sensör hall effect mantığıyla çalışmaktadır. 
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Hall effect mantığı ise sensörün kollarından geçen akım, ölçülen tarafta bir manyetik alan 

oluşturur ve bu manyetik alan sensörün içerisindeki yapı sayesinde 0-5V aralığa dönüştürülür. 

Sensör birim amper başına 13.3 mV analog çıkış vermektedir. 

 

Maksimum Sürekli Akım Değeri 150 A 

Maksimum Anlık Akım Değeri 300 A 

Çıkış Voltajı 0-5 V 

Çift Taraflı Akım Ölçme Kabiliyeti +-150 A 

Tablo 17.  ACS758 +-150A – ACS715 +-12A Özellikleri 

7.1.3.4. Gerilim Bölücü 

Araçtaki bataryanın geriliminin anlık olarak ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçüm için 

maliyet açısından uygun olan voltage divider metodu kullanılmıştır yani gerilim bölücü metodu 

kullanılmıştır. Giriş voltajı direnç kombinleri ile mikrodenetleyicinin okuyabileceği gerilim 

seviyesine bölünür. Bu gerilim mikrodenetleyici kısmında analog değer olarak ölçülür ve çeşitli 

algoritma ve işlemler sayesinde ana gerilim ölçülmüş olur. Ölçülen sonuç araç içi ekrana yazılır. 

Maximum giriş voltajı 90V olduğunda çıkıştaki gerilim 5V olmaktadır ve direnç kombinasyonu 

buna göre seçilmiştir. 

Gerilim bölücü formülü aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.4. Gerilim Bölücü Devresi 

7.1.3.5. Hız Sensörü OKY3276-1 

 IR Optokuplör çalışma mantığıyla tasarlanmış bu sensör LM393 karşılaştırıcı 

entegresini kullanır. Düşük gürültüde çalışır ve çalışma akımı 15 mA seviyesindedir. Çalışma 

voltajı 3.3V ve 5V aralığında olan bu sensör çıkışında ise dijital bir bilgi verir. IR alıcı ve verici 

arasında herhangi bir engel gördüğünde 1 yani 5V sinyali üretir. Bu sinyal, işlemci tarafından 

sayılır ve çeşitli algoritmalarla km/s birimine çevrilir. Ucuz ve kolay kullanıma sahiptir. 
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Şekil 7.1.3.5. OKY3276-1 Hız sensörü 

 

 7.1.3.6. DS18B20 Sıcaklık Sensörü 

  DS18B20 9 bit ile 12 bit arasında santigrat biriminde sıcaklık ölçümü sağlayan bir 

sensördür. 3 bacağı bulunan sensör 5V GND ve verinin alındığı çıkış bacağına sahiptir. Çıkış 

ile Vcc arasına 4.7k Ω’luk bir direnç ile kombine edilerek daha verimli ölçümler yapılabilir. 

Düşük parazit yapısına sahip olan bu sensör mikrodenetleyici kartlarda çeşitli kütüphaneler 

kullanılarak ölçüm sonuçları ekrana yazdırılır. Düşük güç tüketimine sahip olduğundan 

doğrudan mikrodenetleyici güç çıkışından beslenebilir. Batarya kutusundaki her bloktan alınan 

sıcaklık değerlerinin en yüksek olanı BMS kartı tarafından belirlenir ve bu değer UART 

haberleşme protokolü ile AKS kartına gönderilir. AKS kartı ise bu bilgiyi ekrana yazdırır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.6. DS18B20 Sıcaklık sensörü 

 7.1.3.7. Arduino SD Card Modülü 

 AKS tarafından alınan veriler telemetri aracılığıyla yer birimindeki arayüz 

programına gönderilir ve burada log kayıtları tutulur fakat; istenmeyen bağlantı problemlerine 

çözüm olarak araç içindeki SD kart eş zamanlı olarak verileri saati ve dakikası ile beraber 

kaydeder. SPI haberleşme protokolü içerisinde yer alır.  
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Şekil 7.1.3.7. Arduino SD Card Modülü 

 7.1.3.8. Ds1302 Saat Entegresi 

   Araç kontrol sisteminde verilerin kayıt ve gönderiminde hangi verilerin hangi 

zamana ait olduğunun bilgisini almak için gerçek zamanlı saat entegresi kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.8. Ds1302 Saat entegresi 

 

 7.1.3.9. 480x320 Tft Ekran 

  Araç içinde sensörler gelen bilgileri görsel olarak görebilmek için Arduino mega 

uyumlu 480x320 büyüklüğünde renkli tft ekran kullanılmıştır. Hx8357 sürücüsüne sahip ekran 

kolay kullanıma sahiptir. Sensör bilgilerini araç kontrol ünitesi kartından kablolu olarak 

almaktadır.  

İ2C haberleşme protokolü ile AKS anakartından almaktadır. İ2C’nin avantajı ise ekran 

bölümüne daha az kablo taşınmasıdır. Bu yöntem ile veriler sadece iki adet kablo ile 

gönderilmektedir. 



94  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.9. 480x320 Tft Ekran 

 7.1.3.10. LM2596 Güç Kartı 

  12 V DC-DC dönüştürücü kaynaktan alınan güç bu kart sayesinde 5V seviyesine 

düşürülüp AKS kartındaki sensörleri ve diğer donanımları beslemektedir. Kartın 

kullanılmasındaki amaç ise dalgalanma ve parazitleri önlemek için kullanılmaktadır. Yaklaşık 

olarak 3 A çıkış verebilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.10. LM2596 Güç Kartı 

 

7.1.3.11. Araç İçi Haberleşme 

Araç içi haberleşme olarak BMS kontrol devresinin ds18b20 sıcaklık sensörlerinden 

aldığı en yüksek sıcaklık değeri uart protokolü ile AKS ana kartına aktarılmaktadır. AKS ana 

kartındaki bilgi ise ekrana İ2C veri yolu ile gönderilmektedir. UART protokolünden kısaca 

bahsedilecek olursa UART veya Evrensel Asenkron Alıcı Verici, verici tarafında paralel – seri 

veri dönüşümünü ve alıcı tarafında seri – paralel. Evrenseldir çünkü aktarım hızı, veri hızı vb. 

veri dönüşümünü gerçekleştiren seri bir iletişim cihazıdır.  

UART veya Evrensel Asenkron Alıcı Verici, seri iletişim ile ilgili özel bir donanımdır. 

UART için donanım, mikrodenetleyiciye entegre bir devre veya özel bir IC olabilir. Bunun için 

sadece iletişim protokolleri olan SPI veya I2C’ye zıttır.  

UART kendisine ait ayrı bir saatli alıcı ve vericiden oluşur. Elektriksel sinyal seviyeleri 

ve yöntemleri UART’a harici bir sürücü devresi tarafından gerçekleştirilir. 

UART, en basit ve en yaygın kullanılan seri iletişim tekniklerinden biridir. Neredeyse 

tüm mikrodenetleyiciler mimarileri için yerleşik UART donanımlarına sahiptir. UART 
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donanımını mikrodenetleyicilere entegre etmenin temel nedeni seri bir iletişim olması ve 

iletişim için sadece iki kablo gerektirmesidir. Kolay kullanım ve az kablolama nedeni ile BMS 

ile haberleşmede UART protokolü tercih edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.11. Haberleşme Çalışmaları 

 7.1.3.12. Arıza Tespiti 

 Araç üzerindeki donanımlarda oluşabilecek herhangi bir arıza durumunu AKS 

üzerinde tespit edip ekrana yazdırılmaktadır. Üç farklı arıza tespiti yapılmakta olup bunlar 

motor arızası, far arızası, BMS arızasıdır. 

 7.1.3.13. Motor arızası  

 Motorun sıcaklık değeri LM35 sıcaklık sensörü ile analog olarak ölçülür ve AKS 

kartında işlenir. Motor sıcaklık değeri limit değere geldiği zaman araç içi ekrana motor arıza 

uyarısı yazdırılır. 

 7.1.3.14. Far arızası 

  Araç donanımlarından olan far arızasını ise ACS712 akım sensörü ve arduino dijital 

girişlerinden tespit edilmektedir. Sürücü far kontağını açıp açmadığı işlemcinin dijital 

girişlerinden kontrol edilir. Kontağın açık olduğu tespit edildiği halde ACS712 akım 

sensöründen herhangi bir akım geçişi görülmediğinde arıza tespiti yapılmış olur ve araç içi 

ekranda araç far arızası durumu sürücüye gösterilir. 

 7.1.3.15. BMS Arızası 

  BMS kontrol devresi belli bir sıcaklıkta kontaktör bobin uçlarındaki enerjiyi keserek 

araç içine giden anahtarda açılmış olur. Bu durumda BMS devresinin kontaktörü önce ayrı bir 

12V DC-DC konvertör ile beslenmesi gerekmektedir. BMS devresindeki güç girişi lojik1 (5V) 

seviyesine düşürülür ve AKS kartındaki dijital giriş pinlerine bağlanır. AKS ana kartındaki 

yazılım BMS devresinden aldığı sinyal seviyesi düşük seviyeye düştüğünde arıza tespiti 

yapılmış olur ve araç içi ekrana BMS arıza uyarısı verilir. 
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  7.1.2.16. Araç İçi Ekran 

 Araç içinde görsellik ve kolay kullanım açısından tercih ettiğimiz hx8357 sürücülü 

Arduino Mega uyumlu 480x320 tft renkli ekran kullanıldı. Ayrıca görsel olarak üzerinde 

çalışmalar yapıldı ve AKS de işlenen verileri İ2C veri yolu ile göndererek ekranda tasarlanan 

göstergelere aktarıldı. Tft ekran yaklaşık olarak 30 adet kablo ile haberleşmektedir ve yazılım 

yükü biraz fazladır. Daha kolay kullanımı olmasından dolayı ekran modül haline getirildi ve 

İ2C ile haberleşme yolu ile veri alması sağlandı. Böylece hem anakarttaki yazılım yükü 

hafifletilmiş oldu ve aracın ön tarafına 30 adet kablo taşıması yerine 4 adet kablo taşınmış oldu.  

Bu kablolar güç kabloları olan 5V ve GND’dir, diğer iki kablo ise i2c hattı olan SDA ve SCL 

dir. İ2c haberleşme protokolü açıklanırsa I2C (Inter-Integrated Circuit), seri haberleşme 

türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve 

SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç duyulmaktadır.  

 I2C haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden master cihazı bulunur. Her 

haberleşmede bir tane master bulunmalıdır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için haberleşme 

hattına en az bir adet Slave (köle) cihaz bağlanmalıdır. Hatta bağlanan birden fazla slave 

cihazlardan hangisinin veri aktaracağına, master cihaz karar verir. Böylece hat sayısında bir 

değişiklik olmadan birden fazla cihazla haberleşme sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.16. Araç İçi Gösterge Ekranı 

  7.1.3.17. Yer Birimi ve Kayıtların Tutulması 

Kullanıcı arayüzü, aracın verilerini harici bir bilgisayardan izlemek için kullanılan bir 

arayüzdür. Bu projede C# programlama dili arayüz tasarımı için kullanılmıştır. Arayüz, Visual 

Studio programı ile tasarlanmıştır. Araç verileri hem bilgisayar ekranında gösterilir hem de txt 

formatında bilgisayarın belleğinde belirtilen adrese kaydedilir. Ayrıca kullanıcı arayüzde iken 

kayıtlar adındaki buton yardımı ile txt formatında tutulan log kayıtlarını görebilir ve okuyabilir. 

Arayüz seri port haberleşmesi yoluyla araçla iletişim kurar. Bilgisayarın seri portundan gelen 

bilgiler ekrana yansır. Bu şekilde, aracın dışından gelen veriler kolayca gözlenebilir. Arayüzde 
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sıcaklık, akım, voltaj, PİL seviyesi ve hız bilgisi gösterilir. Sıcaklık ve hız bilgisi 2 gösterge ile 

gösterilir. Gelen veriler istenmeyen seviyelere ulaştığında, ekranda uyarılar belirir. Arayüzün 

bağlanması ve bağlantının kesilmesi için 2 buton bulunur. Bu butonlar yardımıyla portlar ile 

bağlantı yapılır ve bağlantı kesilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.3.17. Kayıt Alma Çalışmaları 

7.1.3.18. Devre Çizimleri  

 Devre çizimine geçmeden önce ilk olarak kablolar ve devre tahtası yardımıyla yazılım 

iyileştirmeleri yapılmıştır ve bağlantı şeması çıkarılmıştır ardından baskı devre çizimleri 

yapılmıştır. Pcb devresinde yedek olarak 3 adet 15A’lik röle, sıcaklık sensörü girişi, dijital çıkış 

ve giriş pinleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 7.1.3.18.1. Şematik Çizimler Ve Baskı Devre Çizimleri 
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Şekil 7.1.3.18.2. Şematik Çizimler ve Baskı Devre Çizimleri 

 

Şekil 7.1.3.18.3. Elektrikli Araç Kontrol Kartı 3 Boyutlu Simülasyon Görünümü 
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Şekil 7.1.3.18.4. Devre Kartı Görseli 

 

7.2. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

 Batarya yönetim sisteminin amacı elektrikli araçlarda kullanılan bataryanın 

yönetimini sağlamaktır. Bataryanın güvenli çalışma parametreleri içerisinde kalmasını 

sağlayan, gerilim, akım, sıcaklık gibi batarya verilerini sürekli izleyerek verileri depolayabilen, 

bataryada belirlenmiş optimum değerlerin dışına çıkıldığında bataryayı yöneterek güvenli 

olarak çalışmasını sağlayan elektronik bir sistemdir. Bataryanın şarj kontrolünü sağlayarak 

kullanımı sırasında kalan enerjiye göre planlama yapabilmesi bataryanın şarj durumunu 

belirlemesi oldukça önemlidir. 

 7.2.1. 13S BMS Tasarımı 

 BMS tasarımı düzenlenirken ilk dikkate alınan öncelik güvenliktir. Entegrenin 

birbirine yakınlığı, kompanentler üzerinden açığa çıkacak olan ısıyı göz önünde bulundurularak 

yer düzenlemesi yapılmaktadır. Tasarım, 13 hücreye kadar dengeleme yapacak şekilde 

yapılmıştır. Devre üzerindeki kompanentler 13 hücrenin hepsi takılı ve piller dolu şarj değerleri 

göz önünde bulundurularak en hassas biçimde seçilmiştir. BMS tasarımı devre şeması ISIS de 

tasarlanmış olup Şekil 7.2.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7.2.1. BMS Devre Tasarımı ISIS Çizimi 

 

 7.2.2. Hücre Dengeleme Sistemi 

 BMS devresinde pasif devre elemanı kullanılmaktadır. Yüksek hücre gerilimini düşük 

ohm yüksek güçlü dirençler üzerinde dönüştürerek, düşük gerilimindeki hücrenin şarj olmasını 

sağlamaktadır. 

 

 7.2.3. Anahtarlama Sistemi  

 BMS anahtarlama elemanları olarak başlıca optoküplor, transistör ve taş direnç 

kullanılmaktadır. Hangi hücrenin şarj veya deşarj sırasında kapanması gerekiyorsa optoküplor 

işlemci tarafından tetiklenir ve devre kendini tamamladığı için transistör açılır ve fazla gerilim 

taş direnç üzerinden ısı olarak açığa çıkar. Hücre dengeleme sisteminin devre şeması Şekil 

7.2.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2.3. Hücre Dengeleme Sistemi Devre Şeması 
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 7.2.4. ADS1115-16 Bit Analog Dijital Dönüştürücü 

 Tasarlanan batarya yönetim sisteminde hücre gerilimlerinin tespitinin yanında bu 

değerlerin doğruluğu oldukça önemlidir. Gerilim tespitindeki küçük toleranslar bile batarya 

paketinin zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle BMS kartında yüksek çözünürlüklü ve 16 

bit değerinde analog dijital dönüştürücü ads1115 entegresinin modül kartları kullanılmıştır. 

Kullanılan işlemcinin standart ADC portları 10 bit yani max. 2^10=1024 değerini kullanıcıya 

vermektedir. Kullanılan ADS1115 entegreli modül 16 bit değerinde olup 2^16=65536 değerini 

dönüştürmektedir. Bu aralık batarya hücrelerinin doğru ve güvenilir ölçülmesi için oldukça 

önemlidir. Birim milivolt başına düşen değer aralığı hassas ölçüme müsaade etmektedir.  

 Tek modülde 4 ADC bulunmaktadır. Bu değerler işlemciye I2C protokolü ile 

aktarılmaktadır. Araç üzerinde bulunan 13 seri batarya kutusunun her hücresini ölçebilmek için 

4 adet ADS1115 dönüştürücü kullanılmıştır. I2C ile haberleşen kartların her birine ayrı adresler 

tanımlanarak I2C bus hattı oluşturulmuştur. Hücre gerilimlerinin, sıcaklığın ve batarya 

kutusundan çekilen akımın gösterildiği kullanıcı arayüz lcd ekranı I2C bus hattına dahil 

edilmiştir. 16 bitlik ADC dönüştürücünün devre şeması şekil 7.2.4’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 7.2.4. 16 bitlik ADC Dönüştürücünün Devre Şeması 

 Modül kartlarının adres pinleri 0x48,0x49,0x4a,0x4b ve lcd ekranının adresi 0x27 

olacak şekilde ayarlanmıştır. I2C bus hattının en büyük avantajı arduino kartının besleme 

voltajının anlık değişimi kartın voltaj referansını da değiştirmektedir bu durum ise arduino 

üzerinde bulunan 10 bitlik ADC değerlerinin değişmesine ve kalibrasyonunun bozulmasına 

neden olmaktadır. ADS1115 kartı ise referansı kendi içinde otomatik olarak ayarlayıp arduino 

kartına I2C hattı üzerinden slave cihaz olarak göndermektedir. 13 seri batarya kutusundaki 

standart ADC kullandığında 13 ayrı analog pine ihtiyaç varken I2C bus hattına dahil edilen 

ADS1115 modülleri arasında 2 adet pin işgal etmektedir. Hem yazılım yükünü azaltmakta hem 

de batarya yönetim sistemi kartının verimini yükseltmektedir. 
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1.Adafruit_ADS1115 ads1(0x48); 

2.adc0=ads1.readADC_SingleEnded(0); 

3.hucre4=(adc0*0.1875) /1000; 

Tüm hücreler ilk önce hassas metal film dirençler ile 0-5 V seviyesine indirilir. ADS1115 

modülünün birim başına dijital değeri 0.1875 olarak ayarlanmıştır. Yukarıdaki kod ile volt 

seviyesine dönüştürülmektedir.   

 7.2.5. 74HC595 Shift Register 

 13 adet seri hücreden oluşan batarya paketinin şarj esnasında pasif olarak 

dengelenebilmesi için her hücrede anahtarlama yapısı bulunmaktadır. Anahtarlama elamanı 

olarak BD139 NPN türü transistör seçilmiştir ve her bir transistör işlemci algoritması tarafından 

kontrol edilmektedir. Bu sinyal uçları ise 13 adet giriş/çıkış pinine ihtiyaç duymaktadır. İşlemci 

de fazla pin kullanmak yerine 2 adet 74hc595 seri bağlanarak dijital pin çoğaltma işlemi 

yapılmaktadır. 74hc595 entegreleri seri giriş paralel çıkış modunda (SIPO) modunda 

kullanılmaktadır.2 shift register entegresi arduino üzerinden 3 pin çıkışı toplamda 16 adet dijital 

pin çıkışı elde edilmiş olur.  

Registerlara veri girilmek istediğinde latch pini lojik 0 seviyesine çekilir ve seri olarak data 

girişi yapılır ardından çıkışa aktarılması için clock pinine saat darbesi verilir ve çıkışlarda 

girilen data görülür. Şarj/deşarj esnasında kullanılan algoritmada balans değerinin dışına çıkan 

hücre bayrak çeker ve değişken değeri lojik1 e eşitlenir bu işlem tüm hücreler için tekrarlanır 

ve data girişi olarak 74hc595 entegresinin çıkışlarına aktarılır ve gereken hücrelerin 

optoküplörleri aktif edilerek pasif dengeleme işlemi başlatılmaktadır.74HC595 shift register 

devre şeması şekil 7.2.5’de verilmiştir. 

 

Şekil 7.2.5. 74HC595 Shift Register Devre Şeması 
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 7.2.6. Gerilim Bölücü Devre 

 Gerilim bölücü devre, giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasına iki direncin birbirine seri 

olarak bağlanmasıyla yapılan bir devredir. Giriş geriliminden farklı gerilimler elde etmek için 

kullanılmaktadır.  

 BMS sisteminde her hücre için gerilim bölücü devresi kullanılmıştır. Buradaki amaç, 

ortak kullanılan besleme kaynağını istenilen gerilime indirgemek ve daha ideal bir gerilim 

değeri sağlayıp hücrelerin güvenli bir şekilde beslenmesini sağlamaktır. Şekil 7.2.6’da gerilim 

bölücü devre şeması gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.2.6. Gerilim Bölücü Devre Şeması 

 7.2.7. İşlemci  

 BMS devre kartının işlemcisi olarak Arduino nano işlemcisi kullanılmıştır. Hem 

kullanışlılık hem de ufak boyutlarından dolayı seçilmiştir. Arduino Nano işlemcisi Şekil 

7.2.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7.2.7. Arduino Nano İşlemci 

 7.2.8. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) Özellikleri  

 Otonom aracın güç grubunu oluşturan Lİ-ON temelli pillerin güvenli işletim sınırları 

içerisinde çalışması için batarya yönetim sistemi kartı çeşitli güvenlik önlemleri almaktadır. 

a. Aşırı Şarj Koruma  

 Lİ-ON temelli pillerin güvenli işletim sınırları içerisinde çalışması için maksimum 

hücre gerilimi 4.20 volt seviyesinde olmalıdır. Batarya paketinin şarjı esnasında herhangi bir 

hücre 4.25 volt seviyesini geçtiğinde batarya hattında bulunan kontaktörün bobin enerjisi kartın 
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üzerinde bulunan röleler tarafından açık devre yapılmaktadır ve batarya paketinin enerjisi 

kesilmektedir. 

b. Aşırı Deşarj Koruma  

 Lİ-ON pillerin güvenli işletim sınırları içerisinde çalışması için hücre gerilimleri 

minimum 3.2 volt seviyesinde olmalıdır. Batarya yönetim sistemi kartı herhangi bir hücrenin 

gerilimi 3.18 volt seviyesinin altına düştüğünde enerjiyi otomatik keserek kullanıcı ekranında 

görsel uyarı vermektedir. 

c. Yüksek Sıcaklık Koruma  

 Batarya paketinde 3 farklı noktadan LM35 analog sıcaklık sensörü ile ölçüm 

yapılmaktadır. Sıcaklık belirlenen seviyenin üstüne çıktığında sesli uyarı vererek kullanıcıyı 

uyarmakta ve belirlenen sıcaklık değeri + 15 derece fark olduğunda ise otomatik olarak batarya 

paketinin enerjisi BMS kartı tarafından kesilmektedir, ayrıca buzzer, flaşör kullanılarak görsel 

ve işitsel uyarı vermektedir. 

d. Yüksek Akım Koruma  

 Pil grubunun güvenli bir şekilde deşarj veya şarj edilmesi güvenlik açısından oldukça 

önemlidir. Tasarımı yapılan BMS kartı belirlenen akım değerinin üstüne çıkıldığında otomatik 

olarak enerji kesilmektedir. Akım sensörü olarak lts25-a akım transdüseri kullanılmıştır ve 

birim akım başına 0.025 mv değer üretmektedir. Bu değer ACS1115 16 bit ADC modülü 

tarafından ölçülüp işlemci tarafından hesaplanmaktadır. Ayrıca kullanılan akım sensörü çift 

taraflı olarak akım ölçme kabiliyetine sahiptir. Bu durum ise bu akım sensörünün hem şarj hem 

deşarj esnasında kullanılmasına olanak sağlamaktadır. LTS25 akım sensörü şekil 7.2.8’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.2.8. LTS25 Akım Sensörü 

e. Kademeli Fan  

 BMS kartının verimliliği enerji tasarrufu açısından oldukça önemlidir. Belirlenen 

seviye aralığında fan otomatik olarak çalışmakta ve batarya paketini soğutmaktadır. Batarya 

paketinin üzerinde bulunan fanlar ise kart üzerinde bulunan röle kontakları ile kontrol 

edilmektedir. 
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f. Rs485 Modbus  

 Araç üzerinde bulunan araç kontrol sistemi ile batarya yönetim sisteminin koordineli 

bir şekilde çalışabilmesi için bir haberleşme ağı oluşturulması gerekmektedir. Araç içinde 

bulunan ekranda batarya yönetim sistemi tarafından ölçülen hücre gerilimleri batarya paketinin 

sıcaklığı batarya paketinden çekilen akım araç kontrol sistemine RS485 protokolü ile 

atılmaktadır. Hem batarya yönetim sistemini kullanıcı ara yüzünden hem de araç içi ekrandan 

güç grubuna ait kritik veriler görüntülenebilmekte ve müdahale edilebilmektedir bu durum ise 

işlevselliği ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmaktadır. RS485 modbus protokolü araç 

kontrol sisteminde ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. RS485 Modbus devre şeması şekil 7.2.8.1’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2.8.1. RS485 ModBus Devre Şeması 

 7.2.9. Örnek Şema  

 Aracın elektrik örnek şeması Şekil 7.2.9’teki gibi oluşmaktadır batarya paketinden 

çıkan + uç batarya yönetim sistemi üzerindeki akım sensörüne giriş yapmaktadır ardından akım 

sensöründen çıkan hat kontaktörün kontak uçlarına girerek yük hattına gitmektedir. Batarya 

yönetim sistemi güvenlik önlemi olarak enerjiyi kestiği taktirde kontaktör bobinin üzerindeki 

gerilimi keserek kontakların açılmasını sağlamaktadır.  
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Şekil 7.2.9. BMS Örnek Şema 

 

 7.2.10. Güç Katı  

 Başlıca devre besleme elemanları olarak Lm2596 voltaj regülatörü ve 7805 voltaj 

regülatörü. Lm2596 giriş entegresi 12v ile beslenmektedir 12v beslenme röleler ile 

çalışmaktadır, çıkış gerilimi devrede bulunan işlemci beslenmektedir. 2 adet bulunan 7805 

entegresinin birisi ile ADC modülleri ve diğer entegreler, register entegreleri ve diğer sensörler 

beslenmektedir. BMS besleme regülatörü şekil 7.2.10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2.10. BMS Besleme Regülatörü 

 7.2.11. Kullanıcı Arayüzü Kontrol Algoritması  

 Batarya yönetim sistemi üzerinde bulunan ekran sayesinde tüm hücre gerilimleri 

sıcaklık ve akım değerleri görülmekte ayrıca şarj işlemi ve deşarj işlemi üzerindeki butonlar ile 

başlatılabilmektedir. Batarya yönetim sisteminin işlevselliği açısından oldukça önemlidir. 

Kullanıcı kontrol arayüzü deney devresi şekil 7.3.11’de verilmiştir. 
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Şekil 7.2.11. Kullanıcı Kontrol Arayüzü 

 7.2.12. Şarj Kontrol Algoritması  

 Şarj sırasında belirlenen bir balans değerinde örneğin 4.15 volt seçilmektedir. 

Hücreler şarj olurken herhangi bir hücre belirlenen bu değeri geçtiği taktirde kartımızın 

üzerinde bulunan 5w 10 ohm direnç üzerinden by pass edilmektedir ve hücrenin daha fazla şarj 

olması engellenmektedir. 13 adet hücrenin hepsinin by pass dirençleri açıldığında şarj işlemi 

tamamlanmış demektir ve BMS kartı tarafından otomatik olarak şarj işlemi kesilmektedir. Bu 

işlemler deşarj içinde aynı sırayı takip etmektedir. 

  Batarya yönetimi sistemi hakkında gerekli bilgilendirmeler ve araştırmalar yapılmış 

olup devrenin PCB baskı şeması ve gerçek modeli şekil 7.2.12’de verilmiştir. Devrenin testleri 

yapılarak araç üzerinde montajı gerçekleştirilmiştir. Araçta kullanılan BMS devresi TÜBİTAK 

2020 Efficiency Challenge yarışmasında yerlilik etiketi almıştır. 

 

Şekil 7.2.12. Devre PCB Baskı 
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Şekil 7.2.13. BMS Devre 3D Gösterimi 

 

Şekil 7.2.14. Batarya Yönetim Sistemi Devresi 
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7.3. Batarya Paketi 

Lityum iyon pil seçiminde Samsung 22p pil modeli seçilmiştir. Bir hücrede 15 paralel 

lityum iyon pil bağlantısı yapılmıştır. Uzun ömür ve yüksek verim için piller hücrelemeden 

önce denetlenmiştir ve araç üzerine monte edilmiştir. Şekil 7.3’ de yapılmış olan batarya kutusu 

gösterilmiştir.  

Şekil 7.3. Batarya Paketi 

 

7.4.Yerleşik Şarj Birimi 

 Yerleşik şarj birimi bir bataryanın şarj deşarj olmasına sıcaklığına bataryanın 

geçmişine ve bataryanın kullanımı gibi bir çok unsure bağlıdır. Elektromobil şartnamesine bağlı 

kalarak arac için hazırlanan olan yerleşik şarj birimi hem bataryanın hızlı şarj edilmesi hemde 

şebeke gerilimi ile kullanılması en önemli özelliklerindendir. Şarj biriminin çıkış gücü 500 watt 

ve üzeri olucak şekilde tasarlanmıştır. Amacımız elektrikli aracın güvenli bir şekilde 

bataryalarının şarj olması için izole bir sistem halinde tasarlayıp üretmektir. Yapılacak tasarım 

2 kısımdan oluşmuştur. Bunlar güç ve kontrol kısmıdır. Sistemdeki izoleler trafolar ile 

sağlanmıştır. Sonuç olarak: 54.6 Volt, 500 Watt güçe sahip yerleşik sarj birimi yapılmıştır. 

7.4.1. IRFP460N Mosfet  
Üreteceğimiz yerleşik şarj biriminde akım gerilim kontrolü için anahtarlama elamanı 

olarak mosfet tercih edilmiştir. Piyasa oldukça yaygın bir kullanıma sahip kolay 

anahtarlanabilme ve maliyet gibi unsurlardan dolayı IRFP460N n kanallı mosfet seçilmiştir. 

Kullanılacak mosfet TO-247 kılıf tipindedir ve çıkış akımı 25 derece sıcaklıkta 20 amper 100 

derece sıcaklıkta 13 amperdir. Mosfetin üzerinden geçen anlık pick akım değeri ise maximum 

62 amper dir. Tüm sistemlerde olduğu gibi yerleşik şarj birmindede verimlilik oldukça 
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önemlidir ve tercih edilen IRFP460N mosfetinin iç direnci 0.25 ohm dur. Ayrıca tercih edilen 

IRFP460N mosfetinin drain source arası maximum gerilimi ise 500 volt civarındadır.  

Şekil 7.4.1.1’ de mosfetin sıcaklık-akım grafiği şekil 7.4.1.2’ de ise vgs-ıd grafiği 

verilmiştir. Anahtarlama işlemci tarafında yapılacağı için mosfeti anahtarlayabilmek için 

IR2110 gate driver kullanılmıştır aşağıda ayrıntılarından bahsedilmiştir. 

 

Şekil 7.4.1.1. Sıcaklık-Akım Grafiği                      Şekil 7.4.1.2. Vgs-Id Grafiği 

7.4.2. Half Bridge Yapısı 

Batarya paketimizin nominal gerilimi 48 volt’dur tam şarjda ise 54.6 volt olmaktadır. 

Yerleşik şarj birimimizde genellikle 1000 watt ve üzeri sistemlerde tercih edilen full bridge 

topolojisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Çıkış gücü olarak 500 watt elde edilmesi için devrenin çıkışından en az 10 amper akım 

geçmelidir. Şebeke elektriğinden alınan 220 volt ac gerilimi köprü diyotlar vasıtasıyla 

doğrultma işlemi tamamlanacaktır.  

Ardından dc baralarda bulunan kapasitörler ile sinyal filtrelenerek gürültü en aza 

indirilecektir. Kapasitörlerde rms değerin 1.41 katı olan 300 volt seviyelerine şarj olucaktır. 

Yüksek frekanslı izle trafo ile 56 volt civarı çıkış alınacaktır. Gerilim düşümü seviyesi yüklü 

testlerde tespit edilip trafo sarımı orantısal olarak değiştirilecektir. 

 

 

Şekil 7.4.2.1. Doğrultucu Katı 
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Şekil 7.4.2.2. Full Bridge Yapısı 

 

Şekil 7.4.2.3. Çıkış Katı 

7.4.3. IR2110 Gate Drıver 

Full bridge yapısında bulunan mosfetleri anahtarlamak için bir gate sürücüye ihtiyaç 

vardır. Tasarımımızda gate driver olarak IR2110 sürücülerini tercih ettik. Oldukça yaygın bir 

kullanımının olması ve maliyeti açısında IR2110 tercih edilmiştir. Çıkış akımı +-2 amper 

civarında olan IR2110 entegresinin mosfetlerin daha iyi doyuma ve kesime girebilmesi için 

besleme gerilimi 15 volt civarındadır. Ayrıca yüksek anahtarlama hızı olduğundan dolayı 

uf4004 serisi hızlı diyotlar kullanılmıştır. 
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Şekil 7.4.3. Gate Driver 

 

7.4.4. İşlemci DSPIC30F4011 

Yerleşik şarj biriminin kontrolünü sağlayacak kontrolcü smd kılıf dspic30f4011 olarak 

seçilmiştir. Dspic serici kontrolcülerin genel kullanım alanları güç kontrol kısmıdır. Ve tercih 

edilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi ise tamamlayıcı pwm çıkışlarının bulunmasıdır. 

Bu çıkışlar ayrı ayrı olarak çalışabildiği gibi tamamlayıcı mod ile de çalışabilmektedir bu 

özellik ise mosfetlerin daha kolay anahtarlanabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca harici osilastör 

yazılım arayıcılığı ile 4x 8x ve 16 x olarak yükseltilebilmektedir. 30 adet input output pini olan 

işlemcinin analog giriş pinleri ise 10 bit çözünürlüğünde okuma yapmaktadır. Sistemde 

sensörler arayıcılığıyla ölçülen akım ve gerilim değeri analog girişlerden 10 bit çözünürlüğünde 

okunmaktadır. Gelen akım ve gerilim bilgisine göre mosfetler anahtarlanmaktadır. 
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Şekil 7.4.4. İşlemci dspic30f4011 

      7.4.5. AMC1200/B  

AMC1200/B entegresi için gerileme ayrı akıma ayrı olacak şekilde isiste devre 

tasarlanacaktır. Buradaki amaç şarj süresince gerilimi ve akımı kontrol etmektir. 

  Kontroller dspic30f4011 mikro işlemciyi kodlayarak AMC1200/B entegresinden gelen 

bilgiler ile çıkış üzerindeki batarya bilgilerini karşılaştırarak şarj durumunu devam ettirecek 

veya kesecektir. İzole bir sistem olması için AMC1200/B kullanılacaktır. Kullanılma amacı 

kendi içerisinde izoleli bir opamptır. 12 Volt ve 5 Volt ayrı beslemeleri vardır. 

 

Şekil 7.4.5. Amc1200b 
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7.4.6.  LTS25 Akım Sensörü 

Sistemin çıkış uçlarına seri bağlı lts25 akım tafosu bağlanmıştır. Devrede bulunan 

primer akımını belli seviyede düşürerek seconder akım olarak diğer tarafa iletilir. Sensor çıkışı 

sistemin kontrolcüsüne gider ve kontrolcü akımı hesaplar. Hesaplanan akım istenmeyen 

seviyelere çıktığında pwm sinyalinin duty cycle değeri ayarlanır böylece akım sabit oranda 

tutulmaya çalışılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.4.6.  LTS25 Akım Sensörü 

7.4.7. Volt AC/12 Volt DC Izole Trafo 

Sistemdeki diğer elemanların   beslemelerini sağlamak amaçlı 2 adet 220 Volt AC/12 

Volt DC izole trafolar kullanılacaktır. 5 Volt beslemesi için trafolardan birine bağlı LM7805 

entegresi ile sağlanacaktır.12 volt dc çıkış ise 7812 entegresi ile sağlanıp elemanlar 

beslenecektir.ayrıca ır2110 gate sürücülerin beslemeleri 7815 entegresinin çıkışından 

sağlanacaktır. Mosfetler tam olarak doyum veya kesime ulaşamaz ise daha fazla ısınacaktır gate 

sürücülere 15 volt verilerek tam doyum ve tam kesimin sağlanması hedeflenmektedir. 

Şekil 7.4.7.1. 15v – 5v Çıkışlar 

Şekil 7.4.7.2. 12v Çıkış 
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Tasarlanan yerleşik şarj birimi devresi testleri başarı ile geçmiş olup yüzey montaj devre 

hali yapılmıştır. 3D tasarım kısmında gözüken kompanentlerin bir kısmı devrenin son kızmında 

alt taraftan bağlantıları gerçekleştrilmiştir. Tüm testler test devresinde yapılmıştır. Eksiklikler 

belirlenip son devre kısmında düzeltilmiştir.  

7.4.8. Devre Tasarımı 

 

Şekil 7.4.8.1. PCB 3D görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.4.8.2. Devrenin Son Hali 
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8. Güvenlik Önlemleri 

8.1. Acil Durum Butonları 

 

Şekil 8.1. Acil Durum Devresi 

Yarış esnasında aksi bir durumun yaşanmaması için dışarıdan müdahale ile enerji 

kesilebilir olacaktır. Zayıf akım ile acil enerji kesme mantığı ile enerji kesilecektir. 

Bataryanın çıkışında bir adet aşırı akım kesici bulunmaktadır. Aşırı akım kesiciden sonra 

normalde kapalı acil stop butonları kontaktör bobinini enerjilendirir ve kontaktör 

normalde açık olan kontağını normalde kapalı konumuna getirir. Herhangi bir acil 

durumda ise acil stop butonlarına basıldığında anahtar açık hale gelir ve kontaktör 

bobininin enerjisi kesilmiş olur. Böylelikle enerji akışı kontaktör kontağının açık hale 

geçmesi ile kesilmiş olur. Aşırı akım kesici olarak otomatik sigorta tipi belirlenmiştir ve 

değeri yaklaşık olarak 50 amperdir. 

 

8.2. Ana Kol Akımının Kesilmesi  

Kontrol kartında bulunan yazılım ile yüksek sıcaklık, aşırı akım gibi durumlar dikkate 

alınarak enerji kesimine karar verilecektir. Enerji kesimi SW180 kontaktörünün sürücü- 

batarya ve motor arasında kullanılması ile gerçekleştirilecektir. Fazla akım çekmesi veya 

bataryanın aşırı ısınması durumunda AKS sistemi direk kontaktörün çekmesini 

sağlayacaktır. 

 

Şekil 8.2. Araç Üzerinde Bulunan Acil Durum Butonu 
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8.3. Uzaktan Kontrol Uygulaması 

Aracın uzaktan kontrolünün yapılması amacıyla android uygulama tasarlanmıştır. 

Android uygulama aracın gaz, fren, direksiyon, korna ve far kullanımının sağlanabileceği 

şekilde tasarlanmıştır. Bu uygulama MIT App Inventor ile tasarlanmış ve mevcut sisteme 

entegre edilmiştir. Uygulamanın araç ile haberleşmesi için bluetooth haberleşmesi 

sağlanmıştır. 9 adet buton bulunmaktadır. Bluetooth bağlantısının sağlanması için 

“Bağlantı Ara” butonu, bağlantıyı kesmek için “Bağlantıyı Kes” butonu bulunmaktadır.  

Uygulama görseli aşağıdaki gibidir. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.3. Mobil uygulama görseli 

Mobil uygulama ile aracın ileri-geri ve sağ-sol dönüşleri yapılmakla beraber farlar ve 

korna kullanımını da gerçekleştirmek mümkündür. Uygulama araç bluetooth’u ile 9600 

baudrate hızı ile haberleşme sağlamaktadır. Uygulamanın çalışma şekli butonlara 

basıldığında belirli karakterlerin bluetooth aracılığıyla araca veri gönderilmesiyle 

oluşmaktadır. 

9. Test 

 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışması için şartnamede belirtilen tüm görevlerin 

yerine getirilmesi için Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanı içerisinde Mühendislik- 

Mimarlık Fakültesi içerisinde tahsis edilen yerde yarışma şartnamesinde verilen örnek parkur 

göz önünde bulundurularak ekibimiz tarafından bir parkur oluşturulmuştur. Şekil 9.1’ de parkur 

görülmektedir. 
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Şekil 9.1. Test Parkuru 

  Parkur oluşturulurken teknik kontrollerin gerçekleştirildiği alan örnek alınarak iki ayrı 

parça olarak düzenlenmiştir. Burada amaç parkurun bir kısmında temel görev olan uzaktan 

başlatma, durdurma, engelde durma gibi temel işlemler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca yine bu kısımda aracın dönüşlerinin stabilitesi için çalışmalar yapılmaktadır. Parkurun 

diğer kısmında ise kavşak, dönüşler ve park alanı oluşturulmuştur. Yarışma şartnamesinde 

verilen örnek levha bilgileri gözetilerek yaptırılan levhalar ile çeşitli senaryolar geliştirilerek 

aracın gerçek bir ortamda test edilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle çalışmamızda olan 

eksiklikler tespit edilerek doğru ve çalışır şekilde giderilmektedir. Oluşturulan parkura ait 

görseller Şekil 9.2, Şekil 9.3 ve Şekil 9.4’ de verilmiştir.   

 

 

Şekil 9.2. Testi İçin Parkur Alanı 
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Şekil 9.3. Test İçin Parkur Alanı 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.4. Test İçin Parkur Alanı 
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