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1. Takım Organizasyonu 
 
Gümüş Arge Takımı; bilgisayar, elektrik-elektronik, kontrol-otomasyon ve makine 

mühendisliği lisans öğrencilerinden oluşan disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Organizasyon; 

yazılım, elektronik ve mekanik ekipleri olarak üç ana gruptan oluşmaktadır. Her bir grubun 

başında ilgili alanlarda akademik çalışmalarını sürdüren yetkin ekip liderleri bulunmaktadır. 

 

  

Yazılım Ekibi 
 
       Yazılım ekibi, biri takım lideri olmak üzere 6 mühendisten oluşmaktadır. Ekibin başlıca 

çalışma alanları aşağıda sıralanmıştır: 

• Aracın kontrol sistemi 

• Şerit takip sistemi 

• Aracın karar mekanizması 

• Otonom sürüş algoritması ve simülasyon çalışmaları 

• Tabela tanıma sistemleri 

İsmet Dağlı (25) 

Colorado School of Mines'ta yapay zeka alanındaki uygulamaların yüksek hızlı hesaplanması 

konusu üzerinde doktora yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olmuştur. Gümüş Arge Takımı’nın yazılım ekibinde görev almakta ve 

yazılım ekibinin liderliğini üstlenmektedir. 
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 Cahid Enes Keleş (20) 
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 3. Sınıf öğrencisidir. Gümüş Arge 

Takımı’nın yazılım ekibinde görev almaktadır. Otonom sürüş algoritmaları ve simülasyon 

üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Esat Yusuf Gündoğdu (20) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 3. sınıf öğrencisidir. Gümüş 

Arge Takımı’nın yazılım ekibinde görev almaktadır. Aracın kontrol sistemi üzerinde 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Himmet Emre Çimen (20) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde 2. Sınıf öğrencisidir. Gümüş 

Arge Takımı’nın yazılım ekibinde görev almaktadır. Aracın tabelaları tespit eden yapay zeka 

modelinin hazırlanmasında görev almaktadır. 

Mehmet Eymen Ünay (20) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde 3. Sınıf 

öğrencisidir. ÇAP kapsamında Bilgisayar Mühendisliği eğitimine de devam etmektedir. 

Gümüş Arge Takımı’nın yazılım ekibinde görev almaktadır. Aracın karar mekanizmalarını 

yürüten kontrol yazılımı üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

 Ahmet Ramazan Çapoğlu (20) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisidir. Gümüş 

Arge Takımı'nın yazılım ekibinde görev yapmaktadır. Aracın şerit takibi üzerine çalışmakta ve 

deneme pistinin hazırlanmasına yardım etmektedir. 
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Elektronik Ekibi 

Elektronik ekibi, biri takım lideri olmak üzere toplam 4 mühendisten oluşmaktadır. Ekibin 

başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır: 

·        Aracın elektronik aksamının genel planı ve bağlantıları 

·        İhtiyaç duyulan elektronik kartların temini ya da tasarımı 

·        Aracın haberleşme sistemi 

·        Bataryalar ve batarya yönetim sistemleri 

   Muhammed Mustafa Kızmaz (24) 
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2019 yılında mezun 

olmuş, Boğaziçi Üniversitesi’nde elektronik alt dalında yüksek lisans öğrenimine devam 

etmektedir. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta çip tasarımı üzerine tam zamanlı olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. Gümüş Arge Takımı’nın kaptanlığını ve elektronik ekibinin birim 

sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadır. 

Mahmut Demirok (20) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde 2. sınıf 

öğrencisidir. Gümüş Arge Takımı’nın elektronik ekibinde  görev  almaktadır.  Aracın 

haberleşme ve batarya yönetim sistemi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Muhammed Ali Candan (21) 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde 2. Sınıf 

öğrencisidir. Gümüş Arge Takımı’nın elektronik ekibinde görev almaktadır. Aracın tahrik 

sisteminin elektronik kısımları üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Muhammed Sıddık Kılıç (22) 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nde 3. sınıf 

öğrencisidir. Gümüş Arge Takımı’nın elektronik ekibinde görev almaktadır. Araç için gerekli 

elektronik kartların tasarımı üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 
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Mekanik Ekibi 
  

Mekanik ekibi, biri takım lideri olmak üzere 3 mühendisten oluşmaktadır. Ekibin başlıca 
görevleri aşağıda sıralanmıştır: 

·        Aracın mekanik sistemi 

·        Aracın tasarımı 

·        Araç kabuk yapımı 

·        Şasi ve gövde imalatı 

Abdullah Münir Enes Özek (24) 
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’den mezun olup Tsinghua Üniversitesi 

Nükleer Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Aynı zamanda 

SDM Arge isimli mühendislik firmasında simülasyon mühendisi olarak çalışmaktadır. Gümüş 

Arge Takımı’nda mekanik ekibi birim sorumluluğu görevini sürdürmektedir. 

Hacı Mustafa Öztürk (21) 
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 3. sınıf öğrencisidir. Gümüş Arge 

Takımı'nın mekanik ekibinde görev almaktadır. Aracın dış tasarımı ve kabuk yapımında görev 

almaktadır. 

 

Muhammed Abdülkerim Yayla (22) 
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 3. Sınıf öğrencisidir. Gümüş Arge 

Takımı'nın mekanik ekibinde görev almaktadır. Aracın şasisi ve gövde imalatı konularında 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

1.2. İş-Zaman Çizelgesi 

 
 



8 

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 
       Ön tasarım raporundan sonraki süreçte raporda bahsedilen çalışmalara büyük ölçüde 

sağdık kalındı. Yapılan araştırmalar ve test sürecinde elde edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurularak gerekli görülen durumlarda birtakım değişiklikler yapıldı. 

 
2.1. Yazılım 

2.1.1. Yol Takibi 

Ön tasarım raporunda henüz test aşamasında olan SLAM yönteminin, simülasyonda 

yaptığımız denemeler sonucu beklentinin üzerinde sonuç verdiği görüldü. Simülasyon üzerinde 

SLAM ile yol takibinin ihtiyaçlarımızı oldukça iyi karşıladığı görüldü. Bu yöntemin gerçek 

testleri de yapıldı ve kullanımına karar verildi. Şerit takibi ile olan yol takibi algoritmasına ek 

olarak bu algoritmanın da kullanılması, parkur görevinin başarıyla yapılmasına çok büyük katkı 

sağladı. 

 
2.1.2. Park Algoritması 

 Önceki park yöntemi basitçe renkli görüntüde tabelayı tespit edip ekranın ortasında tutacak 

şekilde ilerlemeye dayanmaktaydı. Bu yöntem her ne kadar simülasyon üzerinde iyi sonuçlar verse 

de tabelayı sürekli olarak görmeyi gerektirdiği için gerçekte ışık yansımaları gibi olumsuz 

etkenlerden etkilenerek doğru bir şekilde çalışmayacağı öngörüldü. Bu sebeple farklı bir yöntem 

arayışına geçildi. SLAM yönteminin park konusunda birçok fayda sağlayacağı düşünüldü. SLAM 

algoritması simülasyon üzerinde test edildi ve daha dinamik, değişikliklere karşı daha fazla 

toleranslı ve gürbüz davrandığı görüldü. Bunun yanı sıra park tabelasının yerini saptayabilmek 

için yalnız bir defa görmesinin yetmesi bu yöntemin seçilmesinde önemli bir etken oldu. Bu 

sebeple park algoritması olarak bu yöntemin seçilmesi kararlaştırıldı. Park algoritması hakkında 

detaylı bilgi 6.4. Park Yöntemi bölümünde verildi. Park algoritmasındaki değişikliğin 

simülasyon üzerindeki gösterimi Şekil 1 ve Şekil 2 üzerinden ifade edilmiştir. 

 

 
              Şekil 1 Eski Park Modu                                                               Şekil 2 Haritalandırma Yöntemi 
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2.1.3 Takip Kamerası 

Ön tasarım raporu aşamasında yalnızca enkoder ve IMU kullanılarak odometri 

hesaplanması planlanıyordu. Ancak bu şekilde edinilen verinin yeterince sağlıklı olmayacağı 

öngörüldü. Bu sebeple araca bir adet takip kamerası eklenmesine karar verildi. Araçta kulanılan 

diğer kameranın da Intel markalı olması ve Intel’in iki kameranın birlikte kullanımına yönelik 

programları olması sebebiyle takip kamerasının modelinin Intel Realsense T265 olmasına karar 

verildi. Takip kamerası hakkında detaylı bilgi 4.1.1.2 Takip Kamerası bölümünde verildi. 

 

2.2 Mekanik 

 Ön tasarım raporunda yer alan şasi ile ilgili kararlar uygulandı ve şasiye son hali verildi. 

Belirlenen tekerlekler şasiye entegre edildi. Yine ön tasarım raporunda belirtildiği gibi aracın 

şasisine ve şartnamede yer alan uzunluk kısıtlamalarına göre araç kabuğu tasarımı tamamlandı. 

Ön tasarım raporunda belirtilmemiş olup eklenen mekanik güvenlik önlemleri 8 Güvenlik 

Önlemleri bölümünde açıklandı.  

 

2.3. Bütçe 

Tablo 1 Satın Alınan Malzemeler 
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Tablo 2 Satın Alınması Planlanan Malzemeler 

  

 

3. Araç Özellikleri 
 
  3.1 Araca Ait Genel Özellikler ve CAD Tasarımları 

 

Gerekli analizler sonrasında, üretilebilirlik konusu da göz önünde bulundurulduğunda 

aracın şasisi için 3 mm et kalınlığına sahip 50mm*50mm paslanmaz çelik kare profil (DIN 

17100-1980 RSt 37.2) tercih edilmiştir. Şasinin üretimi tamamıyla ekibimizin kendi imkanlarıyla 

yapılmıştır.  

 

  Araç gövdesi ve kabuğu için gerekli malzemelerin seçiminde; kullanılacak malzemenin 

şekil verilebilirliği, dayanıklılığı ve araca entegresinin kolaylığı dikkate alınmıştır. Bu 

özelliklerin yanı sıra, aracın hareket kapasitesinin maksimum verimlilikte olması için ağırlık 

minimumda tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, kullanılacak malzeme seçilirken aracın tasarımında 

elde edilmek istenen fütüristik çizgilerin üretim kolaylığı da göz önünde bulundurulmuştur. Tüm 

bu özellikler dikkate alınarak yapılan literatür taraması sonucunda gövde kısmında yüksek 

mukavemetli düşük alaşımlı çelik ve görünen kısımlarda ise hafifleştirilmiş çelik kullanılmaya 

karar vermiştir. 

  

Araca ait genel özellikler Tablo 3’te sıralanmıştır. 

 



11 

 

 

Araç Fiziksel Özellikleri Ölçü Birim 

Araç Uzunluğu 2780 mm 

Araç Genişliği 

 

1350 mm 

Araç Yüksekliği 1100 mm 

Aracın Yerden Yüksekliği 300 mm 

Aks Açıklığı 2240 mm 

Ön Teker Ölçüleri 115 / 70 / D16 # 

Arka Teker Ölçüleri 185/65/R14  

Ön Tekerler Arası Açıklık 1100 mm 

Arka Tekerler Arası Açıklık 1035 mm 

Koltuk sayısı 4 # 

Tahrik Motor Gücü 1.2 kW 

Tahrik Motor Verimliliği 85 % 

Batarya Nominal Voltaj 60 V 

Batarya Kapasitesi 1200 Wh 

Tablo 3 Araca Ait Genel Özellikler 
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Aracın CAD Tasarımı: 

 

Aracın CAD tasarımının farklı açılardan görünümüne ait görsellere Şekil 4, 5 ve 6’da yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 
Şekil 4 Aracın Ön Çapraz Görünümü 

 
 
 

 
Şekil 5 Aracın Sol Yan Görünümü 
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Şekil 6 Aracın Arka Görünümü 

 

3.2 Şasi ve İskelet 

 

   3.2.1 Şasi 

 

Şasi, maliyet ve üretim kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda 3mm et kalınlığındaki 

50*50 mm paslanmaz çelik profilden (DIN 17100-1980 RSt 37.2) üretilmiştir. Şasi tasarımı 

geleneksel şasi tasarımlarından yola çıkılarak aracımıza en uygun olacak şekilde tamamen 

takımımız tarafından Fusion 360 kullanılarak tasarlanmıştır. 

 

Öncelikle, profiller yapılan tasarıma uygun olacak şekilde taş motoru ile kesilmiştir. 

Sonrasında takım üyelerimiz tarafından elektrod kaynağı ile birleştirilmiştir. Kaynağın sağlam 

olması için araştırmalar yapılmış ve araştırmalar doğrultusunda kaynak yapılan mekan ve kaynak 

yapılan malzeme istenilen şartlara getirilmiştir. Bu sayede kaynak sırasında sıçrama veya 

malzeme delinmesi gibi sorunlarla karşılaşma olasılığımız en aza indirilmiştir. 

 

Şasi materyali seçimi için yapılan mukavemet hesaplamalarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo 4 Şasi Mukavemet Hesaplamaları 

Materyal cinsi Profil boyutları(mm) Kesme 

Kuvveti(Mpa

) 

Materyal Akma 

Dayanımı (Mpa) 

Güvenlik Faktörü 

Çelik 50*50,5 63.74 250 3.9 

Çelik 50*50,3 89.69 250 2.8 

Çelik 30*30,5 211.43 250 1.2 

 



14 

 

 

���� �������� ÷ ����� ������İ = �Ü����İ� ����Ö�Ü 
 

 

50*50,5 mm Çelik profil            50*50,3mm Çelik Profil  

                   250 ÷ 63.74 = 3.9                               250 ÷ 89.69 = 2.8 

   

   30*30, 5 mm Çelik Profil 

250 ÷ 211.43 = 1.2 
 

  

Yapılan hesaplamalar sonucunda tabloya eklenilen güvenlik faktörleri belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda maliyet, mukavemet ve ağırlık kriterleri göz önüne alınarak 50*50 3 mm 

kalınlığındaki çelik profil araca uygun olarak seçilmiş, şasi bu materyalden imal edilmiştir. 

 

Şekil 7’de şasinin CAD çizimine, Şekil 8’de de üretilen şasinin fotoğrafına yer 

verilmiştir. 

 

  

 
Şekil 7 Şasinin CAD Çizimi 
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Şekil 8 Şasinin Gerçek Fotoğrafı 

 

3.2.2 İskelet 

  

 Araç iskeleti, kabuğun şasiye bağlanması, araç bütünlüğünün dış etkilere karşı korunması 

ve araç içerisindeki elektronik aksamların veya içerde bulunabilecek kişilerin dış etkilerden 

korunması için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hem aracı hedeflenen ağırlığın üzerine 

çıkarmayacak hem de gerekli muhafazayı sağlayacak bir araç iskeleti tasarlanması 

hedeflenmiştir. Materyal olarak yapılan araştırmalar sonucu 30*30, 3 mm çelik profilde karar 

kılınmıştır.  

 

 Tasarımı yapılırken daha önceden yapılmış olan iskelet örnekleri incelenmiş ve kabuk 

tasarımıyla uyumlu olarak Fusion 360 ile bir tasarım elde edilmiştir. 

 

İmalat yöntemi olarak şasi imalatında olduğu gibi elektrod kaynağı kullanılarak iskelet 

bileşenlerini birleştirme yöntemi kullanılması hedeflenmektedir. 
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Aracın hedeflenen iskelet görünümünün CAD çizimi Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 9 Aracım hedeflenen iskelet görüntüsü 

 

3.3 Direksiyon Sistemi  

 

Aracımızın direksiyon sistemi; direksiyon kutusu, step motor, step motor standı, 

direksiyon rotları ve step motor direksiyon kutusu bağlantısı için tasarlanan dişli zincir 

mekanizmasından oluşmaktadır.  

 

 Aracımızda direksiyon kutusu olarak maliyet açısından daha uygun görüldüğü için  

çıkma bir direksiyon kutusu kullanılmıştır. Hazır gelen direksiyon kutusunun rot başları 

arasındaki açıklık çok fazla olduğu için rot kollarından kısaltılarak aracımıza uyumlu olması 

sağlanmıştır. 

  

 Aracımızda bulunan elektrikli direksiyon sistemi için step motorumuz arasında mekanik 

bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemde 2 dişli ve bir zincir kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar 

doğrultusunda, step motora bağlı olan dişli ile direksiyon sistemine bağlı olan dişli arasında 1/2 

oran olmasına karar verilmiştir. Bu sayede tork artışı elde edilmiş ve tekerleklerdeki yükün step 

motoru zorlamasının önüne geçilmiştir. Step motor için tasarlanılan stand, direksiyon milinin 

hemen karşısına şasiye kaynaklanarak sabitlenmiştir.  

 

Direksiyon sistemine ait görsel Şekil 10’da verilmiştir. 
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Şekil 10 Direksiyon Sistemi Gerçek Görseli 

3.3.1 Steer-by-Wire 

 
Tekerlekleri istenilen açıda döndürebilmek için direksiyon kutusuna 12 Nm torka sahip 

step motor bağlanmıştır. Step motor sürücüsü olarak DM556 tercih edilmiştir. Sürücünün kontrol 

sinyali 5V, Jetson TX2’nin dijital pinleri ise 3.3V olduğu için step motoru sorunsuz bir şekilde 

sürebilme amacıyla lojik gerilim yükseltici kullanılmıştır.  

 

Steer-by-wire sisteminin genel diyagramı Şekil 11’de, gerçek görüntüsü de Şekil 12 ve 

13’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 11 Steer-by-Wire Sistem Diyagramı 
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.                        Şekil 12 Steer by Wire Gerçek Görüntüsü 1                Şekil 13 Steer by Wire Gerçek Görüntüsü 2 
 

 

3.4 Fren sistemi 

 

Literatür taramasından sonra, elektrikli motorların yapısından kaynaklanan rejeneratif frenin 

ani frenlemeler için uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Güvenlik faktörü de dikkate alınarak 

yapılan hesaplamalar sonucunda ikinci bir fren sistemi için alımı planlanan aks sisteminin 

barındırdığı kampanalı fren sistemi uygun görülmüştür. Kampanalı fren sistemi dönen bir diske 

baskı uygulayan bir dizi pabuçtan oluşur. Günümüz araçlarında çok fazla tercih edilmeyen sistem, 

aracımızın gerekliliklerini karşıladığı için kullanılması kararlaştırılmıştır 

Kampanalı fren sisteminin kontrolü için bir mekanizma tasarlanmıştır. Kampana frenlere bağlı 

bir mil grubu ve o mil grubunun üzerinde bir dişli bulunmaktadır . Step motorunun üzerinde de 

bir dişli bulunmaktadır ve mil dişlisi ile step motor dişlisi birbirine bağlanmıştır. Böylece step 

motordaki dönel hareket ile zincir çekilecek sonrasında milin hareketi ile kampana frenler 

sıkışacaktır. 

Fren sistemine ait çizimler Şekil 14 ve 15’te gösterilmiştir. 
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Şekil 14 Fren Sistemi Çiziminin Görünümü 1 

 

 

 

 
Şekil 15 Fren Sistemi Çiziminin Görünümü 2 
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Fren sistemi tasarımı yapılırken, özellikle kampanalı frenlerde ortaya çıkabilen 

problemlerden ısınma sonucu fren gücü kaybı incelenmiştir.  

 Aracın 15 km/h hızla seyrederken sahip olduğu kinetik enerji şu şekilde hesaplanmıştır: 

 0.5*m*v2=0.5*350*(4.16)2= 3038,2 j 

 Frenleme esnasında bu enerji ısı enerjisine dönüşecektir. Aracın üç defa durup kalktığı bir 
senaryodaki toplam ısınmayı bulmak için aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır. 

 3038,2*3= 9114,6 j                            Toplam Enerji = 9114,6 j  

= (Diskteki ısı enerjisi) + (Disk hava arasındaki ısı transferinden dolayı kaybolan enerji)  

= m*c*(ts-ti) + h*A*(ts-ti) 

Disk ile hava arasındaki transferden kaynaklanan kayıp 0,22 gibi küçük bir değer çıktığı 
için ihmal edilebilir.  

1 cal = 4,18 j 

2176,9 cal = (0.5)*(950)*(ts-24)     ts = 28.5 °C   Δt = 4.5 °C 

Disk ısınmasından kaynaklanan fren kaybı 300 °C’den sonra oluşur. 4.5 °C gibi küçük bir 

değerin, problem teşkil etmeyeceği görülmüştür.  

Şekil 16’da kampana frene ait görsele yer verilmiştir. 

 
Şekil 16 Kampana Frenler 
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3.4.1 Brake-by-wire 

Araçta biri tahrik motorunun elektronik komutlarla yavaşlatıldığı diğeri de doğrudan 

tekerleklerin durdurulduğu kampanalı fren olmak üzere iki çeşit fren sistemi bulunmaktadır. 

Tahrik motorunun elektronik fren komutu, tahrik kontrol sistemi için tasarlanan PCB üzerinden 

verilmektedir. Kampanalı freni sistemi ise 12 Nm step motor aracılığıyla kontrol edilmektedir. 

Step motor sürücüsü olarak DM556 tercih edilmiştir. Sürücünün kontrol sinyali 5V, Jetson 

TX2’nin dijital pinleri ise 3.3V olduğu için step motoru sorunsuz bir şekilde sürebilmek için lojik 

gerilim yükseltici kullanılmıştır. 

 

Brake-by-wire sisteminin genel diyagramı Şekil 17’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 17 Brake-by-Wire Sistem Diyagramı 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



22 

 

3.5 Tahrik sistemi 

 

3.5.1 Steer-by-Wire 

 

Aracın hem otonom sürüşe hem de manuel kullanıma uygun olmasını sağlamak amacıyla 

tahrik kontrol sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde tahrik motoru; otonom sürüş modunda 

iken Jetson TX2’nin verdiği hız komutlarını, manuel kullanımda iken de gaz pedalının komutlarını 

işleme almaktadır. Tasarlanan sistemin merkezinde elektronik ekibimiz tarafından tasarlanan 

temelinde Digital Analog Converter (DAC) ve Analog Multiplexer bulunan bir baskı devre kartı 

(PCB) bulunmaktadır. DAC, Jetson TX2’nin dijital sinyalini motor sürücüsünün istediği analog 

sinyale çevirmekte; Analog Multiplexer ise sürüş moduna göre Jetson TX2 veya pedaldan gelen 

sinyalin seçiminde görev almaktadır. 

Pedal-by-wire sisteminin genel diyagramı Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 18 Pedal-by-Wire Sistem Diyagramı 

 
3.5.2 Tahrik Motoru 

Araç için uygun motor seçiminde görev tanımına uygunluk, maliyet, verimlilik ve 

kullanım kolaylığı gibi kıstaslar göz önünde bulunduruldu. Öncelikle konvansiyonel elektrikli 

araçlarda bulunun asenkron motorlar incelendi. Yüksek verimlilik sunmasına ragmen, maliyet ve 

kullanım zorluğu bu seçeneğin elenmesi için yeterli oldu. Step motorların doğası genel konsepte 

aykırı olduğu için bu seçenek de elendi. Servo motorlar da istediğimiz güç aralıklarında çok 

maliyetli olduğu için seçilmedi. Ek olarak Şönt, Sabit Mıknatıslı ve Seri Bağlı motorlar incelendi. 

Sonuç olarak kullanım alanımıza en uygun motorun BLDC(Fırçasız DC) Motor olduğu kanaatine 

varıldı. Araç için tercih edilen tahrik motoruna ait görsel Şekil 19’da verilmiştir. Yaklaşık 3500 
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Newton(N) olarak öngörülen araç ağırlığı, 2,75 m^2’lik hava direnç yüzeyi(A) ve 0.02 yol 

sürtünme katsayısı(Fs) ele alınarak aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır: 

 Araca etki eden kuvvetler şunlardır: 

 FA = Atalet direnci,  FE = Eğim direnci, FY = Yuvarlanma direnci,  FH = Hava direnci 

 Araca etki eden net kuvvet bu kuvvetlerin toplamına eşittir. 

 FToplam=FA+FE+FY+FH 

 Atalet direnci küçük olduğu için ihmal edilebilir. Dolayısıyla, aracın eğimsiz bir yolda 
15 km/h hızla seyir etmesi için gereken motor gücü şu şekilde hesaplanır, 

 Yuvarlanma direnci= ( Yol katsayısı)*( Araç ağırlığı)= (0.02)*(3500)=70 N 

 Hava direnci= (0.5)*cw*A*v2= (0.5)*(1.25)*(2.75)*(15/3.6)2=29.8 N 

 Net kuvvet= ( Yuvarlanma direnci) + ( Hava direnci)= (70)+(29.8)=99.8 N 

 Gereken net güç= (Toplam kuvvet)*(Araç hızı)=(99.8)*(15/3.6) 

 =419.2 W ~ 0,42 kW 

 0.82 verimlilikle çalışan bir motorun bu enerjiyi elde etmesi için üretmesi gereken enerji, 

 (0.42)/(0.82)= 0.51 kW 

 

 %10 eğimli bir yolda karşılaşılan eğim direnci ve net kuvvet, 

 Fe= m*g*e= (3500)*(0.1)=350 N 

 Net kuvvet= ( Yuvarlanma direnci) + ( Hava direnci) + ( Eğim direnci) 

 =(70)+(29.8)+(350)= 449.8 N 

 %10 eğimli bir yolda gerekli güç, 

 Gereken net güç= (449.8)*(15/3.6) 

 =1889.2 W ~ 1,9 kW 

 0.82 verimlilikle çalışan araç için gerekli toplam güç, 

 (1.9)/(0.82)=2.3 kW 

 

Yukarıdaki işlemler sonucunda, aracın düz yolda gidebilmesi için 510 W motor gücünün 

yeterli olduğu görülmüştür. Yarışma konsepti içerisinde %10 eğim gibi ekstrem koşullar yer 
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almadığı için ihtiyat payıyla birlikte 1,2 kW gücünde bir itki motorunun yeterli olacağına karar 

verilmiştir. Seçilen tahrik motoruna ait görsel Şekil 19’da verilmiştir.  

 
Şekil 19 BLDC Tahrik Motoru 

 

3.5.3 Motor Sürücüsü 

 

 

Kullandığımız BLDC Motor sürücüsü  60 Volt 1500 Watt’a kadar olan motorları 

sürebilmektedir. LongHeng marka  sürücümüz içerisinde 16 adet MOSFET barındırmaktadır. 

Sürücüye ait görsel Şekil 20’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 20 BLDC Motor Sürücüsü  

 

3.6 Bataryalar 

Aracın itki motorunun ihtiyaç duyduğu bataryalar için jel aküler tercih edilmiştir. Jel 

aküler, elektrikli taşıtlarda yaygın kullanıma sahip olan, en güvenilir batarya çeşitlerinden biridir. 

Jel akülerin tercih edilme nedenlerinin başında; dış koşullardan oldukça az etkilenmeleri, patlama 

ve alev alma risklerinin neredeyse bulunmaması, yüksek performans sağlamaları ve fiyat olarak 

da uygun olmaları gelmektedir. 
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Akülerin tehlikeli tarafı olarak bilinen yanıcı gaz çıkarma özelliği, Jel akülerde neredeyse 

bulunmamaktadır. Jel akülerde yalnızca yüksek basınçta açılan özel bir valf sistemi bulunur ve bu 

sistem gazların aküden uzaklaşmasını engelleyerek su kaybını minimize eder. 

Jel aküler, diğer akü çeşitlerinden farklı olarak içinin açılıp bakım yapılmasına ihtiyaç 

duymazlar. Hatta Jel akülerin içindeki gazın zorla çıkarılmaya çalışılması jel akü ömrünü 

kısaltmaktadır. Jel akülerin güvenle kullanılabilmesi için kutup başlarının sağlıklı olduğunu 

kontrol etmek ve valf sisteminin sağlam olduğunu görmek yeterlidir. Araçta kullanılan Jel akülerin 

ilgili kontrolleri, yetkin kişiler tarafından belirli aralıklarla yapılacaktır. Jel aküler her türlü 

titreme, sarsılma ve olası darbelere karşı da oldukça dayanıklılardır.[13]   

Jel akülere alternatif olarak Li-Po ve Li-İon tipi bataryalar incelendi. Fiziksel darbeler ve 

aşırı ısınma sonucu alev alabilmeleri; daha karmaşık ve hassas batarya yönetim sistemleri 

gerektirmeleri ve yüksek maliyetleri sebebiyle bu batarya çeşitleri tercih edilmedi. Araçta tercih 

edilen jel akülerin, alternatiflerine göre çok daha sağlam oldukları ve aşırı ısınma durumunda 

çevreye doğrudan zarar vermedikleri bilinmektedir. Yine de batarya sistemi ile ilgili kaza riskini 

en aza indirilmesi adına gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.   

Araçta toplam sekiz adet akü bulunmaktadır. Bu aküler aracın üç motorunu da 

beslemektedir. Birinci akü grubu tahrik motoru için, ikinci akü grubu da fren ve direksiyon 

sistemlerinde kullanılan step motorlar için kullanılmaktadır. Tahrik  motorunu besleyen akülerin 

toplam gerilim ve kapasite değerleri 12V 20Ah şeklindedir. Step motorları besleyen aküler ise 

12V 14Ah değerlerine sahiptir.  

Aküler, motorların çekebileceği en yüksek akım değerlerini rahatlıkla verebilecek 

kapasitededir. Tahrik motorunun ve step motorların yarışma esnasındaki muhtemel güç 

tüketimlerini hesaplandığında en kötü durumda bile 2 saatlik bir sürüş süresinin yakalandığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu süre de yarışma isterlerini fazlasıyla sağlamaktadır. Tahrik motoru için tercih 

edilen batarya Şekil 21’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 21 Tahrik Motoru Aküsü 
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3.7 Alt Sistem ve Temel Bileşenler Arası Fiziksel Arayüzler 

 

3.7.1 Sistem Ürün Kırılımı 

 

Şekil 22’de gösterilen sistem ürün kırılımı; sensörler, araç kontrol bilgisayarı, sürücüler ve 

motorlar olmak üzere dört ana kısımdan oluşmaktadır. Parçalar arası haberleşmeyi sağlayan 

bağlantı arayüzleri de kırılım üzerinde gösterilmiştir. 

 
Şekil 22  Sistem Ürün Kırılımı 
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     3.7.2 Genel Sistem Sınıflandırması 

    

 Araç sistem elemanları 7 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler ve alt başlıkları 

Şekil 23’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 23 Genel Sistem Sınıflandırması
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 4. Sensörler 
 
4.1. Kullanılan Sensörler 

 Araçta kullanılacak sensörler genel anlamda Ön Tasarım Raporu ile aynı olmakla birlikte  

daha sonra yapılan testler sonucunda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan testlerde enkoder 

sensörlerinin odometri hesaplamak için yalnız başına yeterli olmadığı görülmüş; bu nedenle araca 

daha önceden var olan derinlikli kameranın yanı sıra takip kamerası da eklenmiştir. 

4.1.1. Kamera 

Araçta birisi derinlik, diğeri takip kamerası olmak üzere toplamda iki adet kamera 

kullanılacaktır. Kamera modellerinin Intel Realsense D455[14]  ve Intel Realsense T265[15]  olması 

uygun görülmüştür. Üretici firma Intel tarafından bu kameraların birlikte kullanılması tavsiye 

edilmiştir. Sebebi ise şu şekilde ifade edilmiştir: Derinlikli kameralar etrafındaki nesnelerin 

yerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır ancak aracın konumunun tespitinde yeterli sonuç 

vermemektedir, takip kameraları ise aracın konumunun tespitinde kullanılmaktadır. Bu nedenle 

iki kameranın birlikte kullanılmasının etraftaki nesnelerin konumunun tespit edilmesiyle birlikte 

aracın konumunun da elde edilmesini sağlaması SLAM[16]  algoritması için ciddi avantajlar 

sağlamaktadır. Kameraların birlikte kullanımını sağlayan Intel’in paylaştığı paketler mevcuttur. 

Bu aşamada bu paketlerden faydalanılacaktır. Kamera modellerinin detaylı özellikleri aşağıda 

anlatılmıştır. 

 
Şekil 24 Intel Realsense D455 ve T265 

 

4.1.1.1. Derinlikli Kamera 

Standart kameralarda görüntüler 2 boyutlu piksel matrisleri olarak elde edilir. Bu pikseller 

RGB (Red, Green, Blue) değerlerine sahiptir. Her nicelik 0-255 arasında değerler alır. Örneğin 

siyah (0,0,0), yeşil (0,255,0). Derinlik kameralarında ise bu RGB değerlerine bağlantılı olarak 

üçüncü sayısal değerler vardır. Bu değerler görüntünün kameradan uzaklığıyla alakalı derinlik 

bilgisidir. Görüntü işleme ile derinlik değerleri de ölçülerek gerçek hayattaki 3 boyutlu resimler 

elde edilir. Sonuç olarak standart kameralar X-Y düzleminde görüntüler verir. Derinlik 

kameralarında ise bunlara derinlik bilgisi de eklenerek X-Y-Z düzleminde görüntüler elde ederiz. 
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Stereo derinlik kameraları, aralarında küçük bir mesafe bulunan iki sensöre sahiptir. 

Kamera, bu iki sensörden gelen görüntüleri alır ve karşılaştırır. Sensörler arasındaki mesafe 

bilindiği için bu karşılaştırmalar derinlik bilgisi vermektedir. Stereo kameralar, derinlik algısı için 

insanların iki gözü kullanmasına benzer şekilde çalışır. Beyin her bir göz arasındaki farkı hesaplar. 

 

Stereo kameralar derinliği ölçmek için herhangi bir görüntüyü kullandığından, dış mekan 

dahil çoğu aydınlatma koşulunda iyi çalışırlar. Kızılötesi projektörün eklenmesi, düşük 

aydınlatma koşullarında kameranın derinlik ayrıntılarını algılamaya devam edebileceği anlamına 

gelir. Intel RealSense D400 serisi kameralar, stereo derinlik kameralarıdır. Stereo derinlik 

kameralarının derinlik hesaplama mekanizmasına dair görsele Şekil 25’te yer verilmiştir.  

 
Şekil 25 Stereo Derinlik Algılama Teknolojisi 

 
Şerit ve tabela tespiti yapabilmek için yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı bir kamera 

kullanılması gerekmektedir. Aracın gördüğü engelleri haritalaması, tespit edilen tabelaların bu 

haritada konumlandırılması için bu kameranın derinlikli kamera olması tercih edilmiştir. Aracın 

bu yetileri kazanması duraklarda durma, yol takibi ve park algoritmasında oldukça fayda 

sağlamaktadır. 

 

ÖTR’de de bahsedildiği gibi seçilen derinlikli kamera modeli Şekil 26’da yer alan Intel 

Realsense D455’tir. Bu modelin seçilmesinde D435 modelinden farklı olarak içerisinde IMU 

bulundurması, D435i modeline göre ise daha sağlıklı derinlik verileri elde etmesi etkili olmuştur.  

 
Şekil 26 Intel D455 
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Şekil 26’da gösterilen kameranın özellikleri aşağıdaki Tablo 5’te listelenmiştir. 
 

Tablo 5 Intel D455 Özellikleri 

Kamera Bağlantı Tipi USB 3.1 

İdeal Çalışma Aralığı 0.6 m - 6 m 

Maksimum Çalışma Aralığı 20 m 

RGB Frame Rate 30 fps 

RGB FOV (Yatay x Dikey) 90 × 65° (±3) 

RGB Görüntü Çözünürlüğü 1280 x 800 

Derinlik Frame Rate 90 fps 

Derinlik FOV 86° × 57° (±3°) 

Derinlik Çıktısı Çözünürlüğü 1280 × 720 

Derinlik Hata Payı 4 m’de <%2 

 
 

Kameranın görüş açısı test edilmiş, bariyerleri ve tabelaları belirlenen mesafelerde 

görebileceği anlaşılmıştır. 10 metre mesafede derinlik görüntüsü test edilmiş ve başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir. Ayrıca düşük ve yüksek seviye ışıklı ortamlarda test edilen renkli ve derinlikli 

görüntülerde kameranın görevini yapmasını engelleyen bir durumla karşılaşılmamıştır. 

Görüntülerin kare hızları beklenen seviyededir. Sonuç olarak yapılan testlerde kameranın 

kullanım maksadına uygun olduğu görülmüştür. 

 

Kameranın derinlik görüntülerini filtrelemek amacıyla Intel’in paketlerinde sunmuş 

olduğu hole filling, spatial, disparity, temporal ve decimation filtreleri denenmiştir. Yapılan testler 

sonucunda elde edilen lazer verilerinin çok daha stabil hale geldiği görülmüştür.  

4.1.1.2. Takip Kamerası 

Daha önceden enkoder ve IMU sensörleriyle hesaplanması planlanan odometriyi daha 

güvenilir hale getirmek amacıyla takip kamerası kullanımına karar verilmiştir. Takip 

kamerasından odometri verisi elde etmek için üretici firma Intel’in paketlerinden 

faydalanılacaktır. 

Intel Realsense T265 içerisinde IMU sensörü ve iki adet fisheye lensleri barındıran takip 

kamerasıdır. Kameranın sağladığı görüş alanı (FOV) 163°’dir. Bu değer alternatif kameralardan 

çok daha fazladır. Ek olarak T265 kamera içerisinde VPU(Visual Processing Unit) bulundurur. 

Tüm V-SLAM[17] (görsel SLAM) algoritmaları, VPU üzerinde çalışarak çok düşük gecikme süresi 

ve son derece verimli güç tüketimi sağlar. Bu birim, kameranın IMU ve lensler tarafından sağlanan 

bilgileri gerçek zamanlı olarak senkronize eder. İşlemci, ortam tanıma ve yörünge hesaplamaları 
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için V-SLAM algoritmalarını çalıştırır. 

Şekil 27’de yer alan T265 kamera, çeşitli robotik görsel denetim uygulamaları geliştirmek 

için D400 serisindeki diğer kameralarla aynı anda kullanılabilir yapıdadır. Örneğin; 3B 

haritalama, SLAM ve engelden kaçma uygulamalarında bu iki kamera birlikte kullanılabilir.  

 

 
Şekil 27 Intel Realsense T265 

 
Şekil 27’de gösterilen kameranın teknik özellikleri Tablo 6’da listelenmiştir. 

Tablo 6 Intel T265 Özellikleri 

Kamera Bağlantı Tipi USB 2.0 & USB 3.1 

Görüş Açısı (FOV) 163±5° 

IMU Modeli BMI055 

Visual Processing Unit Intel® Movidius™ Myriad™ 
2.0 VPU 

Takip Doğruluk Oranı %1’in altında kapalı döngü  
kayması 

4.1.2. Enkoder 

Enkoder, fiziksel hareketlere bağlı bildirimleri algılayan elektromekanik bir cihazdır. Belli 

bir dönme eksenindeki hareketi bir kontrol merkezi tarafından okunabilecek elektrik sinyallerine 

çevirir. Enkoderlerin bu dijital elektrik sinyallerini üretebilmesine olanak sağlayan farklı 

teknolojiler mevcuttur. Dönme hareketi ile doğru orantılı olarak puls[4] üreten bu teknolojilerden 

bazıları manyetik enkoder, dirençli enkoder, optik enkoder olarak sıralanabilir. Bu alanda en sık 

kullanılan teknoloji “optik enkoder” teknolojisidir.[6] Optik enkoderlerin artırımlı enkoderler ve 

mutlak enkoderler olmak üzere iki farklı türü vardır. Araçta enkoderlerin kullanılma nedeni araç 

pozisyon değişikliklerini hassas olarak ölçebilmek olduğu için bu amaca uygun olarak “artımlı 

enkoder” türü tercih edilmiştir.  

Artımlı enkoderlerin içerisinde Şekil 28’de görüldüğü üzere yarıklı bir disk bulunur. 

Yarıklı diskin bir tarafında bir led yer alırken diskin hemen karşı tarafında, ledin hizasında bir ışık 

sensörü bulunur. Diskin dönmesi ile ışık sensörü analog bir sinyal olan sinüzoidal bir sinyal üretir. 

Bu sinyal squaring devreler tarafından kare dalgalara çevrilir. Böylece dijital sinyallere çevrilen 
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bu bildirim işlemciler üzerinden okunabilir hale gelir.[1] 

 

Şekil 28  Artımlı Optik Enkoder İç Yapısı[5] 

  

  Araçta kullanılması üzere satın alınabilecek artımlı optik enkoderler araştırılmıştır. 

Türkiye’de tedariği mümkün, aracımız için yeterli hassasiyete sahip ve 2021 Teknofest Robotaksi 

Şartnamesi uyarınca gerekli IP koruma kriterlerine sahip olan enkoderin, Omron Şirketi'nin E6C2-

CWZ5B modeli enkoderi olduğuna karar verilmiştir. Bu model, devir başına 2000 darbe sinyali 

(puls) üretebilecek hassasiyettedir. IP 64 korumaya sahiptir.[3] 

Odometri aracın başlangıç noktasını referans alarak o anki yön ve konumunun 

hesaplanmasına denir. Aracın odometrisini hesaplamak için enkoder sensörler kullanılacaktır. 

Enkoderler aracın iki arka tekerine bağlanacak ve bu sayede tekerleklerin ayrı ayrı hızları 

hesaplanacaktır. Tekerlerin ayrı ayrı hızının hesaplanması aracın çizgisel ve açısal hızlarının 

hesaplanmasını sağlayacaktır. Hesaplanan hızlar kullanılarak aracın başlangıç noktasından hangi 

yönde ne kadar uzaklaştığı hesaplanacaktır. Daha sonra elde edilen verilerin takip kamerası ve 

IMU verileri ile füzyonu yapılacaktır. Enkoder sensörlerden odometri elde etmenin aşamaları 

6.1.1 Odometri Verisinin Elde Edilmesi bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

 
 

4.1.3 IMU 

 
IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik birimdir. IMU temelde iki ayrı sensör içerir. Bunlardan biri ivmeölçer, diğeri 

ise jiroskoptur. İvmeölçer üç eksende üç ayrı analog sinyal üretir. İtici sistemden ve fiziksel 

limitlerden dolayı, ivme ölçen bu sensörlerdeki en önemli durum yer çekiminden etkilenmeleridir. 

Sensör sürekli olarak yer çekiminin etkisinde kalır. Ölçü skalası olarak bir, iki veya üç eksende 
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ölçüm yapabilen türevleri vardır. Bunlar ± 1g, ± 2g, ± 4g vb. gibi değerler ile ifade edilmektedir.  

 

IMU’nun içinde bulunan ikinci sensör ise jiroskoptur. Basitçe anlatmak gerekirse bir 

tekerleğin ekseni etrafında hızlıca döndürülmesi ile oluşur. Tekerleğin etrafındaki çembere dik 

açıyla tutturulan başka bir çember vardır. Bu çemberlere dik açıyla tutturulmuş başka bir çember 

jiroskobu temsil eder. Jiroskobun temelde iki özelliği vardır. Yatay eksende dönmekte olan bir 

jiroskoba yatay eksende bir kuvvet uygulandığında eksen etrafında dönmeye başlar. Diğer özelliği 

ise jiroskobun dönüş eksenine sabit kalmasıdır. Bu özellik sayesinde uydular sürekli dünyaya 

dönük kalır veya otopilot uygulamalarda işe yarar. 

 

Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına güvenli ve stabil veriler sağlayamazlar. Bu yüzden 

birbirlerini referans alarak iki sensör birleştirilir ve hız, pozisyon gibi bilgiler tek bir birimden yani 

IMU’dan alınır. Degrees of Freedom (DOF) terimi IMU’nun serbestlik derecesini niteler. 3 eksen 

gyro ve 3 eksen ivmeölçerli bir IMU 6DOF olarak ifade edilir. 

 

Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına kullanıldığında belirli bir süre sonra kayma yaparlar. 

Örneğin ölçümler 5 saniye sonra 1 derece kayabilir, bu nedenle hassas ölçümlerde 

kullanılamazlar. En ufak titreşimlerde çok yüksek gürültü oluşturan ivmeölçerler ile birlikte 

jiroskop kullanıldığında bu gürültüler filtrelenir. IMU’da ise jiroskoplar referans olarak 

ivmeölçerler ile birlikte kullanılırlar. 

 
Jiroskopun matematiksel modeli aşağıda verilmiştir. 

 
Yukarıdaki modelde,  jiroskoptan ölçülen açısal hızını,  kurtarmak istediğimiz gizli 

ideal açısal hızını,  zamanla ve sıcaklık gibi diğer faktörlerle değişen jiroskop sapmasını,  

beyaz gauss jiroskop gürültüsünü temsil eder. 

Jiroskop sapması modellemesi aşağıdaki gibidir. �� jiroskop gürültüsünü modelleyen 

kovaryans matristir. 

 
  
 İvmeölçerin matematiksel modeli ise aşağıda verildiği gibidir. 

  
Burada  ivmeölçer tarafından ölçülen ivmeyi,  kurtarmak istediğimiz gizli ideal ivmeyi, 
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 sensörün dünya çerçevesindeki yönünü,  yerçekimi ivmesini,  zaman ve sıcaklık gibi farklı 

faktörlerle değişen ivme sapmasını,  beyaz gauss ivme gürültüsünü temsil eder. 

 

IMU’dan gelen verileri filtrelemek için Madgwick filtresi kullanılacaktır.  Madgwick 

filtresinin tercih edilme nedenlerinin başında hesaplama yükünün daha az olması ve optimize 

edilmiş gradyan iniş algoritmasıyla düşük örnekleme oranlarında dahi iyi performans alınması 

gelmektedir. Ayrıca bu filtre 3 boyutta oryantasyonu quaternion gösterimi ile ifade etmektedir. 

Madgwick filtresi hazır bir paket aracılığıyla uygulanmaktadır. 

 

4.1.4 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 
 Günümüzde araçların çevrelerindeki nesnelere olan uzaklığını hesaplayarak sürücüyü 

uyaran sistemlerde mesafe ölçer olarak kullanılan ultrasonik sensörler, otonom araçlarda da yakın 

çevreyi algılama için tercih edilen en yaygın sensör tipidir.[7] Bu kadar yaygın olmasının bir sebebi 

de tek bir ölçümde geniş bir alanı tarayabiliyor olmasıdır. Şekil 29’da da görüldüğü üzere 

ultrasonik sensörler, fotoelektrik sensörlerin neredeyse tek bir doğrultuya yakın olarak ölçüm 

yapabilmesine karşın tek bir ölçümde belli bir genişlikteki alanı yaklaşık olarak aynı hassasiyetle 

tarayabilmektedir.  

 
Şekil 29 Araç Ultrasonik Sensörünün Dairesel Olarak Çıkarılmış Tarayabilme Alanı[8] 

  

Tek ölçümde geniş alan (küçük silindirik yüzeyler dahil)[11] tarayabilme ve hassas mesafe 

ölçümü yapabilme özelliği sayesinde ultrasonik sensörler binek araçların çevresinde güvenli bir 

sınır alan oluşturmak isteyen mühendislerin genelde en çok sayıda kullandıkları algılayıcı sensör 

olmuştur. Bu konuda trafikte en çok kullanılan otonom elektrikli aracın diğer araçlara oranla en 

çok ultrasonik mesafe ölçüm sensörü ile donatılmış araç olması da dikkat çekicidir.[9]  

 

Ultrasonik sensörler, mesafe ölçümü yaptığı nesnelerin renginden ve yansıtıcılık 

özelliğinden etkilenmemektedir. Ultrasonik sensörler bu özellikleri bakımından fotoelektrik 
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sensörlere göre daha avantajlıdır. Ultrasonik sensörler, insan işitme aralığının ötesindeki ses 

dalgalarını kullandıkları için yarış ortamında çevreden gelen gürültüden etkilenmeyecektir. 

Ultrasonik sensörlerin önemli avantajlarından biri de ürettikleri verilerin boyutunun küçük 

olmasıdır. Bu sayede, üretilen veriler hızlıca işlenebilmekte; dolayısıyla aracın çevresindeki 

nesnelerle olan mesafesi sürekli olarak kontrol edilebilmektedir.  

 

Yarış şartları göz önüne alınarak, aracın güvenliğini arttırmak, işlem hızını yükseltmek, 

kör noktaları minimize etmek amacıyla aracın ön kısmına iki adet mesafe ölçer ultrasonik sensör 

konulmasına karar verilmiştir. Böylece aracın önüne çıkabilecek ani engellere karşı her zaman 

azami güvenliği sağlaması öngörülmüştür. Bunun için yeterli görüş mesafesine ve hassasiyete, 

gerekli stabiliteye sahip ultrasonik sensörler araştırıldığında, 2021 Robotaksi Şartnamesi’nde 

tavsiye edilen koruma tipi de dikkate alındığında, Şekil 30’da dış görünüşüne yer verilmiş olan 

IP67 korumaya sahip A02YYUW model su geçirmez ultrasonik mesafe sensörünün kullanılması 

gerektiğine karar verilmiştir. Ultrasonik sensörler aracın ön kısmına doğrudan ileri bakacak 

şekilde yerleştirilecek ve aracın önüne çıkabilecek herhangi bir engeli algılayıp aracın durmasını 

tetikleyecektir. Sensörler aracın önünde kalan kör noktaları minimize edecek aralıkla 

konumlandırılacaktır. Tercih edilen ultrasonik sensörler diğer sensörlerden farklı olarak çok yakın 

mesafelere kadar (3 cm) ölçüm yapabilmekle beraber gerekli miktarda uzaklığa kadar da (4,5 m) 

ölçümlerini hassas olarak devam ettirebilmektedir.  

 

 
Şekil 30 A02YYUW Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 
4.2 Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumu 

 
Araçta ikişer adet kamera, enkoder ve ses sensörü bulunmaktadır. Kameralar birbirine ve 

araca üretici firma Intel’in paylaşmış olduğu sabitleyici çizimi kullanılarak monte edilmiştir. Ses 

sensörleri aracın önünde, gidiş yönüne bakacak şekilde sabitlenmiştir. Enkoderler ise aracın arka 

iki tekerine bağlanacaktır. 

 Sensörlerin araç üzerindeki konumu Şekil 31’de verilmiştir. 
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Şekil 31 Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumu 

 
4.3 Sensör Füzyonu 

 
Otonomi amaçlı kullanılan sensörler tek başına yeterince sağlıklı veriler üretmeyebilir. 

Daha sağlıklı ve kullanışlı veriler elde etmek için farklı sensörlerden alınan veriler 

birleştirilmelidir. Bu işleme sensör füzyonu denir. Kalman Filtresi sensör füzyonunda kullanılan 

oldukça yaygın bir yöntemdir. Sistem içinde ölçülemeyen verilerin tahmin edilmesinde kullanılır. 

Gerçek zamanlı uygulamalarda sistem verileri üretmek için matematiksel olarak sensör verileri 

birleştirilir. Matematiksel tahminlere dayanarak sistemi optimize eder. 

 

Daha sağlıklı bir odometri verisi elde etmek için takip kamerasından elde edilen odometri 

ile aracın arka tekerleklerine bağlanan enkoder sensörlerinden elde edilen odometrinin füzyonu 

yapılacaktır. Daha sonrasında bu verilerin IMU sensöründen gelen veriler ile füzyonu yapılacaktır. 

Filtreleme işleminde Extended Kalman Filter kullanılacaktır. 

 

Kalman Filtresi, durum uzayı modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki 

bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edebilen bir filtredir.  

 

 

 

 

Aşağıda kalman filtresinin prediction ve update denklemleri görülmektedir. 
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Prediction denklemleri                                      Update denklemleri 

 

: Öngörülen (apriori) durum tahmini 

: Öngörülen (apriori) tahmin kovaryansı 

 : İnovasyon veya ölçüm öncesi uyum kalıntısı 

 : Yenilik (veya uyum öncesi kalıntı) kovaryansı 

 : Optimum Kalman kazancı 

: Güncellenmiş (a posteriori) durum tahmini 

: Güncellenmiş (a posteriori) tahmin kovaryansı 

: Ölçüm sonrası kalıntı 
 
Extended Kalman Filter (EKF), Kalman filtresinin doğrusal olmayan versiyonudur. Anlık 

ortalama ile kovaryans civarında bir değere doğrusallaşmaktadır. 
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Kalman filtresi sensör füzyonu ve veri füzyonu için kullanılır. Tipik olarak, gerçek zamanlı 

sistemler bir sistemin durumunu elde etmek için tek bir ölçüm yapmak yerine birçok ardışık ölçüm 

üretir. Bu birçok ölçüm daha sonra o zaman anında sistemin durumunu üretmek için matematiksel 

olarak birleştirilir. Çoklu sensör füzyonuna dair örnek bir şemaya Şekil 32’de yer verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 32 Çoklu Sensör Füzyonu 

 

Sensör füzyonu robot_localization isimli hazır bir paket aracılığıyla yapılacaktır. Bu 

pakete istenen sayıda sensör verisi verilir. Çıktı olarak sadece odometri verisi alınır. Paketin 

modellemesinin yer aldığı görsele Şekil 33’te yer verilmiştir. 

 
 

 
 

Şekil 33 robot_localization Paketi Modellemesi 
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 5. Araç Kontrol Ünitesi 

  

 Bu madde üç alt başlığa ayrılarak sırasıyla araçta kullanılacak olan nihai kontrol ünitesi 

ile ilgili bilgilere, kablosuz haberleşme sistemine ve kontrol yazılımının özelliklerine yer 

verilmiştir. 

 

5.1 Kontrol Ünitesi Hakkında Bilgiler 

 

Araçta yer alacak olan kontrol ünitesi yarışın gerekliliklerini yerine getirmeye uygun 

olarak tasarlanmıştır. Araçtaki tüm sensörleri okuyup değerlendirerek gerekli komutları 

üretebilme, bu komutları ilgili organlara aktarabilme ve uzaktan haberleşme sistemine entegre 

edilerek internet üzerinden gönderilen acil durum komutlarını yerine getirebilme kabiliyetlerine 

sahip bir kontrol ünitesi hedeflenmiştir. Bu özellikleri yerine getirebilmesi için kontrol 

bilgisayarı içerisinde bir adet Nvidia Jetson TX2, bir adet ESP8266 ve bir adet de tarafımızca 

tasarlanan PCB mevcuttur. Jetson TX2, aracın çevresini algılamaya yarayan sensörlerden gelen 

verileri daima işler. Geliştirdiğimiz algoritmayı, gerekli programları çalıştırarak uygular ve 

bunun sonucunda yarış görevlerini yerine getirmesi için aracın hareket mekanizmalarının 

sürücülerine gerekli komutları verir. Bu geliştirme kartının üstten görünümü Şekil 34’te 

görüldüğü gibidir.  

 

 
Şekil 34 Nvidia Jetson TX2 Geliştirme Kartı 
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Nvidia Jetson TX2 Geliştirme Kartı bünyesinde Jetson TX2 Modülü’nü ve birçok 

giriş/çıkış portunu barındırır. Şekil 35’in sol sütununda Jetson TX2 Modülü’nde yer alan tüm alt 

birimler ve birimlerin özellikleri gösterilmektedir. Yine Şekil 35’te yer alan sağdaki sütunda ise 

geliştirme kartı üzerindeki tüm giriş/çıkış portları detaylı olarak sıralanmıştır.  

 
 

 
Şekil 35 Nvidia Jetson TX2 Geliştirme Kartı’nın  Özellikleri & G/Ç Detayları 

 

 Kullanılacak olan Jetson TX2 modülü, Nvidia’nın TX2 tümleşik modüller ailesi arasındaki 

diğer modüllerden yapay zeka performansı, bellek boyutu, bellek bant genişliği, bağlanılabilen 

kamera sayısı ve video çözümleme ve işleme kriterleri açısından kıyaslandığında en iyisidir. 

Jetson TX2, 1,33 TFLOPS yapay zeka performansı, 8 Gb bellek ve 59,7 Gb/s bellek bant genişliği 

özellikleri ile gecikmenin sorun yaratabileceği uygulamalarda gerçek zamanlı işleme için yeterli 

olduğunu göstermektedir. Jetson TX2, derin öğrenme çıkarımı için önceki model Jetson TX1'den 

iki kat daha fazla enerji tasarrufu sağlar, Jetson Nano modelinden ise üç kat daha fazla yapay zeka 

performansı sunar.[10] İşlemcisinin de Intel Xeon Sunucu İşlemcisine göre daha yüksek 

performans sunduğu bilinmektedir. 7,5 Watt kadar düşük bir güçle büyük ve derin nöral ağları 

çalıştıran Jetson TX2’nin verimlilikteki bu sıçraması temel aldığı sisteme dayanır. Jetson TX2, bir 

çip (SoC) üzerindeki kod adı “Parker” olan 16nm NVIDIA Tegra sistemini temel alır. Parker, 

Nvidia’nın yeni nesil otonom araç teknolojilerinde kullanılması üzere tasarlanan mobil 

işlemcilerin öncülerinden biri olarak piyasaya sunulmuştur ve otonom sürüş teknolojilerindeki 
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gelişimin ivmelenmesinde büyük rolü olan bir sistemdir. Parker, mimarisinde yer alan üstün 

özellikli Pascal GPU, gelişmiş CPU kümeleri ve hızlandırma motorları sayesinde kullanım 

ömrünün son yılı olan 2025’e kadar başlangıç seviyesinde kullanılmak üzere otonom sürüş 

teknolojileri geliştiricileri tarafından kullanılabilmeye uygundur. Parker’ın bu sahip olduğu 

başarılı mimarisini detaylı olarak incelemek gerekirse aşağıdaki Şekil 36 üzerinden çipte yer alan 

GPU, CPU ve yardımcı elemanlar olmak üzere tüm alt birimler aktarım şeması içerisinde 

gösterilmiştir.  

  

Şekil 36: Entegre NVIDIA Pascal GPU, NVIDIA Denver 2 + ARM Cortex-A57 CPU kümeleri ve multimedya 

hızlandırma motorları içeren NVIDIA Jetson TX2 Tegra “Parker” SoC blok şeması  

 

Araç kontrol ünitesinin bir diğer alt birimi de tarafımızca hazırlanan PCB’dir. Tasarlanan 

PCB’nin genel amacı Jetson TX2’den gelen komutları taşıyan sinyallerin uygun hale 

getirilmesini sağlamak ve tüm komutların tek bir kart üzerinden taşınmasına imkan vermektir. 

Başka bir deyişle motor sürücülerinin dijital sinyal girişi olanlarına ilgili komutu dijital sinyal 

olarak aktarırken, analog sinyale ihtiyaç duyan sürücülere ilgili komutu analog sinyal olarak 

aktarır. Tasarlanan PCB’nin üretimi gerçekleştirilmiş ve yapılan testlerden başarıyla geçmiştir. 

 

Araç kontrol ünitesinde bulunan bir diğer birim ise 2021 Robotaksi Şartnamesi’nin 

Güvenlik maddesinde yer alan “Uzaktan Müdahale Sistemi”nin gerekliliklerini yerine 

getirebilmek üzere tasarlanan dizaynın gereği olarak tercih edilmiş NodeMCU ESP8266 

Geliştirme Kartı’dır. Bu geliştirme kartı üzerinde ESP8266 Wifi Seri Alıcı-Verici Modülü 

bulunmaktadır. Üzerinde bulunan wifi modül aracılığıyla ADKM (Acil Durum Kontrol 

Merkezi)* araçla haberleşebilmektedir. Bu haberleşme kapsamında aracın sıcaklık, hız vb.  

*ADKM’nin amacı ve görevleri hakkındaki detayları görmek için “8.4 Kablosuz Acil Durum Kontrol Merkezi” maddesini 
inceleyiniz. 
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bilgileri uzaktan manuel olarak okunabilmekte ve acil durumlarda yine ESP8266 üzerinden araca 

gerekli komutlar aktarılabilmektedir. ESP8266 içerisinde gömülü olarak bulunan anteni 

sayesinde verileri oldukça hızlı bir şekilde alıp gerekli sinyalleri hızlıca geliştirme kartında yer 

alan işlemci vasıtasıyla üretebilmekte ve bu sayede acil komutların en hızlı şekilde aktive 

olmasını sağlamaktadır.  Acil durumlarda, olası kazaları engellemek adına kullanılan bu wifi 

modülünün alıcı verici hızı oldukça önemli bir kriterdir. ESP8266 Wifi Seri Alıcı-Verici 

Modülü’nün internet üzerinden gelen bir bilgiyi alma ve işleme sokma süresi 2 mili saniyeden 

kısa sürmektedir.[12]  

 

5.2 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

 

Kablosuz haberleşme sistemi üç ana başlık altında değerlendirilecektir. İlk maddede 

haberleşme sisteminin teknik özellikleri aktarılacaktır. İkinci maddede araç kontrol 

bilgisayarının ADKM’ye gerekli güvenlik verilerini nasıl gönderdiği (sıcaklık, hız vb.), üçüncü 

maddede ise bu veriler ışığında aracın güç kesim ve durdurma işlemlerinin nasıl 

gerçekleştirileceği ve ayrıca göreve başlama komutunun nasıl verileceği aktarılacaktır.  

 

5.2.1 Haberleşme Sistemi Parçaları Özellikleri 

   

 Tasarlanan haberleşme sistemi internet alt yapısını esas almaktadır. Bu haberleşme 

kapsamında araç kontrol bilgisayarı sadece ADKM ile haberleşecektir. Araç kontrol 

bilgisayarının ADKM ile haberleşmesini sağlayabilmesi için araçta bir modem bulunacaktır. 

Araca müdahale gerektiği takdirde en hızlı şekilde müdahale edebilmek için modemin teknik 

özelliklerinin yeterli olması çok önemlidir. İnternet hızı, şarj süresi, fiyatı vb. özellikler 

değerlendirilerek nihayetinde Huawei markasının Vınn Mobile Wifi E5576-320 modelindeki 

modemin araç için uygun olduğuna karar verilmiştir. Tablo 7’de modemin detaylı teknik 

özellikleri yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tablo 7 Huawei Vınn Mobile Wifi E5576-320 Özellikleri 
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5.2.2 Araç Kontrol Bilgisayarının ADKM ile Haberleşmesi 

Motor, batarya ve sürücüler üzerine yerleştirdiğimiz sıcaklık sensörlerinden gelen 

bilgiler kablosuz haberleşme sistemimiz üzerinden ADKM’ye iletilmektedir. Uzaktan görev 

başlatma/durdurma, acil güç kesme ve fren yapma komutları da kablosuz haberleşme sistemimiz 

üzerinden araç kontrol ünitesinde bulunan Jetson TX2’ye ve  NodeMCU ESP8266’ye 

iletilmektedir. Haberleşme sisteminin genel bağlantı temsillerine Şekil 37’de yer verilmiştir. 

   
   

     Şekil 37 Uzaktan Haberleşme Sistem Şeması 
5.2.3 Göreve Başlatma Komutunun Verilmesi ve Acil Komutların İletimi 
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Araçta tarafımızca geliştirilmiş IoT (Internet of Things) teknolojisi temelli bir UMS 

(Uzaktan Müdahale Sistemi) bulunmaktadır. Diğer bir deyişle Nesnelerin İnterneti Teknolojisi 

olarak bilinen bu teknolojik altyapı üzerinden hızlı ve güvenli bir uzaktan müdahale sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistem ADKM üzerinden aktive edilecektir. Tarafımızca özgün olarak 

tasarlanan IoT temelli uzaktan müdahale sisteminin iki fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar altta 

UMS-1 ve UMS-2 olarak özellikleri ile beraber sıralanmıştır.   

 

UMS-1: Uzaktan acil durma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapar. Bu kapanış 

önce aracın ani fren yapması ve araçtaki tüm gücün kesilmesi olarak sırayla gerçekleşir. Gücün 

kesilmesi aşamasında uzaktan ESP8266 üzerinden ilgili röle vasıtasıyla ana gücü kontrol eden 

kontaktörün kapatılmasıyla ana güç akışı da hızlı ve güvenli bir şekilde kesilmiş olur.  

 

UMS-2: Git (Go) butonuna basıldığında araç görevine başlar. Bu buton, basıldığında 

internet üzerinden ilgili komutun ESP8266 vasıtasıyla Jetson TX2’ye iletilmesini sağlayacak 

şekilde dizayn edilmiştir.   

 

5.3 Kontrol Yazılımı 

Aracın uzaktan göreve başlatılması için dizayn edilen elektronik sistemin kontrol yazılımı 

hakkında değinilmesi gereken ilk husus bu kontrol yazılımı sadece tek bir komut vermek üzerine 

yazılmıştır. Aracın göreve başlamasını tetiklemek üzere yazılmış olan kontrol yazılımı ve 

kullandığı elektronik sistem ekip üyeleri tarafından özgün olarak düşünülmüş ve tasarlanmıştır. 

Uzaktan aracın kontrol bilgisayarına verilen sinyal ile çalıştırılan kontrol yazılımı bu sinyalin 

başkaları tarafından verilememesi için veya bir karışıklık olmaması için gerekli güvenlik 

protokolleri kullanılarak korunacaktır.  

Parkuru yarışma kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak için haritalama ve şerit takibi 

yöntemleri kullanılmaktadır. Kameranın tespit ettiği tabelalara göre aracın takip etmesi gereken 

rota çizilir, bu rotayı takip etmesi için gerekli açısal ve çizgisel hızlar paylaşılır. Daha sonra motor 

kontrol yazılımı aracın istenilen hızlara gelmesi için motoru ve direksiyonu kontrol eder. Bu kısım 

5.3. Kontrol Yazılımı bölümünde anlatılmıştır. 

 

Parkur görevi sırasında aracın, 6. Otonom Sürüş Algoritmaları bölümünde anlatılan 

algoritmaların istediği çizgisel ve açısal hız değerlerine getirilebilmesi için ROS ortamında 

çalışan, cmd_vel topic’ini dinleyen ve buradan aldığı emirlerle tahrik ve direksiyon motorlarını 

kontrol eden bir program yazılmıştır. İstenen hız değerleri geometry_msgs paketinin içinde gelen 

Twist türü mesajlar kullanılarak paylaşılmıştır. 

 

Motorun dönüş hızı 0 - 5V arasında değer alan analog sinyal ile kontrol edilmektedir. 
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Odometriden gelen geri bildirime göre hız farkına bakılarak motor sürücüsüne verilen analog 

sinyalin voltaj değeri ayarlanmıştır. 

Araç hızı ile istenen hız farkı sabit bir çarpanla çarpılarak önceki voltaj değerine 

eklenmiştir. Böylece hız değerlerinin salınımsal davranış göstermesi engellenmiştir.  

Aracı istenen açısal hıza getirmek için odometriden gelen geri bildirime göre direksiyon 

motoruna ufak adımlar attırılarak direksiyonun istenen seviyeye gelmesi sağlanmıştır. 

 
 

 6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

6.1. Haritalandırma Algoritması 

Haritalama algoritması aracın etrafında gördüğü tüm nesneleri iki boyutlu haritaya 

aktarmasına dayanır. Araç oluşturulan haritada kendisinin nerede olduğunu hesapladığı odometri 

sayesinde bilir. Gördüğü nesneleri kendisini referans alarak haritaya ekler. Gidilecek hedefe doğru 

bir rota çizer, daha sonra bu rotayı takip ederek hedefe ulaşır. Çizilen rota dinamiktir, haritaya 

yeni eklenen engellere göre yeniden çizilir. Aracın etrafındaki tüm nesneleri görebilmesi, 

kendisinin bu nesnelere göre hangi pozisyonda olduğunu bilmesi etrafındaki engellere 

çarpmamasını sağlar. Bu durum aracın olası istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında kendisini 

kolayca toparlayabilmesine olanak tanır. Aksi takdirde aracın kendini kurtarması için olabilecek 

tüm senaryoların düşünülüp tamamı için geçerli olacak bir algoritma yazmak mümkün değildir. 

Haritalandırma algoritmasının en büyük avantajı kazandırdığı dinamizmdir. Simülasyondan 

çekilen bir SLAM görüntüsüne Şekil 38’de yer verilmiştir.  

 

 
Şekil 38 SLAM 

 

 

6.1.1. Odometri Verisinin Elde Edilmesi 

Odometri aracın başlangıç noktasını referans alarak o anki yönünü ve konumunu 
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hesaplamaya verilen addır. Haritalama algoritmasında tespit edilen cisimler aracın konumunu 

referans alarak haritaya eklenir. Araç ilerledikçe tespit edilen engellerin haritaya doğru bir şekilde 

çizilmesi için aracın konumu sürekli güncellenmelidir. Bu sebeple aracın odometri verilerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Odometri hesaplamak için takip kamerası, enkoder ve IMU sensörleri 

kullanılacaktır. Bu aşamada farklı sensörlerin kullanılması odometri verisinin çok daha sağlıklı 

hale gelmesini sağlayacaktır.  

 

Araçta kullanılacak olan takip kamerası Realsense T265, fisheye denilen lensleri ve 

içerisinde barındırdığı IMU sensörünü kullanarak odometri çıktısı verecektir. Daha sonrasında 

aracın arka tekerleklerine takılan enkoder sensörler kullanılarak odometri hesaplanacaktır. Elde 

edilen iki odometri verisinin Kalman filtresi kullanılarak füzyonu yapılacak, çok daha sağlıklı 

odometri verileri elde edilecektir. 

 

Enkoder sensörlerden odometri verisi elde edilmesi Ackermann Steering[2] modeline 

uygun olarak yapılacaktır. Bu modele göre dönüş esnasında aracın arka tekerlekleri birbirinden 

farklı hızlarda dönmektedir. Aracın açısal ve çizgisel hızlarını elde etmek için iki arka tekerin 

hızlarından faydalanılacaktır. Bu sebeple aracın arka iki tekerleğine enkoder sensörler 

bağlanacaktır. Böylece iki tekerin hızı ayrı ayrı hesaplanabilecektir. 

 

Arka tekerleklere bağlı enkoder sensörlerden odometri elde etme aşamaları aşağıda 

verildiği gibidir.  

 
Yukarıda dpc her enkoder adımında alınan mesafeyi, 600 bir tam turda enkoderin 

gönderdiği pulse sayısını, Δr, Δl  sağ ve sol tekerlerdeki enkoderlerin gönderdiği pulse sayısını, vr 

ve vl sağ ve sol tekerlerin hızlarını, Δt geçen süreyi, vx aracın çizgisel hızını, vΘ ise aracın açısal 

hızını ifade eder. 

IMU sensöründen elde edilen veriler filtrelenir. Raporun 4.1.3 IMU. bölümünde 

anlatıldığı üzere elde edilen odometri verisi, IMU verileri ile füzyon yapılarak son hale getirilir. 



47 

 

6.1.2. Araç, Sensör Transformasyonu 

Haritalandırma algoritmasında etrafta görülen tüm engellerin aracı referans alarak haritaya 

eklenmesi gerekmektedir. Kameradan alınan lazer verilerinin araca göre hangi pozisyonda 

olduğunu bilmek için kamera ile araç arasında transformasyon bilgisi gereklidir. Bu bilgi 

sağlandığı takdirde tespit edilen engellerin araca göre hangi konumda olduğunu bilmek 

mümkündür. Bu sebeple tüm sensörler, araç ve oluşturulan harita arasında transformasyon vardır. 

Bu haritadan çekilen bir görsele Şekil 39’da yer verilmiştir. 

Transformasyon bilgisi ROS TF programını kullanarak sağlanmaktadır. Sensörlerin 

mekanik olarak araca bağlandıkları nokta sabittir. Sensörler ile aracın birbirine göre konumları 

belirlenir, TF ile paylaşılır. Bu sayede sensörlerden alınan veriler istenilen şekilde 

kullanılabilmektedir.  

 

 
Şekil 39 IMU   

6.1.3. Lazer Verisi Elde Edilmesi 

Derinlik kamerasından alınan derinlik görüntüleri üst ve alt kısımdan sınırlandırılır. Bu 

şekilde trafik lambası gibi yüksek cisimlerin haritaya eklenmesi engellenir.  

 

 
Şekil 40 Lazer Belirleme Sınırları 

 
Şekil 40’ta görülen yeşil çizgiler derinlik görüntüsünü sınırlar. Yalnızca iki çizgi arasında kalan 

görüntü lazer verisine çevrilir. 
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Lazer verisine çevrilecek engelin maksimum ve minimum mesafesi belirlenir. Yeni 

görüntüdeki maksimum ve minimum uzaklık sınırına uyan engeller lazer verisine çevrilir. 

Kameranın yerden yüksekliği ve açısı kullanılarak gördüğü engelin zemin mi yoksa farklı bir 

engel mi olduğu tespit edilir, görülen engel zemin ise haritaya eklenmez. Son olarak tespit edilen 

engeller araç odometrisi referans alınarak haritaya eklenir. Bu aşamalar Şekil 41 üzerinde 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 41 Derinlik Görüntüsünden Elde Edilmiş Lazer Verileri 

 
 

6.1.4. Costmap Oluşturulması 

Öncelikli olarak elde edilen lazer noktalarının birbirine yakın olanları birleştirilir, harita 

oluştururken bu noktalar tek engel olarak gözükür. Bu durum aracın etrafındaki engel sayısını 

azaltarak yol planlamasında performans artışı sağlar. Bu sadelik Şekil 42’de de görülmektedir. 

 

 
Şekil 42 Birleştirilmiş Lazer Noktaları 

 

Yukarıdaki fotoğrafta görülen kırmızı çizgiler lazer verileridir. Yeşil çizgiler ise birbirine yakın 

olan lazer noktalarının birleştirilmiş halidir. 

Daha sonra lokal haritada tespit edilen engeller etrafına iki kademeli cost oluşturulur. Bu 

cost alanının büyüklüğü, araç bariyerlere çarpmayacak şekilde ayarlanır. Aracın cost alanına 

girmesi halinde alacağı ceza hareketlerini kısıtlamayacak ancak şeritleri de geçmeyecek şekilde 
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ayarlanır. Costmap’ten çekilen bir görsele Şekil 43’te yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 43 Costmap 

 
Oluşturulan lokal harita, genel haritaya geçirilir. Lokal harita yalnızca aracın o esnada 

görebildiği engellerden oluşurken genel harita aracın o zamana dek gördüğü tüm engelleri kapsar. 

Araç hareket ederken hem lokal hem genel haritaya göre hareket eder. Bu haritalara dair örnek 

görsellere Şekil 44 ve 45 üzerinde yer verilmiştir. 

 

 
                            Şekil 44 Lokal Harita          Şekil 45 Global Harita 
 

Soldaki resim lokal haritayı gösterir. Lokal haritada yalnızca aracın o esnada gördüğü engeller 

bulunur. Sağdaki resim ise genel haritadır. Araç parkurda ilerledikçe lokal haritada  gördüğü tüm 

engelleri genel haritaya ekler. 

 

Genel harita dinamik yapıdadır, lokal haritada daha önceden görülmüş engeller sonraki 

verilerde görülmezse haritadan silinir. Bu durum gürültüden kaynaklı yanlış görülebilecek 

engellerin haritadan silinmesini sağlar. Oluşturulan haritalar “global_map” ve “local_map” isimli 

topic’lere paylaşılır. Yol planlaması paketleri bu topic’lerden haritaya ulaşır. 
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6.1.5. Tabelaların Haritaya Eklenmesi 

Öncelikli olarak kameradan alınan point cloud verileri tabela konumlandırma paketine 

gönderilir. Daha sonra tespit edilen tabelalar “BoundingBoxes” mesaj tipinde “/signs” topic’ine 

paylaşılır. Bu mesaj tespit edilen tabelanın tipini ve iki boyutlu renkli görüntüde hangi pixeller 

arasında olduğunu içerir. Tabela konumlandırma paketi tespit edilen tabelaların bilgisini “/signs” 

topic’inden çeker. Renkli görüntüdeki pixellerin point cloudda hangi noktalara geldiği tespit eder. 

Bu noktaların konumlarına bakarak tabelaların üç boyutlu haritada nerede olduğunu bulur. Daha 

sonra tabelaların üç boyutlu konumlarını farklı bir topic’e paylaşır. 

 

Tabelaların haritaya eklenmesi duraklarda, kırmızı ışıkta ve park modunda ciddi avantajlar 

sağlar. Araç duraklarda durması gereken noktayı tabelanın konumunu referans alarak tespit eder, 

daha sonra yol planlama algoritmasına bu noktayı hedef olarak verir. Park modunda ise araç park 

tabelasının nerede olduğunu bildiği için park edeceği noktayı da kolayca tespit edebilir. Bu 

yöntemin bir diğer avantajı ise durmak veya park etmek için referans alınacak tabelanın yalnızca 

bir kere tespit edilmesinin yeterli olmasıdır. Varılacak nokta tespit edildikten sonra sıra yol 

planlamasına gelir. 

 

 
Şekil 46 Park tabelalarının konumlandırılması 

 

Şekil 46’da verilen soldaki görselde bulunan turuncu kutular tespit edilen trafik tabelalarını 

harita üzerinde temsil ediyor. Araç tabelaların haritadaki konum bilgisini edindikten sonra park 

yerine rota çiziyor. 
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Şekil 47 Tabelaların ve lambaların konumlandırılması 

 

Şekil 47’de verilen görsellerde aracın yol takibi esnasında aracın tespit ettiği tabelalar 

harita üzerinde görülebilmektedir.  

6.1.6. Yol Planlama Algoritması 

Robotik alanda kullanılan robotların bir çoğu olduğu yerde dönebilme yetisine sahiptir. 

Yol planlama algoritmaları genellikle bu tip robotlar için tasarlanmıştır. Robot verilen hedefe 

vardıktan sonra yönünü istenilen şekilde ayarlayabilmektedir. Ancak bu durum Ackermann 

Steering modelindeki araçlar için uygun değildir. Bu tip araçlar varılacak noktaya istenilen yönde 

ulaşmalıdır. Aksi takdirde yönünü istenen şekilde ayarlayamaz.  

 

Araçta kullanılan yol planlama algoritması Ackermann Steering modeline uygun olan 

araçlara yöneliktir. Program aracın yön değiştirme kapasitesini bilmekte, rotayı buna uygun 

şekilde çizmektedir.  
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Araçta iki tip yol planlama algoritması kullanılmaktadır. Bunlardan birisi rotayı genel 

haritaya bakarak, bir diğeri ise lokal haritaya bakarak çizmektedir. Bu şekilde iki algoritmanın 

kullanılma sebebi; genel rotanın haritanın henüz bilinmeyen kısımlarına çizilebilmesi, lokal 

rotanın ise aracın yalnızca o konumda görebildiği engellere bakılarak çizilmesidir. Lokal rota 

genel rotaya uyacak şekilde çizilir ancak genel rota çizildikten sonra haritaya yeni engeller 

eklenmesi halinde lokal rota dinamik olarak değişebilir. Araç ilerledikçe haritanın boş kısımları 

çizilmeye başlar, lokal rota yeni eklenmiş engellere göre yeniden çizilir, araç lokal rotayı 

kullanarak ilerler. 

 

 
 Şekil 48 Rota 

 

Şekil 48’de yer alan görselde görülen yeşil kutu aracı temsil etmektedir. Yeşil çizgi genel 

rotayı, kırmızı çizgi ise lokal rotayı ifade etmektedir. 

 

Yol takibinde araca tabelalara uygun şekilde hedefler verilmektedir. Araç tabela görmediği 

takdirde düz gitmekte, durak ve kırmızı ışıkta duracağı nokta hedef verilmektedir. Dönüş 

tabelalarında ise gitmesi gereken yöne kısa hedefler verilmektedir.  

 

Rota çizildikten sonra araca hangi hızlarda gitmesi gerektiği “cmd_vel” topic’inden iletilir. 

5.3. Kontrol Yazılımı bölümünde anlatıldığı şekilde araç hızını ve yönünü istenen düzeye 

getirmektedir. 

 

 

6.2. Şerit Tespit Algoritması 

 

Şerit tespit algoritması ekibimiz tarafından tamamen özgün olarak tasarlanmıştır. Yaygın 

olarak kullanılan şerit tespit yöntemleriyle de karşılaştırarak daha iyi sonuç aldığı görülmüştür. 

Şerit tespit algoritmamızı yazarken açık kaynak bilgisayarlı görü kütüphanesi olan OpenCV[18] 

kütüphanesi kullanılmıştır. Algoritmamızın aşamaları şu şekildedir: 
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6.2.1 Kırmızı Bariyerlerin Tespiti 

 Parkur ortamındaki bariyerler kırmızı ve beyaz renktedir. Ortamda bariyerlerden başka 

kırmızı renkli bir obje olmadığı için kırmızı gördüğümüz yerlerin bariyere ait olduğu sonucuna 

varabiliriz. Bu amaçla kameradan elde ettiğimiz görüntüye kırmızı renk eşiği uygulandı. Bunu 

yapmak için ilk olarak görüntü HSV (hue-saturation-value) renk skalasına çevrildi. Daha sonra 

hue değerlerine 0-8 ve 162-179 aralıklarını alacak şekilde threshold fonksiyonu uygulanarak elde 

edilen binary görüntüler bitwise or operatörüyle birleştirildi. Ayrıca beyaz renkleri engellemek 

için saturation değerine 110 olarak, siyah renkleri engellemek için de value değerine 50 olarak 

threshold fonksiyonu uygulandı. Sonuç olarak sadece kırmızı bariyerlere ait olan pikselleri beyaz, 

diğer pikselleri siyah olan görüntü elde edilmiş oldu. Bu görüntünün nasıl kullanıldığı ileriki 

bölümlerde anlatılmıştır. Görüntülere Şekil 49’da yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 49 Kırmızı Bariyer Tespiti 

6.2.2 Adaptive Threshold 

 Asıl amacımız olan şeritlerin tespiti için şeritlere ait pikselleri diğer piksellerden ayıran 

özelliklerden biri olan parlaklık bilgisi kullanıldı. Öncelikle kameradan alınan görsel “grayscale” 

denilen sadece grinin tonlarından oluşan görsele çevrildi. Daha sonra bu grayscale görsele 

“adaptive threshold” fonksiyonu uygulandı.  

 Adaptive threshold yani “uyarlanabilir eşik”, eşik uygulamak istediğimiz görsele tek bir 

eşik değeri vermek istemediğimiz durumlarda kullanılan yöntemdir. Bunun yerine her bir piksel 

için ayrı bir eşik değeri hesaplayarak uygulanmaktadır. Her piksel için eşik değeri hesaplama 

yöntemi olarak gaussian ağırlıklı toplam algoritması kullanıldı. Aşağıda 2 boyutlu gaussian 

fonksiyonunu görebilirsiniz. 
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 Fonksiyonun ne kadar uzağa baktığını belirleyen “blok boyutu” değişkeni 151 olarak, 

pikselin çevresinden ne kadar aydınlık olması gerektiğini belirten “C” değişkeni de -41 olarak 

belirlendi. Bu değerler kullanım durumuna uygun olarak değiştirilip ince ayar yapıldı. Şekil 50’de 

Adaptive Threshold’a ait bir görsele yer verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 50 Adaptive Threshold 

 

 Bu kısımda binary görüntü elde etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan “canny edge 

detection” yöntemi tercih edilmedi. Canny edge detection, görseldeki sert geçişleri tespit eden bir 

kenar belirleme fonksiyonudur. Şeritlerin zeminden keskin bir çizgiyle ayrılmasından 

faydalanarak bu yöntemin kullanılması yaygındır. Ancak görüntünün biraz soluk olduğu 

durumlarda veya güneş parlaması durumlarında kötü sonuçlar vermektedir. Diğer taraftan 

adaptive threshold yöntemi her durumda sağlam sonuçlar vermektedir. Kenar belirleme 

fonksiyonunun diğer bir kötü yanı da geniş şeritli durumlarda iki farklı çizgi oluşturmasıdır. 

Adaptive threshold yönteminde bu durum da yoktur. Bu sebeplerle adaptive threshold yöntemi 

tercih edilmiştir. 

6.2.3 Binary Görüntünün Sadeleştirilmesi 

 Elde ettiğimiz binary görüntüde şeritler kısmen etrafından ayrılmaktadır. Ancak yine de 

etrafta şerit olmayan ve beyaz olan birçok piksel bulunmaktadır. Amacımız bunları ayıklayıp 

şeritlere ait pikselleri bırakmaktır. Ayıklama işlemini kolaylaştırmak için şerit olmadığı zaten 

bilinen pikseller görüntüden silinebilir. Bunun için ilk olarak görüntüye region of interest (ROI) 

yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde parkur zeminini kapsayan üçgen şeklindeki alan dışındaki 

bütün pikseller silindi. Daha sonra da 6.2.1 Kırmızı Bariyerlerin Tespiti bölümünde elde edilen 

kırmızı bariyerlerin olduğu pikseller ve etrafı da silindi. Eğer bir bariyer pikseli ekranın sağ 

yarısında kalıyorsa o pikselin sağ tarafında kalan bütün pikseller, sol yarısında kalıyorsa da sol 

tarafındaki bütün pikseller silindi. Böylece elde edilen binary görüntü büyük ölçüde temizlenmiş 

oldu. Daha sonra ufak boşlukları ve kopuklukları engellemek için görüntüye “dilation” işlemi 

uygulandı. Bu işlemde beyaz piksellerin bulunduğu gruplar büyütülerek ufak delikler ve 
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kopukluklar kapandı. Bu sadeleştirilmiş görüntüye örnek bir görsel Şekil 51’de yer almaktadır. 

 
Şekil 51 Sadeleştirilmiş Görsel 

 

6.2.4 Verinin Çizge Halinde Gösterilmesi 

Elde edilen veri şeride ait olan ve olmayan birçok pikselin konumundan oluşmaktadır. Bu 

verinin işlenmesi zordur. Bu sebeple veri işlemesi daha kolay olan çizge biçiminde gösterildi. 

Öncelikle her satır için aşağıdaki şartı sağlayan bütün l ve r değerleri ve bu satırın y değeri bir 

düğüm olarak belirlendi. 

 
Daha sonra aşağıdaki şartı sağlayan düğümler komşu olarak belirlendi ve aralarında kenar 

oluşturuldu. 

 
Bu düğümlerle ve kenarlarla verinin bizim için önemli olan kısmı korunmuş olmanın 

yanında işlenebilecek kıvama gelerek bir sonraki aşamaya hazırlandı. 

 

6.2.5 Çizgenin Sadeleştirilmesi 

 

 Elimizdeki çizge işlenebilir durumdadır. Ancak işlenmesi uzun zaman almaktadır. 

Ortalama durumda çizgede yaklaşık 500 adet düğüm bulunmaktadır. Ancak bu düğümlerin çoğu 

dallanmamış yollardan oluşmaktadır. Bu aşamada yaklaşık 500 adet düğüm, dallanmamış yolların 

arasındaki düğümler silinerek ve yol bilgisi yeni oluşturulan yola aktarılarak ortalama 20 adet 

düğüme indirgenmiştir. Sonuç olarak elimizde kalan düğümlerin aralarındaki kenarlar, 

görüntüdeki şeritlerin üzerinde olabilecek yol parçalarının bilgisini taşımış oldu. Şekil 52’de örnek 

görüntüden bu aşama sonunda elde ettiğimiz çizgedeki kenarlara denk gelen yol parçaları 

görünmektedir. 
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Şekil 52 Çizgideki Kenarlar 

 

6.2.6 Aday Şeritlerin Test Edilmesi 

 Bu aşamada elimizdeki çizgedeki herhangi bir yol, görüntüde çizilmiş bir çizgiye denk 

gelmektedir. Bu çizgilerden iki tanesi de şeritlere denk gelmektedir. Bundan sonraki hedefimiz 

çizge üzerindeki yollardan hangilerinin şeritlere denk geldiğini bulmaktır. Bunun için her bir yol 

denenerek test edildi. Testimizde “polynomial fit” algoritmasının sonucu aday şerit olarak 

belirlendi. Polynomial fit algoritması, 2 boyutlu düzlemde nokta kümesi alarak bunları bir 

polinoma oturtmaya çalışır. Hata değeri en az olan polinomu çıktı olarak verir. Hata fonksiyonu 

olarak da “root mean square (RMS)” yani her bir noktanın polinomdaki değerle olan farkının 

karelerinin ortalamasının karekökünü kullanır. Bizim algoritmamızda polinomun derecesi 2 

olarak belirlenmiştir. Bu sayede algoritmamız sadece çizgisel şerit tespiti değil, eğik şerit tespiti 

de yapabilmesi sağlanmıştır. Parkur boyunca karşılaşacağımız bütün şeritler 2. dereceden 

polinoma uygundur. Şekil 53’te iki adet aday şeride (yeşil) uyguladığımız “polynomial fit” 

algoritmasının sonucu (mor) görünmektedir. 

 

 

 

 

 
Şekil 53 Polynomial Fit 

 
 Elde ettiğimiz polinom RMS değerine ve çizginin uzunluğuna bakılarak puanlanmıştır. 

Puanlama fonksiyonu olarak aşağıdaki formül kullanılmıştır. 



57 

 

  
 Örneğin Şekil 53’te üstteki aday şeridin puanı yüksek, alttaki aday şeridin puanı ise 

düşüktür (düşük puan daha iyidir). 

 Daha sonra elimizdeki bütün aday şeritler sağ ve sol şerit olarak ayrıldı. Bunu yaparken 

şeridin görüntünün en altında ekranın sağ veya sol yarısında olmasına bakıldı. Sağ ve sol şerit 

grupları içinden puanı en yüksek olan şeritler seçilerek tespit ettiğimiz şeritler belirlendi.  

 

6.2.7 Sonuç 

 Şekil 54’te de gözüktüğü üzere sağ ve sol şeritleri temsil eden iki adet polinom elde edildi. 

Ayrıca bu polinomların binary görüntüdeki kaç tane beyaz pikselden geçtiği hesaplandı. ROI ile 

kesilen kısımlar çıkartılarak polinomun geçtiği beyaz pikseller / tüm pikseller oranı kaydedildi. 

Bu oran algoritmanın şeritten ne derece emin olduğunu göstermektedir. Bu bilgi de kullanılan 

yöntemler birleştirilirken oldukça işe yaramaktadır. 

 

 
Şekil 54 Tespit Edilmiş Şeritler 

 
 
6.3. Tabela Okuma 

 

Bilgisayarlı görü uzun yıllardır insanların kullanımındadır ve bu alanda büyük bir gelişme 

kaydedilmiştir. Gelinen noktada bugün bilgisayarlar birçok görsel işi neredeyse hatasız bir şekilde 

yapabilmektedir. Sözlük anlamına bakıldığında ise “bilgisayarların dijital görüntülerden veya 

videolardan nasıl bir anlam kazanabileceğiyle ilgilenen disiplinler arası bilimsel bir alandır. 

Mühendislik yöntemleriyle, insan görsel sisteminin yapabileceği görevleri anlamaya ve 

otomatikleştirmeye çalışmaktadır.” [19] şeklinde bir tanımı vardır. Bu tanıma göre bilgisayarlı 

görünün kullanım alanlarına örnek vermek gerekirse; nesne algılama, olay algılama, video izleme, 

nesne tanıma, 3D poz tahmini, öğrenme, indeksleme, hareket tahmini, otomatik görsel oluşturma, 

3D sahne modelleme ve görüntü onarımı [20] gibi daha birçok alanda kullanılabilir. 

 

Başlarda görüntülerin sayılar ile ifade edilmesi ile başlayan bilgisayarlı görünün gelişim 

süreci daha sonra görsellerden kenar çıkarma, hareket tahmini gibi gelişmelerle devam etti. Bu 



58 

 

gelişmelerle bugün kullandığımız algoritmaların temelleri oluşturuldu. Bundan sonraki yıllarda 

bilgisayar-insan etkileşiminin daha da artmasıyla birlikte gelişmeler hızlandı. Bu gelişmeler 

içerisinde en önemli dönüm noktalarından birisi de “OpenCV” kütüphanesinin artık kullanıma 

çıkması olmuştur. OpenCV 2000 yılında çıkmıştır ve C programlama dili ile geliştirilmiştir, daha 

sonra algoritmaları C++’dan yazılmıştır. Günümüzde ise Python diline de entegrasyonu 

sağlanmıştır. OpenCV’nin de gelmesi ile görüntü işleme alanında büyük bir sıçrama yaşandı. Yüz 

tanıma sistemleri, nesne takibi gibi işlemler bilgisayarlar vasıtasıyla yapılabilir duruma geldi. 

OpenCV algoritmaları daha çok matematiksel sabit formüller ile çalışıyordu ve öğrenmeye dayalı, 

gelişken, adaptif bir yapıları yoktu. Bu durum da Makine Öğrenmesinin gelişmesi ile aşılmış oldu, 

CNN gibi çeşitli Derin Öğrenme yöntemleri ile bilgisayarlı görü alanında birçok iş 

başarılabiliyordu. 

 

2015 yılına gelindiğinde ise araştırmacı Joseph Redmon ve öğrencileri bir mantığı ortaya 

attılar: You Only Look Once (Yalnızca bir kez bak). Bu algoritma ile bilgisayarlı görünün 

mantığına yeni bir alternatif gelmiş oldu ve diğer rakiplerine göre hızlı bir algoritma olması 

nedeniyle çok tercih edildi. Bu algoritmaya dair örnek görsele Şekil 55’te yer verildi.

 

Şekil 55 Yolo Algoritması 

Yolo algoritmasını önemli yapan özellikler; hızlı çalışması, yüksek doğruluk oranı, 

öğrenme yeteneğidir. YOLO, gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmek için Evrişimli Sinir 

Ağlarını (CNN) kullanır. İsminden de anlaşıldığı üzere sinir ağı tek bir ileri yayılım ile çalışır. 

 

YOLO’nun çalışma mantığına biraz daha yakından bakılırsa algoritmanın 3 kademeden 

oluştuğu söylenebilir. Bu kademeler hücrelere bölme, sınırlayıcı kutuları tespit etme, fazlalık 

kutuları kırpma olarak adlandırılabilir. Resim önce Residual blocks denilen küçük ve s x s 
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boyutunda hücrelere ayrılır, her bir hücre kendi içerisindeki nesneyi/ nesne parçasını tespit eder. 

Ardından sınırlayıcı kutu doğrulaması aşamasına geçilir. Sınırlayıcı kutu, bir nesnenin 

sınırlarından çizilen dikdörtgen şeklinde bir kutudur. Her bir sınırlayıcı kutu şu özellikleri 

içermelidir: Boy, en, sınıf, merkez koordinatı. Şekil 56, bounding box mantığını anlamada 

yardımcı olacaktır. 

 
Şekil 56 Bounding Box 

Fazlalık kutuları kırpma aşaması ise büyük bir problemin üstesinden gelmektedir. YOLO 

algoritması küçük hücrelerin verdiği bilgilere göre bir nesneyi tespit ettiği için bazen bir nesnenin 

belirli bir parçasını da ayrı bir nesne olarak algılayabiliyor. YOLO algoritmasının bu kademesi 

bunun önüne geçmek, bu iki sınırlayıcı kutunun da aynı nesne olduğunu tespit edebilmek için 

vardır. 

 
 

 
Şekil 57 Fazlalık Kutu 

Şekil 57’de de görüldüğü gibi mavi kutu yeşil kutunun aksine nesnenin yalnızca bir 

bölümünü kapsamaktadır ve bu da parazite yol açmaktadır (Örneğin resimdeki kedi sayısının 2 
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olarak algılanması gibi problemler). Ancak YOLO algoritması her iki sınırlayıcı kutunun da aynı 

nesneyi belirttiğini tespit etmekle nesne tespitindeki büyük problemlerden birini de ortadan 

kaldırmıştır. Bu 3 kademenin sağlıklı bir şekilde birleştirilmesi ile nesne tespiti gerçekleşmektedir. 

YOLO’nun uygulama alanlarına bakılırsa otonom sürüşler, doğa hayatında endemik 

türlerin tespiti, güvenlik, robotik görüntü işleme gibi alanlarda ve daha birçok alanda 

kullanılabilir. 

6.3.1 YOLO’nun Yazılmış Versiyonları ve Backbone’ları 

Günümüzde Yolo’nun 5 versiyonu vardır ancak bu versiyonların yanında Yolo’nun Keras, 

Tensorflow, PyTorch kütüphaneleri ile yazılmış biçimleri ayrıca mevcuttur. Bu biçimler arasında 

en popüler olanlardan birisi “darknet”tir. Darknet, C dilinde ve CUDA teknolojisi kullanılarak 

yazılmış, açık kaynak kodlu bir sinir ağı frameworkudur. CUDA, işlemleri ciddi manada 

hızlandıran ve hesaplamaların grafik kart üzerinde yapılmasını sağlayan ve gerçek zamanlı nesne 

tespiti için gerekli olan bir teknolojidir. Şekil 58’de Yolo algoritmasının omurga şeması yer 

almaktadır. 

 

Şekil 58  Bir Yolo Algoritmasının Omurga Şeması 

 6.3.2 Neden YoloV4? 

YoloV4, yoloV3’ün epey gelişmiş bir versiyonu olması ve backbone yani modelin 

omurgasında yeni bir mimarinin uygulanması modelin ortalama doğruluk değerini %10, FPS 

(saniyedeki kare sayısı)’nı ise %12 oranında arttırmıştır. Bu gelişmelere ek olarak, tek grafik kart 

ile eğitim yapılması daha kolay olduğu için seçilen versiyon YoloV4 olmuştur. 

 

Eğitim süreci için gerekli olanlar; veri seti, güçlü bir grafik işlemci, gerekli kütüphanelerin 

kurulması… Tüm bu gereksinimler çeşitli yöntemlerle yerine getirildi. 

6.3.3 Datasetin Hazırlanması ve Elde Edilişi: 

TTVS isimli, Türkiye Trafik Veri Seti’nden istifade edildi. Söz konusu veri seti İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nin girişimi ile oluşturulmuş olup görselleri elde edebilmek için görsel 
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katkısında bulunmak gerektiğinden doğal olarak büyümektedir. Toplamda 25.000’in üzerinde 

etiketli görselin olduğu veri setinden 16 bine yakın görsel eğitim için kullanıldı. Görselleri 19 

farklı kategoriye ayrılıp bu kategorilere göre eğitildi. Tüm kategorilerde aynı başarı oranına 

erişilememiş olsa da belirli bir doğruluk oranına ulaşıldı. Google’ın bulut bilgisayarlarında 

eğitime başlandı. “Google Colabs” yapay sinir ağı modellerini eğitmek isteyenler için kullanılan 

bir platform olup bünyesinde çok kuvvetli ekran kartları bulundurur. Bu platformda Nvidia Tesla 

T4 GPU çalışıldı. Söz konusu platformda gerçekleştirilen eğitim 24-26 saat kadar sürdü ve sonuç 

olarak yer yer %99’lara çıkan başarı oranına ulaşıldı. 

 

 

 

6.3.4 Nvidia TensorRT ile Optimizasyon Yapılması 

6.3.4.1 Neden Nvidia TensorRT? 

● Inference result'tan minimum hata payı (%1’den daha az) yüzlerce kat FPS oranı 

artırabildiği. 

● Nvidia Jetson cihazlarla kolay entegre olması ve bunun için dizayn edilmiş olması. 

● CUDA ile çok kolay entegrasyonu. 

● Birçok çalışma ortamı (pytorch-tensorflow) veya farklı veri saklama tipine (onnx gibi) 

sahip modellerle kolay çalışabilmesi. 

6.3.4.2 TensorRT çalışma prensibi ve kullanım detayları 

6.3.4.2.1  Ağırlık ve aktivasyon doğruluk kalibrasyonu: 

FP32 veri saklamalarının fp16 ve int8'e kıyasla daha doğru olduğunu kanıtlanmıştır. Bu 

sebeple eğitim sırasında fp32 tipinde verileri saklayarak yüksek doğruluktan ödün verilmeyerek 

elde edilen sonucu fp16/int8 olarak inference(bu kelimeyi düzeltir misin), kullandığımız 

durumlarda doğruluk oranından çok daha az kayıp verildiği görülmüştür. Bu veri dönüşümlerine 

verilen modele bağlı olarak gereken bir scaling(düzeltmek +1) oranı hesaplanıp  sonucu çok da 

iyileştirmeyecek veri saklamaları silinmektedir. Bu sayede gereksiz operasyonları kod 

koşturulurken yapmayıp performans kazanılmaktadır. 

6.3.4.2.2  Katman ve Tensör Füzyonu 

Buna ek olarak her modelin kendine özgü katman düzeni bulunmaktadır. Fakat bu katman 

düzenlerinde aynı operasyonlar tekrar ve tekrar uygulanabilir. Kodu koşturmadan önce, derleme 
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aşamasında bu optimizasyonlar tespit edilip yeniden uygulanacak operasyonlar yeniden daha 

efektif şekilde planlanabilir. TensorRt, bunu katman ve tensör füzyonu uygulayarak 

sağlamaktadır. 

6.3.4.2.3.     Otomatik Çekirdek Ayarlama 

Modelleri optimize ederken, işlem sırasında gerçekleştirilebilecek bazı çekirdeğe özgü 

optimizasyonlar vardır. Bu, hedef GPU platformuna dayalı olarak en iyi katmanları, algoritmaları 

ve en uygun toplu iş boyutunu seçer. Örneğin, evrişim işlemini gerçekleştirmenin birden çok yolu 

vardır ancak bu seçilen platformda hangisinin en uygun yol olduğunu TRT otomatik olarak seçer. 

 

6.3.4.2.4.     Dinamik Tensör Hafızası 

TensorRT, yalnızca kullanım süresi boyunca tensöre bellek ayırarak belleğin yeniden 

kullanımını iyileştirir. Hızlı ve verimli yürütme için bellek ayak izlerinin azaltılmasına ve ayırma 

ek yükünün önlenmesine yardımcı olur. 

6.3.4.2.5.     Çoklu Akış Yürütme 

TensorRT, birden çok giriş akışını paralel olarak işlemek için tasarlanmıştır. Bu temelde 

Nvidia'nın CUDA akışıdır. 

 

YOLO algoritmasının aynı zamanda hızlı da çalışan bir algoritma olduğundan 

bahsedilmişti nitekim eğitim sonunda da görüldü ki Nvidia Jetson Tx2 geliştirme kartında 

saniyede ortalama 6,5 kare işlenebiliyor. Bu kare hızının arttırılması için Nvidia’nın geliştiriciler 

için sağlamış olduğu TensorRt platformu kullanıldı. TensorRt bir nevi optimizasyon programı 

olup, eğitilmiş model ağırlıklarını işletim sistemi mimarisine ve grafik kartın modeline bakarak 

optimize eder. Böylece doğruluk oranından fazla bir taviz vermeden saniye başına işlenen kare 

sayısı arttırılabilir. Mevcut eğitilmiş modele uygulandığında zaten gözle görülebilir düzeyde 

hızlanma oldu. Saniye başına işlenen kare sayısı yaklaşık olarak 10’a kadar çıkarıldı. YOLO’yu 

algoritmaya entegre edebilmek için takımımızca yazılan bir Python modülü kullanıldı. Bu modül 

sayesinde hazır YOLO kodunun sağladığı tabela cinsi, ekrandaki konumu ve doğruluk değeri 

bilgileri derlenerek tek bir fonksiyonun çıktısı haline getirildi. Karar mekanizmalarının da bu 

çıktıya göre çalışması sağlandı. 

 
 

6.4. Park Yöntemi 

  

 Park algoritmamız özgün tasarım raporunda anlatılan algoritmadan farklı olarak SLAM ile 
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yapıldı. Park algoritmamızı değiştirmemizin sebebi yeni yöntemin daha dinamik ve değişikliklere 

daha kolay ayak uydurabilir olmasındandır. 

 

 Aracın park etmesi gereken yerde “park yeri” ve “park edilemez” tabelaları bulunmaktadır. 

Geliştirdiğimiz algoritma aracın park yerine geldiğini bu tabelalardan anlamaktadır. Park 

algoritmamız bu tabelaların tespitinden sonra başlamaktadır. 

 

 İlk olarak araca park yerinde yatay ilerleyecek şekilde hedef verilir. Bu sırada araç “park 

yeri” tabelasını tespit eder. Daha sonra tespit edilen tabelanın yeri harita üzerinde, tespit edilen 

nesneleri 3 boyutlu olarak haritalandıran bir paket kullanılarak belirlenir. Bu pakete kameradan 

gelen görüntü üzerinde bir dikdörtgen verilir ve derinlik bilgisinden gelen “point cloud” bilgisi 

verilir. Paket bu iki bilgiden verdiğimiz dikdörtgenin 3 boyutlu haritada nereye denk geldiğini 

bulur. Bulunan bu konumun 1 metre önüne hedef konularak araç hedefe doğru ilerletilir.  

 

 Bu algoritma tek bir “park yeri” tabelası ile düzgün çalışmaktadır. Ancak simülasyonda 

yaptığımız testler sonucunda birden fazla “park yeri” tabelası görmesi durumunda birine park 

edecekken diğerine yönelme gibi bir durum tespit edildi. Bunu engellemek için de bir tabela 

izleme sistemi geliştirildi. Bu sistemle beraber ilk tespit edilen “park yeri” tabelasını takip edip, 

başka bir “park yeri” tabelasını algılandığında görmezden gelinebiliyor.  

 

Yol planlaması paketinin sağladığı tolerans parametresi ile araç, verilen hedefe belirli bir 

mesafe kadar yaklaştığında hedefe varmış sayılır. Bu parametre yol takibi ve park modları için 

değiştirilebilir. Araç park moduna geçtiğinde Şekil 59’da gözüktğü üzere bu parametre park 

çizgilerini ezmeyecek şekilde ayarlanır. Bu sayede aracın daha hassas park etmesi sağlanır. 

 
Şekil 59 Park Algoritması 
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       7. Özgün Bileşenler 

 

7.1 Yazılım Kısmındaki Özgün Bileşenler 

 

Şerit tespiti konusunda özgün algoritma geliştirildi. Sıklıkla kullanılan şerit tespit 

algoritmalarıyla karşılaştırılarak onlara büyük fark attığı görüldü. Diğer algoritmaların başarısız 

olduğu düz renk olmayan yollar, keskin virajlar gibi durumlarda tarafımızca geliştirilen 

algoritmanın başarıyla çalıştığı görüldü. Şerit tespit algoritması için 6.2 Şerit Tespit Algoritması 

bölümüne bakınız. Bu algoritmaya dair örnek bir görsele Şekil 60’ta yer verilmiştir. 

 
Şekil 60 Şerit Tespiti 

 
 Tabelaları ve trafik ışıklarını tespit etmeye olanak sağlayan nesne tanıma yazılımın 

temelindeyse takımın eğittiği derin öğrenme modeli yer almaktadır. Yaklaşık yirmi bin fotoğraflık 

veri setinden on bin tanesi ayıklanarak derlendi ve kullanılabilir hale getirildi. Modelin kullanımı 

da TensorRt ile yüksek hesaplama kapasitesine göre optimize edildi. Modelin başarı oranlarını 

gösteren örnek bir görsele Şekil 61’de yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 61 Tabela Tespiti 

  

 Kontrol yazılımı baştan sonra özgün olarak geliştirildi. Düz yol, kavşak ve park modu 

olmak üzere farklı modlarda çalışan algoritmalar yazıldı. Modlar arasındaki geçişler uygun olarak 

kodlandı. Yol planlaması algoritması için 6.1.6 Yol Planlama Algoritması bölümüne, park 

algoritması için ise 6.4 Park Yöntemi bölümüne bakınız.  
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 Otonom sürüş algoritmaları kısmında hedeflediğimiz sensör füzyonu, lokalizasyon ve 

haritalandırma gibi hedefler gerçekleştirildi ve kullanılmaya karar verildi. Simülasyonda yapılan 

testlere göre parkur görevi esnasında değişikliklere ayak uydurabilen, daha dinamik ve gürbüz 

olduğuna karar verildi. Özellikle park modunda çok daha iyi sonuç verdiği görüldü. 

Haritalandırma algoritması için 6.1 Haritalandırma Algoritması bölümüne bakınız.  

 

 Park modunda kullanmak üzere üzerinde çalıştığımız tabelaları haritada konumlandırma 

algoritması kodlandı. Park modunda daha sağlam sonuç verdiği görüldü. Tabelaları haritada 

konumlandırma konusunda ayrıntılı bilgi için 6.1.5 Tabelaların Haritaya Eklenmesi bölümüne 

bakınız. Tabelaların haritada konumlandırılmasına dair örnek bir görsele Şekil 62’de yer 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 62 Haritalanmış Tabelalar 
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7.2 Elektronik Kısımdaki Özgün Bileşenler 

Aracın hem otonom sürüşe hem de manuel kullanıma uygun olmasını sağlamak 

amacıyla tahrik kontrol sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemin temelinde elektronik ekibimiz 

tarafından dizayn edilen bir PCB bulunmaktadır. 

 

 PCB’de Jetson TX2’nin verdiği dijital komutları motor sürücüsün ihtiyaç duyduğu analog 

sinyallere çeviren bir DAC bulunmaktadır. Jetson TX2, sürüş moduna göre Analog Multiplexer’a 

seçim sinyali göndermekte, bu sinyale göre DAC tarafından oluşturulan analog sinyaller ya da 

pedalden gelen sinyaller tahrik motoruna gönderilmektedir. Ayrıca tasarladığımız PCB 

içerisindeki MOSFET’ler aracılığıyla hem otonom sürüş modunda hem de manuel kullanımda 

motor sürücüsüne geri vites ve motor freni komutları iletilebilmektedir. 

 

Tasarlanan PCB’ye ait 2 boyutlu görseller Şekil 63’te , 3 boyutlu görseller de Şekil 64’te 

verilmiştir. 
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Şekil 63 Tahrik kontrol sistemi için tasalarlanan PCB’nin 2 boyutlu görüntüsü (ön-arka) 

 

 
 

Şekil 64 Tahrik kontrol sistemi için tasalarlanan PCB’nin 3 boyutlu görüntüsü (ön-arka) 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 Mekanik Kısımdaki Özgün Bileşenler 

 

Araç şasisinin tasarımına ve üretimine başlanmasından önce şasiler üzerine genel bir 

literatür taraması yapılmıştır. Özellikle elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan şasiler 

doğrultusunda ulaşılan bilgiler şasi tasarımında yol göstermiştir. 

         Öncelikle şasinin özellikleri ve aracın ihtiyaçlarından bahsedilmelidir. Genel olarak tüm 

araç tiplerinde şasi üzerine tekerlekler, akslar, motor, güç ünitesi ve araç kabuğu gibi tüm araç 

sistemlerinin yerleştirildiği mekanik kısımdır. Şasi tüm bu sistemlerin entegre edilebileceği 

şekilde tasarlanmalıdır. Bir diğer yönden şasi titreşimleri ve darbeleri karşılayabilecek 

dayanıklılıkta olmalıdır. Herhangi bir çarpışma durumunda ve aracın yol aldığı süre boyunca 

oluşabilecek titreşimler karşısında rijitliğini bozmaması gerekmektedir. Tüm bu özelliklere sahip 

olurken de hafif, düşük maliyetli ve üretimi kolay olmalıdır. 

Geleneksel araç türlerinden farklı olarak elektrikli ve otonom özelliklere sahip olan 

aracımızın şasisinin yukarıda belirtilen özelliklerin yanında birtakım farklı özelliklere sahip 

olması beklenmektedir. Elektrikli araçlarda şasi diğer yakıt türlerini kullanan araçlardan üzerine 
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bataryanın yerleştirilmesi ile ayrılmaktadır. Elektrikli araçlarda bataryanın toplam kütle üzerinde 

büyük bir etkisi olduğu da göz önünde bulundurulduğunda şasinin diğer yakıt türlerinde kullanılan 

şasilerden daha hafif olması araç verimliliğini yüksek oranda arttıracaktır. Diğer bir yönden 

otonom ve by-wire özelliklere sahip olan aracımızın bu sistemleri de üzerinde barındıracak bir 

şasiye ihtiyacı vardır. 

         Yapılan literatür araştırması sonucunda ladder frame, backbone şasi, monocoque şasi, 

space frame ve kuvet tipi şasi olmak üzere beş tip şasi incelenmiştir. Araç için istenen özellikler, 

üretim kolaylığı ve maliyet değişkenleri göz önünde bulundurulduğunda aracımıza en uygun tip 

şasinin ladder frame tip şasi olduğu belirlenmiştir. 

         Şasi tipi belirlendikten sonra diğer parçaların ve otonom, by-wire sistemlerin 

yerleştirilebileceği bir şasi yapmak için tasarıma başlanmıştır. Şasi tasarımımız tamamen özgün 

olup takımımız üyeleri tarafından tasarlanmıştır. 

         Tasarım tamamlandıktan sonra şasinin üretilme şekli belirlenmiştir. Şasimizin üretilme 

aşamaları araç özelliklerinin şasi kısmında aşamalarıyla birlikte anlatılmıştır. Şasi tasarımı gibi 

şasi imalatı da tamamen takımımız üyeleri tarafında yapılmıştır. Şasinin son haline Şekil 65’te yer 

verilmiştir. 

 
Şekil 65 Araç Şasesi 
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Tarafımızca özgün olarak tasarlanmış olan araç kabuğundan bahsedilecek olursa önce araç 

kabuğunun genel işlevinden söz etmek doğru olacaktır. Araç kabuğu tampon, kaput, camlar ve 

bagaj gibi aracın dış parçalarını içeren bölümdür. Araç kabuğu aracın şasisin üzerine 

yerleştirilecek ve aracı dış etkilerden koruyacak olan mekanik kısım olma özelliğine de sahiptir. 

Aynı zamanda kabuk araca estetik görünüm vermektedir. 

Araç kabuğu tasarımı için araştırmalar yapılırken estetik açıdan güzel bulunan araçların 

tasarımları incelenmiştir. Aynı zamanda şartnamede yer alan araç uzunluk kısıtlamaları da göz 

önünde bulundurulmuştur. Diğer önemli faktörler ise kabuğun üretilebilirliği ve maliyetidir. Tüm 

bu belirleyici faktörler ve estetik kaygısı ile beraber fütüristik bir tasarım yapma konusunda yola 

çıkılmıştır. Tamamen takımımızın üyeleri tarafından özgün bir şekilde araç özellikleri kısmında 

belirtilen özelliklere sahip bir kabuk tasarımı yapılmıştır. Tasarımımızın son hali Şekil 66 ve Şekil 

67’de verilmiştir. 

 

Şekil 66 Araç Kabuk Tasarımı Önden 

 

 

Şekil 67 Araç Kabuk Tasarımı Yandan 
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Üretim konusunda ise araç kabuğunun araç özelliklerinde anlatılan imal yöntemlerine göre 

tamamen takım üyeleri tarafından imal edilmesi planlanmaktadır.  

 

 8. Güvenlik Önlemleri 

 

8.1 Araç Muhafazası 

Takımımız tarafından tamamen özgün bir şekilde yapılması belirlenen şasimiz, Şekil 68’de 

gösterilmiştir, aracın mekanik aksamını, elektrik aksamını ve bataryalarını koruyacak şekilde 

tasarlanmıştır. Aynı şekilde tamamen özgün olan araç iskeleti ise araç kabinini koruyacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Araç özellikleri kısmında şasi için hesaplanan güvenlik faktörü 2.8’dir. Normal koşullarda 

1’in biraz üzerinde olması yeterli olan güvenlik faktörü yüksek tutularak olası bir aşırı yüklenme 

ya da çarpışma durumunda dahi aracın iç elemanlarının ve kabinin korunması hedeflenmiştir.  

 
Şekil 68 Araç Şasisi Önden 
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 Aracın ön tarafından çarpışması durumundan kaynaklanan etkinin direkt olarak şasiye 

yüklenmemesi için bir tampon bölgenin araca eklenmesi uygun görülmüştür. Şekil 69’da CAD 

çizimi gösterilmiş olan tampon, dayanıklılığı kabuk saclarından daha yüksek olan bir sac 

kullanılarak yapılmış ve şasinin ön tarafına konumlandırılmıştır. 

  

Şekil 69 Şasiyi Koruyacak Tampon Tasarımı 

 Araç şasisinde ve iskelet inşasında profil borular arasında yapılan birleştirmeler 

parçaların hareketini tamamen kısıtlayacak şekilde kaynaklanmıştır. Kabuk yapımında ise sac 

metallerin şasiye ve iskelete bağlanmasının perçinleme işlemi ile yapılması düşünülmektedir. 

Aracın üretimi tamamlandığında hiçbir parçanın izin verilenden daha fazla oynamaması 

planlanmaktadır. Hareketli parçaların sadece hareket eksenleri boyunca hareket etmeleri ve 

hareketsiz parçaların tamamen sabit olmasına dikkat edilecektir. 

Hareketli parçalar ve bu parçaların güç elemanlarına bağlanması hususunda hiçbir bağlantı 

elemanı hareket etmeyecek şekilde olmasına dikkat edilmiştir. 

 

8.2 Çevre Muhafazası 

 Aracın olası bir çevre unsuruna çarpması durumunda çevreye verilen zararı en aza 

indirmek için araca plastik bir tampon bölge eklenmesi düşünülmektedir. Bu tampon bölgenin 

görevi otonom güvenlik önlemlerinin de çalışmaması durumunda gerçekleşebilecek herhangi bir 

çarpışmada çevreye verilen zararı en aza indirmek olacaktır. Plastik tamponun konumlandırılması 

şasiyi koruyan metal tampon ile aralarındaki boşluk aracın gideceği hızlardaki çarpışmalardaki 

etkiyi soğuracak şekilde hesaplanmıştır. Böylelikle araçta oluşan tek hasarın bu tamponda olması 

ve çevreye verdiği hasarın minimum olması sağlanacaktır. 
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8.3 Bataryalar ile İlgili Güvenlik Önlemleri 

 Li-İon bataryalar ve jel aküler olmak üzere araçta iki farklı batarya çeşidi bulunmaktadır. 

Li-İon bataryalar aşırı ısındıklarında veya çevreden çeşitli darbelere maruz kaldıklarında alev 

alabilmektedirler. Jel aküler ise çıkardıkları yanıcı gazı çıkış kanallarının sıkışması durumunda 

tahliye edemez ise bu gaz akünün içerisinde sıkışır ve yanlış kullanımdan kaynaklı ufak bir 

kıvılcım veya ark oluşumu sonucu sıkışan gaz patlayabilir. Araçta kullanılması tercih edilen 

akülerde bulunan jel teknolojisi akülerde kullanılan en gelişmiş ve en güvenlikli teknolojilerden 

biridir. Yine de her ihtimale karşı bataryalar için güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bataryaların aşırı 

ısınmaya ve fiziksel darbelere karşı korunması gerekmektedir. Ayrıca akülerle doğrudan temastan 

kaçınmak, akülerin bağlantı noktalarında herhangi bir sürtünme oluşmasına fırsat vermemek ve 

akülerin bakımlarını düzenli olarak yaptırmak büyük önem arz etmektedir. Ayrıca iki batarya 

türünün de gereğinden uzun süre ve yüksek amper değerleri ile şarj edilmesi olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bataryaların fiziksel darbelere karşı korunması; ark, kıvılcım vb. oluşumunun 

engellenmesi ve her türlü su, toz vb. yabancı maddelerden bataryaların korunması için geliştirilen 

güvenlik önlemlerine "Batarya Koruma Kabı" başlığı altında yer verilmiştir. Bataryaların 

gereğinden uzun ve gereğinden yüksek amper değerlerinde şarj ve deşarj olmaması, güvenli 

sıcaklık değerleri arasında çalışmaları için geliştirilen güvenlik önlemlerine ise "Batarya Yönetim 

Sistemi" başlığı altında yer verilmiştir. 

8.3.1 Batarya Koruma Kabı 

 Batarya grubunu yerleştirmek üzere aracın arka bölümünde sağlam, güvenilir bir bölüm 

tasarlanmıştır. Bu bölümde yer alacak olan batarya grubunu jel aküler ve Li-İon piller 

oluşturmaktadır. Akülerin ve Li-İon pillerin içerisinde bulunacakları bir koruma kabı 

tasarlanmıştır. Özgün olarak tasarlanan bu koruma kabının, aracın tabanına sağlam bir şekilde 

sabitlenmesi uygun görülmüştür. Sabitleme işlemi, sabitleme aparatı ve sabitleme noktaları sert 

bir kaza halinde bile yerlerinden oynamayacak şekilde dizayn edilecektir. Ayrıca tarafımızca 

tasarlanan koruma kabı, bataryaları dışarıdan gelebilecek tüm toz ve tazyikli suya karşı korurken 

çıkış kanalının başına entegre edilecek fanlar sayesinde bataryaların havalandırılmasına ve yeteri 

miktarda soğutulmasına da olanak sağlayacaktır. Koruma kapları bataryaları kaplamakta ve 

bataryalarda ortaya çıkabilecek kısa devre durumu, ark oluşumu gibi kaza durumlarını 

engellemektedir. Koruma kabı, üstüne civatalarla sıkıca kapatılacak olan kapağın hiçbir zaman 

açılmasına gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Koruma kabının kapağı açılmadan batarya 

paketindeki tüm cam sigortalar değiştirilebilecek, gerekli voltaj ve akım ölçümleri 

yapılabilecektir. Aküler şarj edileceği zaman, şarj aleti kabın bir noktasına sabitlenmiş olan sokete 
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takılacak, ardından şarj aleti de prize takılacaktır. Böylece sürtünme, ark oluşumu gibi olumsuz 

durumlar büyük oranda engellenmiş olacaktır. 

 8.3.2 Batarya Yönetim Sistemi 

 Batarya yönetim sistemi kapsamında bataryaların şarj/deşarj esasları ve otonom/manuel 

batarya sıcaklık kontrolü ele alınacaktır.  

 8.3.2.1 Batarya Şarj/Deşarj Esasları 

 Araçta bulunan tüm bataryaların kendine özgü yönetim sistemleri olacaktır. Bataryaların 

hepsinin güvenli işletim sınırları içerisinde çalışmasını sağlayan batarya yönetim sistemleri her 

bir batarya hücresi için ayrı ayrı tasarlanacak; bu sistemler herhangi bir batarya hücresinin güvenli 

işletim sınırını geçmesi durumunda ilgili hücrenin devre ile olan bağlantısını kesebilecektir. 

Aküler için tarafımızca özgün olarak tasarlanacak olan batarya yönetim sistemi her bir akünün 

akımını, gerilimini, sıcaklığını, şarj durumunu izleyerek herhangi bir akünün güvenli işletim 

sınırından çıkması durumunda ilgili akünün devre ile olan bağlantısını kesebilecektir. Aküler 

kapasitesinin en fazla 1/10'u kadar amper ile şarj edilecektir. Dolayısıyla 20 Ah ve 14 Ah 

kapasitede olan aküler sırasıyla en fazla 2 A ve 1.4 A büyüklüğündeki akımlarla şarj edilecektir. 

Ayrıca akü dolduktan sonra şarj sistemi enerji akışını kesmektedir. Akü sayımızın az olması 

nedeniyle aküler arası gerilimin eşit seviyede olup olmadığı tarafımızca ölçüm aletleri ile 

tasarladığımız batarya yönetim sistemine ek olarak manuel olarak da kontrol edilecektir. Bir 

gerilim dengesizliği oluşması durumunda aküler tekli olarak şarj veya deşarj edilip aynı gerilim 

seviyesine getirilecektir. Aküleri normalde birbirine bağlı olduğu şekilde toplu şarj etme 

imkanının yanı sıra tekli olarak şarj ve deşarj etme imkanı sağlayan şarj sistemine de sahibiz. 

 

 8.3.2.2 Sıcaklık Kontrol Mekanizması 

 Batarya paketinin en çok ısınan bölgelerine yerleştirilecek olan sıcaklık sensörlerinin 

maksimum ölçebileceği güvenli sıcaklık değerleri tespit edilecektir ve araştırılacaktır. Bu 

değerlerle güvenli sıcaklık aralıkları belirlenecektir. Sıcaklık sensörlerinin sağladığı analog 

sıcaklık verileri araç kontrol ünitesine iletilecektir. Kontrol ünitesi okuduğu değerlerin güvenli 

sınırları aşması durumunda ilgili tedbirlerin aktive olması için gerekli komutları verecektir. Ayrıca 

araç kontrol ünitesi bağlı olduğu modem üzerinden, sıcaklık verilerini ADKM’ye devamlı iletiyor 

olacaktır. Böylece, sıcaklık verilerinin güvenli sınırları aşması durumunda güvenlik tedbirleri 

otomatik olarak devreye girmezse araç güvenliğinin ekip üyeleri tarafından sağlanması mümkün 

olacaktır. Bu güvenlik önlemleri, batarya koruma kabındaki çalışan fan sayısının uzaktan 

arttırılması, aşırı ısınma varsa ilgili hücrenin devreyle bağlantısının uzaktan güvenli bir şekilde 
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kesilmesi, araç bilgisayarına uzaktan dur komutunun verilmesi ve tüm batarya hücrelerinin 

devreyle bağlantısının uzaktan kesilmesi olarak sıralanmaktadır.  

8.4 Kablosuz Acil Durum Kontrol Merkezi 

 Kablosuz Acil Durum Kontrol Merkezi ekip üyelerinin bulunduğu, bir kontrol panelinin 

yer aldığı, jürilerin kontrolünden geçecek olan, 2021 Robotaksi Şartnamesi’nde belirtilen Uzaktan 

Müdahale Sistemi (UMS) gereği geliştirilmiştir bir merkezdir. Acil durumlar için geliştirilen Acil 

Durum Kontrol Merkezi (ADKM), aracın frenlerinin uzaktan aktive edilebilmesine ve 

gerektiğinde aracın farklı noktalarındaki gücün ayrı ayrı veya toplu olarak kesilebilmesine imkan 

sağlayacaktır. Acil durumlarda gerekli komutlar internet aracılığıyla ADKM üzerinden araca 

iletilecektir. Araç bilgisayarı, araçta bulunan 4G modem vasıtasıyla internete bağlı olacaktır. 

ADKM’de bulunacak olan ekip üyeleri yarış esnasında herkesin görebileceği açık bir alanda, 

parkurun yanında olacaktır. ADKM’nin görevi yaşanabilecek bir kaza durumunu öngörüp en hızlı 

şekilde uzaktan etkin bir şekilde müdahale ederek yaşanabilecek hasarı en aza indirmektir.  

8.4.1 Uzaktan Durdurma 

 Aracı uzaktan iki farklı sistemle güvenli ve hızlı bir şekilde durdurma kabiliyeti olan bir 

uzaktan durdurma sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan ilki tahrik motorunun elektriksel 

güçle kilitlenmesini sağlarken ikinci sistem de arabanın arka tekerleklerinin kampana fren sistemi 

ile durdurulmasını sağlamaktır. Bu sistemler, ADKM’nin internet üzerinden araç kontrol 

bilgisayarına verdiği komut uyarınca ilgili fren sisteminin araç kontrol bilgisayarı üzerinden aktive 

edilmesi işleyişine dayanmaktadır. Otonom sistem kameradan ve ultrasonik sensörlerden aldığı 

verilere göre durması gereken zamanı belirleyerek fren sistemlerini aktive eder ancak bunların 

herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi durumunda araç kontrol bilgisayarında bulunan başka bir 

birim üzerinden frenleme mekanizmaları uzaktan aktive edilir. Araç durduktan sonra yine uzaktan 

tüm güç kesilir. Ardından aracın yanına gidilerek acil stop butonuna basılır ve tüm gücün 

kesildiğine emin olunur.   

 Birinci uzaktan durdurma sistemi olan tahrik motorunun kilitlenmesi araçtaki bldc motor 

sürücüsünün kendi içerisinde hazır bulunan frenleme özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Tarafımızca tasarlanan pcb üzerinden araç bilgisayarı motorun frenleme özelliğini anında aktive 

edebilmektedir. Ayrıca acil durumlarda ADKM’den de bu frenleme özelliği hızlıca 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 İkinci uzaktan durdurma sistemi olan kampana fren sistemi ise tahrik motorumuzun güç 

aktarımı yaptığı arka tekerleri doğrudan sıkıştırarak güvenli ve sıkı bir şekilde aracın durmasını 

sağlamaktadır. Tamamen araç kontrol bilgisayarı kontrolünde olan bu sistem yalnızca acil 
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durumlarda ADKM üzerinden aktive edilecektir. 

 

8.4.2 Uzaktan Güç Kesimi 

 Kablosuz haberleşme sistemi aracın güvenlik önlemleri gereği geliştirilmesi istenen bir 

sistemdir. Amacı, araca dair önemli verileri uzaktan gözlemleyebilmek ve bu gözlemler 

doğrultusunda acil müdahale gerektiği anlaşılırsa araca en hızlı ve etkin bir biçimde müdahale 

edebilmek, uzaktan güvenli bir şekilde durdurabilmek ve ardından araçtaki güç bağlantılarını pasif 

hale getirebilmektir. Aracın hız, sıcaklık, görüntü vb. verilerini alarak manuel biçimde kontrol 

edebilmek için araçta bulunan sensörlerin Jetson TX2’nin yanı sıra ESP8266 ile de bağlantıları 

yapılmıştır. Bu sayede sensörlerin ürettiği veriler ESP8266 üzerindeki wifi modül üzerinden 

internet ağına güvenlik protokolleri dahilinde yalnızca ADKM’nin erişebileceği kontrol sayfasına 

gönderilir. ADKM bu verilere internet üzerinden ilgili kontrol sayfasına girerek erişim sağlar ve 

kontrol eder. Yüksek internet hızı kullanılarak uzaktan müdahale durumunda aracın en kısa sürede 

tepki vermesi hedeflenmektedir. Araçta bulunacak olan 4.5G Modem, ESP8266 için gerekli 

internet erişimini yeterli hızda sağlayacaktır. 

 Geliştirilen kablosuz haberleşme sistemi aynı zamanda ADKM’nin acil bir durum tespit 

etmesi halinde araca müdahale edebilmesini sağlar. Bu müdahalenin gerçekleşme sırası motor 

frenlerini aktive ederek aracın tahriğini kesmek, kampana frenlerin sıkılarak tam durmanın 

sağlanması ve ardından araçtaki güç bağlantılarının açık devre haline getirilmesi şeklinde 

sıralanır. Bu işlemlerin tamamı uzaktan ADKM’de bulunacak olan internete bağlı kontrol paneli 

üzerinden mümkün olduğu kadar hızlı ve çabuk bir şekilde gerçekleştirilecektir. Şekil 70’te 

uzaktan aracın tahrik motorunun güç bağlantısını kesme ile ilgili bir örnek bağlantı şeması yer 

almaktadır. Burada görüldüğü gibi kontrol panelinden verilen komut internet üzerinden 

ESP8266’ya ulaşıyor. Buradan da ilgili röle aracılığıyla tahrik sisteminin içerisinde bulunan 

kontaktörün beslenme gücü kesilerek güvenli bir şekilde tahrik motorunun gücü kesilmiş oluyor.   

 Gerektiğinde araçtaki elektrik gücünün uzaktan kesilebilmesini sağlayan güvenli ve hızlı 

bir sistem tasarımı inşa edilmektedir. ADKM, internet üzerinden araç kontrol bilgisayarı 

vasıtasıyla elektrik bağlantı yerlerindeki röleleri kontrol ederek aracın istenen noktalarındaki 

gücünü ihtiyaç halinde kesebilecektir. Gücü kesmek için röleler bağlı oldukları kontaktörün 

besleme bağlantılarını keserek ana gücün en güvenli şekilde kontaktörler üzerinden kesilmesini 

sağlar.
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Şekil 70 Uzaktan Müdahale Sistemi ile Tahrik Motorunun Gücünü Kesme Devresi Bağlantı Şeması 

 

8.5 Aşırı Akım Kesiciler  

 Bataryaların her birinden çekilecek akım miktarı hesaplanmıştır ve bu akım değerlerini 

güvenli bir şekilde sağlayabilecek bataryalar tercih edilmiştir. Hesaplanan güvenli akım 

değerlerinin sınırının aşılması durumunda ilgili kablodan geçen akımın durdurulması 

gerekmektedir. Bunu sigortalar kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir. Sigorta tipi olarak ise 

bıçak sigortaların kullanımı uygun görülmüştür. Bıçak sigortalar otomobillerde tercih edilen, 

aracımız için uygun olan sigorta tipidir. Elektrik gücü taşıyan tüm kabloların taşımaları 

gerekebilecek azami akım değeri hesaplanmıştır ve buna uygun değerlerde bıçak sigortalar 

hepsine takılmıştır. Araçta bıçak sigortalar tek bir yerde toplanacak şekilde kablaj işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Sigortalar burada IP54 tipi korumaya sahip bıçak sigorta kutusunda muhafaza 

edilmektedir.  

 

8.6 Acil Durumlar İçin Durdurma Butonu 

 Araçtaki tüm akım taşıyan kabloların tek bir butonla açık devre olmasını sağlayacak olan 

acil durdurma butonu gerektiğinde basit ve pratik bir fiziksel müdahaleyle araçtaki tüm elektronik 

sistemlerin gücünü güvenli ve ani bir şekilde kesebilecektir. Acil stop butonu kontaktörün 
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bobinine giden akımı keserek batarya ve motor arasındaki bağlantıyı güvenli bir şekilde kesmiş 

olur. 

  

8.7 Otonom Güvenli Sürüş Mekanizması 

 Aracın güvenli sürüş algoritmalarına sahip olması büyük bir öneme sahiptir. Aracın 

karşısına çıkan herhangi bir engele çarpmadan ilerleyebilmesi, gerekirse güvenli bir şekilde 

yavaşlayarak durup engelin ortadan kalkmasını beklemesi, engelin ortadan kalkmaması 

durumunda geri giderek başka bir yoldan rotasına devam etmesi, çevresini görerek önüne 

çıkabilecek hareketli cisimlerin önüne çıkmasını beklemeden aracın durmasını sağlayabilmesi 

gibi gelişmiş güvenlik algoritmaları geliştirilmektedir. Yarışma gününe kadar, yarış güvenliği için 

kritik öneme sahip olan bu algoritmalar sürekli olarak test edilecek, testleri başarıyla geçen 

algoritmalar otonom sürüş yazılımına entegre edilecektir. Güvenlik algoritmalarının temelini 

derinlikli kameradan alınan veriler oluşturmaktadır. Seçilen kameranın öne çıkan özelliklerinden 

biri de hassas bir şekilde mesafe ölçümü yapabilmesidir, en önemlisi de bu verileri SLAM 

yapabilmek için doğru bir şekilde üretebilmesidir. Bu kamera sayesinde aracın rotasında bulunan 

ve engel teşkil eden tüm cisimlerin mesafeleri tespit edilecek ve otonom sürüş için güvenli 

yazılımsal çözümler geliştirilecektir. Bu çözümü sağlamak için kamera sensörünün seçilmesinin 

nedeni, kameranın yol ve çevresini araç bilgisayarına detaylı bir şekilde tanıtma imkanının 

olmasıdır. Bu sayede görüntüler işlenerek hangi durumda nasıl tepki verileceğine en doğru şekilde 

karar verilebilir. Fakat ani çıkabilecek engellere karşı ek bir güvenlik sisteminin daha 

geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu güvenlik sistemi, temelinde ultrasonik sensörlerin kullanıldığı 

bir mekanizma olacaktır. Aracın ön kısmına yerleştirilmesi planlanan ultrasonik sensörlerin 

ürettikleri verilerin en hızlı şekilde işlenmesi sağlanacak ve olası beklenmedik durumlarda aracın 

en güvenli tepkiyi olabildiğince kısa sürede vermesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu şekilde 

kameranın ışık yansımaları veya kör noktalar sebebiyle göremediği herhangi küçük engeller 

ultrasonik sensörlerin algılamasıyla problem olmaktan çıkacaktır.  

 

8.8 Montaj ve Kablaj Hakkındaki Güvenlik Önlemleri 

 Araç içi aktarım organları yapısal ve kimyasal anlamda görevine uygun ve ortam 

bakımından güvenilir olarak dizayn edilmiştir. Bunun için montaj ve kablaj yapılırken 2021 

Robotaksi Şartnamesi, Montaj ve Kablaj Unsurları maddesi dikkate alınmıştır. Bu konu hakkında 

alınan önlemlere bu maddede değinilmiştir.   

 Elektronik aksamların montajı birden fazla potansiyel hareketli parçaya temas etmeyecek 
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şekilde yapılmıştır. Vidalama işlemlerinde somunların tamamen sıkıldığı kontrol edilmiştir.  

  Tüm elektrik bağlantıları için kullanılan kablolar görevine göre seçilmiştir ve taşıyacağı 

akım aralığı hesaplanarak yeterli çapa sahip kablolar seçilmiştir. Bu çap uzunluğu şartnamenin 

belirttiği sınırlara göre hesaplanmıştır. Ayrıca kablolar delinme, kesilme ve yontulma gibi 

durumlara karşı korunmuştur. Basma, çekme gibi durumlarda kabloların zarar görmemesi, plastik 

içi bakırın kopmaması, plastiğin kopmaması, konnektörlerden çıkmaması veya konnektörü 

kırmaması vb. için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında kablolar sabitlenmiş, etrafı 

koruyucu kılıf ile kapatılmış, makaron ve elektrik bantları ile birleştirilmiş, pabuçlar ve vidalar 

yardımıyla ilgili bağlantılar yapılmıştır. Kablo demetleri kablo çorabı gibi demetleyici gereçler 

yardımıyla toplanmıştır. Tüm kabloların sıcak bölgelerden uzakta olması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sıcak bölgelere temas eden kablolar ısıdan yalıtılmıştır. Kabloların her biri yarışma anında zaman 

kazanmak ve olası kazaların önüne geçmek adına görev türlerine göre etiketlenmiştir. Güç aktarım 

organları hiçbir zaman direkt aktarılmamıştır, her zaman konnektör kullanılmıştır. 

 Kabloların renk seçimi standartlara oldukça yakındır. Güç kablolarının renk seçiminde 

(+, artı) hattın kırmızı, (-, eksi) hattın siyah renk olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca data ve sinyal 

kablolarının kolay anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir. 

 Kablolar, kablo demetleri ve aktarım yapan tüm ekipmanlar hareketli yüzeylerden 

olabildiğince uzağa konumlandırılmıştır ve sabitlenmiştir. Ark ihtimali olan bölgeler yanmaya 

karşı dizayn edilmiştir ve ark oluşma ihtimalini en aza indirecek şekilde elektrik bağlantılarının 

takılma sırasına, bağlantı yerlerinin yeteri kadar sıkı olmasına dikkat edilmiştir. Tüm aktif 

iletkenler kapalı haldedir. 

8.9 Otonom Fren Sistemi 

 Aracın fren sistemleri otonom sisteme uygun hale getirilmiştir. Araç kontrol bilgisayarı 

aracın hızını ve yönünü enkoder ve imu sensörleri sayesinde hesaplayabilir duruma gelmiştir. 

Bununla beraber haritalandırma yaptığı ve önündeki ultrasonik mesafe sensörlerini de devamlı 

işlediği için çarpma olasılığını devamlı kontrol edebilen bir sistem geliştirilmiştir. Çarpma 

olasılığının derecesine göre aracı en uygun şekilde yavaşlatma kabiliyetine sahip bir kontrol 

mekanizması dizayn edilmiştir. Araç düşük çarpma olasılıkları durumunda önce hızını keser. 

Çarpma olasılığının artması durumunda motorları elektriksel güçle kilitler. Bunlar yeterli olmazsa 

aracın hızlı ve kesin bir şekilde durmasını sağlamak üzere kampana frenleri aktive eder.  

 

 Araç görevi (kırmızı ışık, durak tabelaları yanı) gereği duracağı vakit konforlu bir sürüş 

sağlamak için yumuşak frenleme yapar. Bunun için araçta bulunan derinlik algılayıcılı kamera 

D455 üzerinden araç kontrol bilgisayarı hızını yavaşlatması gereken mesafede hızını kademeli 
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olarak azaltmaya başlar ve ardından motor frenlerini aktive eder. En son kampana frenlerini de 

aktive ederek yolcuların araçtan en güvenli şekilde inmesine olanak sağlar. Kampana frenleri, 

aracı arkadan iki kişinin kuvvetli bir şekilde ittirmesi durumunda aracın tekerlerinin dönmemesi 

için yeterli direnci uygulayabilecek güçtedir.  

 

 

8.10 Işıklandırma 

Aracın frenleme mekanizmalarından herhangi birinin aktive olması aracın arkasında 

bulunan stop lambalarının yanmasını tetikler. Bu işaret aracın arkasında bulunan diğer araçlar ve 

yayalar için önemli bir uyarıdır. Bu uyarının daha çabuk fark edilebilmesi için kırmızı renk ışık 

tercih edilmiştir. Arka stop lambalarında bulunan ledlerin sayısı ve ışık şiddetleri, gün ışığında 

şartnamede de belirtildiği üzere 25 metreden rahatlıkla görülebilecek şekilde seçilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 9. Simülasyon ve Test 

 
9.1 Simülasyon 

 
Otonom sürüş algoritmalarımızı test edeceğimiz simülasyon ortamı, Gazebo 11[21] 

platformunun ROS Noetic[22] altyapısı kullanılarak aracın özelliklerine uygun şekilde 

tasarlanmıştır.  

 

 
 
InkScape[23] vektör çizim programı aracılığıyla Google Earth üzerinden alınan parkur 

görüntüsündeki şeritlerin üzerinden geçilmiş; oluşturan veriler Blender[24] adlı programa path 

olarak aktarılmıştır. Daha sonra Blender programında kalınlık ekleyerek şeritler oluşturulmuştur. 

Şeritlerin yanına bariyerler modellenerek eklenmiş, yolun görüntüsü için tekrar eden asfalt görseli 

kullanılmıştır. Trafik işaretleri ve trafik ışıkları Şekil 71’de görüldüğü üzere modellenip 2020 
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yılında yapılan yarışmanın yayın görüntüleri dikkate alınarak gerçeğe en yakın olacak şekilde 

simülasyon ortamına eklenmiştir.  

 

 
Şekil 71 Modellenmiş Bariyerler ve Tabelalar 

 
Görsel zenginlik için çadırlar gibi ek modeller de kullanılmış olup, tüm modeller Collada 

(.dae) formatında Gazebo’ya aktarılmıştır. Gazebo’nun içinde hazır gelen güneş, hareketli bulutlar 

ve sis efekti gibi ek görsellerle de simülasyon ortamı zenginleştirilmiştir. 

 
Simülasyon ortamına ait kuşbakışı görüntü Şekil 72 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 72 Simülasyon Ortamı 

 
 Simülasyon testlerinde kullanılacak olan araç, gerçek aracımıza olabilecek en yakın 

şekilde modellendi. Xacro kullanılarak uygun link’ler ve joint’ler hazırlandı. İlk olarak ‘base_link’ 

ve ‘chassis’ adlı linkler oluşturuldu ve bunların arasına fixed joint konuldu. Tekerlekler için 

‘front_left_wheel’, ‘front_right_wheel’, ‘rear_left_wheel’ ve ‘rear_right_wheel’ adlı linkler ve 

bunları döndürmek ve şasiye bağlamak için aracı olan ‘front_left_axle_carrier’, 

‘front_right_axle_carrier’, ‘rear_left_axle_carrier’ ve ‘rear_right_axle_carrier’ adlı linkler 

oluşturuldu. Tekerlekler ile aks taşıyıcıları arasına ‘continuous joint’ konuldu ve bu jointe 

transmission konuldu. Ön tekerleklerin sağ ve sola dönebilmeleri için ‘steering_link’ adlı link 
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oluşturuldu ve bu link ile ‘front_left_axle_carrier’ ve ‘front_right_axle_carrier’ arasına ‘revolute 

joint’ konuldu. Bu jointe -45 derece ile 45 derece arasında kalması için limit konuldu. Ayrıca 

transmission da konuldu. Tekerleklere ‘shock_absorber’ konularak aracın gerçek hayata daha 

uyumlu olması sağlandı. Jointler arasındaki transformasyonlar, gerçek ölçülere uygun şekilde 

ayarlandı. Aracın farklı linkleri arasındaki transformasyon farklarını belirten gerekli tf 

paylaşımları, joint_state_publisher adlı paket tarafından yapıldı. Tekerlekler ve şasi için görsel 

olarak blender programında hazırlanan modeller collada formatına .xacro dosyasına aktarıldı. 

Aracın bileşenleri arasındaki transformasyonları gösteren bir görsel Şekil 73’te yer almaktadır. 

 

 
Şekil 73 Aracın Bileşenleri Arasındaki Transformasyonlar 

 
 

 Gazebo, aracın yazılımı için kullandığımız ROS ile uyumludur. Bu sayede araç için 

tarafımızca yazılan kodda büyük değişiklikler yapılmasına gerek duyulmadan simülasyonda test 

edilebilmektedir. Simülasyon ile ROS ortamını bağlamak için kullandığımız araçlardan biri olan 

gazebo pluginleri de urdf modellerine çok büyük işlevsellik katmaktadır. ROS mesajları ve 

servisleri, sensör girdi ve çıktılarını bağlamaktadır. Araç hareketi için gerekli kod, ROS içinde 

yazıldı ve pluginler aracılığıyla araç yazılımı ile birleştirildi. Böylece araç yazılımı, simülasyonda 

kullanılabilir ve test edilebilir hale geldi. 

 

 Araç için yazdığımız yazılımın simülasyondaki araç modelini de harekete geçirmesi için 

modeldeki transmissionların da yardımıyla ‘ros_controller’ paketi ile yapıldı. Araç yazılımı, 

yaptığı hesaplamalar sonucunda çıktısını ‘cmd_vel’ topic’i ile ‘twist’ mesajı cinsinin içinde 

çizgisel hız ve açısal hız olarak vermektedir. Bu bilgiler, ackermann direksiyon geometrisi 

kullanılarak hız ve direksiyon konumuna çevrildi. Açısal hız ve çizgisel hız araca uygulansa nasıl 
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bir yay çizeceği hesaplandı. Bu yayın merkezi bulundu ve o yarıçapa denk gelen sağ ve sol 

tekerlerin konumu hesaplandı. Bu hesaplamaya dair örnek bir görsele Şekil 74’te yer verilmiştir. 

 
Şekil 74 Hız ve direksiyon açısından açısal hız hesaplama 

 
 Elde edilen bilgilerle ros_controller paketi kullanılarak araç modelindeki jointler 

değiştirildi. 

 

 Simülasyon ortamındaki araç modelimize gerçekte kullanacağımız kamera modeli olan 

Intel RealSense model derinlikli kamera koyuldu. Bu kamera, Intel’in sağladığı bir paket 

aracılığıyla gerçek kameraya uyumludur. Simülasyondan kamera görüntüsü almak için de yine 

Intel’in sağladığı kamera plugini kullanıldı. Bu sayede simülasyon görüntüsü, derinlik bilgisi ile 

birlikte ROS ortamına aktarıldı. Rviz’de Intel RealSense kameranın görüntüsüne Şekil 75’te yer 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 75 Rviz’de Intel RealSense kamera 

 
 
 Simülasyondaki trafik ışıkları zamanla değişmelidir. Bunu gerçekleştirmek için 

gazebo_ros paketinin “spawn_sdf_model” ve “delete_model” servisleri kullanıldı. Kırmızı, sarı 

ve yeşil ışıklar ayrı ayrı modellendi ve ayrı birer urdf dosyası olarak kodlandı. Daha sonra trafik 

ışıklarını kontrol eden bir node yazıldı. Bu node’un içinde belirli aralıklarla kırmızı ışık modeli 

eklendi, o silinip sarı ışık modeli eklendi, o da silinip yeşil ışık modeli eklendi. Bu işlem periyodik 

olarak devam ettirildi. Simülasyon ortamımızdaki değişen trafik ışıklarını göstermesi üzere 
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çekilen görsele Şekil 76’da yer verilmiştir.  

 

 
Şekil 76 Değişen trafik ışıkları 

 

9.1.1 Ros Node’ları 
  
 Aşağıda simülasyon çalışırken alınan rqt_graph ekran görüntüsü görünmektedir. 
 
 

 
Şekil 77 rqt_graph Ekran Görüntüsü 

 
 
 
 

Bazı node’ların görevleri kısaca Tablo 8’de belirtilmiştir.  
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                                                 Tablo 8 Node Görev Açıklamaları  
9.2 Test 

  

9.2.1 Yazılım 

 
 Yazılımımız simülasyon ortamında birçok kez test edildi. Yazılımın son hali, örnek 

yarışma senaryolarında tam puan almaktadır. Hiç ters yön ihlali yapmamaktadır. Bariyerlere 

çarpmadan ve şerit ihlali yapmadan parkuru bitirebilmektedir. Tabelaları doğru şekilde 

algılayabilmektedir. Duraklarda gerektiği kadar durmakta, trafik ışıklarında kırmızı ışığı 

beklemektedir. “Park yasak” tabelalarının olduğu yerlere park etmemekte, “park yeri” 

tabelalarının olduğu yerlerden ilkine şerit ihlali yapmadan park edebilmektedir. Duraklarda ve 

kırmızı ışıklarda durulan süre hariç parkuru 2 - 2,5 dakika arasında bitirebilmektedir.  

 

Derinlik kamerasının simülasyondaki kameradan ne tür farklılıklarının olduğunu test 

edebilmek için yarışma parkuruna benzer ölçülerde bariyerlerden oluşan bir parkur hazırlandı. 

Kamerın derinlik görüntüsünün görebileceği maksimum mesafe test edildi. Elde edilen derinlik 

görüntüsü lazer verisine dönüştürüldü, lazer verileriyle ortamın haritası çıkartıldı. Simülasyonda 

haritaya maksimum 6 metreye kadar uzaklıkta olan engeller eklenmekteydi. Bu sebeple gerçekteki 

kameranın en az 6 metrelik mesafeyi görebilmesi bekleniyordu. Elde edilen test sonuçlarına göre 

kamera en az 10 metreye kadar rahat bir şekilde görebilmektedir. Bunun dışında kamera yüksek 

ve düşük ışık seviyelerinde test edildi. Renkli ve derinlikli görüntünün yüksek ve düşük ışıklı 

ortamlarda beklenenin üstünde bir performans sergilediği görüldü. Sonuç olarak kameranın şerit, 
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tabela ve bariyer tespiti için yeterince iyi olduğu anlaşıldı. Bariyer tespitine dair yapılan testlerden 

çekilen örnek bir görüntü Şekil 78’de yer almaktadır.  

 

 
Şekil 78 Kameranın akşam saatlerindeki renkli görüntüsü ve gerçek derinlik görüntüsünden çıkarılan harita  

 
  
 Şerit takibi algoritmamız da önceki senelerdeki parkur videosu ile test edildi. Görüntüler 

simülasyon ortamından çok daha karmaşık ve hata yapmaya müsait olmasına rağmen %90 gibi 

yüksek bir başarı görüldü. Videodaki görüntülerin aksine yarışmanın yapılacağı parkurun şeritleri 

bariyerlerden daha uzak ve daha açık olduğu için yarışma esnasında daha da yüksek bir başarı 

oranı beklenmektedir.  

9.2.2 Elektronik 

Özgün tasarım kısmında anlatın PCB tasarımımız yurtdışında bastırıldı ve bastırılan PCB 

araç kontrol bilgisayarına ve BLDC motor sürücüsüne bağlanarak test edildi. Bu PCB sayesinde 

araç kontrol bilgisayarı üzerinden sorunsuz araç hızı değiştirilebilmekte, geri vitese 

geçirilebilmekte ve gerektiğinde motor freni yapılabilmektedir.  
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