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1.Takım Organizasyonu 

 

Kızıl Elma Takımı YTÜ UASK Kulübü bünyesinde kurulmuş bir proje ekibidir. Kurulma amacı 

otonom sistemler konusunda AR-GE yapmak, sistem entegrasyonlarını sağlamak ve 

TEKNOFEST 2021 Robotaksi Özgün Araç Kategorisinde kayda değer bir başarı elde etmektir. 

Takım 4 alt ekipten oluşur. Bu ekipler: 

 

• Kablolu Sürüş Ekibi 

• Çevre Tanılama Ekibi 

• Mekanik Tasarım Ekibi 

• Simülasyon Ekibi 

 

Her bir ekip kendi içerisinde tanımlanmış iş paketlerini üstlenir. Ekip içerisinde 9 aktif üye ve 1 

akademik danışman yer almaktadır.  

 

 

Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması 
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Tablo 1.1 Çalışma Paketleri 

 

2.Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

2.1 Ön Tasarım Raporu Genel Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporundan önce şartname okunarak proje için ön gereksinimler belirlendi. Elde edilen 

ön gereksinimlere göre yazılımsal yapılar kuruldu. Şartnamede belirtilen istemlerin doğru bir 

şekilde tamamlanmasını sağlayacak bu yapıların kullanılabilirliğini test etmek için UNITY ile 

başarılı bir simülasyon hazırlanmasına gayret gösterildi. Nitekim takım sunumunda, başlangıç 

alanından başlayan ve otonom park ile sonlanan başarılı bir simülasyon gösterimi jüri önünde 

gerçekleştirildi. Simülasyon çıktıları doğrultusunda ön tasarım raporu yazılmaya başlandı. 

Simülasyon çalışmalarının yanı sıra raporda belirtilen elektronik ve mekanik alt bileşenlerin 

tedariki belirli oranda sağlandı. Planlanan çalışma takvimine göre belirtilen iş kalemleri 

gerçekleştirildi. 
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Ön tasarım raporunun tesliminden kritik tasarım raporu teslimine kadar geçen sürede simülasyon 

ortamında elde edilen veriler ışığında gerçek dünyaya uyarlanabilirlik için analizler yapıldı.  

Analizler sayesinde simülasyon ile gerçek dünya arasındaki farklar belirlenerek yeni çalışmalar 

yapıldı. Bu çalışmaların amacı projenin gerçek dünyaya daha iyi uygulanabilir olmasını 

sağlamaktı. Çalışmalar sonucunda şartnameye uygun şekilde elde edilen yeni bilgiler rapora 

eklendi. Aynı zamanda ilgili süreç içerisinde yapılmış olan testler ile otonom araç sisteminin, 

iyileştirilmeye ve geliştirilmeye yönelik değişimler uygulandı. 

 

2.2 Yapılan Değişikler ve Sebepleri 

 

Araç Özellikleri 

 

Throttle by Wire kısmında hız kontrolü için gaz pedalına bağlı lineer aktüatör yerine tersine 

mühendislik yapılarak aracın motor sürücüsüne PWM sinyal sayesinde hız kontrolü 

gerçekleştirildi. Detaylı bilgi Araç Özellikleri kısmında verildi.  

 

Sensörler 

 

Velodyne VLP16 LIDAR ile kullanılması düşünülen Mynt Eye sentetik veri setinin, monokrom 

kamera ile uyumlu olmaması nedeniyle, 1 adet See3CAM_CU30 kameranın kullanılmasına karar 

verildi. AR0330 sensörü temel alan 3.4 MP UVC uyumlu olması ve düşük ışıkta daha etkili 

olması, See3CAM_CU30 tercih edilmesinin en önemli sebepleridir. Bunların yanında, 

See3CAM_CU30, otomatik işlevleri (otomatik beyaz dengesi, otomatik pozlama kontrolü) yerine 

getirebilecek yüksek işlem kapasitesine sahiptir. Ayrıca, hız verisini elde edebilmek için IMU 

sensörüne sahip olması nedeniyle, Mynt Eye kamera kullanıldı. 

 

Sensörler kısmında yapılan diğer değişiklik sensörlerin konumu oldu. Kullanılan Velodyne 

VLP16 LIDAR sensörünün görüş açısının 360° yatay görüş açısına ve ± 15° yukarı ve aşağı olmak 

üzere 30° dikey görüş açısına sahiptir. En optimal nokta bulutlarına ulaşabilmek için kamera ve 

LIDAR konumu değiştirildi. 
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Şekil 2.2.1 Ön Tasarım Raporundaki LIDAR 

ve Kameranın Araç Üzerindeki Konumları 

 

Şekil 2.2.2 Kritik Tasarım Raporundaki LIDAR 

ve Kameranın Araç Üzerindeki Konumları 

 

Araç Kontrol Ünitesi  

 

Sürüş bilgisayarında kullanılması düşünülen NVIDIA GEFORCE GTX 1080 ekran kartı yerine 

NVIDIA GEFORCE RTX 3070 ekran kartı kullanılmasına karar verildi. Sürüş bilgisayarı olarak, 

seçilen ekran kartını bulunduran Monster Tulpar T5 V21.2.1 modelini ve Intel® Core™ i7-

10875H işlemcili bilgisayar kullanıldı. GTX 1080 ile RTX 3070 ekran kartının karşılaştırılması 

Tablo 2.2.3’de gösterilmiştir.  

 

ÖZELLİKLER GEFORCE GTX 1080 GEFORCE RTX 3070 

Mimari Yapısı Ampere Pascal 

NVIDIA CUDA Çekirdekleri 2560 5888 

Bellek Hızı 10 Gbps 14 Gbps 

Grafik Kart Gücü 180 W 220 W 

Maximum Çalışma Sıcaklığı 94°C 93°C 

Standart Saat Hızı 1607 1730 

Tablo 2.2.3 GTX 1080 ve RTX 3070 Ekran Kartlarının Karşılaştırılması 
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Sürüş bilgisayarında kullanılacak CUDA (Compute Unified Device Architecture) RTX 3070 

ekran kartıyla çok daha iyi performansa sahip ve RTX 3070 kartının daha fazla paralel işlem 

kapasitesinin yüksek performans sergileyeceğinden tercih sebebi olmuştur. 

 

Ön tasarım raporunda kablosuz haberleşme modülü olarak XBee PRO S2C kullanılması 

düşünülmüş ancak bunun yerine önceden temin edilen NRF24L01 modülü kullanılmıştır.  

Bu modülün kullanılma nedeni: hedeflenen mesafeye uygun ve XBee’ye göre daha az maliyetli 

olmasıdır. Modülün özellikleri şu şekildedir; NRF24L01, yüksek hızlı her yerde bulunan SPI'yi 

(Seri Çevre Birimi Arayüzü) destekleyen Enhanced ShockBurst™ donanım protokol hızlandırıcısı 

dahil olmak üzere eksiksiz bir 2.4GHz çalışan RF alıcı-verici ve RF sentezleyici bir modüldür.  

 

Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Nesne Tespit Algoritması: Ön tasarım raporunda Nesne Tespit Algoritmasında görüntü işleme 

için kullanılması düşünülen YOLOv3 yerine YOLOv4 kullanmaya karar verildi. YOLOv4, 

YOLOv3 ile karşılaştırıldığında doğruluk oranının ve FPS’deki (saniyedeki kare hızı) 

geliştirilmeler sonucunda sırasıyla %10 ve %12 oranında geliştiği gözlemlendi. 

 

 

Tablo 2.2.4 YOLOv3 - YOLOv4 Karşılaştırması 

 

YOLOv4’te yenilenen ve yeni eklenen, MISH Aktivasyon Fonksiyonu, Dropblock Regülasyonu 

ve Cross-Batch Normalizasyonu gibi özellikler nesne tespitinde daha hızlı ve daha doğru sonuç 

sağlayacağı öngörülerek tercih edilmiştir.  
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2.3 Ön Tasarımda Planlanan Bütçe – Son Bütçe 

 

ÖTR'DEKİ 

GİDERLER 
MALİYET 

 ÖTR'DEN SONRAKİ 

GİDERLER 
MALİYET 

Araç ₺30.000,00  Akü ₺900,00 

Lineer Potansiyometre ₺900,00  Colab Üyeliği ₺90,00 

LIDAR Sensörü ₺26.000,00  3D Yazıcı Flament ₺200,00 

Motor ₺800,00  Duba ₺500,00 

Motor Sürücü ₺200,00  Trafik Levhası ₺460,00 

Kamera ₺300,00  Lineer Aktüatör ₺200,00 

Lineer Aktüatör ₺500,00  Araç-Gereç ₺90,00 

Araç Bilgisayarı ₺22.000,00  Kırmızı STH Flament ₺160,00 

3D Yazıcı Flament ₺180,00  DC-AC Converter ₺160,00 

CNC için Alüminyum ₺1.000,00  Toplam ₺2.760,00 

Toplam 81.880,00    

 

 

 

3.Araç Özellikleri 

 

3.1 Araç Özellikleri Genel Bakış 

Araç olarak Regal Raptor marka E Car-K5 tercih edilmiştir. Aracın özellikleri ve teknik resimleri 

aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 3.1.1 Araç Teknik Resmi 

Şekil 3.1.1’de gösterildiği üzere araç 1620mm yüksekliğinde, 2200mm uzunluğundadır ve 1300 

mm genişliğe sahiptir. Tekerlek çapı 290mm, tekerlek genişliği de 100mm’dir. 
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Şekil 3.1.2 Araç Teknik Resmi 

Şekil 3.1.2’de gösterildiği gibi aracın 6 aküsü bulunmaktadır. Motor sürücü 2500kW olup 4 havalı 

teker ve 2 kapıdan oluşmaktadır. Aracın yerden yüksekliği 150mm’dir. Aracın iskeletine ait 

ayrıntılar Şekil 3.1.3’teki gibidir.  
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Şekil 3.1.3 Araç Teknik Resmi 

 

3.1.1 Drive by Wire Sistemi 
 

Sürüş bilgisayarından iletilen veriler kullanarak aktüatörleri kontrol eden sistemler bütününe 

verilen addır. Aşağıdaki elektronik alt sistemlerden oluşur: 

• Steer by Wire 

• Throttle by Wire 

• Brake by Wire 

• Haberleşme Sistemi 

• Güvenlik Sistemi 
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Mekanik olarak ise sistem Steer by Wire, Brake by Wire ve Throttle by Wire'dan oluşur. Karmaşık 

parçalar için ABS malzemeli 3D baskılı parçalar, düz parçalar için lazer kesim kontrplak 

kullanılmaktadır. 3D baskılı ABS ve Kontrplak levhaların malzeme özellikleri Tablo 3.1.1’deki 

gibidir. 

 

Malzeme Gerilme Direnci Young’s Modulus Yoğunluk 

ABS 29 MPa 1800 MPa 1.04 g/cm3 

Kontrplâk 30 MPa 7000 MPa 1.38 g/cm3 

Tablo 3.1.1 Malzeme Özellik Tablosu  

 

 

Şekil 3.1.4 Drive by Wire Sistem Şeması 

 

Drive by Wire sistemi donanımsal olarak: 

• 1xOpkon Lineer Potansiyometre 

• 1xLineer Aktüatör SKW-F 24V 100MM 1000N 

• 1xUSB TTL Dönüştürücü 

• 3xMOSFET Switch 

• 1x Röle 

• 1x Sıcaklık Sensörü 

• 1x63ZY24-40 24V 30RPM Keskinler DC Motor   

• 1xBTS2960B Motor Sürücü 

• 1xSTM32F407VGT Mikrodenetleyici 

elemanlarından oluşur. 
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3.1.2 Steer by Wire Sistemi 

 

Bu sistem 1 adet Opkon lineer potansiyometre, 1 adet STM32F407VGT mikrodenetleyici, 1 adet 

keskinler DC motor ve 1 adet motor sürücüden oluşmaktadır.  

 

Lineer potansiyometrenin görevi Rack and Pinion sisteminin konumunu mikrodenetleyiciye 

bildirmektir. Lineer potansiyometre temelde bir gerilim bölücüdür. Mikrodenetleyicimizin 

pinlerinin dayanabileceği gerilim maksimum 3.3V olduğundan dolayı potansiyometrenin bir 

ucuna 3.3V diğer ucuna GND bağlanır. Üçüncü bacağı ise mikrodenetleyicinin uygun olan bir 

ADC (Analog to Digital Converter) pinine bağlanır. Rack and Pinion sistemi hareket ettikçe 

potansiyometenin mikrodenetleyiciye bağlı bacağında okunan gerilim değişeceğinden en sağ ve 

en sol pozisyonda okunan değer aralığı mikrodenetleyici üzerinde ölçeklendirilip yorumlanarak 

sistemin konumu bulunur. ADC interrupt modunda çalıştırılarak gerekli çevirme işlemleri 

yapılırken normal kod akışının devam etmesi, çevirme işlemi bittiğinde ise gerekli değişkenin 

güncellenmesi işlemi gerçekleştirilir. Her yeni döngüde ADC tekrardan tetiklenerek yeni bir 

çevrim başlatılır. Interrupt fonksiyonunun bitiminde, tetikleme yapıldığı anda ADC çevrimi çok 

çabuk bitip tekrardan interrupta girildiğinden sistemin kilitlendiği gözlemlenmiş ve böyle bir 

çözüm yoluna başvurulmuştur. 

 

 

Şekil 3.1.5 ADC Ayarları 

 

Keskinler DC motorun görevi mikrodenetleyicinin hesapladığı hareketleri gerçekleştirmektir. 

Dişliler ile direksiyon şaftına bağlanan motor, tekerleklerin istenilen konuma getirilmesini sağlar. 
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Şekil 3.1.6 Steer Sisteminin Yerleşimi 

Motor sürücü, mikrodenetleyici motoru sürmek için gerekli akım ve gerilimi sağlayamaması 

nedeniyle kullanılır. İçinde MOSFET gibi anahtarlama elemanları kullanılarak mikrodenetleyici 

tarafından üretilen PWM (Pulse Width Modulation) işaret ile kontrol edilmesine olanak sağlar. 

Motor sürücü 24V ile beslenir. Sağ ve sol yön ENABLE bacakları HIGH seviyesine çekilir, PWM 

pinleri mikrodenetleyici tarafından PWM işaret üreten pinlere bağlanır, yön pinleri 

mikrodenetleyicinin dijital çıkış için ayarlanan pinlerine bağlanır, motor a ve b pinleri de motora 

bağlanır. 

 

 

 

 

Şekil 3.1.7 PWM Ayarları 
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Mikrodenetleyici Drive by Wire sisteminin merkezinde yer alır. Drive by Wire sistemi içerisinde 

bulunan tüm alt sistemlerin kontrolü için gerekli algoritmalar mikrodenetleyicide koşturulur. 

Ayrıca sürüş bilgisayarından alınan komutların çözümlenmesinden de sorumludur. Aldığı 

komutlar ve ölçümler arasındaki hatayı PID algoritmasına vererek aktüatörlerin aracı istenilen 

konuma getirmesi için gereken hareketleri hesaplar ve gereken işaretleri üreterek ilgili elemanlara 

ulaştırır. Steer by Wire sistemi için en sağ ve en sol konumdaki değerleri lineer aktüatörden alır 

ve haberleşme sisteminden aldığı komutlar arasındaki hatayı bulur. Bu hata değerini PID 

algoritması yardımıyla işler ve DC motorun Rack and Pinion sistemini istenen konuma getirmesi 

için motor sürücüye verilmesi gereken komutu hesaplar ve motor sürücüye PWM işaretler 

yardımıyla iletir. 

 

 

Şekil 3.1.8 Steer by Wire Sistemi 

Sistemin Mekanik Açıklaması: 

 

Steer by Wire sistemi 3 alt sistemden oluşur: 

 

a) Motor Sehpası 

b) Tahrik Ünitesi 

c) Geri Bildirim Birimi 

 

 

Şekil 3.1.9 Steer by Wire Sistemi 
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a) Motor Stand/ Motor Sehpası 

Sistemleri olması gereken yerde bir arada tutar. 

 

1. Masa (Kontrplak) 

Motoru düz dişli ile direksiyon miline paralel tutar. 

 

2. Ayaklar (ABS) 

Sistemin çalışması için motor dişli grubunu gerekli 

yüksekliğe ve yöne yerleştirir. 

 

 

b) Drive Unit/ Tahrik Ünitesi 

Direksiyon sistemini bir DC motorla sürer. 

 

1. Motor (Güç çıkışı): Direksiyon milini sürmek 

için gereken rotasyonel işi sağlar. 

2. 2 adet dişli çark (ABS): Dönme işini motordan 

direksiyon miline iletir. 

 

 

c) Feedback Unit/ Geri Bildirim Birimi 

Geri besleme döngüsü ile direksiyon sistemini kontrol eder. 

 

1. Tutucu (ABS) 

2. Lineer Potansiyometre (Konum geri 

beslemesi): Arabayı kontrol etmek için 

direksiyon sistemindeki rafın konumunu 

sağlar. 

3. Konektör (ABS): Rack konumunu 

okumak için Potansiyometreyi racka 

bağlar. 

 

 

 

Şekil 3.1.10 Motor Sehpası 

Şekil 3.1.11 Tahrik Ünitesi 

Şekil 3.1.12 Geri Bildirim Birimi 
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3.1.3 Throttle by Wire Sistemi 

 

Bu sistem aracın hızlanması için kullandığı motorun bağlı olduğu motor sürücünün PWM işaretler 

yardımıyla kontrol edilerek sürüş bilgisayarı tarafından belirlenen hız değerine ulaşılmasını 

sağlar. 

 

Sistem STM32F407VGT, araç motor sürücüsü, araç motoru ve encoderdan oluşur. Encoder 

dönme hızına bağlı olarak PWM işaret üreten bir elemandır. Dönüş hızı arttıkça üretilen işaretin 

frekansı da artar. Bu ilişkiden faydalanılarak encoder hız ölçümü için kullanılabilir. 

 

Araç üretici tarafından hız ölçümü için hazır encoder kurulu bir biçimde teslim alındığından ve bu 

encoder ile alakalı üreticiden herhangi bir doküman temin edilemediğinden tersine mühendislik 

yapılarak encoderin verdiği çıktıyı taşıyan kablodan ölçüm alındı ve bu ölçümlerden elde edinilen 

bilgiye dayanarak mikrodenetleyici üzerinden alınan işaret işlenerek aracın mevcut hızı bulundu. 

Bu işlem mikrodenetleyicinin görevi için ayrılan kısımda detaylı olarak açıklanacaktır. 

 

Araç motorunun görevi aracın hız kazanmasını sağlamaktır. Bahsedilen motor, araca üretici 

tarafından kurulu geldiğinden ve üreticiden dokümantasyon temin edilemediğinden motor ile 

alakalı fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

Motor sürücünün görevi mikrodenetleyiciden aldığı PWM işarete göre motoru kontrol etmektir. 

Bu parça da üretici tarafından hazır geldiği için tersine mühendislik kullanılarak kabul ettiği PWM 

işaret bulunmuş ve mikrodenetleyici tarafından bu işaretin üretilmesi sağlanmıştır. Bu süreçte 

pedaldan çıkan kablo takip edilerek motor sürücüyü kontrol eden kablo tespit edilmiştir. Bu kablo 

üzerinden osiloskop yardımıyla ölçüm alınarak işaretin PWM olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

motor sürücünün motoru çalıştırmadan önce belli bir çevrim oranında PWM değerini 3 saniye gibi 

bir süre boyunca alması gerektiği tespit edilip kontrol algoritması bu bilgiler ışığında 

hazırlanmıştır. 

 

Mikrodenetleyicinin görevi sürüş bilgisayarının komutları doğrultusunda motor sürücü için 

istenilen hız değerinde kalınabilmesi için gerekli PWM işareti üretmektir. PID algoritmasında 

kullanılmak üzere gerekli hata değişkenini bulmak için encoderden aracın mevcut hızı okunur. 

Encoderden gelen işaret ölçüldüğünde aracın maksimum ve minimum hızları için encoderin 

ürettiği PWM işaretinin frekans değerleri alınmıştır. Bu aralık ölçeklendirilerek hata değişkeni 

elde edilmiştir. 
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Hata değişkeni ve PID algoritması kullanılarak motor sürücünün kontrol edilmesi için gerekli 

PWM işaret, mikrodenetleyici içinde bulunan timerlar kullanılarak üretilmiştir.  

 

 

 

Şekil 3.1.13 Throttle by Wire Sistemi 

 

3.1.4 Brake by Wire Sistemi 

 

Bu sistem aracın tam durma haline geçmesi istendiğinde bağlı olduğu lineer aktüatöre 24V 

verecek şekilde tasarlanmıştır. Normal operasyonda ise –24V ile beslenerek frenin çekilmesi 

sağlanacaktır.  

 

Bu görevin gerçekleştirilmesi için 1 adet lineer aktüatör ve 2 adet MOSFET switch kullanılacaktır. 

Motor sürücü yerine MOSFET switch kullanılmasının sebebi sistemin frene ya tam basılacak ya 

da tam çekilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Araç yarış esnasında 0-10km/s hız aralığında 

gideceğinden gaz kesildiği anda istenilen hıza düşmek asfaltın sürtünmesi de göz önünde 

bulundurularak kolay olacaktır ve yavaşlamak için ek bir fren müdahalesi gerekmediğine kanaat 

getirilmiştir. 

 

MOSFET Switchler STM32F407VGT kartından alınacak 2 dijital çıkış ile anahtarlanacak ve biri 

24V biri –24V ile beslenecek böylelikle lineer aktüatörün kontrolü sağlanacaktır. 
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Şekil 3.1.14 Brake by Wire Sistemi 

Sistemin Mekanik Açıklaması: 

 

Brake by Wire 

1. Çerçeve (ABS): Sistemi bir arada tutun ve lineer 

aktüatörü gerekli yönlendirme ve yüksekliğe 

yerleştirir. 

2. Lineer Aktüatör: Aktüatörden fren pedalına kadar 

doğrusal çalışma sağlar. 

3. Konektör (Alüminyum): Lineer aktüatörü fren 

pedalına bağlar. 

 

 

3.1.5 Haberleşme Sistemi 

Bu sistemin amacı sürüş bilgisayarında otonom sürüş algoritmaları bölümünde açıklanan 

algoritmaların koşturulması ile elde edilen komutların aktüatörlerin kontrolünden sorumlu olan 

STM32F407VGT mikrodenetleyiciye iletilmesidir. 

  

  

Şekil 3.1.15 
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Bu amaç doğrultusunda yollanacak veri byte byte sürüş bilgisayarı tarafından paketlenerek 

mikrodenetleyiciye yollanacaktır. Mikrodenetleyici ise aldığı veriyi daha önceden belirlenip 

kodlanmış olan veri kalıbına uygun olarak sınıflandırıp kontrol algoritmalarında kullanılan ilgili 

değişkenlere atayacaktır. Haberleşme için sürüş bilgisayarı ile hızlı bir iletişim sağlanabilmesi için 

USART1 portu 115200 baud rate ile sürülür. USART2 ise NRF24L01 ile yapacağı haberleşme 

için 9600 baud rate ile sürülür. 

 

USART1: 

 

Şekil 3.1.16 

USART2: 

 

Şekil 3.1.17 

 

Veri kalıbı önce yeni kalıbın başladığını belirten byte (77) daha sonra 2 byte Steer komutu, 1 byte 

hız komutu, 2 byte CRC verisi olarak belirlemiştir. Steer ve CRC verilerinin 2 byte halinde 

paketlenip yollanmalarının sebebi tek byte’a sığamayacak kadar büyük olmasıdır.  Paketlenen 

veriler gerekli shift işlemleri yapılarak ilgili değişkenlere atanır. 
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Şekil 3.1.18 

 

CRC uygulanmasının nedeni besleme hatları ve çeşitli diğer hatlar üzerinden geçen işaretlerin 

oluşturduğu gürültüden dolayı haberleşme hattında taşınan verinin bozulabilmesi ihtimalidir. CRC 

daha önceden belirlenmiş bir polinom ile gönderilecek verinin ikilik sistemde bölümünden 

kalanının veri kalıbının sonunda yollanması ve alıcı tarafın da aynı işlemi aynı polinomla yaparak 

aynı sonucu bulması halinde veride bir bozulma olup olmadığını tespit edip bu bilgi ışığında bozuk 

paketi tekrar istemesi veya bozuk veriyi kullanmaması işlemlerini gerçekleştirmesidir. Farklı CRC 

polinomları mevcuttur ve bu farklı polinomlar farklı sayıda bit hatasının yakalanmasını garanti 

ederler. Bu projede kullanılan polinom ise STM32F407VGT kartının içindeki CRC hesaplama 

biriminin içinde bulunan polinomdur. Bu polinomun kullanılmasının sebebi mikrodenetleyicinin 

içinde kullanılan polinomun değiştirilememesidir. Eğer başka bir polinom kullanmak için yeni bir 

kod yazılsa idi CRC birimi kullanılmadığından işlemler CPU üzerinde yapılacak ve bu da 

gecikmelere sebep olacaktı. 

  

Veri iletilirken bozulmalara karşı alınan bir diğer önlem ise mikrodenetleyici ve sürüş bilgisayarı 

arasındaki mesafenin minumum düzeyde tutulması ve besleme hatları gibi yüksek gürültü 

oluşturan hatlardan uzak tutulmasıdır. 
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Haberleşme sisteminin bir diğer görevi ise NRF24L01 modülünden gelen verileri okumaktır. 

NRF24L01 modülü kontrol istasyonu veya bir kumandada bulunan kendisiyle eşlenmiş bir başka 

NRF24L01 modülünü sürekli dinler ve aldığı verileri UART üzerinden mikrodenetleyiciye 

bildirir. Acil dur için belirlenmiş kalıp (10, 20, 30, 40) mikrodenetleyici tarafından okunduğunda 

aracın sürüş bilgisayarından gelen komutları yok sayması ve olduğu yerde duracak şekilde 

komutların atanması sağlanır. Aracı bu durumdan çıkarmak için kullanıcı müdahalesi gereklidir. 

Bu önlemin alınmasının sebebi test veya yarış anında aracın yolunu şaşırıp istenmeyen hareketler 

yapması durumunda aracın kontrol istasyonundan durdurularak bir kazaya sebebiyet vermesini 

önlemektir. 

 

3.2 Sistem Ürün Kırılımı 

 

3.2.1 Opkon Lineer Potansiyometre 

 

Bu sensörün seçiminde dikkate alınan özellik hassasiyet olmuştur. Steer by Wire görevini 

yapabilmek için sistemin anlık konumunu belli bir hassasiyet değerinde alınması gerekir. 

Tasarımda araç 28° sağ 28° sol olmak üzere toplam 56° bir dönme aralığına sahip. Bu aralık 0 en 

sol 1000 en sağ olarak bölündü ve lineer potansiyometre bu aralıkta ölçüm yapabilecek bir model 

seçildi. 

Sensörün seçiminde bir diğer önemli nokta ise ebatlar ve strok uzunluğuydu. Sensörü seçerken 

Rack and Pinion üzerine oturabilecek ve rahat bir şekilde tüm strok uzunluğunu kullanabilecek 

şekilde seçtik. Strok uzunluğunu olabildiğince maksimum düzeyde kullanılarak sensörün 

sunabileceği tüm hassasiyet kullanıldı. 
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Şekil 3.2.1 Lineer Potansiyometre Mimarisi 

 

3.2.2 63ZY24-40 24V 30RPM Keskinler DC Motor 

  

Motor seçiminde en önemli kriter durdurma torku ve motor hızıdır. Redüktörlü motorlarda tork 

arttıkça hız düşmektedir, bunun sebebi motor içinde kullanılan gücü arttıran dişlilerin oluşturduğu 

redüksiyon oranıdır. Bu oran arttıkça dönme hızı düşmektedir. Hız ile güç arasında bir denge 

gözetilerek tercih bu modelden yana yapılmıştır. 
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Aracın direksiyon miline yerleştirilen dişlinin döndürülmesi için gereken tork kuvveti 40N/m 

olarak ölçülmüştür. Mil dönmeye başladığında daha az kuvvet gerekeceği de göz önünde 

bulundurularak çeşitli redüktörlü DC motorlar arasından bu model seçilmiştir. 

 

3.2.3 BTS2960B Motor Sürücü 

  

Bu model seçilirken dikkat edilen en önemli kriterler besleme gerilimi ve sağlanabilen maksimum 

akımdır. Seçtiğimiz motor 24V besleme gerilimi ile çalışmaktadır. Ayrıca motor sürücü motorun 

yük altında çektiği akımın üzerinde bir değer sağlayabildiğinden bu model tercih edilmiştir. 

  

Motor sürücünün motorun hız kontrolünü 25kHz ye kadar PWM sinyallerle sağlamaktadır ve 

STM32F407VGT kartı da bu aralıkta PWM sinyal üretebilme kapasitesine sahiptir. Diğer 

ENABLE pinleri ise STM32F407VGT kartının sağladığı 3.3V seviyesindeki işaretler ile 

sürülmeye uygundur. 

 

Motor ve Besleme Bağlantıları; 

- B+ : Besleme Gerilimi (28V'a kadar) 

- B- : Besleme Toprağı 

- M+ : Motor+ Ucu 

- M- : Motor- Ucu 

 

Kontrol Pinleri; 

- VCC: +5 VDC 

- GND: Toprak Bağlantısı 

- IS1,IS2: Akım Test Pinleri 

- EN1,EN2: PWM Girişleri 

- IN1,IN2: Motor Yön Kontrol Pinleri 

 

 

Şekil 3.2.2 BTS2960B Motor sürücü 
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3.2.4 USB-TTL Dönüştürücü 

  

Bu parça sürüş bilgisayarı ile STM32F407VGT arasındaki haberleşmeyi sağlayacak parçadır. 

Piyasadaki herhangi bir ürünün isterleri karşılayacağı tespit edilmiştir ve envanterde bulunan bir 

parçanın kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 

Envanterimizde bulunan parça 115200 baud oranlı hızlı iletişime izin vermektedir ve lojik 

seviyeleri STM32F407VGT kartının 3.3V lojik seviyeleri ile uyumludur. 

 

 

Şekil 3.2.3 USB TTL Dönüştürücü Şeması 

 

3.2.5 MOSFET Switch 

  

Bu parça fren ve vitesi anahtarlayarak kontrol edecektir. Seçilen parça 3.3V seviyesinde 

sürülebilecek ve 24V beslemeye dayanabilecek bir parça olarak seçilmiştir, bu ister haricinde 

diğer isterler piyasadaki herhangi bir parça için yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

• Çalışma gerilimi: DC 5-36V 

• Tetikleme sinyal seviyesi: DC 3.3-20V (mikrokontrolcü G/Ç pinlerine bağlanabilir), 

PWM maksimum 20kHz sinyal destekler 

• Çıkış akımı: 15A sürekli, 30A anlık 

• Çıkış gücü: 400W maksimum 

• Çalışma sıcaklık aralığı: -40~85°C 

• Boyutlar: 34 × 17 × 12mm 
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Şekil 3.2.4 MOSFET Switch 

 

3.2.6 STM32F407VGT 

  

Bu parça Drive by Wire sisteminin merkezinde yer alır ve seçimi kritik öneme sahiptir. Bu parça 

seçilirken Arduino ve diğer STM32 kartlar ile kıyaslamalar yapılmıştır. Kullanacağımız 

komponentlerin sürülmesi için ihtiyaç duyacağı işaretleri üretebilmesi, Arduino’ya kıyasla 

ayarlanabilir baudrateler ile haberleşme yapabilmesi, saat hızlarının çeşitli peripheraller için 

ayarlanabilir olması, DMA ve CRC gibi programlanabilir donanımları içinde barındırması 

sebebiyle çeşitli işlemler için gereken işlem gücünü azaltması saat hızının her türlü işlemimizi 

yerine getirebilecek düzeyde olması ve envanterimizde bulunması bu kartın muadillerinden ayrılıp 

seçilmesini sağlamıştır. Ayrıca CUBE IDE ile birlikte gelen programlama kolaylığı Arduino gibi 

daha zayıf fakat daha rahat programlanabilir mikrodenetleyiciler ile arasındaki dezavantajı önemli 

derecede kapatmıştır. 

 

Şekil 3.2.5 Mikrodenetleyici Pin Atamaları 
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Şekil 3.2.6 Sistemin Genel Görünümü 

 

3.2.7 SKW-F-24-1-20-100-205 24V DC Lineer Motor (Aktüatör) 

 

Seçilen lineer motor freninin kontrolü için kullanılacaktır. Frenin tam basılı veya tam çekik olmak 

üzere 2 durumu olacaktır. Boyutları ve itme torku göz önüne alındığında gerekeli isterleri 

karşılamaktadır. Daha önce belirtilen 2 adet MOSFET kartıyla kontrol edilecektir. Araç 

içerisindeki konumu şekildeki gibi olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 3.2.7 Brake by Wire 
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Teknik Özellikler  

• Çalışma Voltajı: 24V                     

• Hızı: 20 mm / s 

• İtme Gücü: 1000 N 

• Strok uzunluğu: 100 mm 

• Ağırlık: 1300 gr 

• Toplam Uzunluğu: 205 mm 

• IP: 43 

 

4.Sensörler 

 

Sensörlerin amacı, ortamdaki olayları veya değişiklikleri tespit edip çevreyi algılayarak, bu 

bilgileri elektronik cihazlara aktaran elektronik veya mekanik alt sistemdir. Otonom araç 

teknolojisinde sensörler aracın çevreyi anlamlandırması ve doğru şekilde algılanmasına olanak 

sağlar. 

 

4.1 Araç Üzerinde Kullanılan Sensörler 

 

Aracın bulunduğu ortamın gerçek zamanlı olarak işlenmesi ve anlamlandırılması, otonom sürüşün 

gerçekleştirilmesi için hayatidir. Seçilen sensörler, aracın çevre algılamasını uygun şekilde 

yapmasını sağlar. Aracın, çevre algılamasını arttırmak için araç üzerinde ÖTR aşamasında, 

planlanan sensörlere ek olarak, farklı sensör entegrasyonları planlanıp gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3.2.8 Lineer Aktuatör Fiziksel Şeması Şekil 3.2.9 Throttle 

Akış Diyagramı 
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Araçta sensör olarak 1 adet Velodyne VLP16 LIDAR, 1 adet See3CAM_CU30 kamera ve 1 adet 

Mynt Eye 1030S derinlik algılayıcılı kamera bulunmaktadır. Mynt Eye içerisinde bulunan IMU 

sensörü kullanışmış olup ekstra bir IMU’ya ihtiyaç duyulmamıştır. 

 

Velodyne VLP16 LIDAR, aracın çevresindeki nesnelerin lokalizasyonu ve engel tespiti için 

kullanılacaktır. LIDAR’ın çalışma prensibi temel olarak çevreye lazer sinyallerini gönderip 

ardından engellerden yansıyan sinyallerden yararlanarak mesafe tespitini yapmaktadır. Araçta 

kullanılan modelde; yatay olarak 360° dikey olarak 30° görüş açısı, ± 3 cm hassasiyete sahip 

olması, dönüş hızının 5-20Hz arasında kullanılabilmesi, çift dönüş kabiliyetinin olması, 100 

metreye kadar etkin mesafeye sahip olması, açısal çözünürlüğün dikeyde 2° yatayda 0.1°– 0.4° 

olması gerekli performans kriterlerini karşılamaktadır. Kamera ve LIDAR sensörleri işlem 

kapasitesi, veri işlem hızı ve hassasiyet gibi isterlere uygun seçilmiştir. LIDAR sensörünün 

kamera ile füzyonu gerçekleştirilecektir. 

 

 

Şekil 4.1.1 Velodyne LIDAR VLP-16 

 

See3CAM_CU30, kamerası aracın nesne tespiti yapılması için seçilmiştir. Aracın yüksek 

doğrulukta gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesine olanak sağlar. Kamera (1920x1280) 

çözünürlükte, Uyvy formatında 50 FPS gerçek zamanlı nesne tespiti için yeterlidir. 
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Şekil 4.1.2 See3CAM_CU30 

 

Mynt Eye 1030S Derinlik kamerası nokta bulutunun elde edilmesi ve IMU verisini doğrudan 

elde edilmesine olanak sağlar. IMU sayesinde aracın hız takibinin ve anlık hız değişim takibinin 

yapılması mümkün hale gelir. Kamera açısı yanlamasına 146 ° olduğu için geniş açıdan görüntü 

elde edilmesine de olanak sağlar. Şerit takip algoritması bu sensörden gelen görüntü verileriyle 

yapılması planlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.1.3 Mynt Eye 1030S 
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4.2 Sensörlerin Konumu 

 

Yarışma kapsamı altında oluşturulan parkurda; hem aracın şerit ihlali yapmadan seyir halinde 

olması, hem de trafik levhalarının ve trafik ışıklarının başarılı tespiti için sensörlerin doğru 

konumlandırılmış olması, söz konusu otonom aracın güvenli sürüş ilkelerinin olmazsa olmazıdır. 

Sensörler mekanik ekip tarafından aynı iskelete yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 

4.2.1’de gösterildiği gibi, sensörlerin araç üzerindeki yeri, yarışma şartnamesinde belirtilen 

levhalar ve trafik ışıkları ölçülerine ve sensörlerin görüş açısına göre gerekli trigonometrik 

işlemler yapılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar görüş menzili sınırlayıcı faktör olan LIDAR 

VLP-16’ya göre yapılmıştır.  

 

                                                            Şekil 4.2.1 Sensörlerin Konumu 
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Lidar-Kamera Kalibrasyonu 

 

İki boyutlu ortamda tespit edilen nesnelerin 3 boyutlu ortamda konumunu sağlamak ve yine iki 

boyutta tespit edilen yol çizgilerinin 3 boyutlu ortamdaki konumunun tespitini sağlamak için 

yapılan sensör füzyon işlemidir. 

 

LIDAR kamera kalibrasyonu için RANSAC (Random Sample Consensus) temelli doğrusal 

regresyon kullanılması planlanmaktadır ve simülasyonda da kalibrasyon bu şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Random Sample Consensus (RANSAC) bir veri kümesi için model 

parametrelerine erişmek için kullanılan rassal bir yöntemdir. 

 

RANSAC da rastgele bir parametre kümesi oluşturulur ve bu oluşturulan kümeden veriyi en iyi 

ifade eden parametre seçilir. Bu bize veri kümesinin modellenmesi olanak sağlar.  

 

RANSAC temelli bir yöntemde bu probleme farklı bir açıdan yaklaşırız. Parametreler için rastgele 

bir yerde başlayıp optimizasyon yapmak yerine rastgele noktalar seçerek bu noktalardan 

maksimum N kadar parametre kümesi oluşturuyoruz. Sonra da bu parametre kümeleri üzerinde 

iterasyon yaparak istediğimiz doğrulukta sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. 

 

Şekil 4.2.2 Sensörlerin Konumu 
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Algoritmanın işleyişi ise sırasıyla şu şekildedir; 

  

1.  N adet veri seti içinden rastgele n tane veri noktası içerecek şekilde alt veri setleri 

oluştur ve bu alt veri setlerini kendi özelinde model parametrelerini hesapla.  

2.  Modele belirlenen bir eşik değeri t (threshold) uzaklığı içinde kalan noktaları modele ata 

ve atanan bu noktalar için Ni veri setini belirle. Ni veri seti örnek verinin alt modelidir ve 

N veri seti için uygun değerleri tanımlar.  

3. Eğer Ni ’nin boyutu (uygun nokta sayısı) T eşik değerinden daha büyük ise, modeli Ni 

içindeki tüm noktaları kullanarak yeniden tahminle ve işlemi bitir.  

4. Eğer Ni ’nin boyutu (uygun nokta sayısı) T eşik değerinden daha küçük ise, yeniden n 

sayıda örnek veri noktası seç ve yukarıdaki işlemleri tekrarla. 

5. N sayıda deneme sonunca en büyük Ni konsensüsü seçilir ve model Ni alt veri seti içinde 

yer alan tüm noktalar kullanılarak yeniden hesaplanır.  

 

Projemizde RANSAC algoritmasını LIDAR nokta bulutu verilerinden yola çıkarak herhangi bir 

çarpışmadan kaçınmak veya aracın yörünge planlaması için kullanacağız. LIDAR nokta bulutu 

verilerini kullanarak çevredeki nesnelerin algılanması ve sınıflandırılması birçok açıdan mümkün 

kılınmakta. RANSAC istisnai noktaları ya da aykırı değerleri reddetme özelliğinden dolayı 

otonom sürüşlerde yer düzlemi düzgün bölümlemesi için tercih edilir. 

 

LIDAR-Kamera Kalibrasyonu İşlem Adımları: 

 

1Adım: Kurulum ve Data Toplama: 

 

Kalibrasyonun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle kalibrasyonda kullanılacak olan hedef uygun 

şekilde oluşturulmalıdır. A1 boyutunda kâğıt üzerine bastırılmış 9x7 kareli dama tahtası kâğıdı; 

benzer boyutlardaki dikdörtgen bir tahta üzerine yerleştirilir. Oluşturulan bu düzenek, dama 

tahtası standına sabitlenir. Bu işlem sırasında dama tahtasının yere göre 45-60 derecelik açıyla 

sabitlendiğinden emin olunur. Kalibrasyonun yapılacağı ortamda, dama tahtasına veya dama 

tahtasının standına yakın herhangi bir objenin bulunmaması gerekir. Ayrıca bu ortamın rüzgarsız 

ve düz zemine sahip olması kalibrasyonun güvenilirliğini arttırır. Kalibrasyon için hedef olarak 

seçilen dama tahtası, LIDAR-Kamera ikilisinin karşısında farklı konum ve yönlerde yerleştirilir. 

Bu işlem sırasında iki sensör de hedef tahtasını net bir biçimde görebilmelidir.  
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Şekil 4.2.3 Kalibrasyon Ortamı – Rüzgarsız, Düz Zemin 

 

2.Adım: Yazılımsal Ön Hazırlıklar: 

Kalibrasyon işlemine başlamadan önce kullanılan sensörlerin (kamera ve LIDAR) ROS sürücüleri 

bilgisayarda kurulu olmalıdır. Aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır: 

➢ Image konu (topic) ismi 

➢ Point Cloud konu ismi  

➢ Kamera lensi (Fisheye lens için 1, pinhole lens için 0) 

➢ LIDAR katman sayısı  

➢ Dama tahtasının boyutu (9x7 kareli dama tahtası) 

➢ Dama tahtasının eni ve boyu (mm cinsinden) 

➢ Dama tahtasındaki her karenin kenar uzunluğu (mm cinsinden)  

➢ Dama tahtasının yerleşiminden oluşan hata 
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3.Adım: Yöntem: 

1) Kalibrasyon paketi çalıştırılır. Kamera ve LIDAR’ın ROS sürücüleri açılır. 

 

2) Rviz ara yüzü ve grafiksel kullanıcı ara yüzü (GUI) çalıştırılarak LIDAR’dan gelen ham 

veriler ve optimizasyon sonucu oluşan veriler görselleştirilir. 

3) Rviz ara yüzünde 3 pencere açılır. Bu pencereler sırasıyla, işlenmemiş kamera görüntüsünü, 

dama tahtası özelliklerine sahip kamera görüntüsünü ve nokta bulutlarının görüntü üzerine 

yansıtıldığı, sensör füzyon görüntüsünü gösterir.  

4) GUI içerisinde feature_extraction seçilerek kalibrasyon yapılan ortamın sınırları LIDAR’ın 

x, y ve z eksenlerine göre belirlenir. Yalnızca dama tahtasının nokta bulutu görünecek 

şekilde ortam sınırları aşağıda açıklanan parametreler kullanılarak ayarlanır: 

➢ x _min: Dama tahtası ile LIDAR-kamera arasında kalan nokta bulutları 

➢ x_max: Dama tahtasının arkasındaki nokta bulutları 

➢ y_min: Dama tahtasının sağındaki nokta bulutları 

Şekil 4.2.5 Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü (GUI) 

Şekil 4.2.4 Kalibrasyon Başlangıcı 
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➢ y_max Dama tahtasının solundaki nokta bulutları 

➢ z_min: Dama tahtasının üstündeki nokta bulutları 

➢ z_max: Dama tahtasının altındaki nokta bulutları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.7 Dama Tahtası Nokta Bulutları 

 

5) Dama tahtası eş zamanlı olarak hem OpenCV hem de GUI üzerinde tespit edilir. Dama 

tahtasının konumu ve yönelimi değiştirilerek örnek toplanır. Bu işlem 15-20 defa 

(kalibrasyonun güvenilirliğinden emin olunana kadar) tekrarlanır.  

Şekil 4.2.6 Dama Tahtası Modeli 
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6) Yeterli sayıda örnek alındıktan sonra kalibrasyon işlemi tamamlanır. 

 

 

Şekil 4.2.8 OpenCV ve GUI Üzerinde Dama Tahtasının Eş Zamanlı Tespiti ve Orta 

Noktasının Belirlenmesi 

Şekil 4.2.9 Tamamlanmış Kamera-LIDAR Kalibrasyonu 
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5.Araç Kontrol Ünitesi 

Araç kontrol ünitesinde STM32F407VG Discovery kartı kullanılacaktır. STM32 kartı 168MHz 

frekansa kadar çalışma olanağı sunması, Arm 32-bit Cortex-M4 CPU işlemciye sahip 

olması, 1 Mbyte flash hafızası olması, 16 adet timer bulundurması, 12 bit çözünürlüklü ADC 

(Analog Digital Convertor) olması ve giriş-çıkış pinlerinin adedinin fazla olması sebepleriyle 

tercih edilmiştir. 

 

Araçta alternatiflerimizden biri olan Nvidia Xavier yerine Tulpar T5 V21.2.1 dizüstü bilgisayar 

kullanılacaktır. Bilgisayar NVIDIA GEFORCE RTX3070 ekran kartına, Intel Tiger Lake Core™ 

i7-11800H 8C/16T işlemciye sahiptir.  Bu özellikleriyle otonom sürüş algoritmalarını çalıştıracak, 

Kameradan (See3Cam_CU30) ve LIDAR’dan (VLP 16) gelen verileri anlık olarak işleyecektir. 

Elde ettiği komutları USB-TTL dönüştürücüsü ile USART haberleşme protokolü ile 

STM32F407VG’ye aktaracaktır. 
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Şekil 5.1 Araç Kontrol Ünitesi Şeması 

 

5.1 Kablolu Haberleşme 

 

Veriler 2 byte’lık paketler halinde iletilecektir. İletilen verilerde kopma veya gürültü 

olması olasılığına karşın CRC (Cyclic Redundancy Check) kullanılarak hata en aza indirilmeye 

çalışılacak ve sistemin daha az etkilenmesi sağlanacaktır.  
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CRC mesaj sonunda gönderenin mesajın belli bir polinom ile bölümünden kalanı belirttiği bir 

mesajın yollanması ve alıcının mesajı yine aynı polinoma bölerek sonucun eşit olup olmadığını 

kontrol etmesi esasına dayanır. Eğer sonuç eşit çıkmaz ise mesaj yolda bozulmuş demektir ve 

bozuk mesaj gönderenden tekrar talep edilir. CRC'nin diğer yöntemlere kıyasla avantajı, hata 

yakalama olasılığının yüksek olmasıdır. Bunun sebebi checksum gibi değişen bitlerin birbirini 

örtemeyecek olmasıdır.  

 

 

Şekil 5.1.1 UART ile Aktarılan Verinin Byte Byte Paketlenmesi 
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Tulpar T5 bilgisayarından gelen veriler şekildeki USB-TTL aracılığıyla STM32F407VG kartına 

2 byte’lık paketler halinde gönderilecektir. Veriler USART protokolü ile gönderilecektir. Toplam 

2 byte’lık veri setinin sağlıklı bir şekilde iletilmesi için bitwise işlemleri yapılmıştır. Öncelikle 

verinin ilk 8 biti 255 ile AND işlemine sokulmuş ve ilk 1 byte’lık veri paketlenmiş ve değişkene 

atanmıştır. Aktarılacak diğer byte 8 birim sağa kaydırılıp tekrar 255 ile AND işlemine 

sokulmuştur. Böylece toplamda gönderilecek 2 byte’lık veri gönderilmeye hazır hale 

getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Steer by Wire, Throttle by Wire, Brake by Wire, STM32F407VG ile kontrol edilecektir. 

STM32F407VG verileri USB TTL dönüştürücüsü ile USART haberleşme ile alacaktır. Veriler 

alınırken STM32F407VG kesmeye girecektir. Veriler DMA ile alınacak bu sayede asıl işlemleri 

döndürürken hafızadan kazanç sağlanacaktır. Steer ve throttle için gereken PWM sinyalleri 

zamanlayıcı kanallarından verilecektir. Verilen PWM sinyalleri istenen konum ve anlık konum 

arasındaki hatanın PID kontrol algoritmasına sokularak elde edilecektir. Brake ve 

vites Switch’i MOSFET kartları ile kontrol edilecektir 

 

STM32F407VG ile MOSFET kartına tam fren durumunda dijital-1 (3.3V) çıkış 

verilecek, MOSFET kartı da SKW-F 24V 100MM 1000N aktuatörüne 24V’un geçişine izin 

verecektir. Aksi durum için STM32F407VG dijital-0 verecek ve fren salınmış olacaktır. Vites için 

ise MOSFET kartı tipik bir anahtarlama yapacaktır. Dijital-1 durumunda ileri dijital-0 durumunda 

ise geri yönde hareket edecek durumda olacaktır. Brake için 2 vites, Switch için 1 

adet MOSFET kartı kullanılacaktır.  

 

Şekil 5.1.2 BTS2960B Motor Sürücü 

Şekil 5.1.3 USB TTL Dönüştürücü 
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5.2 Kontrol Yazılımı 

 

Kontrol yazılımı olarak PID kullanılacaktır. PID kontrolü endüstride en çok kullanılan kontrol 

yöntemidir. Bir sistemin matematiksel modelinin çıkarılabildiği sistemlerde birden fazla tasarım 

tekniği mevcuttur. Matematiksel modelin çıkarılamayacağı veya çıkarmanın çok zor olacağı 

karmaşık sistemlerde deneysel yaklaşım yöntemi ile tasarım yapılır. PID kontrolcünün ilk 

değerleri girildikten sonra sistem çalıştırılır ve elde edilen cevaba göre kontrolcü sistem 

dinamiklerine uygun şekilde tekrar ayarlanır. Yapılan bu işleme PID tuning denir.  PID kontrol 

algoritmasının kullanılmaması durumunda sistem cevabı istenen durumda tutmak güçleşir, 

istenilen durum aşılabilir veya hiç ulaşılamayabilir. Sistemin osilasyona girmesi muhtemeldir. 

Bu istenmeyen durumları engellemek ve daha kararlı bir sürüş için Drive by wire’da PID 

algoritması kullanılacaktır. 

 P (Proportional) şimdiki hatayı, I (Integral) geçmişteki hatayı, D (Derivative) gelecek hata değeri 

için tahmin anlamına gelmektedir. PID algoritmasının karşılaşabileceği windup ve sensör 

gürültüsü sorunları vardır. Gürültü ile alınan anlık bilgiler istenilen komutla arasındaki hata 

bulunurken yanlış hesaplamaya sebep olacağından filtre uygulanması gerekmektedir. Gelen 

gürültü yüksek frekanslarda olacağından alçak geçiren filtre (low pass filter) uygun görülmüştür.   

 

Şekil 5.2.1 LPF ile PID Uygulaması Diyagramı 

 

Windup herhangi sebepten ötürü sistemin verilen komuta gelemeyip integralde aşırı hata 

birikmesine denir. Bu sorun Clamping yöntemi ile çözülmüştür. Clamping yöntemi belirli 

değerden sonra integralde olan birikmeyi önler.  
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Şekil 5.2.2 Clamping ile PID Uygulaması Diyagramı 

 

 

Şekil 5.2.3 PID Yazılımında Tamamlanan Değişiklikler 
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5.2.1 PID Kontrolcü Tasarımı 

 

Tasarımda Ziegler Nichols metodunun 2. Yöntemi kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.2.4 Kapalı Çevrim Sistemin PID Kontrol Diyagramı 

 

Şekil 5.2.5 PID Kontrolcü Transfer Fonksiyonu 

 

Aşağıdaki adımlar izlenilmiştir: 

1. İlk adımda sistem P kontrol olarak incelenir. Bu nedenle Ti = ∞, Td = 0 kabul edilir.  

2. Sistem kontrolcüye bağlanır. Kp değeri 0’dan sistem osilasyon yapana kadar arttırılır. 

Osilasyona ulaştığı andaki kazanç değeri Kcr (Kritik kazanç değeri) olarak adlandırılır. 

3. Kcr değeri belirlendikten sonra ona bağlı periyot Pcr değeri belirlenir.  

 

 

Tablo 5.2.1 Ziegler Nichols PID Kontrolcü Tasarımı 2.Yöntem Tablosu 
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4. Ziegler Nichols 2.Yöntem Tablosu kullanılarak kontrolcü tasarlanır ve araç üzerinde test 

edilir. 

5. Sistem dinamiklerine uyacak şekilde kontrolcü üzerinde ayarlamalar yapılır.  

 

                           

Şekil 5.2.6 Kontrol Yazılımı Algoritması Akış Diyagramı 
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6.Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

6.1 Çizgi Tespit Algoritması 

 

Araçta kullanılacak otonom sürüş algoritmalardan ilki şerit takip algoritmasıdır. Yol fotoğrafı 

üzerindeki çizgilerin tanınması, tanınan çizgilerin kontrol bilgisayarına anlamlı bir veri seti 

halinde gönderilebilmesi için bir takım görünü işleme algoritmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Açık 

kaynak kodlu OpenCV kütüphanesi gerekli görüntü işleme tekniklerini kullanılmasına olanak 

sağlar. 

 

Şerit tespiti algoritmasındaki ilk adım RGB formatındaki resme HSV/HSL dönüşümü 

uygulamaktır. Böylece yol üzerinde beyaz veya sarı renkteki şeritler daha belirgin hale gelir ve 

şeritlerin tespiti kolaylaşır. 

 

                

 

 

Kenar bulma algoritmalarından ” Canny” kullanılır. HSV/HSL dönüşümüne uğrayan resme gri 

renk formatı uygulanır. Şerit oluşturmak için yetersiz kalan az sayıdaki noktaları filtrelemek 

amacıyla Blur efekti uygulanır. Bu aşamalardan sonra resim üzerinde aşırı renk değişimine sahip 

piksellerdeki noktalar beyaz renge çevrilir. Sonuç olarak Canny kenar tespiti tamamlanmış olur.  

 

Şekil 6.1.1 Orijinal Resim Şekil 6.1.2 HSV Dönüşümü Yapılan 

Resim 
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Kenar tespiti yapılan resimde şeritlere odaklanabilmek yani yol harici gereksiz alanları çıkartmak 

için ROI (Region of Interest) yöntemi kullanılır. Bu yöntemde kamera açısına göre belirlenen 

bölge seçilerek görüntüyle AND işlemine sokulur. Böylelikle ROI ile kırpma işlemi 

gerçekleştirilmiş olur. 

 

Elde edilen resimde şerit üzerindeki noktalar üzerine Hough Line yöntemi ile çizgi çekilir. Çok 

sayıda oluşan bu çizgilerin eğimlerinden yola çıkarak ortalama eğim bulunur. Ortalama eğim 

değerleriyle birlikte y değerleri de kullanılarak sağ ve sol x değerleri bulunur. Bu x değerleri 

üzerinden çizgi çekilir. Sonuç olarak yol üzerindeki şeritler çizilmiş olur. 

 

Sağ ve sol şeritlerden x değerlerinin yarısı alınarak orta nokta tespit edilir. Bu orta noktalar 

birleştirilerek şeritlerin ortasından geçen ayrı bir çizgi elde edilir. Kameradan gelen görüntünün 

de orta noktaları tespit edilir ve çizgi çekilir. Şeritler arasındaki çizgi yolun virajına göre değişecek 

yani görüntünün orta noktalarından oluşan sabit çizginin farklı miktarlarda sağında veya solunda 

kalacaktır. Oluşturulan bu noktalar aracın hangi yöne ne kadar dönmesi gerektiğini belirtecektir. 

 

6.2 DBSCAN Algoritması 

 

DBSCAN algoritması, veri noktalarının iki ya da çok boyutlu uzayda birbirleri ile olan 

komşuluklarını ortaya çıkarma temeline dayanır. Veri tabanı, uzaysal bakış açısı ile ele aldığı için 

çoğunlukla uzaysal verilerin analizinde kullanılmaktadır. 

  

Şekil 6.1.3 Gri Skalaya 

Dönüştürülmüş Resim 
Şekil 6.1.4 Canny-Edge Dönüşümü 

Uygulanan Resim 
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DBSCAN algoritması iki giriş parametresi (Eps, MinPts) alır. Bu parametreler, algoritma 

komşulama ayrımı yaparken ne kadar mesafede ve ne kadar yoğunlukta kümeleyeceğinin bilgisini 

verir. 

 

Algoritmanın en fazla işlem gücü gerektiren bölümü ise komşuluk bulma işlemi yapmasıdır. Bu 

işlem sırasında yapılacak performans iyileştirmeleri de tümüyle algoritmayı etkin bir şekilde 

hızlandıracaktır. Bu nedenle R-tree ve uzaysal sorgu (Spatial Query) gibi yöntemler kullanılarak 

her noktayı tek tek incelemek yerine basit bir işleme metoduyla performans artışı sağlanmıştır. 

 

Algoritma aşamaları aşağıdaki gibidir:  

• Her bölümün bitiş noktasının belirlemesi, 

• Belirlenen bitiş noktalarında girilen Eps parametresinin MintPts parametresinden daha 

büyük olanları bulunur, 

• Bulunan işlem noktalarından kümeler oluşturulur, 

• Bulunan işlem noktalarının yakınındaki Eps parametresinin MintPts parametresinden 

daha küçük olanları çerçeve olarak belirlenir, 

• Çerçeve olarak belirlenen noktalar kümelere dahil edilir, 

• Geri kalan noktalar gürültü olarak belirlenir. 

 

Aracın sağ ve sol tarafındaki bariyerlerin tespiti için LIDAR’dan gelen nokta bulutu Şekil 6.2.1‘de 

belirtildiği gibi hayali dikdörtgenler içerisinde filtrelenir. Filtrelenen nokta bulutları DBSCAN 

algoritması ile komşulukları belirlenerek duvarın LIDAR’dan tam olarak ne kadar uzaklıkta 

olduğu belirlenir. Ayrıca engel tespiti için araç önüne hayali bir kare çizilir. Bu alan içerisindeki 

filtrelenmiş nokta bulutu sayısına göre engel tespit edilir. 
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Şekil 6.2.1 Duvar ve Engel Tespiti İçin LIDAR Filtreleme Tasarımı 

Çizilen hayali dikdörtgenlerin konumu belirlerken aracın üzerindeki LIDAR’ın görüş mesafesi 

dikkate alınmıştır. 

 

Sağ ve sol filtre kutusu boyutları: Uzunlukları aracın manevra alabileceği mesafeye kadar olan 

duvarların tespit edilebilmesi için uzun ve sistemi gereğinden fazla yormaması için kısa tutularak 

3000mm olarak hesaplanmıştır. Genişlikleri ise DBSCAN algoritmasında parazitlerin çok olup 

çekirdek gibi görünmesini engellemek için minimum düzeyde tutulup 1 metre olarak 

tasarlanmıştır. Yüksekliği ise LIDAR’ın konumundan filtre kutularının en uzak noktasında 

LIDAR’ın 15° ile görebileceği maksimum derinlik Denklem (6.2.1) ve Denklem (6.2.2) ile 

hesaplanarak 1067,60mm bulunmuş ve 1000mm olarak tasarlanmıştır. 
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𝐸𝑛 𝑢𝑧𝑎𝑘 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒𝑠𝑖 = √26222𝑚𝑚2 + 30002𝑚𝑚2 = 3984,33 𝑚𝑚 (6.2.1) 

tan(15°) ∗ 3984,33 𝑚𝑚 = 1067,60 𝑚𝑚 (6.2.2) 

 

Ön Filtre kutusunun konumu ve boyutları aracın fren mesafesine göre güvenli alan oluşturularak 

belirlenmiştir. Araç önünde engel tespit edildiğinde fren yapmaya başlayan araç ön filtre kutusuna 

varmadan durmuş olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

Ön Filtre kutusu boyutları: Engeli tespiti için mekanizmanın işlem süresini de fren süresini de 

hesaba katarak filtre kutusunun sınırının LIDAR’a göre en az 3000mm uzaklıkta olması 

gerektiğini hesapladık. LIDAR araç için de nokta bulutunda veri gönderebileceğinden 

LIDAR’dan ilk 1000mm 2000mm uzunlukta tasarlanmıştır. Genişliği ise güvenli alan olması için 

aracın genişliğinin yaklaşık 2 katı olacak şekilde 2000mm olarak tasarlanmıştır. Yüksekliği diğer 

filtre kutularından çok farklı olmayacağı için 1000mm olarak tasarlanmıştır. 

 

Araç fren mesafesi Şekil 6.2.2’deki grafikte çizgi altında kalan alan olarak hesaplanır. Grafikte 7 

km/h (~2mps) hızında seyir halinde ilerleyen aracın fren yapmaya başladığı andan durana kadar 

anlık hız değişimi (hız-zaman) gösterilmektedir. 

Çizgi altında kalan alanın hesabı için; 

 

∑
(𝑌𝑖 + 𝑌𝑖+1) ∗ (𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖)

2

28

𝑖=1

(6.2.3) 

 

formülü kullanılır. İşlemin sonucunda 544,65 mm mesafede aracın durduğu hesaplanmıştır. 

 

LIDAR ile aracın ön tarafı arasındaki mesafe 346 mm olduğuna göre araç 7 km/h hız ile giderken 

LIDAR’a göre 1000 mm önünde bir engel tespit ederse engele; 

 

1000 − 544,65 𝑚𝑚 − 346 𝑚𝑚 = 110,35 𝑚𝑚 (6.2.4) 

 

110,35 mm mesafe kala durmuş olacaktır.  
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6.3 Stanley Algoritması 

 

Stanley kontrol algoritması Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilmiş geometrik yol izleme 

algoritmasıdır. Otonom robot ve araçlar için uyumlu, basit bir yöntemdir. Bu method Gabriel 

Hoffmann tarafından geliştirilmiştir. 

 

Referans noktasında yapılan bir değişikliğin araç kontrolünde farklı ve arzu edilen özellikleri 

ortaya çıkarabileceği düşüncesi algoritmanın oluşumunun altında yatan ana fikirdir. Hoffmann, 

kontrölcünün nasıl davranacağını görmek için referans noktasını arka aks yerine ön aks olarak 

değiştirdi. Yaptığı bir diğer değişiklik kontrolcüye, ileri görüş mesafesi olmadan sadece referans 

noktasına bağlı kalan rota hizalaması (heading alignment) ve çapraz yol hatası (crosstrack error) 

değişkenlerini eklemek oldu. Böylece Stanley kontrol yöntemi maksimum direksiyon açı limitleri 

içerisinde çalışabilir hale geldi. 

 

6.3.1 Stanley Kontrol Algoritmasının Araç Kontrol Algoritmasına Entegre Edilmesi  

 

Araç üzerine yerleştirilen LIDAR sensörü, şerit tespit algoritmasını kullanarak yol kenarında 

bulunan duvarların araca göre 3 metre uzaklıktaki sağ çapraz ve sol çapraz noktalarını belirler. 

Belirlenen bu noktaların orta noktası diğer bir deyişle orta noktada oluşturulan waypoint, 

kontrolcünün referansı olan aracın ön aks noktasıyla aynı hizada olmalıdır.  
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 Şekil 6.3.1 Araç Teknik Resmi - Referans Noktası ve Waypoint Gösterimi 

Şerit tespit algoritması saniyede 10 adet yeni waypoint üretir. Bu waypoint noktalarının birleşimi 

aracın gitmesi gereken yörüngeyi oluşturur.  

 

6.3.2 Kontrolcü Tasarım Adımları 

1.Adım: Rotalama Hatası Giderilir 

Yörünge rotası ile araç rotası arasındaki açı değeri direksiyon açısına eşitlenerek tasarıma başlanır. 

Bu sayede yola göre ayarlanan rotalama hatası giderilmeye çalışılır.  

 

 𝛿(𝑡) =  𝛹(𝑡) (6.3.1) 

  

Şekil 6.4.2 Stanley Algoritması Parametrelerinin Araç Teknik Resmi Üzerinde Gösterimi 

 

Şekil 6.3.2 Stanley Algoritması Parametrelerinin Araç Teknik Resmi Üzerinde Gösterimi 
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2.Adım: Çapraz Yol Hatası Giderilir 

 

Çapraz yol hatası aracın ön aksına göre ölçülür. Bu hatayı azaltmak için kazanç değerinin hız ile 

oranı alınır. Yapılan bu işlemin amacı aracın ön aksının yörüngeye en yakın noktasını bulmaktır. 

Ardından arctan fonksiyonu kullanılarak oransal kontrol sinyali (-π, π) aralığında tutulur. 

δ(t) = tan−1 (
𝑘. 𝑒(𝑡)

𝑣𝑓(𝑡)
) (6.3.2) 

 

3.Adım: Maksimum Direksiyon Açısı Sınırlarına Uyulur 

 

Son olarak direksiyon açısı komutu, direksiyonun gidebileceği maksimum ve minimum değerler 

arasında olacak şekilde ayarlanır. Kullanılan aracın direksiyon açı değerleri (-28°, 28°) 

aralığındadır. Formülasyonda bulunan 𝑒(𝑡) değişkeni çapraz yol hatasını belirtir. 

 

𝛿(𝑡) =  Ψ(t) + tan−1 (
𝑘. 𝑒(𝑡)

𝑣𝑓(𝑡)
) (6.3.3) 

𝛿(𝑡) ∈  [𝛿(𝑡)𝑚𝑖𝑛 , 𝛿(𝑡)𝑚𝑎𝑥] (6.3.4) 

 

6.3.3 Farklı Hata Sinyalleri İçin Algoritma Hangi Direksiyon Açısını İster? 

 

Stanley Algoritması iki hata sinyalini dikkate alır: Rotalama hatası (Heading Error) ve çapraz yol 

hatası (Crosstrack Error). 

 

1. Rotalama Hatası Büyük, Çapraz Yol Hatası Çok Küçük Olduğu Durumda 

Bu durumda yörünge rotası ile araç rotası arasındaki açı, Ψ(t), büyüktür. Algoritma bu 

hatayı gidermek için direksiyon açısını, 𝛿, büyütür ve ters tarafa yönlendirir. Bu sayede 

araç oryantasyonu yörünge ile aynı hizaya gelir.   
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Şekil 6.3.3 Araç Teknik Resmi Üzerinde Hata Tespiti 

2 Çapraz Yol Hatası Büyük, Rotalama Hatası Çok Küçük Olduğu Durumda 

Bu durumda 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 fonksiyonu yaklaşık olarak 
π

2
’ ye eşit olur. 

 

tan−1 (
𝑘. 𝑒(𝑡)

𝑣𝑓(𝑡)
) ≈  

π

2
 (6.3.5) 

 

Elde edilen bu yaklaşık değer (6.3) denkleminde yerine konduğunda direksiyon açısını 

yaklaşık olarak bulan yeni bir eşitlik elde edilir. 

𝛿(𝑡) ≈  Ψ(t) + 
𝜋

2
 (6.3.6) 

 

Bu yeni eşitlikte rotalama hatası Ψ(t)=0 olduğunda 

direksiyon açısı,  𝛿 =  
𝜋

2
 olur. Aracın konumundan 

dolayı elde edilen bu büyük değer direksiyon açısını 

maksimum olacak şekilde kenetler. Araç izlemesi 

gereken yolun doğrultusuna döner. Bu dönme 

hareketinin etkisi zıt yöndeki rotalama hatasını, 𝛹(𝑡) ,  

arttırır. Rotalama hatası − 
𝜋

2
  değerine ulaştığı anda 

direksiyon açısı sıfır olur. Araç, çapraz yol hatası 

azalana kadar yola düz devam eder. Direksiyon 

komutu, rotalama hatasını düzeltmeye başlar. Sonuç 

olarak araç gitmesi gereken yolu daha yakından 

izlemeye başlar.  

  Şekil 6.3.4 Araç Teknik Resmi Üzerinde Hata 

Tespiti ve Düzeltilmesi 
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Araç kontrolünde bu algoritmanın kullanılma nedeni, uygulamada kolaylık sağlaması, basit ama 

etkili ve istikrarlı bir yöntem olmasıdır.  

 

6.3.4 Kinematik Bisiklet Modeli 

 

Stanley kontrol algoritmasının tamamlayıcısı 

olarak araç kontrol algoritmasında kinematik 

bisiklet modelinden de yararlanılmıştır. Bu 

modelin kullanılmasının nedeni aracın 

uzunluğuna uygun kontrol algoritması 

geliştirmektir. Dönemece girildiğinde aracın 

hangi çap ile dönmesi gerektiğine bu algoritma 

ile karar verilir. 

 

Modeli geliştirebilmek için öncelikle bir 

referans noktası belirlenmelidir. Referans 

noktası; ön aks, arka aks veya ağırlık merkezi 

olabilir. Stanley Kontrol Algoritması ön aksın orta noktasını referans olarak alır. Bu nedenle 

kinematik bisiklet modelinde de ön aks noktası referans noktası alındı.   

 

Algoritmanın girdileri [𝑣, 𝜑], 𝑣 aracın hızı, 𝜑 direksiyon açı oranı; çıktıları [x, y, 𝜃, 𝛿], x ve y 

konum, 𝜃 yönelim açısı, 𝛿 direksiyon açısıdır.  Algoritma çıktılarının son durumlarını hesaplamak 

için çıktıların değişim oranları, [�̇�, �̇�, �̇�, �̇� ] , hesaplanır. 

 

İşlem Adımları: 

1.Adım: Aracın dönemece doğru girebilmesi için gerekli çap hesaplanır. 

 

𝑅 =  𝐿/𝑠𝑖𝑛(𝛿) (6.3.7) 

 

2.Adım: Çıktıların değişim oranları hesaplanır. 

           

�̇�   =  𝑣 ∗  𝑐𝑜𝑠(𝛿 +  𝜃)    (6.3.8)   

                                                       �̇�  =  𝑣 ∗  𝑠𝑖𝑛(𝛿 +  𝜃)                                                         (6.3.9) 

  

Şekil 6.3.5 Araç Teknik Resmi Üzerinde Kinematik 

Bisiklet Modeli Parametrelerinin Analizi 



57  

 

𝜃 ̇ =  𝑣/𝑅  =   𝑣/ (
𝐿

𝑠𝑖𝑛(𝛿)
)  =   𝑣 ∗

𝑠𝑖𝑛(𝛿)

𝐿
(6.3.10) 

�̇�  =  𝜑 (6.3.11) 

𝜃 ̇  : açısal hızı, 𝜔, ifade eder. 

�̇� : direksiyon açı oranını, 𝜑, ifade eder. 

 

6.4 Nesne Tespit Algoritması 

 

Otonom sürüşü gerçekleştirmek için kamera ve LIDAR sensörlerinden gelen verilerin anlık olarak 

işlenmesi gerekmektedir. Kameradan gelen görüntü verisi ile nesne tespiti yapılmalıdır ki araç 

çevre algılamasını gerçekleştirebilsin. Trafik işaretlerinin ve trafik lambasının çoklu 

sınıflandırmasının yapılabilmesi için gerçek zamanlı nesne tespiti açısından kendini kanıtlamış 

DARKNET tabanlı YOLOv3 ve YOLOv4 mimarileri üzerinden eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

 

YOLOv3 konvolüsyonel sinir ağlarından (CNN) faydalanan bir algoritmadır. CNN'ler 

konvansiyonel ağların çok fazla yer kaplaması ve çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duymasından 

dolayı görüntü bilgilerini işlemek için uygun olmamasından doğmuştur. CNN'lerin arkasında 

yatan temel fikir, bir filtrenin kare üzerinde gezdirilip konvülsüyon çarpımları ile elde edilen 

sonuçların toplanmasıdır. Bu işlem vasıtasıyla orijinal görüntünün bir özelliği çekip çıkarılmış 

olur. Bu filtreler gradient descent gibi optimizasyon algoritmaları kullanılarak ayarlanır ve 

katmanlar halinde sıralanırsa istenilen sonuca ulaşmayı sağlayan bir ağ elde edilmiş olur. CNN'ler 

temel olarak 4 ayrı katman tipinden oluşur. Bunlar pooling, convolution fullyconnected ve 

softmax olarak sıralanabilir. 
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Şekil 6.4.1 YOLOv3 Mimarisi 

 

 

 

 

Şekil 6.4.2 YOLOv4 Mimarisi 

 

Poolinglayer genel olarak matrisin boyutunu düşürmek için kullanılır. En çok kullanılan tipleri 

avarage (ortalama), max (maksimum) ve summation (toplama) olarak sıralanabilir. Günümüzde 

en çok kullanılan pooling yöntemi maksimum havuzlamadır. Bunun sebebi hem performans 

açısından daha verimli olması hem de görüntünün içindeki özelliklerin kaybolmadan 

çıkarılabilmesine olanak tanımasıdır. 

 



59  

Convolution katmanı bir filtre ile görüntünün konvolüsyon işlemine tabii tutulup orijinal 

görüntünün belirli bir özelliğinin çıkarılmasına olanak sağlayan katmandır. Ağ bu katmanları 

sıralar ve işlem sonucunda istenilen çıktıyı belirten bir training set hazırlar. Filtre optimizasyon 

uygulaması kullanarak eğitildikten sonra, ağa yeni bir görüntü verildiğinde istenilen çıktıyı 

verecektir. Bunun sebebi filtrelerin değerlerinin verilen training set'e göre optimum değerlere 

ulaşarak belirli özellikleri çıkartmasıdır. 

 

Fully connected layerlar konvansiyonel bir ağın sıradan bir katmanıdır. CNN'lerin sonlarına doğru 

artık matrisin boyutu iyice azaldığında convolutional ve pooling layerların çıkarttığı özellikler 

üzerinden sınıflandırma yapılmasına olanak sağlar. Convolutional layerlar'dan düzleştirme 

işleminden (3 boyutlu matrisin tek boyutlu vektöre dönüştürülmesi) işleminden geçirilerek fully 

connected katmanlara verilir. 

 

Softmax layer birçok çıktı katmanı türünden sadece biridir. Bu katmanın seçilmesinin sebebi, 

nesne tespiti görevinde tespit edilmek istenen nesnenin etrafında bir kutu çizebilmesi için birden 

fazla çıktıya ihtiyaç olmasıdır (genişlik, yükseklik, merkez x , merkez y). Softmax layer 

öncesinde bulunan Fully connected katmandan aldığı girişler ile istenilen çıktıyı verir. 

 

Algoritmanın temelinde görüntünün gridlere ayrılıp her bir parçanın içinde resimde bulunan hangi 

objenin merkezi var ise o objenin Bh(yükseklik), Bw(genişlik), Bx(merkezinin x koordinatı), 

By(merkezinin y koordinatı) ve P.obje(içinde obje olup olmama olasılığı), P.objetürü(içinde obje 

var ise bu objenin ne olduğunun olasılığı örneğin P.araba=0.7) değerlerinden sorumlu olması 

yatar. Veri seti etiketlenirken etiketi bu çıkış vektörüne göre incelendiğinde aslında ağı her bir 

kareye bir kere bakması için teşvik edilir ve böylelikle daha hızlı bir şekilde sonuç elde edilir. 

 

Görüntüler CNN'den geçirildikten sonra aynı cisim için birden fazla kutu önerisi gelebilir, bu 

istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple çıktı olarak alınan kutu tahminlerinin filtrelenmesi gerekir. 

Bu filtreleme için nonmaxs uppresion yöntemini kullanılır. Non max suppresion basamakları:  

 

1.Objeyi bulundurma olasılığı en yüksek kutuyu belirle. 

 

2.Bu kutunun diğer tüm kutularla IOU (intersectionoverunion) değerlerini hesapla. 

 

3.IOU>eşik değeri şeklinde sınıflandırma yap. 

 

4.Kalan kutulardan objeyi bulundurma olasılığı en yüksek kutuyu seç.  
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5.Bu basamakları tekrar et. 

 

IOU hesaplanırken 2 kutunun kesişimi/kutuların toplam alanı formülü kullanılır. Yani yukarıda 

belirtildiği üzere kutuların IOU'ları üzerinden filtreleme yapıldığı zaman aynı objeyi gösteren 

kutuların kesişimi fazla olması sebebiyle IOU değerleri yüksek çıkacağından diğer kutulardan 

filtrelenmiş olur. Diğer bir problem ise aynı ızgaraya 2 obje gelirse modelin bunları nasıl 

tanıyacağıdır. Bu problemi aşmak için anchorboxlardan yararlanılır. Bu yöntem YOLO 

sürümlerinden kullanılan özgün bir yöntemdir. Veri seti etiketlenirken sadece bir grid hücresine 

atama yapmak yerine bir grid hücresi ve anchorboxa atama yapılır. Bh, Bw, Bx, By,P.obje, P.obje 

türü değerlerini her anchorbox için yazılır. Yani çıktı vektörleri artık anchorbox * bu değerler 

olacaktır. Hangi objenin olduğunu tahmin etmek için ise objenin kutusunun anchorboxlar ile IOU 

değerleri hesaplanır ve hangi box ile IOU'su daha büyük ise o anchorbox'a atanır. 

 

 

Şekil 6.4.3 IoU Hesaplama Yöntemi 

 

YOLOv4 içerisinde bulunan data augmentation az sayıdaki verilerin arttırılması için kullanılır 

fakat bu işlem yapılırken yanlış metodların kullanımı eğitimi olumsuz etkileyeceği için 

konfigürasyon dosyası eğitim yapılacak verilerin herhangi bir dönüşüm yapıldığı takdirde 

etkilenmeyecek şekilde seçilmesine dikkat edilmelidir.  

 

YOLOv4 de Mosaic, CutOut, MixUp ve CutMix yöntemleri gibi farklı veri çoğaltma işlemleri 

vardır.  

 

YOLOv4 de eğitim yapılırken özellikle MixUp, CutMix ve CutOut kullanılmamıştır. Bunun 

sebebi ise konfigürasyonda eğitim yapıldığında görüntülerin birbiriyle iç içe geçmesi gibi 

problemlerin eğitimi olumsuz şekilde etkilemesinin önüne geçmektir.  
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Eğitim yapılırken farklı mimariler farklı hiperparametre değerleri altında eğitim yapılmış ve bu 

eğitimlerden en düşük ortalama loss değeri en yüksek mAP değeri hedeflenmiştir. Eğitimlerin 

overfit olmaması için farklı veri setlerde valide edilmiştir. Farklı veri setlerin yanında eğitimlerin 

çıktıları ekstra gerçek zamanlı görüntülerle test edilmiştir. Test aşamasında araç farklı ışık 

koşullarında aynı hassasiyet ve başarım oranı sağlamış mı kontrol edilmiştir. Eksik olduğu 

düşünülen senaryolar not alınmış, bu doğrultuda yeni veri toplanmış toplanan veriler etiketlenip, 

model tekrar eğitilmiştir. Alınan geri bildirimler neticesinde daha yüksek doğruluğa sahip daha 

hızlı model elde edilmiştir. Eğitim aşaması için farklı senaryolardan oluşan yaklaşık olarak 25 bin 

veri toplanmıştır. Bu veriler tekrar tekrar etiketlenerek kontrol edilmiştir. Özellikle eksik olduğu 

düşünülen idler için ayrıca veri toplanarak modelin benzer trafik işaretlerine karşı hassasiyeti 

arttırılmaya çalışılmıştır. 

 

Model performans değerlendirilmesi yapılırken sadece mAP ve ortalama kayıp değerine 

bakılmamış ayrıca precision, recall ve F1-score da kullanılmıştır. True positive değerler ne kadar 

önem arz etse de false positive değerler de aracın çevre algılamasında hatalı tercih yapmasına 

sebep olabilir. Bu yüzden false positive değerlerin azaltılması için farklı yöntemler kullanılmış, 

true negative sayısı arttırılmaya çalışılmış ve bu doğrultuda veri eklenmiştir. Bunun yanında her 

bir sınıfın doğruluk oranı incelenmiş eklenmesi gereken veriler modelin hangi sınıfında sorun 

varsa ona yönelik seçilerek eğitilmiştir. 

 

Model Doğruluk değeri: Modelde doğru tahmin edilen alanların toplam veri seti miktarına 

oranıdır. Formülü 6.4.1’deki gibidir. Her bir sınıf için eşit şekilde veri bulunmaması sebebi ile 

model doğruluğu çok fazla bir şey ifade etmez. 

 

𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 (6.4.1) 

 

Model kesinlik değeri: Modelin positive olarak tahmin ettiği değerlerin kaç tanesi gerçekten 

positive değer bunu anlamak için bu metrik kullanılır ve model buna göre değerlendirilir. Kesinlik 

değeri trafik işaretlerinin tespiti noktasında önemlidir. Herhangi bir şekilde false positive verirse 

araç çevre algılamasını hatalı yapacağı için doğru bir sürüş gerçekleşmeyecektir. Bu metrik 0 ile 

1 arasında olur ve 1’e ne kadar yakın olursa model o kadar keskin bir model olur. 

 

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 (6.4.2) 
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Model duyarlılık değeri: Modelin False negative olarak tahminlemesi yani datalarda olması  

gereken yerlerde herhangi bir çıktı vermemesi sonucu false negative değerler oluşur. Aracın 

çevredeki nesneleri doğru algılayamaması sonucu başarılı bir sürüş yapamaz ve görevleri 

tamamlayamaz. Bu yüzden recall değeri olabildiğince yüksek olmalıdır. Bu metrik 0 ile 1 arasında 

olur ve 1’e ne kadar yakın olursa model o kadar hassas (duyarlı) bir model olur. 

 

𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝚤𝑘 =
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 (6.4.3) 

 

F1-score değeri, Kesinlik ve hassaslık değerlerinin harmonik ortalamasını verir. Doğruluk yerine 

F1 Score değerinin kullanılmasının en temel sebebi eşit dağılmayan veri kümelerinde hatalı bir 

model seçimi yapmamaktır. 

 

𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗  
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 ∗ 𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝚤𝑘

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 + 𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝚤𝑘
 (6.4.4) 

 

Modeller eğitilirken uygun parametrelerin seçilmesi, veri seti, eğitim yapılacak donanım gibi 

ölçütlere bağlı olduğu için, modelin eğitim hızı ve doğruluğu optimum ölçüde yakalamak 

amacıyla fazlaca eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim çıktılarının hepsi not edilmiş ve uygun 

metriklere sahip modeller seçilmiştir.  

 

Not: Eğitimler Google Colab PRO’da yapılmıştır. Kullanılan GPU, TESLA P100 dür.  

 

Eğitim Batch Subdivision Mini-batch Çözünürlük mAP LOSS Eğitim Süresi 

YOLOV3-tiny 8 8 1 416x416 28 0.48 28 saat 

YOLOV3 32 16 2 416x416 30 0.22 48 saat 

YOLOV4 8 8 1 608x608 38 0.30 36 saat 

YOLOV4 8 8 1 416x416 34 0.25 28 saat 

YOLOV4 64 16 4 416x416 61 0.12 34 saat 

YOLOV4 32 16 2 416x416 44 0.24 30 saat 

YOLOV4 64 32 2 416x416 49 0.36 33 saat 

YOLOV4 64 16 4 416x416 45 0.34 38 saat 

Tablo 6.4.1 Model Eğitim Sonuç Tablosu 
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Şekil 6.4.4 Model Eğitim Grafiği 

 

6.5 Karar Algoritması 

 

Otonom aracın karar organıdır. Diğer tüm modüllerin sonuçlarına göre aracın rotasını planlar. 

Ayrıca durak ve park gibi görevlerde de durma işlemini gerçekleştiren algoritmadır.  

 

Girdileri trafik levhalarının 2 boyutluda tespiti ve trafik levhalarının araca olan mesafesidir, yani 

araca göre konumudur.  

 

1. Durak levhası için mesafe 10 metrenin altına düşünce kaç saniye sonra aracın yolcu alma ve 

indirme noktasına varacağını hesaplar ve o kadar süre sonra araca durma emrini vermesini sağlar. 

Böylece otonom araç yolcu indirme/bindirme noktasına ulaşabilir.  
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2. Park levhası için yine mesafe yaklaşık 25 metrenin altına düştüğünde levhanın konum bilgisini 

aklında tutar ve gerekli manevrayı yapmasını sağlar. 

3. Sola dönülemez levhası için otonom aracın sağ şeridi takip etmesini sağlar.  

4. Sağa dönülemez levhası için otonom aracın sol şeridi takip etmesini sağlar.  

5. İleriden sağa mecburi yön levhası için sağ şeridi takip etmesini sağlar.  

6. İleriden sola mecburi yön levhası için otonom aracın sol şeridi takip etmesini sağlar.  

7. Girilemez levhası için bulunduğu konuma göre sağ ya da sol şeridi takip etmesini sağlar.  

8. Kırmızı ışıkta durup, sarı ışıkta kalkışa başlayıp yeşil ışıkta geçmesini sağlar.  

9. Park levhasına yaklaşık 1,5 metre kala otonom aracın durmasını sağlar.  

10. Dur levhasında ise yaklaşık 6 saniye durmasını sağlar.  

11. İleri veya sağa mecburi yön levhasında anlık olarak rastgele sağ şeridi takip etmesini veya kör 

sürüş yapmasını sağlıyor.  

12. İleri ve sola mecburi yön levhasında yine anlık olarak rastgele sol şeridi takip etmesini veya 

kör sürüş yapmasını sağlıyor. 

13. Taşıt trafiğine kapalı yol levhasında da levhanın araca göre konumuna bağlı olarak sol şeridi 

veya sağ şeridi takip etmektedir. 

 

7.Özgün Bileşenler  

 

Raporun bu bölümünde, yarışma şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olarak yapılan aracın, 

günden güne değişen ve gelişen teknolojiyi takip ederek hem tasarım hem de yazılım bakımından 

orijinal fikirler ve yöntemlerle nasıl hazırlandığı anlatılmıştır. Üretilen her bir materyal testlere 

tabi tutulmuştur. Yapılan testlerden alınan çıktılara göre aracın geliştirilebilir yönleri detaylı bir 

şekilde listelenmiştir. Gereken araştırmalar ve hesaplamalar yapılarak çözüm yöntemleri 

irdelenmiş, bu doğrultuda gerekli iyileştirmeler yapılarak araç sürüşe hazır hale 

getirilmiştir.  Otonom araç sisteminin özgün bileşenleri 2 başlık altında incelenebilir:  

 

7.1 Tasarım 

 

7.1.1 Steer By Wire Tasarımı 

 

Ön tasarım raporunda da belirtildiği gibi kullanılan aracın (Regal Raptor E CAR K5) ölçülerini 

belirleyip mekanik ekibi tarafından tamamen bu direksiyon sistemine özgü bir tasarım 

gerçekleştirildi.  
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Doğrusal potansiyometreyle de aracın en sağa ve en sola dönüşünü manuel gerçekleştirerek 

yapılan kalibrasyon sonucunda bir aralık belirlendi. Bu aralık ile motorun konumu tespit edildi. 

Buna ek olarak mekanizmanın daha sağlam olması için direksiyon miline delik açıp motor iskeleti 

mile sabitlendi bu sayede uzun süreli harekette meydana gelebilecek mekanik problemler en aza 

indirildi.  

 

 

Şekil 7.1.1 Steer by Wire Mekanizması 

 

7.2 Yazılım 

 

7.2.1 Nesne Lokalizasyonu 

 

Nesne tespitinin amacı, görüntülerin işlenerek nesnelerin yerlerinin tahmininin yapılmasıdır. 

Bu noktada derin öğrenmede eğitim için büyük veri kümelerine ve güçlü kaynaklara ihtiyaç 

olduğundan dolayı, tanınması istenen levhaların ve trafik ışıklarının, farklı arka planlarda ve 

farklı açılarda birçok fotoğrafı çekilmiştir.  
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Levhaların ve trafik ışıklarının farklı arka plan ve açılarda çekilmesinin nedeni, programın 

uygulama sonucunda ortam veya ışık miktarı fark etmeksizin nesneyi tanıma olasılığının 

yüksek olmasının istenmesidir. Bu nedenle, Kızıl Elma tarafından oluşturulan veri seti 

yukarıda bahsedilen hususlara dayanarak toplanmıştır. Buna ek olarak farklı hiperparametre 

değerleri kullanılarak; farklı modeller, oluşturulan özgün algoritmayla eğitilmiştir. Bu 

modellerin eğitimi sonucunda en iyi çıktıyı veren model seçilmiştir.  

 

LIDAR-Kamera Kalibrasyonu ve Nesne Tespit Algoritması Entegrasyonu 

LIDAR kamera kalibrasyon işlemiyle elde edilen matrislerle gerçekleştirilen bir dizi cebirsel 

işlemlerle her bir nokta bulutunun kamera görüntüsünde nereye geldiği tespit edildi. Kamera 

görüntüsünde sınırlayıcı kutular (bounding box) şeklinde nesnenin konumları belirlendi. Bu 

noktada sınırlayıcı kutuların yüksekliği ve genişliği ¼ oranında azaltıldı bunun sonucunda her bir 

sınırlayıcı kutunun boyutu yarı yarıya küçültülmüş oldu. Bu işlemle sınırlayıcı kutuların istenilen 

nesneleri tanıması noktasında hata oranı en aza indirildi.  

 

 

Şekil 7.2.1 LIDAR Kamera Kalibrasyonu 
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Bu kısımda sınırlayıcı kutular içerisinde kalan nokta bulutları oluşturduğumuz özgün 

algoritma sayesinde kolayca ayrıştırıldı. Buna ek olarak DBSCAN algoritması kullanılarak 

nokta bulutlarına bağlı olarak bir mesafe ölçümü (Öklid mesafesi) yapıldı ve minimum nokta 

sayısına göre birbirine yakın noktalar bir arada gruplandırıldı. Düşük yoğunluklu 

bölgelerdeki noktaları aykırı olarak işaretlendi.  Şekil 7.2.2’de gösterildiği gibi bir insanın 

konumu temsili küreler oluşturularak 3 boyutlu ortamda tespit edildi.  

 

 

Şekil 7.2.2 DBSCAN Algoritması ile Konum Tespitini RVİZ Ortamında Temsili 

Kürelerle Testi 

 

LIDAR ile elde edilen nokta bulutları for döngüsü içinde iteratör açılarak mevcut 

kalibrasyon matrisleri ile çarpılarak görüntü üzerindeki koordinatları elde edildi. İkinci bir 

for döngüsü ile de kısıtlı kutular (bounding box) içine düşen nokta bulutları ayrıştırıldı. 
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Şekil 7.2.3 Kısıtlı Kutuların İçine Düşen Nokta Bulutlarının Ayrıştırılması 

 

Kısıtlı kutulara düşen nokta bulutlarında parazitlik yapabilecek ve buna bağlı olarak nesne 

lokalizasyonu başarısını düşürebilecek nokta bulutları DBSCAN algoritması ile filtrelendi 

ve nesnenin konumu net bir şekilde belirlendi. 

 

 

Şekil 7.2.4 DBSCAN Fonksiyonu 
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8.GüvenlikÖnlemleri 

 

Elektronik ve Yazılımsal Önlemler: 

 

Projede uygulanan güvenlik önlemlerinin genel amacı daha önceden düşünülememiş bir durumda 

aracın istenmeyen bir tepki vermesi durumunda herhangi bir zarara sebep olmadan aracın 

durdurulabilmesini sağlamak ve herhangi bir sebepten dolayı aracın belirlenen çalışma 

parametrelerinden sapması durumunda araca veya çevreye bir zarar gelmesini önlemek amacıyla 

aracın kapatılmasıdır. 

  

Aracın yolunu kaybetmesi sonucu çevreye ve insanlara verebileceği zararı önlemek amacıyla 

alınan önlem kontrol istasyonundan NRF24L01 kullanılarak araca önceden belirlenmiş acil 

durdurma komutu yollanarak aracın durdurulmasını sağlamaktır. 

 

Ek olarak araç üzerinde rahatlıkla basılabilir bir konuma yerleşmiş olan acil durdurma butonu 

STM32F407VGT mikrodenetleyiciye bağlıdır ve STM tarafından okunup aktif olduğunda 

interrupta girerek yapılan tüm işlemlerin durdurulup aracın olduğu yerde kalması sağlanır. 

   

Aracın yarış alanına götürülürken otonom algoritmaların çalışıp aracın kullanıcı komutları ve 

sürüş bilgisayarından gelen komutlar arasında kalması sonucunda meydana gelebilecek zararları 

önlemek amacıyla STM32F407VGT mikrodenetleyicisine bağlı bir Toggle Switch’in 

okunmasıyla sürüş bilgisayarından gelen komutların kullanılması veya kullanılmaması arasında 

seçim yapılması uygun görülmüştür.  

  

Alınan diğer bir önlem ise aracın ısınmaya en müsait konumu olan bataryaların bulunduğu 

konuma bir sıcaklık sensörü yerleştirilerek bu sensörün mikrodenetleyici tarafından kontrol 

edilerek belirli bir eşiği aştığında ana akü beslemesini tüm araca bağlayan hatta yerleştirilmiş bir 

rölenin çektirilerek enerjinin kesilmesidir. Bu önlem sayesinde herhangi bir aşırı ısınma 

durumunda gücün kesilerek yangın gibi istenmeyen durumların engellenmesini sağlayacaktır. 

 

Aracın ADC den okuduğu değerin gürültüden dolayı min ce max değerlerden sapması sonucunda 

oluşabilecek konumun yanlış algılanması sonucu kontrol algoritmalarının Gerektiği gibi 

çalışmaması sonucunda Rack and Pinion sistemine gelebilecek herhangi bir zarardan kaçınmak 

amacıyla ADC’den gelen değerler minimum ve maximum değerleri arasına yazılımsal olarak 

sabitlenmiştir. Min ve max değerleri ADC’nin kalibrasyon aşamasında elde edilecektir.  

  



70  

Araçta yüksek akım taşıyan hatların gürültüye sebebiyet vermesinden ve bu durumun gürültü 

oluşturup haberleşme hatlarında taşınan verinin bozulmasına sebebiyet verebilecek olmasından 

dolayı haberleşme sisteminde CRC (Cyclic Redundancy Check) yöntemi kullanıldı. Bu yöntem 

belli bir sayıya kadar oluşan bit hatalarının kesinlikle yakalanmasını sağlarken belli sayıdan 

sonraki hataların ise belli bir olasılıkta yakalanabilmesine olanak tanır. CRC önlemine rağmen bir 

bozulma olması durumunda ise yazılımsal olarak her komut için belirlenmiş olan min ve max 

değerleri dışında bir komut kabul edilmez.  

 

Aracın herhangi bir engel veya varlığa çarpmasını önlemek amacıyla aracın içine LIDAR’dan 

gelen veriye göre algılanan herhangi bir cismin belirlenen eşik değerinin altında yakınlıkta olduğu 

tespit edildiğinde durdurularak çevreye veya canlılara herhangi bir zarar gelmesi önlenir. 

 

 

Şekil 8.1 Elektriksel Güvenlik Önlemleri Şeması 



71  

 

Şekil 8.2 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri Şeması 

Mekanik Önlemler: 

Araç mekanik olarak iki yolla güvende tutulur. Mekanik önlemlerin ilki Steer sisteminin çok fazla 

dönerek Rack and Pinion sistemini kırmasını önlemek için koyulan mekanik önlemdir. Rack and 

Pinion sistemine yerleştirilen mekanik engeller Steer sisteminin aşırı dönerek geri çevrilemez 

hasar verilmesini önler.  

 

9. Simülasyon ve Test 

 

9.1 Simülasyon 
 

Otonom aracın yarışmadan önce bilgisayar ortamında test edilebilmesi, test sonucunda alınan 

çıktılara göre geliştirilebilir yönlerinin belirlenmesi amacıyla yarışma şartnamesinde belirtilen 

yarışma parkuruyla aynı şartlara ve ölçülere sahip bir simülasyon ortamı oluşturuldu. Kullanılan 

araç ise fiziki parkurdaki durumuna uygun olarak simüle edildi. 
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9.1.1 Simülasyon Ortamı 

 

Simülasyon ortamı, otonom aracı gerçek ortamda test etmeden önce ilgili verilerin okunması, 

tespit edilmesi ve geliştirilebilmesi için hazırlandı. Değerler, organizasyon el ve çevresel 

değişiklikler ile simüle edildi ve aracın davranışı üzerinde bu değişikliklerin etkileri incelendi. 

 

 
                                             Şekil 9.1.1  Simülasyon Parkuru  

 

Simülasyonun bilgisayar ortamında gerçeğe daha yakın olması ve ekrandaki görüntünün daha 

akıcı olması amaçlandı. Bundan yola çıkarak FPS değerini farklı şartlarda değerlendirmek için 

ortamdaki görsel efektler arttırıldı; eğitim parkuruna aracın seyrini etkilemeyecek bağımsız 

nesneler eklendi. 
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                                           Şekil 9.1.2 Simülasyon Parkuru 

 

Kavşaklara ve aracın karar vermesi gereken çoklu yol ayrımlarına , araca tek rota oluşturacak 

şekilde trafik işaretleri yerleştirildi. Aracın bu işaretleri tanıyıp belirlenen rotayı takip etmesi 

amaçlandı.  

 

        
                                                     Şekil 9.1.3  Dörtlü Kavşak 
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9.1.2 Simülasyonda Kullanılan Yazılımlar ve Donanımlar  

 

 
 

  

İşletim Sistemi : UBUNTU

• UBUNTU Linux tabanlı bir işletim sistemidir.

• Kullanılan Ubuntu sürümü 18.04'tür. Ubuntu işletim sisteminin 
kullanılmasının sebebi açık kaynaklı olması ve basit bir arayüze 
sahip olmasıdır. 

İletişim Arayüzü : ROS

• ROS verilerin kolayca haberleşmesini sağlayan bir işletim sistemidir

• Açık kaynak kodlu( BSD)  ve programlama dillerinden bağımsız 
olduğu için tercih edildi. Derlenme ve çalışma sırasında 
performans optimizasyonu bakımından büyük avantaj 
sağlamaktadır. Buna ek olarak yazılım paketlerini eş zamanlı 
çalıştırarak farklı verilerin gerçek zamanlı değerlendirilmesini 
sağlar. 

UNITY

• Unity; 2B ve 3B grafikleri, sürükleyip bırakma işlevselliğini ve C# ile 
komut dosyası yazmayı destekleyen çok yönlü bir oyun motorudur.

• Unity, simülasyon geliştirme zamanında program kodu yazma 
olanağı verir.

• Unity ile grafik ve kod birlikte çalışmaktadır.

Eğitim Mimarisi : YOLOv4 Mimarisi

• YOLOv4, nesne algılamalarını gerçekleştirmek için derin evrişimli 
sinir ağlarını kullanan son teknoloji bir algoritmadır.

• Hem hız hem de doğruluk açısından YOLOV4 tercih edildi. 
YOLOv3'ün yerine seçilmesinin sebebi daha yüksek AP ve FPS 
değerleri vermesidir. 

CUDA 10.2

• Bir çok farklı platforma uyarlanmış şekliyle GPU kullanımını 
oldukça kolaylaştırır ve yazılan algoritmaların GPU üzerinde 
çalışmasını sağlar.

• Genel amaçlı GPU hesaplamalarında grafik işlemcisinin 
çekirdeklerinin kullanılmasını sağlar.

Görselleştirme Ortamı : Rviz

•Rviz; robotun ne gördüğünü, ne yaptığının görülmesini sağlar 

•Sensör bilgilerini görselleştirmesi ve kaydetmesi, geliştirme ve hata 
ayıklama adımlarının önemli bir parçasıdır.
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9.1.3 Simülasyon Yazılım Mimarisi 

 

Simülasyon için Unity’den yararlanılmıştır.Unity, C# temelli bir oyun motoru olduğu için ve 

simülasyona gelen verileri ROS ortamına aktarma amacıyla JSON API’ye dayanan 

“/rosbridge_websocket” kullanılmıştır. Daha sonra simülasyona gelen kamera görüntüsünün 

compressedImage.msg formatında olması nedeniyle “/CamROS” düğümüyle OpenCV formatına 

dönüştürülür ve “/darkent_ros” düğümüne nesne tespiti yapması için iletilir. Bir sonraki adımda 

elde edilen sınırlayıcı kutular (bounding boxes) “/FinderObjectCoor” düğümüne yönlendirilerek 

LIDAR kamera kalibrasyonu sonucu elde edilen matrislerle çarpılan nokta bulutlarından 

hangilerinin sınırlayıcı kutuların içine düştüğü tespit edilir ve nesne lokalizasyonu sağlanmış olur. 

Elde edilen uzaklıklar /KararVeriyoruz düğümüne iletilerek aracın hareket yönü belirlenir ve 

“/control”düğümü ile “/LaneChoice” konusu aracılığıyla paylaşılır. 

Yine “/rosbridge_websocket” sayesinde elde edilen kamera verileri kullanılarak “/WPExtractor” 

ile çizgi tespiti (lane detection) yapılır ve bu da “/control” düğümü ile paylaşılarak aracın tekerlek 

açısı hesaplanmış olur. Son olarak araç hızı ve direksiyon açısı araç içerisinde gömülü bulunan 

kablolu sürüşe “/cmd_vel” konusu aracılığıyla iletilir. 

 

  
                                Şekil 9.1.4 Simülasyon Yazılım Mimarisi Genel Yapısı                                                         

                                               

 

9.1.4 Simülasyonda Kullanılan Algoritmaların Çıktısı 

 

Simülasyonda kullanılan algoritmalar nesne tespit algoritması ve çizgi tespit (lane detection) 

algoritmasıdır. Bu algoritmalar kullanılarak güvenli sürüş ilkeleri doğrultusunda, bilgisayar 

ortamında aracın başarılı seyri istenmiştir. 
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Nesne Tespit Algoritması 

 

Modeller eğitilirken uygun parametrelerin seçilmesi, dataset, eğitim yapılacak donanım gibi 

ölçütlere bağlı olduğu için, modelin eğitim hızını ve doğruluğunu optimum ölçüde yakalamak 

amacıyla fazlaca eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim çıktılarının hepsi not edilmiş ve uygun 

metriklere sahip modeller seçilmiştir. Simülasyon ortamında ise araç seyir halindeyken, Yolov4 

modeli ile trafik levhaları ve ışıklarının tespiti yapıldı, modelin widht – height değerleri ve FPS 

değeri takip edildi.  

 

 

 
 

                               Şekil 9.1.5 Simülasyon Ortamındaki YOLOv4 Çıktısı 

 

 
 

                             Şekil 9.1.6 Simülasyon Ortamındaki YOLOv4 Çıktısı 
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Çizgi Tespit (Lane Detection) Algoritması  

 

Yolun görüntüsü üzerindeki çizgilerin tanınması, tanınan çizgilerin kontrol bilgisayarına anlamlı 

bir veri seti halinde gönderilebilmesi istenmiştir. Buna bağlı olarak yazılım ekibinin hazırladığı 

çizgi tespiti (lane detecton) algoritmasıyla aracın parkur boyunca şerit takibi yapması sağlanmıştır. 

 
 

          Şekil 9.1.7 Çizgi Tespit Çıktısı ve Direksiyon Açısı Tespiti(“/control”düğümü) Çıktısı 

 

Nesne Lokalizasyon Algoritması 

 

Şekil 9.1.8 ‘de simülasyon ortamındaki durak levhasının LIDAR kamera kalibrasyonu ile konumu 

tespit edilmiş halinin RVIZ çıktı görülmektedir. Durak levhasının konumu RVIZ’de “DURAK” 

yazısı olarak eklenmiştir. 

 

                       Şekil 9.1.8 Nesne Lokalizasyon (“/FinderObjectCoor”düğümü) Çıktısı 
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9.2 Test  

 

Bu bölümünde araca gerçek ortamda uygulanan testler ve alınan çıktılar hakkında bilgi verilmiştir. 

Araçta kullanılan sensörler ile; yazılımsal algoritmalar fiziki olarak birçok kez test edilmiş, elde 

edilen veriler analiz edilerek doğruluğu kontrol edilmiştir.   

 

9.2.1 Nesne Lokalizasyonu 
 

Nesne lokalizasyonu, görüntü çerçevesinde bulunan tüm nesneleri tanımlama ve araca göre 

konumunu doğru parametrelerle belirleme yöntemini ifade eder. Anlamsal segmentasyon, verilen 

görüntüdeki her pikselin belirli bir sınıf etiketine bağlanması sürecini ifade eder. Bunun için 

öncelikle LIDAR ve kameranın koordine çalışması gerekir. Bu şekilde araç trafik işaretlerine ve 

trafik ışıklarına gerektiği yerde ve zamanda cevap verebilecektir. Yarışma kapsamında belirlenen 

trafik işaretleri ve trafik levhaları lokalize edilmiştir. Lokalizasyon yapılırken farklı mesafelerde 

ve araca göre farklı konumlarda test edilmiştir. Bu testlerden alınan çıktılara göre bir skala 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak aracın başarılı nesne tespit mesafesinin LIDAR VLP-

16’nın menziline bağlı olarak 100 m’ye kadar çıkabildiği gözlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 9.2.1 Park Levhasının Lokalizasyonunun Temsili Kürelerle RVİZ Ortamında Testi 
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9.2.2 YOLOv4 Modeli ile Nesne Tespiti  
 

Yapılan model eğitimlerinden alınan çıktılara göre aracın önünde bulunan kameradan gelen 

görüntüde trafik ışıklarının ve trafik levhalarının doğru bir şekilde tespit edilmesi istenmiştir. 

Nesne tespit modelleri arasından YOLOV4 tercih edilmiştir. YOLOv4’ün YOLOv3'ün yerine 

seçilmesinin sebebi daha yüksek mAP ve FPS değerleri vermesidir. Yapılan testlerin bazı çıktıları 

aşağıda gösterilmiştir.  

 

 
 

                                    Şekil 9.2.2 Park Yapılamaz Levhasının Tespit Testi 

 

 
 

                                        Şekil 9.2.3 Durak Levhasının Tespit Testi  
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                             Şekil 9.2.4 Sola dönülemez Levhasının Tespit Testi 

 

 

 
                                      

                             Şekil 9.2.5 İleriden veya Sağa Levhasının Tespit Testi 
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Şekil 9.2.6 Dur Levhasının Tespit Testi 

 

9.2.3 DBSCAN Algoritması ile Engel Tespiti  

 

Aracın sağ ve sol tarafındaki bariyerlerin tespiti için LIDAR’dan gelen nokta bulutu şekil 

6.2.1’de belirtildiği gibi hayali dikdörtgenler içerisinde filtrelenir. Filtrelenen nokta bulutları 

DBSCAN algoritması ile komşulukları belirlenerek duvarın LIDAR’dan tam olarak ne kadar 

uzaklıkta olduğu belirlenir. Engel tespitinin bir diğer amacı araç seyir halindeyken aracın önüne 

çıkan veya çıkabilecek engellerin tespitidir. Engel tespiti için araç önüne hayali bir kare çizilir. 

Bu alan içerisindeki filtrelenmiş nokta bulutu sayısına göre engel tespit edilir.  

 

 

Şekil 9.2.7 RVIZ Ortamında Engel Tespiti 
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9.2.4 Çizgi Tespiti (Lane Detection) 

 

Çizgi tespiti için, aracın görüş açısında olan ve parkur boyunca yolun sağında ve solunda 

bulunan çizgileri kullanarak şerit tespiti yapması, parkur tamamlayana kadar bu şeride bağlı 

kalarak sürüş yapması istenmektedir. Aracın kamera kadrajından bilgisayara gelen görüntü 

çeşitli görüntü işleme metodları kullanılarak işlenmiş ve en sonunda beyaz yol çizgilerinin 

konumu ve şeridin eğrilik yarıçapı bilgisi elde edilmiştir. 

                   

 

                                          9.2.8 Çizgi Tespiti Yapılmış Görüntü Çıktısı 

          

9.2.5 Mekanik Stres Analizleri 

 

Steer By Wire Stres Analizi 

Parçalar nispeten yavaş hareket ettiğinden, motordan gelen 2N.m tork ile tasarladığımız Steer by 

Wire Sisteminin her parçası için statik analizler yapılmaktadır. Burada görüldüğü gibi, 3D baskılı 

ABS ve kontrplak malzemeden yapılmış parçalar, maksimum gerilmeler ABS parçalar için 

29MPa olan ABS'nin çekme dayanımından ve kontrplak parçalar için kontrplakların çekme 

dayanımı 30 MPa olduğundan daha az olduğu için gerilmelere dayanır. 
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Şekil 9.2.9 Motor Dişli Çark                       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Break by Wire Stres Analizi 

 

Break by Wire Sistemi, fren pedalını maksimuma iterken üzerine uygulanan 300N kuvvetin neden 

olduğu gerilimlere de dayanır. Burada görüldüğü gibi, 3D baskılı ABS malzemeden yapılmış 

parçalar, maksimum gerilmeler ABS'nin 29MPa olan çekme mukavemetinden daha az olduğu için 

gerilmelere dayanır. 

 

Şekil 9.2.11 Lineer Aktuatör 

Şekil 9.2.10 Direksiyon Mil Dişli Çark 

Şekil 9.2.10 Motor Sehpası 
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