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1.Takım Organizasyonu 

 

Mergen takımı olarak ekibimiz 9 bilgisayar mühendisliği, 5 elektrik elektronik 

mühendisliği, 1 otomotiv mühendisliği ve 1 makine mühendisliği öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takımımızda toplamda 16 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Teknik ekibimiz 

Detection-Simulation, Localization-Planning ve Control olmak üzere 3 alt gruba ayrılmaktadır.  

Aşağıda takımdaki üyelerin görev dağılımları detaylı olarak verilmiştir. 
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1.1 Ekiplerimizin görev dağılımları 

Ekip A (Detection): Aracın, sürüş esnasında çevredeki diğer araç ve nesneleri tanımlayarak 

doğru tepkileri verebilmesi için kamera verilerini başarılı şekilde işlemek çok önemlidir. 

Otonom sürüşün başlıca konularından biri olduğu için en kalabalık takım olarak detection 

takımının görevi; kamera verilerini işleyerek trafik levhalarını doğru şekilde tespit edip 

sınıflandıran, aynı anda birden fazla araç ve nesne tespiti yapabilen, insan güvenliği için 

çevredeki yayaları tanımlayabilecek bir algoritma geliştirmektir. 

Ekip B (Localization - Planning): Aracın bir noktadan, belirlenen bir diğer noktaya 

varabilmesi için lokal ve global olarak konumunu saptanabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 

localization takımının görevi IMU ve lidar gibi sensörleri kullanarak aracın bulunduğu çevreyi 

modelleyip lokal konumu belirlerken, GPS verilerini işleyerek global konumunu takip edebilen 

bir algoritma geliştirmektir. 

Araç için başlangıç ve varış noktası arasında en uygun rotayı hesaplayan, yolculuk esnasında 

değişen koşulları ve olası diğer rotaları değerlendirerek takip edilecek rotayı belirleyen 

algoritmayı geliştirme görevini planning takımı üstlenmiştir. 

Ekip C (Control): Kontrol takımının görevi detection, localization ve planning takımlarının 

oluşturduğu algoritmaları senkronize ederek aracın başarılı bir şekilde yolculuk etmesini 

sağlamaktır. Bunun için aracın mekanik parçaları ile algoritmalar arasında kontrolü sağlayan 

PID kontrol sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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1.2. İş - Zaman Çizelgesi 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön Tasarım Raporu değerlendirmesinden sonra eksikliklerimiz giderilmeye ve yazılımımız 

geliştirilmeye çalışıldı. Yazılımımızı araç üzerinde denemek için elimizdeki 2 adet Jetson TX2, 

2 adet ZED Stereo kamera, 2 adet SparkFun IMU, 1 adet RPLidar A2M6 ekipmanları kullanıldı. 

Algoritmalarımızı araç üzerinde geliştirirken kullandığımız sensörlerin sürümlerinin 

uyuşmazlığından dolayı bazı problemlerle karşılaşıldığı için sistemimizde birtakım 

değişiklikler yapıldı. Ubuntu 20.04’ten 18.04’e, ROS Noetic’ten ROS Melodic versiyonlarına 

geçiş yapıldı. Ubuntu 18.04 üzerinde farklı JetPack sürümleriyle ROS Melodic ve çeşitli ZED 

SDK versiyonları denendi. ROS tarafında yaşanan aksaklıklar nedeni ile topicler alınamadı. 

Hatalar ROS ve ZED tarafına iletildi. Nesne tanıma görevinin gerçek hayatta da daha verimli 

çalışabilmesi amacıya yeni bir veri seti oluşturuldu. Bu veri setini hazır araç üzerinde bulunacak 

Velodyne Puck Hi-Res, ZED 2 Stereo Kamera, SBG Ellipse microll IMU ve GPS sensörleri 

Gazebo ortamında simüle edilerek denendi. Araç üzerinde bulunacak olan CAN-BUS 

Haberleşme Sistemi üzerine sanal can oluşturularak çalışıldı. Hazır araç üzerinde bulunan ZED 

2 Stereo Kamera’nın YOLOv5 ile uyumsuzluğundan dolayı YOLOv4 algoritmasına geçildi. 

Nesnelerin uzaklık hesabı görüntü işleme metodlarına dayanıyordu. Ufak piksel kaymalarında 

milimetrik boyutta hatalara sebep oluyordu. Bu hataları giderebilmek için ZED2 kamerasının 

derinlik özelliği kullanılmaya başlanmıştır. ZED2 Stereo Kamera’ya geçildikten sonra daha 

yüksek doğruluk değerlerinde ölçüm yapılabilmesi adına algoritmalarda güncellemeye 

gidilmiştir. 
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3. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi 

TEKNOFEST Komitesi tarafından yarışmada kullanılacak tam donanımlı elektrikli araç 

platformunun teknik özellikleri aşağıdaki ekran görüntüsünde verilmiştir. 

 

Araç üzerinde yer alan tekerlek sistemi parçaları aşağıdaki ekran görüntüsünde 

verilmiştir. 
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4. Sensörler  

 

4.1. Velodyne Puck Hi-Res Lidar 

Lidar, bir lazer tarama çekirdeği ve çekirdeğin yüksek hızda dönmesini sağlayan 

mekanik aksamdan oluşmaktadır. Bu aksamlar yüksek dönüş hızına ulaşarak saniyede binleri 

bulan lazer atarak haritalama, çevresindeki engelleri algılama işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

 

Teknofest Robotaksi-Otonom Araç Yarışması, hazır araç kategorisi kapsamında 

sunulan araçta Velodyne Puck Hi-Res lidar bulunduğu için çalışılan simülasyon ortamına 

Velodyne Puck Hi-Res lidar entegre edilerek kullanılmıştır. 

 

             

  



 

 

10 

4.2. ZED 2 Stereo Camera  

               

 

ZED dünyanın en hızlı derinlik kamerası olarak bilinmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra 

araca 120° ye kadar geniş görüş alanı ve %40 daha fazla ışık yakalama fırsatı sağlamaktadır. 

Otonom sürüşün 3 boyutlu dünyada, gerçek zamanlı olarak kullanılması için görüntülerin en 

hızlı şekilde ve yüksek doğrulukla araca ulaşması gerekmektedir. Zed 2 kameranın gerçek 

zamanlı derinlik tabanlı görsel kilometre sayacı ve SLAM (eşzamanlı yerelleştirme ve 

haritalama) teknolojileri ile görüntü en optimum şekilde araca iletilmektedir. Aynı zamanda 

çoklu sensör kullanımı için en uygun kamera özellikleri taşımaktadır. Böylece IMU, GPS gibi 

sensörlerle füzyonu kolay hale gelmiştir. 

 

                               

     

                                                     ZED 2 kamera ön yüzü 

                         

                                                 ZED kamera arka yüzü 
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Şeritlerin ve engellerin tanınması, aracın konumunu ve çevresini algılayıp verilen otonom 

görevi yerine getirmesi kamera veya başka sensörler aracılığıyla yapılacaktır. Zed 2 kameradan 

alınan gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve lidarın lazer haritalama verileri 

işlenerek; Yolo, SLAM algoritmaları ve path planning yöntemleri kullanılarak en optimum 

füzyon gerçeklemeye çalışılmıştır.  

 

     4.3. SBG Ellipse Microll IMU 

 

  Aracın parkur içerisinde hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi için hız, konum ve bunlara 

bağlı olarak bir yönlendirme yapılması gerekmektedir. Bu işlem bittiğinde lokalizasyon 

gerçekleşmiş olur. Yani aracın nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini öğrenmesi 

sağlanmış olunur.   

  

 Lokalizasyon için kullanılması gereken araçlar vardır. Hız, konum, yönlendirme 

işlemleri için IMU (Inertial Measurement Unit) ve GPS(Global Positioning System) birlikte 

kullanılmalıdır. Bu araçlara yardımcı olarak ZED 2 Kamera ile odometry verileri kullanılmakta 

ve konumdaki değişmeleri öğrenilmektedir.   

  

        Bu yöntemle IMU ile birlikte daha doğru odometry sonucu elde edilerek konum 

değişikliğindeki hata payı azaltılmıştır. Aynı zamanda GPS ile oluşabilecek konumlandırma 

hatasını IMU ile azaltarak bu araçlardan gelen verilerde oluşabilecek hatalar kalman filtresi ile 

en aza indirgenmiştir. 
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4.4. GPS 

 Otonom araçların istenilen bir noktadan diğerine gidebilmesi için bölgenin haritası ve 

aracın harita üzerindeki konumu bilinmelidir. Bu görev GPS tarafından gerçekleştirilir. GPS 

uydu sinyallerini kullanarak bulunulan konumun belirlenmesini sağlayan sensördür. 
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Sensörlerin Kullanıldığı Algoritmalar 

 

 

5.Araç Kontrol Ünitesi 

Hibrit ve elektrikli araçlarda, enerji değişik form ve voltajlarda bulunmakta ve hızlı 

değişebilen miktarlarda talep edilebilmektedir. Bu değişkenliği mevcut kaynaklar üzerinden 

yönetmek ve talep oluştuğunda gerekli enerjiyi gerekli yere sevk edebilmek için aracın 

hazırlıklı olması gerekmektedir. Araç kontrol sistemi bu amaçla kullanılmaktadır. 

Araç kontrol sistemi cisim, şerit, trafik ışıkları, trafik levhaları, sistemlerin sıcaklığı, hız, 

akım ve gerilim değerlerini sensörler ile ölçer. Uzaktan haberleşme sistemi, otonom arayüzleri 

ve acil durum alarmları da araç kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol sistemi 

araç dışındaki sistemlerle haberleşmeyi ve oradan gelecek komutları işlemeyi sağlar. 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

5.1 Şerit Tanıma Sistemi 

 

Şerit tanıma algoritmaları otonom sürüşün mihenk taşlarından biridir. Güvenli sürüş için 

aracın şeritleri tanıması ve doğru şeridi takip etmesi gerekmektedir. MERGEN Takımı aracın 

şerit tanıma sistemi için görüntü işleme ve bilgisayarla görme yöntemleri kullanmayı tercih 

etmiştir. Tespit edilen şeritlerin tamamlanması ve ilerleyişinin tahmin edilmesinde makine 

öğrenmesi teknikleri ile aracın şerit takip sisteminin stabilitesi arttırılmıştır. Oluşturulan sistem 

ve geliştirilen algoritma aşağıda adım adım açıklanmaktadır. 

İlk olarak, satranç tahtası görüntüleri kullanılarak kamera kalibrasyonu  

hesaplanmaktadır. Renk dönüşümleri yapılarak köşeleri çizili bir satranç tahtası elde 

edilmektedir. 

   

   

Kameradan elde edilen görsele sobel filtre ile konvolüsyon işlemi uygulanarak kenar tanıma 

yapılmaktadır. Kenarlar hem yatay hem de dikey yönlerde ortaya çıkabileceğinden Sobel filtresi 

aşağıdaki iki kernelden oluşur: 
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Soldaki kernel yatay kenarları sağdaki kernel ise dikey kenarları algılamaktadır. 

 

Sobel fonksiyonun 3. ve 4. parametresi dx ve dy’dir. Eğer dx’e 1, dy’ye 0 verirsek bu 

horizontal (yatay) kenarları algılayacak. dx’e 0, dy’ye 1 verirsekte vertical (dikey) kenarları 

algılayacaktır. 

 

Görselden bilgi elde etmek için kullanılan bir diğer yöntem eşiklemedir. Thresholding 

(Eşikleme), giriş olarak verilen görüntüyü ikili görüntüye çevirmek için kullanılan bir 

yöntemdir. İkili görüntü (binary), görüntünün siyah ve beyaz olarak tanımlanmasıdır. 

 

RGB renk uzayındaki görüntü, HSV renk uzayına dönüştürülür. Ardından bu renk 

uzayındaki görsele eşikleme işlemi yapılarak beyaz renk olan piksellerin ayrıştırılması 

sağlanmaktadır. Bu iki işlemin sonuçları birleştirilerek ikili bir görüntü elde edilmektedir. 

 

Elde edilen görüntü üzerinde şeritleri içine alan ilgi alanı seçilmektedir. Bu ilgi alanına 

perspektif dönüşüm uygulanmaktadır. Perspektif dönüşüm sayesinde seçilen ilgi alanı, şeritler 

görselin yan kenarlarına paralel olacak şekilde kuşbakışı görünüme getirilmektedir.  

 

Şerit çizgilerini bulmak için bir fonksiyon tanımlanmıştır. Şerit histogramlama ile 

görselin en alt piksellerinde, histogramların yoğun olduğu noktalardan başlanarak pencere 

araması yapılmaktadır. Bir sonraki pencerenin x eksenindeki merkez noktası, bir önceki 

pencerede bulunan beyaz noktaların koordinatlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

Pencerelerin içinde kalan beyaz pikseller şeritlerin üzerinde kalan noktalar olarak 

kaydedilmektedir. y eksenin arama işlemi tamamlandığında bu noktalara ikinci dereceden bir 

polinom uydurulmuştur. Bu polinomlar sağda ve solda şerit çizgilerinin geçtiği yerleri tespit 

etmektedir. 



 

 

16 

Tespit edilen şeritlerin arası boyanarak şerit tanımlama algoritması tamamlanmış 

bulunmaktadır. 
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5.2 Trafik İşaretlerini Algılama 

 

Nesne tespiti, bir görüntü veya videodaki nesnelerin tanımlanmasına ve 

konumlandırılmasına izin veren bilgisayarla görme tekniğidir. Nesne tespiti yapılmasındaki 

amaç aracın trafik işaretlerini algılayıp kontrollü bir şekilde ilerleyebilmesi ve aksiyon 

almasıdır. Nesne tespit algoritmasında temel prensip konvolüsyonel sinir ağları kullanarak 

gerçek zamanlı nesne tespiti yapan bir algoritma oluşturmaktır. 

 

5.2.1 Nesne Tespiti 

 

Aracın trafik işaretlerini tanıması için yapay öğrenme tabanlı YOLO algoritması 

kullanılmıştır. YOLO algoritması diğer rakip algoritmalara göre çok daha hızlı ve yüksek 

doğrulukta tespit yapması sebebiyle tercih edilmiştir. YOLO algoritması alınan görüntüyü 

SxS’lik ızgaralara bölmektedir. Her bir ızgara nöral ağdan geçerek vektör oluşturmaktadır. Her 
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ızgara kendi içinde nesne olup olmadığını, varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta 

noktası da içindeyse uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmaktadır. Bu 

duruma göre YOLO algoritması her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturmaktadır. R-

CNN ailesi gibi iki aşamalı olmaması ve YOLO sürümleri arasında en optimize olanı olması 

sebebiyle YOLO v4 sürümü tercih edilmiştir. 

 

 

Buraya kadar YOLO’nun her bir ızgara için nesne kutularını nasıl tahmin ettiğini ve bir 

kutu için kaç tane tahmin yaptığı hakkında genel bir fikir edinildi. Fakat algoritma çalışırken 

çok fazla gereksiz kutular çıkacaktır. Bu gereksiz kutulardan kurtulmak için Non max 

Suppression algoritması kullanıldı. Algoritmanın çalışma mantığı şöyledir: Güven skoru belli 

bir seviyenin altında olan tüm kutular atılır(örn:0.5), kutu kaldığı sürece en yüksek güven skorlu 

kutu seçilir ve onu çıktı olarak verir. Bu kutuya A dersek, A ile IoU değeri 0.5’ten fazla olan 

diğer tüm kutular atılır. 

Bu işlemler sonucunda da elimizde her nesne için bir tane kutucuk kalmış olur. 

 

 

YOLO algoritmasının kullanılabilmesi için trafik işaretlerini ve trafik lambalarını 

algılayabilen nesne tanıma modeli hazırlandı. Öncelikle modeli eğitebilmek için veri seti 

hazırlandı. Veri seti hazırlanırken ilk olarak internetten elde edilen fotoğraflar, parkurdan 

çekilen fotoğraflar ve simülasyon ortamında hazırlanan tabelalardan toplanılan görüntüler 

birleştirildi. Veri seti hazırlanırken otonom sürüşte karşılaşılabilecek durumlar dikkate 
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alınmıştır. Bu kapsamda farklı hava koşullarında ve gün içinde farklı vakitlerde elde edilen 

fotoğraflar veri setine eklenmiştir. 
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Veri seti tamamlandıktan sonra verilerin %80’i train klasöründe, %20’si ise test 

klasöründe kullanılmak üzere iki bölüme ayrıldı. Ayrılan resimler Labellmg programında 

etiketlenerek .txt uzantılı dosyalar elde edildi. 

5.2.2 Manuel Labellama 

 Txt uzantısının içerisinde nesnenin class id’si ve koordinatları bulunup, bu txt uzantıları 

model eğitirken kullanılır. 

Örnek ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. 
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5.2.3 Model Eğitimi 

Simülasyonun araç kamerasından toplanan trafik işaretleri fotoğraflarının bir miktarı 

manuel labellanıp ardından otomatik labellama algoritması için 18 sınıftan oluşan model 

eğitimi yapılarak ağırlık dosyası oluşturulmuştur. 

5.2.4 Otomatik Labellama 

 Fotoğrafları manuel labellamak uzun süre aldığı için otomatik label yapan bir algoritma 

yazıldı. Önceden oluşturulan ağırlık dosyasını da kullanarak araç kamerasından toplanılan 

fotoğrafların nesne tespiti yapıldı ve fotoğrafların detect yapılmış hali kaydedildi. Modelin 

doğruluğu fotoğraflarda ve simülasyonda test edildi. 
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5.3 Nesnelerin Uzaklık Hesabı 

Uzaklık hesaplamadaki amaç aracın levhaların uzaklıklarına göre tepki mesafesini 

belirlemektir. Kullanılan en kritik yerlerden biri ise park yapılırken park levhasına olan uzaklık 

üzerinden yapılan açı hesabı ve levhaya göre durulması gereken mesafenin tespit edilmesidir. 

 

Uzaklık hesaplama algoritmasında ilk olarak algılanan nesnelerin koordinatları 

belirlenir. Bu değerler kullanılarak nesnelerin piksel olarak genişliği ve yüksekliği bulunur. 

Algılanan nesnelerin boyutları ile gerçek hayattaki boyutları arasında oran belirlenir. Gerçek 

uzaklık verileri de eklenip benzerlik kullanılarak uzaklık hesaplama algoritmasının 

matematiksel kısmı tamamlanır. 

 

Algılanan nesnelerin kameranın görüş açısından çıkma durumuna göre en az değişen 

koordinat değeri baz alınarak yükseklik veya genişlik üzerinden işlemler 

gerçekleştirilir. Bulunan uzaklık değerlerinin nesnelerin yanında da görülebilmesi için 

nesnelerin orta noktaları tespit edilip bu noktalara yerleştirilir. 

 

Gelişim aşamasında olan uzaklık tespit algoritması makine öğrenmesi ile desteklenerek 

kameradan tespit edilen nesnelerin uzaklıklarının gerçek uzaklıklara evrilmesi 

hedeflenmektedir.  
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 Sensör özellikleri paylaşımından sonra milimetrik boyutta daha doğru ölçümler 

yapılabilmesi için ZED2 kamerasının topicleri incelenmiş ve derinlik özelliği kullanılmıştır. 

5.4.  Aracın Duruş Açısını Hesaplama 

 

Aracın park alanına giriş doğrultusuna ve konumuna göre park alanı farklı açılarla 

görülebilir. Tüm durumlarda park senaryosunun doğru çalışması amacıyla aracın levhaya göre 

duruş açısı hesaplanmalıdır. 

 

Açı hesaplama algoritması için nesnenin bilinen boyutlarının oranı alınıp bu oran 

kamerada görülen genişlik ve yükseklik piksel değerleri ile işleme alınır. Burada bulunan, 

levhanın kameraya göre açı değeri, park senaryosunda kullanılmak için geliştirilmiştir 

 

Araç üzerinde bulunan sensörlerin paylaşımı yapıldıktan sonra görüntü işleme 

metodlarına dayanan duruş açısı hesaplama algoritması ZED2 kamerasının positional tracking 

özellikleri kullanılarak güncellenmiştir. 
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            Araç ile açı farkı sıfır              Araç ile açı farkı 50 derece 
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5.5 Konumlandırma (Localization) 

 

Aracın otonom bir yapıda olabilmesi için 3 yetiye sahip olması gerekir. Bunlar hareket 

edebilme, konumlandırma ve haritalama fonksiyonlarıdır. 

Otonom sürüşün gerçekleştirilmesi için gerekli olan konumlandırma, aracın harita 

üzerindeki konumunu, otonom sürüşe olanak sağlayacak çeşitli sensörlerden alınan verilerin 

işlenmesiyle bulunmasıdır. Yol planlamasının gerçekleştirilebilmesi adına konumu belirlenen 

araç, görüntü işlenerek elde edilen verilerin de yardımıyla beraber hedef konuma ulaşmaya 

çalışır. 

5.5.1 SLAM (Simulation Localization and Mapping) 

 

SLAM problemi, bilinmeyen bir ortamda nereye konumlandığı bilinmeyen bir aracın 

artımlı olarak tutarlı bir harita inşa edebilme ve aynı anda bu haritadaki konumunun 

belirlenmesi problemidir. İnşa edilen harita duruma göre global ya da lokal olabilir. Otopark 

gibi kapalı alanlarda global haritalama yöntemi daha uygun iken açık alanlarda ise lokal(anlık) 

haritalama kullanılmaktadır. Kullandığımız algoritma araç üzerindeki Velodyne Puck Lidar 

sensör ile parkuru anlık olarak haritalayıp bu harita üzerinden, diğer sensörlerden de elde edilen 

veriler doğrultusunda bir yol planlaması gerçekleştirmektedir. 
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5.5.2 Haritalama 

Aracın bulunduğu ortamı tanıyabilmesi, algılanan nesnelere göre farklı tepkiler (uygun 

kaçış rotası, yol planlama gibi) verebilmesi için bir haritaya ihtiyaç duyar. En yaygın global 

haritalama yöntemleri Gmapping, Hector-Mapping ve Cartographer algoritmasıdır. Hector-

Mapping diğerlerinden farklı olarak odometri verisine ihtiyaç duymadan harita 

çıkarabilmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKF Slam kullanılarak çıkarılan harita         Hector-Slam kullanılarak 

çıkarılmış harita 

           (Lokal)                (Global) 
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5.5.3 SLAM Paradigmaları 

SLAM ile ilgili temel zorluklardan biri, sensörlerden alınan verilerin her zaman kesin 

olmamasıdır. Bu problemin çözüme ulaşması için sensör füzyonu teknikleri uygulanarak farklı 

sensörlerden gelen veriler hata oranı en az olacak şekilde ortalama bir veri çıkarır. Buna göre, 

üç farklı paradigma kullanılır, ilki ve ikincisi Kalman Filtresi tabanlı, Genişletilmiş Kalman 

Filtresi ile Dağıtılmış Kalman Filtresi; üçüncüsü ise çok modlu dağılımlara sahip olabilen 

Parçacık Filtresi tabanlı tekniklerdir. 

 

5.5.4 Genişletilmiş Kalman Filtresi (Extended Kalman Filter) 

SLAM problemi için birçok çözüm mevcuttur. Bu çözümlerden birisi de Genişletilmiş 

Kalman Filtresidir. Genişletilmiş Kalman Filtresinin diğerlerinden farkı robotun 

lokalizasyonunu yaparken aynı zamanda oryantasyon bilgisini de bulabilmesidir. SLAM’ in ilk 

ve en etkili paradigmasıdır. 

Kalman Filtresi, belirli bir düzende ve sabit bir hızda veri akışının olduğu bir sistemde, 

sonraki verileri tahmin etmede kullanılacağı gibi, çevresel etmenler ve ortamın her anda eşit 

koşullara sahip olmaması nedeniyle oluşan veri farklılıklarını normalize etmek için de 

kullanılır. Genişletilmiş Kalman Filtresi ise farklı sensörlerin füzyonunu meydana getirir. 

Sensörlerden gelen verilerin aksaması veya kesilmesi sonucu diğer sensörlerden aldığı 

verilerle gerçek konuma en yakın konumu gösterir. 

Kalman Filtresinde araçtan alınacak olan 3 farklı veri (Odometri, IMU, GPS verileri) 

uygun Kalman algoritması ile beraber aracın gerçek konumuna en yakın yerin konumunu 

verecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

     EKF Slam Algoritması 
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         Genişletilmiş Kalman Filtresi Çalışma Prensibi 

5.6 Yol Takip Sistemi  

 

 Aracın ilerlemesi süresince güzergahın güvenle tamamlanması için yol takip sistemi 

oluşturulması önemlidir. MERGEN Takımı olarak bu görev için lidar ve ZED kameradan alınan 

verilerden yararlanılmıştır.  

 

 Oluşturulan yol takip algoritması ile ZED2 kameradan alınan veriler işlenerek şerit takip 

algoritması tarafından tespit edilmiş şeritler üzerinde noktalar oluşturulmuştur. Belirlenen 

noktalara kadar nesne tespiti yapılarak yol üzerinde engel olup olmadığına karar verilmektedir. 

Şerit üzerinde nesne olması durumunda aracın kontrollü bir şekilde durması sağlanmaktadır. 

 

Belirlenen noktalara kadar herhangi bir nesne olmaması durumunda aracın sağ ve sol 

ön çaprazına denk gelen lidar verileri vektör olarak alınarak sağ ve sol uzaklık vektörleri elde 

edilmektedir. Elde edilen bu iki vektörün bileşkesi alınarak toplam vektörü hesaplanmaktadır. 

Vektörlerde skaler çarpımın tanım formülü kullanılarak toplam vektörü ile aracın doğrultu 

vektörü arasındaki açı elde edilmektedir. 
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Elde edilen bu açı tekerlek açılarının belirlenmesinde kullanılmak için bir dizi işlemden 

geçirilerek can hattına gönderilmeye hazır hale getirilmektedir. Tüm bu işlemlerin sonunda elde 

edilen değerler can hattına 560 id’li mesaj olarak basılarak aracın kontrolü sağlanmaktadır. 

 

 



 

 

30 

5.7 Park Senaryosu 

 

Aracın her koşula uygun bir şekilde park görevini yerine getirmesi için araştırılan 

algoritmalar sonucunda özgün bir algoritma tasarlanmıştır. 

 

        Kullanılan algoritmanın çalışma prensibi kısacası şu şekildedir : 

 

İki adet konum vektörü belirlenir. Aracın konumu orijin kabul edilir. Kameranın görüş 

açısına göre aracın vektörel doğrultusu çizilir. ZED2 kamerasının derinlik özelliği ile birlikte 

park levhasının uzaklığı bulunur. Böylelikle araç konumuna göre park alanı için de vektör 

oluşturulur. Yapılan genelleştirilmiş hesaplamalar sonucunda aracın konum vektörü (başlangıç) 

ve park vektörü (hedef) arasında path tracking yapılır.  
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Oluşturulan algoritma araca entegre edilirken bazı değişikliklere gidilmiştir. Araç ve 

park levhası arasındaki açının bulunabilmesi için ZED2 özellikleri ile birlikte çeşitli 

hesaplamalar ve dönüşümler yapılarak kameranın levhaları görme açısı çıkarılmıştır. Elde 

edilen hesaplamalar sonucunda görüş açısı kullanılarak araca tekerlek açısı verilmiştir. Aynı 

zamanda araç ve levhalar arası mesafe bilindiği için belli bir mesafeden sonra araç durmaktadır. 

Böylece park başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 
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6. Güvenlik Önlemleri 

Otonom araçların gerçekleştirmeleri beklenen en önemli görevleri sürüş konforunun ve 

hakimiyetinin yanı sıra can ve mal kaybını en aza indirmek hatta engellemektir. Bu anlamda 

alınan güvenlik tedbirleri büyük önlem taşımaktadır. Kullandığımız yazılımla birlikte lidar 

sensöründen alınan veriler yardımıyla araçla çevresindeki nesneler arasındaki uzaklık 

hesaplanmakta ve aracın bu çevresel nesnelere belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşması 

durumunda araç durdurulmaktadır. Buna ek olarak ağ üzerinde bir sunucu oluşturularak (SSH 

Protokolü) herhangi istenmeyen bir durum oluşması dahilinde araç uzaktan kontrol 

edilebilmektedir. 

 

Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

6.1 Lidar ile Güvenlik Önlemleri 

 Lidar ile nesnelerin uzaklık ölçümleri yapılmaktadır. Aracın -90⁰ ve 90⁰ arasındaki 

uzaklık verilerinin 1,5 metreden daha az olması durumunda aracın hızı sıfırlanarak güvenli bir 

şekilde durması sağlanmaktadır.  
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6.2 Dönüş Güvenlik Önlemleri 

 

 Dönüş esnasında aracın savrulması ve yoldan çıkmasını engellemek için dönüş 

esnasında aracın hızı azalarak uygun hızda dönüşü tamamlamaktadır.  Dönüşün bitmesi ile araç 

tekrar hızlanmaktadır.  

 6.3 Şerit Tespiti ile Güvenlik Önlemleri 

 

 Şeritlerden birinin veya ikisinin tam yahut hiç algılanmaması durumunda araç hızını 

tekrar şeritleri doğru bir şekilde algılayana kadar azaltmaktadır. Bu şekilde şerit takibinin 

gerçeklenemediği zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmiştir. 

 6.4 Nesne Tespiti ve Nesnelerin Uzaklık Hesabı ile Güvenlik Önlemleri 

 

 Kameradan elde edilen veriler işlenerek aracın önüne çıkan nesneler tespit 

edilebilmektedir. Tespit edilen nesnelerin uzaklığının 1,5 metreden az olması durumunda    

aracın hızı sıfırlanarak güvenli bir şekilde durması sağlanmaktadır. 

6.5 Genel Güvenlik Önlemi  

 Aracın güvenli bir şekilde sürüşe devam edebilmesi için kullanılan sensör verilerinin 

alınması gereklidir. Kullanılan sensör verilerinin alınamaması durumunda olası zararların 

önüne geçebilmek için aracın hızı sıfırlanarak güvenli bir şekilde durması sağlanmaktadır. 

  



 

 

34 

Yazılım Güvenlik Önlemleri 

      Aracın haberleşmesinde LAN ve Wifi yerine özel bir ağ altyapısı kullanılmalıdır. Bu yolla 

araca dışarıdan istenmeyen müdahalelerde bulunulmasının önüne geçilerek araca, çevreye ve 

insanlara zarar vermesini isteyen, kötü niyetli saldırıların önüne geçilebilir.  

 

    Sonlu durum makinesi kullanılarak olası tüm senaryolar belirlenir. Bu yolla aracın 

karşılaşacağı tüm durumlarda verdiği tepkilerin karar ağacı oluşturulabilmektedir. 

 

     Erişim kontrolünü sağlamak için sistemdeki gereksiz dosyalara erişim engellenebilir. Bu 

yöntemle kötü niyetli kişiler tarafından aracın verilerinin elde edilmesinin önüne geçilebilir. 
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7. Simülasyon 

   Simülasyon Ubuntu 20.04 üzerinde ROS Noetic kullanılarak Gazebo ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Haritada kullanılan modeller Blender ortamında hazırlanarak Collada 

(.dae) halinde Gazebo ortamına alınmıştır.  Araç modeli olarak Teknofest’in attığı Golf 

kullanılmıştır. Araç üzerinde verilen Velodyne VLP 16’nın yanına gerçek araçta kullanılacak 

ZED Stereo Kamera, IMU eklenerek simülasyon gerçek araçta kullanılacak algoritma için 

uyumlu hale getirilmiştir. ROS üzerinden alınan sensör verileri işlenerek otonom sürüş elde 

edilmiştir. 

 

7.1. Gazebo  

 Mergen Otonom araç ekibi olarak simülasyon için Ubuntu 18.04 platformunda ROS 

(Robot Operating System) Melodic altyapısıyla beraber gelen Gazebo(9.0.0) simülasyon 

ortamını kullanarak şartnamadeki talimatlara uygun olacak şekilde otonom aracı, levhaları ve 

haritanın tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Gazebo’nun temeline bakıldığında istemci sunucu ilişkisiyle çalışmaktadır. 

Sunucu(gzserver) fiziksel işlemleri yaparken (robot ortamı gezerken), istemci 

(gzclient)kullanıcının etkileşimini ve simülasyon görselleştirilmesini sağlamaktadır. Gazebo 

simülasyon programı yüklendikten sonra kendi online veri tabanından ulaşabileceğimiz birçok 

fiziksel ortam ve fiziksel robotu beraberinde getirmektedir. Bu robotların sayısı oldukça fazladır 

ve hepsi ROS ile birlikte çalışabilmektedir 

 

 Model.config ve model.sdf dosyalarının içerisini XML kodlarıyla oynayarak 

değiştirebiliriz. Bu sayede araçlara istediğimiz sensorları ekleme imkanına erişebiliriz. Bu 

modeller için SDF ve URDF formatları desteklenmektedir 
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 Harita tasarımına öncelikle yolların oluşturulmasıyla başlanmıştır. Başlangıçta hazır 

modeller kullanılan harita baz alınarak, istenen özelliklere uygun yol modelleri ve viraj açıları 

belirlenmiştir. Bu amaçla Blender Programı üzerinden yollar tekrar tasarlandı ve haritada 

kullanılmak üzere uygun hale getirilmiştir. Ayrıca arabanın ilerleyeceği ortamın gerçek 

dünyayla birebir aynı olması için hava şartları, atmosfer, levha ve araba boyutu tamamıyla 

gerçeğe uygun olarak tasarlanmış olup ortama ona göre entegre edilmiştir. Blender Modelleme 

Programını kullanarak trafik levhalarını gerekli renk, boyut ve şekillerde oluşturup .dae 

formatında simülasyon ortamına eklenmiştir. 

   Diğer trafik işaretlerinden farklı olan zamana göre aksiyon alarak yanıp sönen trafik 

lambamız, Gazebo simülasyon ortamında Flashlight Pluginler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Trafik lambasının yanıp söndüğü süreyi belirten parametreler .sdf formatında simülasyona 

eklenmiştir.  

 

7.2.  Sonlu Durum Otomatı  

Aracımız hareket halinde ile iken karşısına çıkacak olan tüm 

durumların sensörlerden gelen verilen en optimize sonuç üretilerek aracın yapacak 

gerçekleyecek olduğu aksiyonun en güvenli ve iyisinin olması için durumların ve bu durumlar 

arasındaki geçişlerin bulunduğu bir durumdur. 

  Yapılan çalışmalar ve testler sırasında kullanılmakta olan sensor füzyonunun %100 

yeterlilikte olmadığını fark edilmiştir. Yani spesifik durumlarda ne yapacağını önceden 

yazılımcıların kestiremediğimiz için, kamera ve IMU bağlantısını yapıp aracımızın ivmelenme 

değerlerinde füzyon metoduna dahil etmeyi planlanmış ve bunun üzerinde çalışmalar başlanmış 

durumdadır.  

 

Teknofest’e uygun simülasyon ortamının hazırlanması: 

 

Blender ortamında istenilen ölçülere göre harita oluşturulmuştur. 

     Trafik ışıkları ve trafik levhaları şartnamede istenilen ölçülerde oluşturularak 

tamamlanan haritada belirlenen noktalara yerleştirilerek haritaya son hali verilmiştir. 

    Teknofest tarafından gönderilen araç simulasyona entegre edilerek simülasyon 

çalıştırılabilir hale getirilmiştir. 
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ROS kullanılarak araç üzerindeki sensörlerin verileri ilgili topiclerden yayınlanmıştır. 

Algoritmaların oluşturulması esnasında bu topiclere abone olunarak sensör verilerinin elde 

edilmesi ve işlenmesi sağlanmıştır.  
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7.3. Oluşturulan ROS Düğümleri 

      ●   MERGEN 

7.4.  Oluşturulan ROS Konuları (Topic) 

● /imu 

● /cart/center_laser/scan 

● /cart 

● /zed/rgb/image_rect_color/compressed 

● /zed/rgb/image_rect_color/compressedDepth 

 

Kullanılan yazılım mimarisi aşağıda şemada belirtildiği gibidir. 
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8. Sistem Entegrasyonu 

Hazır araç üzerinde sistem entegrasyonunda ROS kullanılmıştır. Çalışmalarımızda 

ROS Ubuntu 20.04 ile ROS Noetic altyapısı kullanılmıştır. Robot işletim sistemi (ROS), 

robotlar için geliştirilecek yazılımların üzerine çalışılması için geliştirilmiş bir işletim 

sistemidir. ROS seçilmesinin nedeni açık kaynak kodlu bir yazılım olması, içerisinde 

barındırdığı standart kütüphanelerin desteklediği cihazların dışında geliştiriciler tarafından 

yazılmış kütüphanelere ve sürücülere destek vermesi ve yayınlama/abone mesajlaşma 

modelini kullanarak diğer düğümler ile iletişim kuran düğümlerden oluşmasıdır. ROS 

içerisinde birçok düğüm bulundurmaktadır ve düğümlerden hesaplama yapabilmektedir. 

Hazır araçta bulunan NVIDIA Xavier ve ZED2 Stereo camera sensörlerini 

birleştirilerek nesne tanıma işlemi yapılmaktadır. Aracın ön tarafında bulunan ve aracın 

etrafındaki engelleri algılamasını sağlayan Velodyne Lidar, gelen verilerle aracın 

konumlandırılmasına ve otonom bir sürüş gerçekleştirmesine olanak sağlar. GPS ve IMU, 

aracın baktığı yönü belirler ve bu veriler aracın konumunu, ivmesini belirlemede yardımcı rol 

oynamaktadır. 
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9. Özgün Bileşenler 

Lidar 16 sıra 360⁰ olmak üzere lazer ışınları göndererek ölçüm yapmaktadır. Önceki 

aşamalarda işlenecek veri sayısını azaltmak ve lidarı iki boyutlu hale getirebilmek için 8. sıra 

ölçüm verileri alınarak bir dizi haline getirilmişti fakat işlemci maliyeti olarak fazla olması ve 

ROS’da bir takım gecikmelere sebep olması yüzünden bu yöntemden vazgeçilerek ROS 

Velodyne launch dosyasında düzenlemeler yapılarak lidar verisini iki boyutlu bir şekilde 

yayınlandığı bir düğüm tanımlanmıştır. Alınan verilerden aracın 45⁰  ve 315⁰  deki uzaklık 

verileri vektör olarak alınarak bu iki vektörün bileşkesi alınmıştır. Elde edilen bileşke vektör 

ile aracın doğrultu vektörü arasındaki açı bulunarak tekerlek açısının belirlenmesinde 

kullanılmıştır. 

Manuel labellamadaki insan kaynaklı hataların önüne geçmek ve süreci hızlandırmak 

için otomatik label yapan bir algoritma tasarlanmıştır. Simülasyondan toplanılan görüntülerin 

küçük bir kısmında manuel labellama ve model eğitimi yapılarak ağırlık dosyası 

oluşturulmuştur. Algoritmada ağırlık dosyası kullanılarak görüntülerde nesne tespiti 

yapılmıştır. Class id, koordinat ve boyut verileri etiket dosyası olarak kaydedilmiştir bu etiket 

dosyaları ve görüntülerden veri seti oluşturulmuştur. 

Aracın her koşula uygun bir şekilde park görevini yerine getirmesi için özgün bir park 

algoritması tasarlanmıştır. Aracın park alanına giriş doğrultusuna ve konumuna göre aracın 

park yapma senaryosu değişebilmektedir. Aracın konumu orijin kabul edilerek ZED2 nin 

özellikleri kullanılarak aracın konum açısı bulunur. Aracın park levhasına olan uzaklığı 

kullanılarak park edilecek alanın konum vektörü oluşturulur. Tasarlanan algoritma ile iki 

konum vektörü arasında rota hesaplaması yapılır. Rota hesaplanırken elde edilen açılar çeşitli 

hesaplamalar ve dönüşümler sonucu araç tekerleklerine gönderilerek aracın park edilecek 

konuma başarılı bir şekilde ulaşması sağlanmaktadır. 

 

Aracın şerit tespiti ve takibi görevini düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için özgün 

bir şerit tespiti algoritması geliştirilmektedir. Kameradan gelen görüntüyü HSV’ye çevirdikten 

sonra gerekli histogram ve akış diyagramları çıkartılarak pencere aramayla (sliding windows) 

sağ ve sol şeritler tespit edilmesi sağlanmaktadır. 

 

Aracın simülasyonu için Gazebo simülatör kullanılmıştır. Gazebo, açık kaynaklı bir 3D 
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robot simülatörüdür. Teknofest dahilinde geliştirilen haritada yer alan tüm materyallerin 

tasarımları Mergen ekibine aittir. Bu materyallere yollar, bariyerler, levhalar ve diğer çevresel 

nesneler örnek verilebilir. 
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10.Test ve Doğrulama 

Araca uygulanacak test senaryoları şunlardır: 

● Veri setinin oluşturulması ve nesne tanıma algoritmasının test edilmesi. 

● Lidar ile otonom sürüş testi 

● Aracın yol şeritlerini algılayıp onlara göre yolu ortalayabilmesi testi 

● Acil durdurma senaryoları testi.  

● Uzaktan aracı acil ve normal durdurma testi.  

● Duraktan yolcu alıp indirme testi  

● Park senaryosu testi. 

● Aracın trafik levhalarını algılayıp onlara göre doğru karar verebilmesi testi.  

● Fren testi senaryosu testi. 

● Güvenli fren yapma testi. 

Otonom sürüş test videomuzu aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://youtu.be/8akZ0j2np0k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8akZ0j2np0k
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