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1. Takım Organizasyonu

1.1. Ekip Üyeleri

Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması 

1.2.Görev Zaman Çizelgesi 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Lidar ile Şerit Tespiti 

Ön tasarım raporunda bulunan Lidar ile şerit tespiti algoritması gerçek hayatta kurulan parkur ile 

denenmiştir. Kısım 6.1.2’ de anlatılan şekilde aracın sağ ve solundaki dubalar tespit edilmiştir. 

Daha sonra bulunan dubaların ortasına hedef nokta atanmış ve bu noktalar aracın şerit takip 

Şekil 1.2 İş zaman Grafiği (Gantt Chart) 
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algoritmasına gönderilmiştir. 

Karar Verme Algoritması 

Ön tasarım raporunda bulunan karar verme algoritması gerçek hayatta kurulan parkurda 

denenmiş ve kısım 6.3’te anlatılan nesne lokalizasyonu algoritması ile tespit edilen trafik 

levhalarına göre araca karar verme algoritması direksiyon açısı ve hız bilgilerini belirlemiştir. 

Daha sonra belirlenen direksiyon açısı ve hız bilgisi aracın şerit takip algoritmasına 

gönderilmiştir.  

Haritalama ve Yol Bulma 

Ön tasarım raporunda bulunan haritalama ve yol bulma algoritmaları simülasyon ortamında 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak gerçek hayat uygulamalarında aracın parkuru bittiğini 

anlaması için SLAM yerine Intel T265 Takip Kamerasından alınan odometri bilgisi kullanılarak 

aracın parkuru bitirdiği anlaşılmıştır.  

Ayrıca SLAM algoritmasının araç bilgisayarına yüklediği yüksek işlem gereksinimi de bu 

algoritmanın kullanılmasının gereksiz olduğu sonucuna varmamıza sağlamıştır.   

Ek olarak kullanılan Teb Local Planner algoritması aracın park görevi için istenilen yolu 

çıkarmamıştır. Teb Local Planner hedef noktaya düz ve en kısa yolu çıkardığı için bu algoritma 

yerine alternatif park algoritmalarının kullanılmasına karar verilmiştir.  

Kalibrasyon – Nesne Lokalizasyonu 

Ön tasarım raporunda trafik ışıklarının ve trafik işaretlerinin araca göre olan konumlarını bulmak 

için kalibrasyon ekibi oluşturulduğundan bahsedilmiştir. Kalibrasyon ekibi, lidar – kamera 

sensör füzyonunu gerçekleştirerek konum bilgisi üretmektedir. Bu süreç için iç ve dış kamera 

kalibrasyonu yapıldığı için ÖTR zamanında ekip ismi olarak kalibrasyon uygun görülmüştür. 

Ekibin yaptığı iş, tespit edilen trafik işaret ve ışıklarının konumunu bulmak olduğu için KTR’ de 

ismi nesne lokalizasyonu olarak değiştirilmiştir. 

ÖTR’de tabelanın konumunun Kalman Filtresi aracılığıyla sensör hatalarını en aza indirecek 

şekilde takip edileceğinden bahsedilmiştir. Fakat yapılan testler sonucunda tabela konum 

bilgisinin yeterli doğrulukta elde edildiği ve takibinin yapılmasına gerek olmadığı görülmüştür. 

ÖTR için geliştirilen tabela konum tespiti yazılımında ROS Message Filters kullanıldığından 

bahsedilmiştir. Bu sistemin gerçek sensörlerle çalışmadığı, bu yaklaşımın değiştirilmek zorunda 

kalındığı 9.2. Algoritma Uygulamaları kısmında anlatılmıştır. 

Şerit Takip  

Ön tasarım raporunda bulunan şerit takip algoritmaları simülasyon ortamında başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Aracın parkurdaki hızını kontrol etmek için PID kontrol algoritması 

kullanılmıştır. Direksiyonun açısının kontrolü için Pure Pursuit Path Tracking algoritması 

yazılmıştır.  

Şerit Algılama 

Ön tasarım raporunda bulunan kamera ile şerit tespiti algoritması gerçek hayatta kurulan parkur 

ile denenmiştir. Kısım 6.1.1' de açıklandığı şekilde aracın sağındaki ve solundaki şerit çizgileri, 

görüntü işleme metotları kullanılarak tespit edilmiştir ve elde edilen şerit çizgileri 

doğrultusunda, şerit takip algoritmasına girdi olacak hedef noktaları belirlenmiştir ve şerit takip 

algoritmasına gönderilmiştir. 

Veri seti 

Veri setimizin yeterli olmadığını görülmüş olup veri setine eklemeler yapılmıştır. Ön tasarım 

raporunda hedeflenen veri artırım algoritmaları oluşturulmuş ve kodların yazımı 

tamamlanmıştır.   
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Ön tasarım raporunda eğitim yapmış olduğumuz YOLOv4 algoritması kullanılmaya devam 

edilmiştir fakat tercih edilen Darknet kütüphanesiyle birlikte, geçilmesi planlanan pytorch 

framework’ü de kullanılmaya başlanmıştır. Geçiş nedenleri olarak da daha kullanıcı odaklı, 

kodlara müdahale edilebilen ve iş dünyasında oldukça sık kullanılan bir framework olması 

diyebiliriz. 

2.1. Bütçe Planlaması 

Bu kısımda proje bütçe planından ve bütçe yönetiminden bahsedilecektir. Planlanan bütçe 

tablosu aşağıdaki gibidir.  

 Tablo 2.1 Planlanan Bütçe Tablosu 

Nihai bütçe tablosu aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2.2 Nihai Bütçe Tablosu 

Üretim Malzeme Listesi Birim Fiyatı (TL) Fiyat (TL) 

1 Karbon Elyaf Dokuma 30 m2 65 1950 

2 Soyma Kumaşı 15 m2 9 135 

3 Vakum Hattı 15 m2 15 225 

4 Vakum Torbası 20 m2 10 200 

5 Emme Vakum Hortumu Ø10 10 m 2 20 

6 Akış Hortumu Ø12 15 m 3 45 

8 T Bağlantılı Parçalar Ø10 15 1 15 

9 Jelkot 1 kg 7,5 7,5 

11 Reçine 15 kg 57 855 

12 Reçine Sertleştirici 6 kg 68 408 

13 PVC Köpük 3 300 900 

14 Sika fast 3131 2 1305 870 

Toplam: 5630 

Elektrik Malzeme Listesi Fiyat (TL) 

1 Motor Sürücü 20 

2 Redüktorlü DC motor 750 
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3 Lineer Aktuator 500 

4 Lineer Potansiyometre (2 adet) 600 

5 Baskı Devre 300 

6 DC – DC Dönüştürücü 400 

7 Sarf Malzemeler 5000 

Toplam: 7570 

Sensörler Fiyat (TL) 

1 Velodyne VLP-16 Lidar 33810 

2 acA2040-55uc Basler Ace 

Kamera 
4310 

Toplam: 38120 

Araç Bilgisayarı Fiyat (TL) 

1 Monster Tulpar T7 V 19.4 11299 

Toplam: 11299 

Mekanik Malzeme Listesi Fiyat (TL) 

1 Direksiyon; 

-Karbon Paneli 95 

-Direksiyon Parçaları 100 

-Mekanik Parçalar 2000 

2 Fren Sistemi; 

-Kaliperler 400 

-Fren Diski 110 

3 Tekerlekler 1200 

4 Diğer Şeyler 5000 

Toplam : 8905 

Tüm Toplam: ₺71524 

Bütçe planlanan şekilde ilerlemiştir. Ürünler tedarik edilmiş ve araç inşası tamamlanmıştır. 

Ancak henüz elimizde bulunmayan temin edip bütçeye eklemeyi düşündüğümüz sensörler 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda temin etmeyi düşündüğümüz sensörler bulunmaktadır.  

Tablo 2.3 Eklenmesi Düşünülen Sensörler Fiyat Tablosu 
Eklenmesi düşünülen 

sensörler 

Beklenen Fiyat (TL) 

1 Intel D435 Derinlik 

Kamerası 

3607 

2 Xsens MTİ-7-DK 4517 

3 Intel T265 Takip Kamerası 3623 

Toplam : 11747 

2.2. Ekipler ve Görev Tanımları 

Nesne Tespiti Ekibi: Nesne algılama ekibimiz aracımızın önüne çıkabilecek engelleri, trafik 

ışık ve levhaları tespit edebilmek için algoritmalar geliştirmektedir. Aynı zamanda oluşturulan 

veri setinin yapay sinir ağları kullanımıyla eğitilmesi bu ekibin temel amacıdır. 

Şerit Algılama Ekibi: Şerit algılama ekibi olarak kameradan gelen görüntülerde yol şerit 

çizgilerinin gerçek hayat koşullarında en iyi şekilde bulunabilmesi için Python programlama dili 

ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak algoritmalar geliştirmektedir. Ayrıca lidar sensörü 
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kullanılarak Point Cloud Library yardımıyla aracın sağ ve solundaki dubalar tespit edilerek bir 

hedef nokta çıkarımı yapılmıştır.  

Nesne Lokalizasyonu Ekibi: Araçta kullanılan kamera ve lidar sensörlerinin birbiriyle ve araç 

algoritmasıyla uyumlu çalışması için ROS paketleri ve tarafımızdan geliştirilen algoritmalar 

kullanılarak bu sensörerin kalibrasyonu gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen kalibrasyon 

sonucu alınan parametrelerle birlikte trafik ışıkları ve trafik işaretlerinin araca göre nihai 

konumu elde edilmektedir. 

Şerit Takip Ekibi: Tespit edilen şeritleri kullanarak aracın durumunu doğru bir şekilde 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Aracın parkurdaki hızını kontrol etmek için PID kontrol 

algoritması; yanal hareketin, bir başka deyişle direksiyon açısının kontrolü için ise Pure Pursuit 

Path Tracking algoritması üzerinde çalışılmıştır. Teorik çalışmaların ardından simülasyon 

ortamında Python programlama dili kullanılarak PID ve Pure Pursuit algoritmaları implemente 

edilmiştir. 

Haritalama ve Lokalizasyon Ekibi: Eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama üzerine 

çalışılmıştır. Ekip, lidar sensöründen alınan veriler ile bir harita oluşturmak, uygun park yeri 

tespit etmek ve uygun bir yol planlama ile aracı güvenli bir şekilde park edilmesinden 

sorumludur. 

Simülasyon Ekibi: Simülasyon ortamının oluşturulması, geliştirilen algoritmalar ile tüm sürüş 

durumlarının simülasyon üzerinden test edilmesinden sorumludur. 

Mekanik Ekibi: Mekanik ekibi aracın direksiyon sistemi, hidrolik fren sistemi, süspansiyon 

tasarımı ve şasi – kep bağlantıları başta olmak üzere aracın bütün mekanik bağlantılarını 

gerçekleştirmektedir.  

Elektrik Ekibi: Aracın elektrik ve elektronik aksamlarından sorumludur. Elektrik ekibi, drive 

by wire sistemlerinin tasarımı, araç motorunun kontrolü, araç içi ve kablosuz haberleşme 

sistemlerinin tasarlanması ve test edilmesi ile ilgilenmektedir. 

3. Araç Özellikleri

Yapılan literatür taramalarına göre genel olarak elektrikli bir otonom aracın birimleri belirlenmiş 

ve bu doğrultuda genel blok diyagramı oluşturulmuştur. Bu kapsamda elektrikli bir otonom araç; 

motor, motor sürücü, batarya , batarya yönetim sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemi ve bu 

birimlerin kontrolünü sağlan sürüş kontrol sisteminden oluşmaktadır. Birimler arasındaki 

iletişim yüksek güvenirlikli ve otomotiv seviye haberleşme standartı olması sebebiyle CAN-

BUS haberleşme protokolü kullanılmasına karar verilmiştir. Birimler arası haberleşmenin 

kontrolünü sağlayan, elde edilen verilere uygun hızlanma, yavaşlama ve yönelme eylemlerini 

gerçekleştirmesini kontrol eden ve bu verilerin dış ortama aktarılmasını sağlayan bir Sürüş 

Kontrol Sistemi tasarlanmasına karar verilmiştir. Araç içerisindeki birimlerin veri akışının araç 

dışındaki bir kontrol istasyonuna aktarılması ve dışarıdan takibinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tasarlanması planlanan sistemin genel blok diyagramı Şekil 3.1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 3.1 Elektronik Sürüş Kontrol Sistemi Genel Blok Diyagramı 

3.1. Sürüş Kontrol Sistemi 

Teknolojinin ilerlemesiyle mekanik veya hidrolik sistemler yerine bakımı kolay, maliyeti düşük, 

verimliliği yüksek elektrik-elektronik donanımlar yer almaya başlamıştır. Bu elektronik 

donanımlar da hem verimlilik hem kullanım açısından otonom araç kontrol sistemleri içerisinde 

yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemler ‘X-By-Wire’ diğer bir ifade ile kablolu 

elektronik kontrol sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem uzay araçlarında, hava 

araçlarında, otomotiv sistemlerinde ‘Fly-By-Wire’, ‘Drive-By-Wire’ olarak adlandırılmaktadır 

[1]. Tasarlanması planlanan proje ile ‘Steering-By-Wire’, ‘Throttle-By-Wire’ ve ‘Brake-By-

Wire’ sistemleri geliştirilerek otomotiv sektöründe kullanılan Drive-By-wire sistemi 

oluşturulması kararlaştırılmıştır. Şekil 3.2 ’de Drive-ByWire sistemi genel blok diyagramı 

gösterilmektedir [2]. 

 
Şekil 3.2 Drive-By-Wire Sistemi Genel Blok Diyagramı 

Throttle-By-Wire sistemi, pedalda bulunan sensör vasıtasıyla elde edilen tork değerinin motor 

sürücü tarafından oluşturularak elektrik motorundan elde edilmesidir. Genel olarak sistem 3 

temel birimden oluşmaktadır; ivmelenmenin tespit edildiği bir pedal sensörü, güç yönetiminin 

sağlandığı motor sürücü, elektriksel gücün mekanik güce dönüştüren elektrik motorudur. Aracın 

anlık hızı ile pedaldan elde edilen tork değeri arasında bir kontrol yöntemi kullanılarak 

uygulanması gereken tork değeri elde edilir. Motor sürücüye iletilen tork değeri, uygun motor 

kontrol tekniği kullanılarak motorda döner bir hareket oluşur böylece aracın tahrik sistemi 

kontrol edilebilmektedir [3]. Otonom araçlarda da hızlanma kontrolü doğrudan bir pedal ile 
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gerçekleşmemektedir. Otonom araçlarda ana bilgisayardan gelen hız verisi anlık hız ile bir 

kontrolden geçildikten sonra tahrik sistemine aktarılmaktadır. Brake-By-Wire sistemi, yine bir 

pedal vasıtasıyla fren tork değeri elde edilir ve mekanik bir sürtünme gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme de gerçekleştirilmektedir. Rejeneratif 

frenleme ile aracın hızından kaynaklı elde edilen kinetik enerji elektrik motoru tarafından 

elektrik enerjisine çevrilerek bataryada depolanmaktadır. Böylece açığa çıkan enerji mekanik 

fren sisteminde ısıya dönüşmek yerine yeniden elde edilerek enerji tasarrufu sağlanmaktadır [4]. 

Steer-By-Wire, herhangi bir mekanik bağlantı olmadan sürücünün direksiyon komutlarını aracın 

ön tekerleklerinde uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem temel olarak direksiyon 

kontrolü ve ön tekerlek kontrolü olmak üzere 2 alt sistemden oluşmaktadır. Sürücü tarafından 

oluşturulan direksiyon komutları elektronik sensörler ile istenilen tork ve açı değerine 

dönüştürülür. Elde edilen tork değeri ön tekerleklerin hareketini sağlayan elektrik motoru 

tarafından uygulanır [5] . Steer-ByWire sistemi genel blok yapısı Şekil 3.3’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.3 Steer-By-Wire Sistemi [5] 

Sürüş Kontrol Sistemi ile ana bilgisayardan gelen verilerin işlenmesi ve bu veriler doğrultusunda 

sürücü hakimiyeti olmadan hızlanma, fren ve direksiyon kontrolü sağlayan bir sistem 

tasarlanmıştır. 

Direksiyon pinyon ve kremayerden oluşan bir sistemden oluşmaktadır. Pinyon ve kremayerin 

malzeme seçiminde dayanım açısından uygun olması ve sertleştirilebilecek olması sebebi ile 

Cr2Mn4 kullanılmıştır. Direksiyon sisteminde kullanılan malzemeler: Pinyon(Cr2Mn4), 

Kremayer(Cr2Mn4), Direksiyon Merkezi(Al 7075 T6), Rot(Al), Rot Ara Parça(Al 7075 T6), 

Direksiyon Kolonu(St37), Rod End ve Flange(Çelik)‘dan oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.4 Ön Düzen ve Direksiyon Sistemi Tasarımı 
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Şekil 3.5 Genel CAD Tasarımı 

 

Şekil 3.6 Detaylı Genel CAD Tasarımı 

 

Fren ve direksiyon kontrolünü sağlamak için fırçasız DC motorlar kullanılmıştır. Fren hareketini 

sağlamak için Şekil 3.7’de gösterilen Keskinler firmasına ait SKG-02-25-D2 model Lineer 

Aktüatör kullanılmıştır. Bu lineer aktüatör 12V gerilimi ile beslenmekte ve 400N itme ve çekme 

kuvvetine sahiptir [6]. Direksiyon hareketi için Şekil 3.8 ‘de gösterilen Keskinler firmasına ait 

KGB-60R model Redüktörlü bir DC motor kullanılmıştır. 24V besleme gerilimine ve 38W güce 

sahiptir ve yüksek tork elde edebilmektedir [7]. Bu nedenle 24V gerilim çıkışı sağlayan bir DC-

DC dönüştürücüye ihtiyaç duyulmuştur. 
 



13 
 

 
Şekil 3.7 Lineer Aktüatör 

 

                                                            
    Şekil 3.8 Redüktörlü DC Motor 

 

Fren ve direksiyonda kullanılacak lineer aktüatörün ve redüktörlü DC motorun ana bilgisayardan 

gelecek pozisyona göre kontrolünün sağlanabilmesi için geri besleme elemanına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu eleman Lineer Potansiyometre olarak belirlenmiş ve PID ile konum kontrol 

sistemi tasarlanması planlanmaktadır. Şekil 3.9’da gösterilen Opkon firmasına ait ERTL 150 D 

V10 kodlu lineer potansiyometre kullanılmıştır. Maksimum giriş gerilimi 28V, 2cm 

uzunluğundan sonra lineerlik özelliği ±%0.05, 10kΩ toplam direnci bulunmaktadır. Mekanik 

sisteme uygun uzunlukta seçimi yapılmıştır [8]. 

 

 

Şekil 3.9 Lineer Potansiyometre 

Bu donanım sensörlerden veri alıp DC motorları kontrol edebilme, PID kontrol sistemini 

gerçekleştirebilme, Motor Sürücü, Batarya Yönetim Sistemi ve ana bilgisayar ile CAN 

haberleşme protokolü ile haberleşebilme ve veri akışını kontrol ederek kablosuz bir sistem ile 

iletebilme yeteneklerine sahip olmuştur. 
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3.2. Sabit Mıknatıslı Senkron Motor 

Sabit mıknatıslı makineler tork yoğunlukları ve yüksek verim potansiyelleri olan makinelerdir. 

Mıknatıssız makine tasarımlarına göre oldukça avantajı bulunmaktadır ve daha çok gelecek vaat 

eden bir makine tasarımı olduğu birçok makaleye konu olmuştur.  Literatür taraması sırasında 

birçok sabit mıknatıslı motor teknolojisi olduğu görülmüştür ve bu motorlar arasından yarışma 

için en uygun motorun hangisi olacağı araştırılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda motor 

topolojisi radyal akılı sabit mıknatıslı senkron motor (RF-PMSM) olarak belirlenmiştir. HUB 

(teker içi) motor şeklinde kullanılabilen, dıştan rotorlu bir motordur. RF – PMSM motoru 

topolojisini diğer motorlar topolojileri göre üstün görülen özellikleri şu şekildedir: 

 

• Yüksek tork, güç yoğunluğu ve verim potansiyeli 

• Şanzıman kaybını ortadan kaldırmak için hub motor tasarımı için uygun olması, 

• Motor ve motor karkası tasarımının hafif olma potansiyeli 

Bu sebeplerden dolayı Metin Otomotiv tarafından Türkiye’de üretilen Akif PMSM motorunun 

kullanılması tercih edilmiştir. Akif Motor, 3 fazlı ve pozisyon tespiti için üzerinde Hall Effect 

sensörleri bulunmaktadır. Akif motorun nominal gerilimi 50V, nominal akımı 20A, nominal 

çıkış gücü 1kW, kutup sayısı 24, ortalama hızı 300 rpm’dir. Şekil 3.10: Akif PMSM Motor 

gösterilmektedir [9]. 

 

Şekil 3.10 Akif PMSM Motor 

Akif motorun hıza ve uygulanan torka bağlı elde edilen karakteristiği Şekil 3.11’de 

gösterilmektedir. Grafiğe bakıldığında 250 rpm’e kadar yaklaşık olarak 27 N.m tork 

üretebilirken 250 rpmden sonra motorun karakteristiği nedeniyle yüksek bir tork elde 

edilememektedir. Böylelikle kullanılan motorun sınır durumları belirlenebilmektedir. Aracı 

ağırlığı ve istenilen tork göz önünde bulundurulduğunda yarışma şartnamesinde istenilen 

hızlarda kullanılabileceği gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 3.11 Akif Motor Tork (N.m) – Hız (rpm) Grafiği 
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Akif motora ait nominal tork altında hıza bağlı olarak verim haritası Şekil 3.12’ de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.12 Akif Motor Verim Grafiği 

Akif motor Faz-Faz ve Faz-Nötr grafiği şekil 3.13’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.13 Akif Motor Faz-Faz ve Faz-Nötr Grafiği 

 

3.2.1. Akif Motor Montaj ve Kablolama 

Akif Motorun mekaniksel montajı ve kablolamasına ait görseller Şekil 3.14 ve 3.15’te 

gösterilmektedir. Mekaniksel montajı, statordan rulman vasıtasıyla bağlanan mil ile 

gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 3.14 Akif Motor 

 
Şekil 3.15 Akif Motor Kablo Bağlantısı 

Akif motor 3 fazlıdır. Rotor konumunu hesaplamak için stator içerisine hall sensörleri 

bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili kabloların uygun kalınlıkta ve sinyal kablolarının gürültülerden 

etkilenmemesi için koruyuculu kablolar kullanılarak kablolanması gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 3.16 Hall Sensörü ile Faz İlişkisi 

Motorun Faz ile Hal sensörünün ilişkisi, motorun konumunun hesaplanması ve buna bağlı olarak 

anahtarlamanın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için önemli bir parametredir. Böylelikle 

motorun daha iyi kontrol edilebilmesi ve verimliliğin artırılması sağlanabilmektedir. Şekil 

3.16’da herhangi iki faz ile bir hall sensör çıktısının ilişkilendirilerek A, B ve C fazları 

belirlenmiş ve senkronizasyonu sağlanmıştır. Böylelikle Motor Sürücü ile bağlantıları 

gerçekleştirilmiştir. 
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Kablolamanın RMS akım değerine uygun kesit alanında sahip, görevine uygun seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Aksi takdirde aşırı ısınmalara ve yangınlara sebebiyet verebilmektedir. 

Kablo demetlerinin standartlara uygun bir renk seçimi yapılması ve kablo kılıflarından 

geçirilerek uygun bölgelere sabitlenmesi gerçekleştirilmiştir. Güç kablolarının (+) ucu Kırmızı, 

(-) ucu Siyah tercih edilmiştir. 

Kablo yalıtkanlarının ısıdan etkilenmeyen, aleve dayanıklı, mekanik zorlamalara kesilmelere 

dayanıklı seçilmesi gerçekleştirilmiştir.  

 

 

  

Şekil 3.17: Aracın Kablolama Hattı 
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Şekil 3.18: Ön kısım Kablolama ve Montaj 

 

 

Şekil 3.19: Ön Kısım Kablolama ve Montaj 
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3.3. Motor Sürücü 

Motor sürücü, donanımı ve yazılımı ile uygun bir kontrol tekniği kullanılarak motorun hareket 

kontrolünü sağlayan birimdir.  

Motor sürücü donanımı güç katı ve kontrol katı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Güç 

katında; güç elektroniği topolojisi, DC Bara tasarımı, kapı sürücü devresi, akım sensörleri ve 

gerilim sensörü bulunmaktadır. Kontrol katında; akım sensörleri, hall sensörleri, sıcaklık 

sensörü, gerilim sensörü besleme devreleri, filtre devreleri, CAN haberleşme devresi ve 

mikrodenetleyici bulunmaktadır [10]. Motor sürücü donanımı genel blok diyagramı Şekil 3.20’te 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.20 Motor Sürücü Genel Blok Diyagramı 

Motor sürücüsüde en sık kullanılan evirici tipi, gerilim kaynaklı üç fazlı eviricidir. Diğer 

topolojiler ile karşılaştırıldığında harmonik bozulmaların daha az olduğu, devre elemanlarının az 

olmasıyla kayıpların azaldığı, maliyet ve boyutların kabul edilebilir olduğu bir topolojidir. Orta 

ve yüksek güç sınıflarında yer alan güç kaynakları ve motor sürücülerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Anahtarlama elemanı seçilirken yüksek anahtarlama hızı ve sürüş kolaylığı 

kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu kriterler doğrultusunda anahtarlama elemanı yaygın 

olarak MOSFET kullanılmaktadır. 

 
Şekil 3.21 Güç Elektroniği Topolojisi 

Motor sürücü olarak TRITIUM WAVESCULPTOR kullanılmasına karar verilmiştir. 

Maksimum sürüş akımı 122A’dir. Evirici tipi gerilim kaynaklı üç fazlı eviricidir. Sürücü motoru 

iki modda sürmektedir. İlki 10km/h altında motor pozisyon sensörlerini kullanarak 6-adımlı kare 

dalga (trapez) ile, ikincisi 10km/h üstüne çıktıktan sonra uzay vektör modülasyonu ile 

oluşturulan sinüs dalga ile sensörsüz olarak sürmektedir. Pik motor akımı yazılımsal olarak 

kontrol edilebilmektedir. Motor trapez sürüş modunda iken motor pozisyonu için hall 
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sensörlerinden gelen veriye ihtiyaç duymaktadır. Bu sensörlerin enerjisi CAN bağlantısı aracılığı 

ile iletilen 12-16V hattıdır. Bu hat yüksek gerilim hattından izoledir. Ayrıca telemetri ve motor 

koruma için motor sıcaklığı ölçülmektedir. Motor sürücü komut ve verileri CAN Bus bağlantısı 

vasıtasıyla sağlanmaktadır. Motor sürücünün alçak gerilimi CAN Bus hattından sağlanmaktadır 

[11]. Şekil 3.22 ‘de gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.22 Tritium Wavesculptor Motor Sürücü 

Sürücü yazılımı, bilgisayardan arayüz üzerinden test ve kalibrasyonu yapılabilmektedir. Faz 

Tespit Etme ve Parametre Çıkarma algoritmaları ile motorun fazları, hall sensörü dizilimi, motor 

direnci ve endüktansı elde edilmektedir. Motor sürülebilmesi için öncelikle bu algoritmalar ile 

gerekli parametreler elde edilmektedir. Motor sürücü hız, akım ve gerilim limitleri gibi 

sınırlayıcılar bu ara yüz aracılığı ile belirlenebilmektedir. Kontrolcü ara yüz aracılığı ile veri 

kaydetme başlatıldıktan sonra araç üstündeki gerekli tüm verileri kaydedebilmektedir. 

 
Şekil 3.23 Motor ve Motor Sürücü Konfigürasyonları 

Tritium motor sürücüsü arayüzü kullanılarak motorun karakteristiksel parametreleri direnç 

değeri, endüktans değeri, kutup sayısı ve hall sensörünü geçiş açıları belirlenir. Kullanılan 

tekerleğin çapı belirlenerek hız birimi belirlenmektedir.  
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Şekil 3.24 Motor Parametrelerinin Girilmesi 

Test arayüzü ile motoru döndürerek üzerinde bulunan gerilimi, akımları, motor sıcaklığını, 

motor hızını, D ve Q eksenlerindeki akım değerleri gözlemlenebilmekte ve kayıt 

tutulabilmektedir. 

 
Şekil 3.25 Yapılan Düzenlemelerin Test Edilmesi 

3.4. Batarya Paketi ve Batarya Yönetim Sistemi 

3.4.1. Batarya Paketi 

Batarya paketi A123 marka AMP20 kodlu, 16 adet batarya hücresini seri bağlayarak 

oluşturulmuştur. Hücreler prizmatik yapıda LiFePO4 kimyasal yapısındadır [12]. Batarya 

hücresinin fotoğrafı Şekil 3.26’da verilmiştir. 

 
Şekil 3.26 A123 AMP20 Batarya Hücresi 

Hücre hakkında genel bilgiler Tablo 3.1’de verilmiştir. 
Tablo 3.1 A123-AMP20 hücre karakteristiği 

A123-AMP20 

Nominal Kapasite 20 Ah 

Nominal Gerilim 3,3 V 
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Şarj Gerilimi 3,6 V 

Şarj Akımı 20 A 

Şarj Süresi 1 Saat 

Ağırlık 495 gr 

 

Prizmatik hücrelerin her biri plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilen ısıya dayanıklı PTFE hücre 

kabına yerleştirilmiştir. Ardından batarya hücreleri birbirine dört tij yardımıyla bağlanmaktadır. 

Batarya üzerine karbon fiberden kapak üretimi yapılmıştır. Kapağın iç yüzeyi cam dokuma 

kumaş ile kaplanarak batarya mekanik darbelere ve kısa devrelere karşı koruma altına alınmıştır. 

16 seri hücrelik batarya paketi Şekil 3.27’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.27 Batarya Paketi 

Oluşturulan batarya paketi nominal gerilimi 52.8 V, nominal kapasitesi 20 Ah ve enerji 

yoğunluğu 1056Wh’tir. 

Bataryanın yük altındaki termal davranışını daha iyi kavrayabilmek ve sağlık durumunu 

öğrenebilmek için tek hücre ve batarya paketi ile testler yapılmıştır. Bu test çalışmaları ile ilgili 

görseller ve test sonuçları aşağıda bulunan şekillerdeki gibidir. 
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Şekil 3.28 Tek Hücre Yük Testi 

  

 
Şekil 3.29 Batarya Paketi Yük Testi 

3.4.2. Batarya Yönetim Sistemi 

Batarya yönetim sistemi, batarya paketinin her durumunu; hücre gerilimleri, hücrelerin sağlık 

durumları, hücrelerin şarj durumlarını bunların yanında sıcaklık durumlarını sürekli olarak 

kontrol eden ve koruma durumlarını yöneten birimdir.  

Batarya yönetim sistemi; ölçüm kartı, ön şarj kartı ve kontrol kartından oluşmaktadır. Sisteme 

ait blok diyagram Şekil 3.30’da gösterilmektedir. 
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Şekil 3.30 Batarya Yönetim Sistemi Blok Diyagramı 

Ölçüm kartı, Texas Instruments firmasına ait BQ76PL455A-Q1 kodlu batarya görüntüleme 

entegresi kullanılmıştır. Bu entegre, yüksek güvenilirlikteki otomotiv uygulamaları için 

tasarlanmış 16 hücreli pil izleme ve koruma cihazıdır [13]. 

Toplu Akım Enjeksiyonu (BCI) standartlarına uygunluğu onaylanan yüksek hızlı diferansiyel 

iletişim arabirimi kullanılarak 16 adede kadar bq76PL455A-Q1 cihazı seri olarak 

bağlanabilmektedir. Bu özelliği sayesinde 4 hücreden 256 hücreli batarya paketlerinde modüler 

olarak kullanılması mümkündür. 

BQ76PL455A-Q1, yüksek hızlı bir UART arabirimi üzerinden ana kontrolcüyle iletişim 

kurmaktadır. Entegre, altı adede kadar genel amaçlı, programlanabilir, 6 dijital giriş/çıkış 

bağlantı noktası ve sekiz ADC girişi sağlamaktadır. Entegre, kullanıcının güç dirençleri ile pasif 

hücre dengelemesi yapabilmesi için harici MOSFET'lerin doğrudan sürülmesi için çıkışlar 

sağlamaktadır [14]. 

 

Şekil 3.31 Sistem Çalışma Şeması 
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Kontrol kartı,  

• Ölçüm kartı ile UART haberleşme protokolü üzerinden haberleşerek batarya hücre gerilimleri 

bilgisini alır. Yine aynı haberleşme yöntemi ile gerekli koşullarda batarya hücrelerinin 

dengelenmesi için gerekli komutları gönderir.  

• Ön şarj kartına gönderilen sinyaller aracılığıyla batarya çıkışındaki bara yavaşça ve kontrollü 

bir şekilde doldurulur. Ön şarj kartı üzerindeki akım sensörü ile batarya çıkış akımı ölçülür.  

• Batarya hücreleri üzerine yerleştirilen sıcaklık sensörleri ile batarya sıcaklıklarını takip eder.  

• CAN haberleşme protokolü üzerinden araç kontrol ünitesine batarya ile ilgili önemli verileri 

gönderir. 

• CAN haberleşme protokolü üzerinden yerleşik şarj birimi ile haberleşerek bataryanın sağlıklı 

bir şekilde şarj olmasını sağlar. 

• Bataryanın çalışması sırasında toplanan verileri baskı devre üzerinde bulunan SD karta 

kaydeder. 

• Batarya şarj durumu (SoC) ve batarya sağlık durumu (SoH) tahmini hesaplama işlemlerini 

yerine getirir. 

Ön şarj kartı, batarya grubundan beslenen inverter veya dc-dc dönüştürücülerin dc barasında 

bulunan ve Farad değerleri oldukça yüksek olan kapasitelerin ilk çalışma anında kontrollü bir 

şekilde dolmasını sağlar. 

Kontrol kartı, ölçüm kartı ve ön şarj kartının paketlemesine ait görsel Şekil 3.32’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.32 Batarya Yönetim Sistemi 

Araç içerisine paketlenmiş batarya ve batarya yönetim sistemi Şekil 3.33’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3.33 Batarya ve Batarya Yönetim Sistemi 

  

3.5. DC-DC Dönüştürücü 

Araç içerisinde 12V ve 24V gerilim seviyelerine ulaşabilmek için kullanılan bataryanın gerilim 

seviyesinden istenilen gerilim seviyelerine dönüştürmek için DC-DC dönüştürücüler 

kullanılmaktadır.  

Araç içerisinde 12V gerilim seviyesi motor sürücü, batarya yönetim sistemi, CAN bara kartı ve 

otonom sistem için kullanılan kameralar ve lidar için kullanılmaktadır. Bu birimlerin ortalama 

enerji tüketimi 1.5Ah’ten fazla olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Mean Well firmasına 

ait SD-100C-12 DC-DC kullanılmasına karar verilmiştir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.  g

österilmektedir [15]. 
 

 
Şekil 3.34 Mean Well 12V DC-DC Dönüştürücü 

24V gerilim seviyesi ise Sürüş Kontrol Sistemi Kartı için kullanılmaktadır. Bu nedenle Syncor 

firmasına ait NQ60W60QGC20 kullanılmasına karar verilmiştir. Bu ürün 9 ile 60V giriş 
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gerilimini, 0 ile 60V gerilim 20A çıkış akımı sağlayabilen DC-DC dönüştürücüdür. %95’e kadar 

bir verimliliği bulunmaktadır. Giriş ile çıkış ground seviyeleri izoleli değildir. Kendi içerisinde 

yüksek akım, yüksek gerilim, termal korumaları bulunmaktadır. Çıkış akım değeri 

limitlendirilebilmektedir. Böylelikle güvenlik sorunlarına engel olabilmektedir [16]. Şekil 

3.35’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3.35 SYNQOR NQ60W60QGC20 

 

 
4. Sensörler   

Otonom aracımızda güvenli görüş yeteneği oluşturmak amacıyla çeşitli sensörler bir araya 

getirilmiştir. Araç üzerinde kullanılan sensörler şekil 4.1’de gösterilmiştir.  

 

4.1. Kullanılan Sensörler 

4.1.1. LiDAR 

LiDAR (Light Detection and Ranging), radar ve sonar teknolojisine benzer olup radyo ve ses 

dalgaları göndermek yerine lazer dalgalarını kullanmaktadır. LiDAR’ı güçlü kılan unsur üç 

boyutlu objeleri daha kesin şekilde tanıyabilmesi ve yüksek çözünürlüklü olmasıdır. Sensör 

üzerinde bulunan lazer diyotlarından ateşlenen ışın atımlarının, bir objeye çarptıktan sonra 

yansıyıp sensöre ulaştığı süreyi kaydederek çarptığı objenin sensöre olan konumunu hesaplayan 

ölçüm aletidir. Işın atımları sistem tarafından toplanan bilgilerle bir araya getirilir, bu işlem 

saniyede milyonlarca kez tekrarlanarak yer yüzeyi ve obje hakkında doğru 3D bilgileri üretir. 

            Şekil 4.1 Araç Üstü Sensör Entegrasyonu 
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Aracımızda kullanılacak olan lidar her zaman her yönü görmemizi ve nesnelerin araç ile olan 

mesafesini yüksek doğrulukta bilmemizi sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı 3D LiDAR sensörü 

olarak Velodyne VLP-16 seçilmiştir. Bu sensör 16 kanaldan oluşmaktadır. Saniyede yaklaşık 

600.000 nokta toplayabilmektedir ve 200 metreden ölçüm alabilmektedir. 360° tarama yapabilen 

bu sensör ± 3 cm. hassasiyetle çalışmaktadır. Dikey düzlemde 40° görüş açısına sahiptir. -

25°’den 15°’ye lineer olmayan bir lazer dizilimine sahiptir, bu yerleşim sayesinde sensörün 

minimum dikey eksen çözünürlüğü 0.33°’dir. Yatay düzlemde açısal çözünürlüğü sensörün 

dönüş hızına bağlı olarak değişmekte ve 0,1°-0.4° arasındadır. Çalışma gerilimi 10.5V – 18V 

arasındadır bu da araçlara entegrasyonunda kolaylık sağlamaktadır. IP67 korumasına sahiptir. 

Sensör ölçümleri, UDP paketleri halinde ethernet bağlantısı ile gönderilmektedir [17]. 
 

 

 

 

 
Şekil 4.3:  Lidar Nokta Bulutu Görüntüsü 

VLP-16’nin koordinat sistemi şekil 2.1.1.2.’te gösterilmektedir. Küresel koordinatlarda 

gönderilen nokta bilgilerinin kartezyen koordinat düzlemine geçirilmesi, nokta bulutlarının 

işlenmesini kolaylaştırmaktadır.    

Şekil 4.2. Velodyne VLP-16 Lidar 
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                                           Şekil 4.4. Velodyne VLP-16 Koordinat Şeması 

Sensörün dönüş hızının otonom araç sürüş algoritmasının ihtiyaçları doğrultusunda 600 rpm 

olmasına karar verilmiştir. Bu dönüş hızıyla birlikte sensörün yatay düzlemde çözünürlüğü 0,2° 

olarak hesaplanmıştır [18]. 
 

4.1.2. Basler Kamera 

          
Şekil 4.5. Kamera Sensörü ve Özellikleri 

             

             

Görüntü işlemede daha yüksek doğruluk sağlayan bir değerlendirme için bize sağladığı geniş açı 

ve yüksek çözünürlük doğrultusunda aracımızda kamera sensörü olarak Basler acA2040-55uc 

kamera sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Kamera sensörü obje tanıma ve şerit tespiti algoritmalarının girdisini oluşturacağından dolayı, 

kamera parametrelerinin seçimi önemlidir. Şekil 4.6.’te 1,5 m uzunluğundaki bir yayanın farklı 

kamera özelliklerine göre mesafesinin değişimi gösterilmektedir. 
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Şekil 4.6. Farklı Kamera Özelliklerine Göre Nesne Tespit Mesafesi 

 

Şekil 4.6.’de anlaşılacağı üzere kameranın görüş açısı genişledikçe resim sabit bir çözünürlük 

değeri için objenin tanınması gereken mesafe azalmaktadır. Şekil 4.7. ise yol çizgilerinin tespiti 

ve takibi için dar ve geniş açılı kameraların karşılaştırmalarını göstermektedir. 

 
                                            Şekil 4.7: Kamera Açısının Şerit Tespitine Etkisi 

 
    Şekil 4.8: Kamera Açı-Uzaklık İlişkisi [19]  
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Grafikleri incelediğimizde ortaya çıkan sonuç; geniş açılı kameraların sunduğu geniş görüş 

açısından dolayı çevre hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorken, uzak mesafelerde daha 

düşük çözünürlük sağladığı için nesne tespit algoritmasının doğruluk değerini düşürmektedir. 

Dar açılı kameralar çevrenin sınırlı bir şekilde algılanmasına neden olurken nesne tespiti 

algoritmasının doğruluğunu uzak mesafelerde arttıracak çözünürlükte veri üretmektedir. 

Çıkarılan sonuçlara göre Robotaksi Şartnamesinde belirtilen objeler için yapılan testler 

sonucunda 120° görüş açısına sahip kamera kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir 

[20].  

 

4.1.3.Derinlik Kamerası 

 
 

                                     Şekil 4.9: Intel D435 Derinlik Kamerası Detayları        

Araçta kullanılması düşünülen bir diğer kamera da derinlik kamerasıdır. Derinlik kameraları, 

kameranın çevresindeki nesnelerin kamera koordinatlarına göre uzaklıklarını 

hesaplayabilmektedir. Trafik tabelası ve ışıklarının konumlarının tespiti için derinlik kamerası 

kullanılması bu sebeple mantıklı bir seçim olacaktır. Bundan dolayı aracımızda Intel® 

RealSense™ Derinlik Kamerası D435 sensörü seçilmiştir. Kameranın teknik özellikleri Şekil 

4.10’daki gibidir. 1280x720 60 fps çözünürlüklü kamera yarışma esnasında anlık olarak görüntü 

alışımızı düzgün bir şekilde karşılayabilir. Ayrıca 10 m çalışma aralığı da nesnelerin konumunu 

algılamamız için yeterli bir aralıktır [21]. 

 

       Şekil 4.10. Derinlik Kamerası Özellikleri 
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4.1.4. Takip Kamerası  

 

Şekil 4.11. Intel T265 Takip Kamerası 

 

T265 kamera; IMU ve balık gözü lenslerin kombine kullanıldığı bir takip kamerasıdır. 

Kameranın sağladığı 163° görüş alanı bize geniş bir açı sunmaktadır. T265 kamera Intel® 

RealSense ™ V-SLAM görsel işlem birimi ile donatılmıştır. Bu birim, kameranın IMU ve 

lensler tarafından sağlanan bilgileri gerçek zamanlı olarak senkronize etmesini sağlamaktadır. 

İşlemci, ortam tanıma ve yörünge hesaplamaları için V-SLAM algoritmalarını çalıştırır. V-

SLAM algoritmaları doğrudan VPU üzerinde çalışarak çok düşük gecikme süresi ve son derece 

verimli güç tüketimi sağlamaktadır [22].  
 

Sensörü kullanmamızın sebebi ise içerisinde birlikte bulunan IMU ve lenslerin füzyonu 

sayesinde aracın odometri bilgisini (pozisyon ve dönme) vermektedir. Odometri bilgisi şerit 

takibi, park algoritması ve SLAM algoritmasında kullanılmaktadır.  

 

4.1.5. Flir Kamera 
FLIR elektromanyetik spektrumda, kızılötesi dalga boyuna duyarlı sensör ve dedektörlerden 

oluşan aviyonik, elektrooptik bir cihazdır. Temel prensip olarak cisimlerden yayılan ısı 

enerjisinin hassas sensörlerce ölçülüp bilgisayar aracılığıyla yapay olarak renklendirilerek, 

eşzamanda görüntüye dönüştürülmesi prensibini kullandığı için, operatörün gece ve hatta kötü 

hava şartları altında çevresini ve özellikle askeri kullanımda ısı yayan tehdit unsurlarını oldukça 

net bir şekilde görebilmesini sağlamaktadır. Flir kameranın kullanım amacı aracın çevresindeki 

nesneleri doğru bir şekilde tespit etmektir. Kamera etraftaki nesneleri net bir şekilde gördükten 

sonra nesne tespit algoritmaları devreye girerek aracın çevresindeki nesneleri tanımasına 

yardımcı olmaktadır. Sensörün fiziksel hali Şekil 4.12’deki gibidir [23] [24]. 

 

  
 

  
 

                  Şekil 4.12 Flir Blackfly S BFS-PGE-16S2C 



33 
 

 

Flir kamera, ekibin kendi ürettiği aracın üstündeki sensör platformuna sabitlenmiştir.  Çevredeki 

nesneleri daha geniş bir açıdan görüntü alabilmesi için aracın üst tarafına yerleştirilmesine karar 

verilmiştir. Şekil 4.13’te gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. 
 

 
 

 

 

 

Tablo 4.1 Flir Blackfly S BFS-PGE-16S2C Sensörünün Teknik Özellikleri [25] 

                             

Şekil 4.13 Flir Kameranın Araçtaki Konumu 
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4.1.6. IMU 

IMU (ataletsel ölçüm birimi) olarak XSens MTi-7 Development Kit sensörünün kullanılması 

planlanmaktadır. Bu sensör, oryantasyon çıkışına ek olarak ayrıca hız ve konum çıkışı veren 

GNNS/INS çözümü sağlamaktadır. MTi sensöründe IMU’larda bulunan jireskop, ivmeölçer ve 

manyetometre haricinde GNSS’den gelen veriler ile barometreden gelen verilerin senkronize 

olup çalışması için XSens’in sensör füzyon algoritmaları kullanılmaktadır. Ham sensör 

sinyalleri, cihazın 3D konumu, hızı ve yönü (yuvarlanma, eğim ve sapma) ile gerçek zamanlı bir 

veri akışı üretmek için 800 Hz'lik yüksek bir veri hızında birleştirmekte ve işlenmektedir [26]. 

Şekil 4.14’te fiziksel görünümü verilmiştir.  

 
 Şekil 4.14 XSens MTi-7 DK Sensörü 

 

XSens MTi-7 DK sensörü aracın arka aksında konumlandırılacaktır.  IMU kullanarak aracın 

pozisyonunu ve oryantasyonunu anlık olarak tespit etmek hedeflenmiştir. Alınan verilerle 

birlikte araçta kullanılacak olan park algoritması ile kontrol algoritmaları geliştirilecektir. Bu 

algoritmaların kullanılmasında özellikle aracın pozisyonu gerekli olduğu için araçta IMU 

sensörü kullanmak ekip tarafından uygun görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.2 VRU ve AHRS için filtre profilleri [27] 
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Bozulma MTi ile birlikte hareket ettiğinde (bir ferromanyetik nesne MTi modülü ile sağlam bir 

şekilde hareket ettiğinde), MTi bu bozulma için kalibre edilebilmektedir. Bozulmalarla 

karşılaşıp hatalı veriler almamak için MTi serisinden sensör kullanılmaktadır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

MTi-7'deki Xsens sensör füzyon algoritması birkaç gelişmiş özelliğe sahiptir. MTi-7 

algoritması, geçici ivmeleri ve manyetik bozulmaları telafi etmek için atalet sensörlerinden ve 

GNSS alıcısından gelen ölçümleri ve tahminleri birleştirerek yön ve konum tahminlerine 

sağlamlık katmaktadır. MTi-7 sınırlı/orta GNSS alımına sahip olduğunda veya hatta hiç GNSS 

alımı olmadığında, MTi-7 sensör füzyon algoritması, filtre ayarlarını mümkün olan en yüksek 

doğruluğu sağlayacak şekilde sorunsuz bir şekilde ayarlanmaktadır. GNSS durumu sürekli 

olarak izlenir ve filtre, mevcut ve yeterince güvenilir olduğunda GNSS verileri kabul 

edilmektedir. Sensör, konum, hız ve yön tahminlerini vermeye devam edecek ancak filtreler ölü 

hesaplamaya dayanmak zorunda kalacağından doğruluğun zamanla düşme ihtimali 

bulunmaktadır. GNSS kesintisi 45 saniyeden uzun sürerse, MTi-7 konum ve hız tahminlerinin 

Şekil 4.15 x=pitch, y=roll, z=yaw Hareketleri 
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çıktısını durdurur ve GNSS verileri tekrar kabul edilebilir hale geldiğinde bu çıktıları 

göndermeye başlar. Aracın konumunu, hızını ve yönünü en doğru ve güvenilir şekilde alıp bu 

verileri amacına uygun bir şekilde kullanabilmek için MTi serisinin MTi-7 DK seti tercih 

edilmiştir [28]. 

 

4.1.7. GPS 

GPS, aracın yeryüzündeki konumunu belirlemek için kullanılmakta olan bir sensördür. GPS 

sistemi, dünyanın yörüngesindeki uydulardan sinyaller alarak kendi küresel koordinatlarını 

belirlemektedir. GPS sensörü için kullanılması planlanan sensör ise Applanix Pos LVX 

sensörüdür. Otonom araçların sürücüsüz araç olmasından dolayı GPS kullanmak, aracın 

hedeflenen konumu bulurken daha güvenilir ve doğru bir rota oluşturmasına oldukça katkı 

sağlamaktadır. Bu sensörün Şekil 4.16’da fiziksel görünümü bulunmaktadır [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applanix POS LVX, kara tabanlı mobil haritalama ve rehberlik uygulamaları için istikrarlı, 

güvenilir ve tekrarlanabilir bir konumlandırma çözümü oluşturmak için anket dereceli GNSS ile 

entegre atalet teknolojisini kullanan kompakt, tam entegre, anahtar teslimi bir konum ve 

yönlendirme sistemidir. Optik, kızılötesi ve lidar dahil olmak üzere birçok sensör türüyle 

kolayca entegre olan POS LVX, küçük, hafif bir form faktöründe Ataletsel Destekli Gerçek 

Zamanlı Kinematik (IARTK) konumlandırma sunmaktadır. POS LVX, sağlam, dayanıklı bir 

muhafaza içine yerleştirilmiştir ve küçük araçlara, otonom platformlara ve her türden dar 

alanlara kolayca dahil edilebildiği için otonom araçta kullanılması planlanmaktadır [30]. 

 

Kompakt ayak izi ve entegrasyon kolaylığı ile POS LVX otonom araçların ihtiyaçlarını 

karşılamak için yazılım dengeleme teknolojisi ile kalibre edilmiş yerleşik atalet sensörleri 

bulunmaktadır ve araçta haritalama yapılırken kullanılması hedeflenmektedir. Hassas, yüksek 

hızlı, düşük gecikmeli, gerçek zamanlı veriler üretmesinden dolayı tercih edilmiştir. Tablo 4.3’te 

sensörün özellikleri verilmiştir [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.16 Applanix Pos LVX Sensörü 

Tablo 4.3 Applanix Pos Lvx Sensörünün Genel 

Özellikleri (15) 
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Applanix POS LVX sensörü, aracın arka aksına konumlandırılması planlanmaktadır. GPS 

sensörünü IMU sensörü ile aynı amaç için kullanılması hedeflenmektedir. GPS ile aracın 

konumu bulunarak yarış pistinde sorunsuz bir şekilde kontrol algoritmaları çalıştırılıp parkur 

tamamlandıktan sonra ise park edilmesi düşünülmektedir. 

 

 

4.2. Araç Üstü Sensör Entegrasyonu 
Sensör yerleşimi için yapılan araştırmalar sonucu otonom araçlarda farklı kombinasyonlar 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu kombinasyonlar arasından sensörlerden en verim alınabilecek 

şekilde bir konumlandırmaya karar verildi. Ayrıca aracımızın çevresini doğru bir şekilde 

algılayabilmesi için monte edilecek en uygun noktalar aşağıdaki kriterler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. 
 

            • Sensörler birbirlerinin görüş alanlarını engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. 
 

            • Birden fazla sensör kullanma durumunda sensörlerin görüş alanları birbirinden farklı 

olmalıdır. Aksi halde bir nesnenin arkasında kalan diğer nesne algılanmayabilir. 
 

• Kör noktalar göz önünde bulundurularak algılanmak istenen nesneler görüş alanında 

kalacak şekilde planlama yapılmıştır. 
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Şekil 4.17 Araç Üstü Sensör Entegrasyonu 

 

4.3. Sensörlerin Füzyonu   
Araçta kullandığımız sensörlerden kamera, trafik işareti tespitinde kullanılabilecek renkli ve iki 

boyutlu bir görüntü üretmektedir. Öte yandan otonom sürüş yazılımının karar verme 

algoritmasının girdilerinden biri tabelaların araca göre olan konumudur fakat kamera tek başına 

bu bilgiyi verememektedir. Burada devreye lidar girmektedir, lidar bize üç boyutlu bir veri 

vermektedir. Trafik işaretlerini tespit etmek ve konumlarını bulmak için lidar ve kamerayı 

füzyonlamamız gerekmektedir. Bu işlem için lidar – kamera kalibrasyonu yapılmıştır. 6.3. 

Nesne Lokalizasyonu başlığında kamera – lidar sensör füzyonu algoritması anlatılmıştır.  

 

 

Algoritmanın genel diyagramı aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

            Şekil 4.18 Kamera - Lidar Sensör Füzyonu 
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5. Araç Kontrol Ünitesi  

Araç Kontrol Ünitesi, ana bilgisayardan gelen verilerin işlenmesi ve bu veriler doğrultusunda 
sürücü hakimiyeti olmadan hızlanma, fren ve direksiyon kontrolü sağlayan bir sistemdir. 

Elektriksel Sistemin Genel Blok diyagramı Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Bu kapsamda Araç 
Kontrol Ünitesi; Araç İçi Haberleşme Sistemi, USB’den CAN dönüştürücü, Sürüş Kontrol 

Sistemi ve Kablosuz Kontrol Sistemi bölümlerinden oluşmaktadır. 
 

5.1. Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araç içi haberleşme sistemi, otonom araçlarda çeşitli elektronik birimler arasında etkili bir 

iletişim sağlar. Bu mevcut ağlar karmaşık bir yapıya sahip olduğundan birçok birim emniyet 

öncelikli olarak çalışmaktadır. Bu bağlamda çeşitli haberleşme protokolleri kullanılabilmektedir. 

Controller Area Network (CAN) protokolü orta hızlı uygulamalarda (250 kbps ve 500 kbps) 

sıkça kullanılırken FlexRay yüksek hızlı uygulamalarda 3 (10mbps), LIN ise çoğunlukla düşük 

hızlı uygulamalarda kullanılmaktadır. CAN ve LIN, standartlaştırılmış protokollerdir ve 

araçlardaki en popüler protokoller arasında yer almaktadır [32]. 

CAN, otomotiv elektroniğinde sıklıkla kullanılan yüksek güvenlikli bir seri haberleşme ağıdır. 

Onlarca kablo kullanmak yerine, tek bir hat üzerinden birden fazla birim ile etkin bir şekilde 

yüksek hızlarda veri alışverişi sağlanabilmektedir. Bu nedenle araç içerisinde haberleşme, CAN 

Controller Area Network haberleşme protokolü ile sağlanması planlanmaktadır. Böylelikle 

motor sürücü, batarya yönetim sistemi, ana bilgisayar ile haberleşme tek bir hat üzerinden 

iletişimin sağlanması planlanmaktadır. 

 

Şekil 5.1 CAN Ağ Yapısı 

 

CAN ağ yapısı Şekil 5.1’de gösterilmektedir [33]. CAN haberleşme hattı fiziksel ve uygulama 

katmanlarında oluşmaktadır. Fiziksel katmanda, veri yolu üzerindeki düğümler arasındaki 

sinyali iletmek için nominal karakteristik empedansı 120 ohm olan bükülmüş bir çift kablo 

kullanılmaktadır. Hattı oluşturmak için kullanılan kablo her iki uçta da sonlandırılmıştır. CAN-H 

ve CAN-L sinyalleri ile ilgi veri akışı CAN denetleyicisine iletilir ve fiziksel katmanın 

donanımsal kontrolünden geçerek mikrodenetleyiciye iletilir. Mikrodenetleyici ile uygulama 

katmanındaki kontrolleri yapılarak ilgili veri paketi elde edilir. 

CAN protokolündeki dağınık kontrol dağılımın belirlenmesinde kullanılan yöntem SAE J1939 

haberleşme protokolü tasarımı ve uygulaması üzerine yazılmış olan kaynak referans alınarak 

derlenmiştir. Bu dağılımın belirlenmesinde aşağıdaki adımlar izlenmektedir [34] :  

 • Mesajların gruplandırılması: Bir düğümün göndereceği veri sayısına göre mesaj çerçevesi 

belirlenir. İlgili mesajlar aynı çerçevede gönderilmelidir.  
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 • Mesajların gönderim sıklığının belirlenmesi: Gönderim sıklığı mesajın önceliğe bağlı olarak 

farklılık gösterir. Mesajın önemine bağlı olarak 10ms ile 1s arasında gönderim sıklığı 

ayarlanabilir.  

 • Mesaj önceliğinin belirlenmesi: Ayarlanabilecek 8 adet öncelik değeri vardır. 0 en yüksek 7 en 

düşük öncelik değeridir. Öncelik ayarı yapılmayan bütün mesajlar öncelik ayarı 3’tür.  

 • Adresin belirlenmesi: Her bir düğümün adresi o düğüme özel ve tek olmalıdır. Her düğüme 

yalnızca bir adres verilebilir. 

• Mesaj gönderim yönteminin seçilmesi: Mesajlar periyodik gönderim (Time Triggered) veya 

talep gönderimi (Event Triggered) olarak gönderilebilir. 

 

5.1.1. CAN Mesajlaşma Yapısı 

CAN haberleşme sisteminde araç içerisindeki verilerin paketlenmesi bir standarta bağlanmıştır. 

Oluşturulan standartta veriler çözünürlük önceliklerine göre kesirli sayılardan tam sayılara 

dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bellekte 4 bayt olarak depolanan kesirli sayılar 2 bayta 

düşürülmüştür. Bu dönüşümden sonra 8 bayt olan CAN Bus çerçevesine ilgili veriler birer bayt 

olarak paketlenmiştir. CAN hattındaki her 8 baytlık veri paketi kendine has kimliğe sahiptir. 

Araç içi haberleşme sistemine bağlı bulunana motor sürücü, batarya yönetim sistemi, sürüş 

kontrol Sistemi ve USB’den CAN dönüştürücü olmak üzere 4 birim bulunmaktadır. Bu birimler 

belirli sürelerde hatta veri iletmektedirler. Böylelikle mesajların çakışmasını en aza indirerek 

haberleşmeyi daha iyi hale getirilmesi hedeflenmiştir.  

Tablo 5.1 Hat Veri Trafiği verilmiştir. 
 

Tablo 5.1 Hat Veri Trafiği 

Mesaj Kimliği (Hex) Birim Çevrim Süresi (ms) 

0x401 Motor Sürücü 100 

0x500 Motor Sürücü 10 

0x15550000 Sürüş Kontrol Sitemi 47 

0x1555AAA0 Ana Bilgisayar 100 

0x1555BBB0 Batarya Yönetim Sistemi 73 

0x1555BBB1 Batarya Yönetim Sistemi 79 

Bu kimlik numaraları hat içerisinde düşük kimlikli öncelikli olarak okunacak şekilde 

tanımlanmıştır. Bu sebeple Sürüş Kontrol Sistemi’nin hatta göndermiş olduğu verilen en küçük 

kimlik numarasına sahip olacak şekilde seçilmiştir. Bu mesaj ID’si ile araç içerisindeki güvenlik 

mesajları iletilmiştir.  

0x500 ID’si ile motor sürücüye bara akımı ve referans hız değeri iletilmektedir. 0x401 mesaj 

ID’si ile motor anlık hız değeri elde edilmektedir. 

0x1555AAA0 mesaj ID’si ile ana bilgisayardan referans hız değeri, direksiyon ve fren 

durumlarına ait veriler alınmaktadır. 

0x1555BBB0 ve 0x1555BBB1 mesaj ID’leri ile de batarya yönetim sisteminden batarya 

gerilimi, akımı ve hücre durumlarına ait bilgiler elde edilmektedir. 
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5.2. USB’den CAN Haberleşme Protokolüne Dönüştürücü 

Otonom algoritmalarının geliştirildiği ana bilgisayarın veri çıktılarının doğrudan haberleşme 

sistemine bağlanması gerekmektedir fakat günlük hayatta kullandığımız bilgisayarların CAN 

ağına doğrudan bağlanabileceği bir portu bulunmamaktadır. Herhangi bir bilgisayarda 

geliştirilen algoritmaların Elektronik Sürüş Kontrol Sisteminde test edilebilmesi için Universal 

Serial Port (USB)’den CAN haberleşme protokolüne dönüşümünü sağlayan donanım ve 

yazılımın tasarlanması amaçlanmıştır. Böylelikle geliştirilen algoritmaların kolaylıkla test 

edilebilmesine imkân sağlanabilmektedir. Tasarlanan USB’den CAN haberleşme sistemine ait 

blok diyagramı Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5.2 USB'den CAN Dönüştürücü Blok Diyagramı 

 

Tasarlanan bu dönüştürücü ana bilgisayardan gelen hızlanma, fren ve direksiyon açısı gibi 

komutları hem CAN hattına gönderebilecek hem de CAN hattında olan diğer verilerin de alınıp 

yine USB ile bilgisayara gönderilmesi planlanmaktadır.  

Tasarlanması bu dönüştürücü ana bilgisayardan gelen hızlanma, fren ve direksiyon açısı gibi 

komutları hem CAN hattına gönderebilecek hem de CAN hattında olan diğer verilerin de alınıp 

yine USB ile bilgisayara gönderilmesi planlanmaktadır. Bilgisayara gelen bu verilen anlaşılır bir 

arayüz ile kullanıcıya gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu ara yüz CAN hattında 

bulunan veriler bilgisayarda toplayabilecek ve sürüş sonrası bu verilerin analiz edilebilmesi 

olanak sağlayabilecek şekilde tasarlanması planlamaktadır.  

Kullanılması gereken mikrodenetleyicinin donanımsal tasarım sürecinde öncelikle CAN 

haberleşme protokolü ve USB haberleşme protokolü aynı anda kullanılabiliyor olması ve bunun 

yanı sıra yüksek hızlı USB haberleşmesini desteklemesi gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan 

araştırmalar sonucunda ST firmasına ait ARM Cortex-M0 ailesinden olan STM32F072 

mikrodenetleyicisi kullanılması planlanmaktadır. Yazılımsal olarak algoritma şu şekilde 

olmalıdır, bilgisayardan gelen verilerin USB aracılığı alınmalı ve CAN haberleşme protokolüne 

uygun bir şekilde paketlenmelidir. CAN frame yapısı Şekil 5.3’te gösterilmiştir. Frame uygun 

şekilde paketlenen mesajlar hatta gönderilir ve işlem tamamlanmış olur.  

 

 
 

Şekil 5.3 CAN Paket Yapısı 
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Bu işlemin tersi gerçekleştirilirken de CAN hattından alınan mesaj ve bu mesajın bilgileri 

tasarlanması planlanan bir paket formatında paketlenir ve USB aracılığı ile bilgisayara yollanır 

bilgisayara gelen bu veriler ara yüzde çözülür ve kullanıcıya gösterilir. Donanımsal ve 

yazılımsal detaylı bilgilere Özgün Değerler Bölümü’nden ulaşılabilmektedir.  

 

5.3. Sürüş Kontrol Sistemi 

Sürüş Kontrol Sistemi ile ana bilgisayardan gelen verilerin işlenmesi ve bu veriler doğrultusunda 

sürücü hakimiyeti olmadan araç içi haberleşme sistemini kullanarak hızlanma, fren ve 

direksiyon kontrolü sağlayan bir sistem tasarlanması planlanmaktadır. Sürüş Kontrol Sistemi 4. 

Araç Özellikleri bölümünde gösterilen elektromekanik bir sistemin kontrolünü sağlamaktadır. 

Bunun ile birlikte araç içerisindeki veri akışının takibinin sağlanması ile bir sorun meydana 

geldiğinde koruma algoritmalarının devreye girmesi, kablosuz haberleşme sistemi kullanarak dış 

istasyonuna araç içerisindeki veri akışının iletilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda tasarlanması 

planlanan Sürüş Kontrol Sistemi Genel Blok Diyagramı Şekil 5.4’te gösterilmektedir.  

 
Şekil 5.4 Sürüş Kontrol Sistemi Genel Blok Diyagramı 

Sürüş Kontrol Sistemi Kartı’nda 3 farklı gerilim seviyesi bulunmaktadır. Giriş gerilimi 24V 

olarak belirlenmiştir ve fren ve direksiyon kontrolünde kullanılan DC motorlar bu gerilim 

seviyesinde beslenmektedirler. Bunun yanında 3.3V ve 5V gerilim seviyeleri devrede bulunan 

bütün sistemin kontrolünü sağlamak için mikrodenetleyici, DC motorların uygun bir şekilde 

kontrolünün sağlanması için H köprü motor sürücü devreleri, direksiyon ve fren konumlarının 

belirlen bilmesi için lineer potansiyometre, araç içi haberleşme sistemine ulaşabilmek için CAN 

entegresi ve kablosuz haberleşme sistemi için kullanılmıştır.  

Sürüş Kontrol Sistemi, sensörlerden veri alıp direksiyon ve fren için kullanılması planlanan DC 

motorları kontrol edebilme, PID kontrol sistemini gerçekleştirebilme, Motor Sürücü, Batarya 

Yönetim Sistemi ve ana bilgisayar ile CAN haberleşme protokolü ile haberleşebilme ve veri 

akışını kontrol ederek kablosuz bir sistem ile iletebilme yeteneklerine sahip olması 

planlanmaktadır. Bu kapsamda donanım isterleri belirlenerek gerekli sürüş kontrol kartı tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Mikrodenetleyici, Elektronik Sürüş Kontrol Sistemi’nin kalbini oluşturmaktadır. Araç 

içerisindeki motor sürücü, batarya yönetim sistemi ve USB’den CAN dönüştürücü 

birimlerimlerinden CAN haberleşme protokolü ile verileri elde ederek aracın güvenlik 

kontrolünü sağlamakta bununla birlikte aracın direksiyon, fren ve hız kontrolünü sağlayarak 

aracın insansız bir şekilde kontrol edilebilmesini gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle 

mikrodenetleyicinin yüksek hızlarda işlem yapabilme kapasitesine sahip olması, kod belleğinin 

uygun boyutta olması farklı haberleşme protokollerine sahip olması, analog bir sinyali 
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işleyebilmesi ve uygun frekanslarda darbe sinyali oluşturabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

mikrodenetleyicinin seçilmesi ve donanım tasarımının uygun bir şekilde yapılması 

amaçlanmıştır. 

Fren ve direksiyon sisteminde bulunan DC motorları sürmek için H köprü DC motor sürücü 

devre topolojisi kullanılmıştır. Şekil 5. 5: H Tipi DC Motor Devre Topolojisi gösterilmektedir.  

H Köprü devre topolojisi 4 adet anahtardan oluşmaktadır. Anahtar-1 ve Anahtar-4 iletim 

durumuna getirildiğinde uygulanan gerilime bağlı olarak DC motor saat yönünde hareket etmeye 

başlarken, Anahtar-2 ve Anahtar-3 iletim durumuna getirildiğinde saat yönü tersine doğru 

hareket etmektedir. Bu doğrultuda direksiyon ve fren kontrolü için iki yönlü hareket edebilme 

yeteneği elde edilebilmektedir. DC Motor sürücü için hazır entegreler kullanmak yerine yarışma 

şartlarına ve araç ağırlıklarına uygun olarak akım ve gerilim verebilen yarım köprü dönüştürücü 

devre elemanları kullanılarak tasarlanması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 5. 5: H Tipi DC Motor Devre Topolojisi 

Sürüş Kontrol Sistemi Kartı, motor sürücü, batarya yönetim sistemi ve ana bilgisayardan elde 

ettiği verileri kablosuz bir haberleşme yöntemini kullanarak dış ortama aktarması planmıştır.  Bu 

veriler batarya yönetim sisteminden elde edilen batarya gerilim ve akım değerleri, motor 

sürücüden elde edilen hız değeri, sürüş kontrol sisteminden elde edilen direksiyon açısı verisidir.  

 

5.3.1. Sürüş Kontrol Sistemi Devre Tasarımı 

5.3.1.1. Gerilim Seviyeleri 

Tasarlanan Sürüş Kontrol Test kartı üzerindeki entegreler ve mikrodenetleyici için farklı gerilim 

seviyeleri gerekmektedir. Bu gerilim seviyeleri arasında dönüşüm sağlamak için iki farklı güç 

dönüştürücü birimi oluşturulmuştur.  

Sistemin ana beslemesi 24V olup, öncelikle bu gerilim seviyesi birçok entegrenin çalışma 

gerilimi olan 5V seviyesine düşürülmektedir. Dönüşümü sağlamak için anahtarlamalı güç 

kaynağı SMPS (Switch Mode Power Supply) olan MP1584EN seçilmiştir. MP1584EN 1.5MHz 

anahtarlama frekansına sahip, 3A’e kadar çıkış verebilen, giriş gerilim 4.5V-28V arasında 

değiştirilerek çıkış gerilimi ayarlanabilen ve %94 verimle çalışabilen MP1584EN anahtarlamalı 

güç kaynağı entegresi seçilmiştir. Daha yüksek anahtarlama frekansına sahip olduğundan boyut 

ve maliyet olarak daha düşük seviyelerde olmaktadır. Bu sayede tasarım ve maliyet açısından bir 

avantaj sağlamıştır. Şekil 5. 6: MP1584EN 5V DC-DC Dönüştürücü gösterilmektedir. 
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Şekil 5. 6: MP1584EN 5V DC-DC Dönüştürücü 

Mikrodenetleyici ve bazı sensörlerin gerilim seviyesi 3.3V’tur. Bu nedenle devre tasarımına 

5V’tan 3.3V gerilim seviyesine düşürücü ZETEX firmasına ait ZLDO1117G33TA entegresi 

kullanılmasına karar verilmiştir.  Gürültülere karşı dayanıklık kazanmak için giriş ve çıkışlara 

100nF ve 10uF seramik kapasite konulmuştur. Gerilim seviyelerine ait devre şeması Şekil 5.7’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.7: ZLDO1117 3.3V LDO 

 

5.3.1.2. Motor Sürücü Devre Tasarımı 

Fırçalı DC motor sürmek için H köprü devresi kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun için 

Infineon firmasına NovalithIC ailesine ait BTN8982TA yüksek akım sağlayabilen yarım köprü 

devre elemanı kullanılması planlanmaktadır. Bu yarım köprü devresi, ayarlanabilir anahtarlama 

frekansı, aşırı akım, aşırı gerilim korumaları, düşük gerilim koruması, kısa devre koruması, ölü 

zaman bölgesi, aşırı sıcaklık korumalarına sahiptir. Böylelikle sistem kullanılacak motorun ve 

gerçekleştirilecek uygulamalarda güvenliği sağlanmış olmaktadır. Bunların yanında giriş gerilim 

aralığı 5V ile 40V arasında olması, nominal akım değeri 30A ve pik akım değeri 70A olması, 

anahtarlar iletim durumundaki iç dirençleri yüksek kenarda 7.5mΩ ve alçak kenarda 6.7mΩ gibi 

oldukça düşük olması, mikrodenetleyici ile arada bir devreye ihtiyaç duyulmadan anahtarlama 

yapılabilmesi tercih edilmesinde önemli yer tutmuştur. Şekil 5. ’de kullanılması planlanan yarım 

köprü BTN8982TA’ya ait devre yapısı verilmiştir [35]. 
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Şekil 5. 8: BTN8982TA Yarım Köprü Devre Elemanı 

Motor sürücüsüne ait devre şeması Altium programında çizilmiştir. BTN8982TA devre 

elemanında 7 farklı pin bulunmaktadır. Bunlar; PWM giriş pini IN, devre elemanını 

etkinleştirme pini INH, slew rate belirlemek için SR pini, aşırı akım belirtme pini IS, çıkış pini 

OUT. Üretici firmanın tavsiye etmiş olduğu devre tasarımı gerçekleştirilerek devre şeması 

oluşturulmuştur.  

Devre tasarımı gerçekleştirilmeden önce LTSPICE programı kullanılarak devre tasarımın 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Devre tasarımı gerçekleştirilirken üretici firmanın referans 

tasarımı dikkat edilerek uygulanmıştır. Şekil 5. ’da simülasyon için devre tasarımı 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 9: BTN8982TA LTSPICE Devre Simülasyonu 

Devre tasarımında IN pini için 10KHz frekansında %50 doluluk oranında sinyal uygulanmıştır. 

Referans tasarıma uygun olarak slew rate ve akım output devresi tasarlanmıştır. Şekil 5. 10’da 

anahtarlamaya göre motordan geçen akım simüle edilmiştir. 
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Şekil 5. 10: LTSPICE BTN8982TA Simülasyonu 

Direksiyon kontrolü için kullanılacak olan motor sürücü devre tasarımı ALTIUM devre çizim 

programı kullanılarak devre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Devre tasarımı gerçekleştirilirken 

üretici firmanın referans değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bara kapasitesi olarak 

470uF elektrolitik kapasite kullanılmıştır. Bunların yanında olabilecek gürültülere karşı 

etkilenmemesi için 100nF ve 10uF kapasite devreye eklenmiştir. Altium programı kullanılarak 

tasarlanan devre şeması Şekil 5. ’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 11: Direksiyon Kontrolü için Devre Tasarımı 

Fren kontrolü için direksiyon kontrolündeki motor sürücü devre tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 5. 12: Fren Kontrolü için Devre Tasarımı gösterilmektedir. 
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Şekil 5. 12: Fren Kontrolü için Devre Tasarımı 

 

5.3.1.3. CAN Haberleşeme Devre Tasarımı 

Araç üzerinde kullanılacak olan CAN Bus haberleşme sistemi için uygun donanım tasarımı 

geliştirilmiştir. Geliştirilen donanımlarda otomotiv standartları göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bu bağlamda seçilen ürünler otomotiv standartlarında olup araç içerisinde kullanılacak olan 250 

Kbps seviyesinde CAN Bus haberleşme hattı için uygun entegre seçilmiştir. Bu entegre 

TCAN1042-Q1 CAN Dönüştürücü entegresidir. TCAN1042-Q1 entegresi J2284 standartına 

uygun olarak tasarlanmış olup yüksek hızlı (500 Kbps) CAN Bus hatları için otomotiv 

sektöründe sıkça kullanılmaktadır [36]. 

Tasarlanan CAN Bus hattı ISO 11898 standartına uygun olarak CANH, CANL ve ortak bir 

topraklama sinyalinden oluşturulmuştur. Yine bu standart kapsamında yansımaları en aza 

indirmek için hattın her iki ucuna da 120 ohm’luk sonlandırma dirençleri konulmuştur. Aynı 

zamanda CAN hattında gürültü bağışıklığını arttırmak için hat üzerinde bulunan bütün kablolar 

bükülmüş çift telli ve yalıtımlı olarak seçilmiştir [37] [38]. Sonlandırma direnci olarak 

konulacak olan 120 ohm’luk direnç 61.9 ohm olarak iki parçaya ayrılmış ve bir kapasiteyle 

birlikte alçak geçiren RC filtre oluşturularak hat sonlandırılmıştır. Bu sayede hat üzerindeki 

gürültülerin minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda CAN hattına eklenen TVS 

diyot entegresi ile ESD (Electro Static Discharge) koruması sağlanmıştır. Hattın girişine konulan 

Ortak Mod Bobinleri (Common Mode Chokes) gürültüyü azaltmak için etkili bir araçtır [8]. Bu 

bobinler ortak mod sinyalleri için yüksek empedans sağlarken diferansiyel sinyaller için düşük 

empedans sağlamaktadır. Hatta etki eden herhangi bir gürültü CANH ve CANL hattına aynı 

oranda etki edeceğinden her iki telde sinyalin taşındığı noktada bu gürültüyü süzmek için 

kullanılan Ortak İşaret Bastırma Oranını (CMRR) ortak mod bobinleri ile arttırarak gürültülerin 

bastırılması amaçlanmıştır. 
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Şekil 5. 13: TCAN1042 Devre Tasarımı 

 

5.3.1.4. Mikrodenetleyici 

Otonom aracın en önemli devre elemanıdır. Mikrodenetleyici, aracın; direksiyon, fren ve hız 

kontrolünü sağlayan ve aynı zamanda araç içi haberleşme sistemi ile araç içi verileri kontrol 

eden bir birimdir.  

Mikrodenetleyici seçiminde öncelikle yüksek frekansta işlem hızı olması ve yeterli sayıda 

UART, CAN, PWM, ADC çevre birimlerinin bulunması, etkin bir kontrol sistemleri 

tasarlanması sebebiyle ST firmasına ait STM32F103C8T6 mikrodenetleyicisinin Sürüş Kontrol 

Sisteminde kullanılması planlanmaktadır [39]. Şekil 5.  Mikrodenetleyici Şematik Gösterimi 

gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 5. 14: Mikrodenetleyici Şematik Gösterimi 
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100nF ve 10uF kapasite kullanarak mikrodenetleyiciden yansıyan gürültülerin diğer devre 

elemanlarına gitmesini engellemekte hem de motor sürücüde anahtarlamadan kaynaklı olarak 

gürültünün mikrodenetleyiciye gitmesini engellemektedir. Şekil 5. 15: Filtre Devresi 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 15: Filtre Devresi 

Devre tasarımında 8Mhz kristal osilatör, resetlemek için bir buton devresi, programlama için 

Serial Wire, program belleğini belirlemek için Boot ayarlama devreleri bulunmaktadır. Devre 

tasarımları Şekil 5. 16’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 16: Mikrodenetleyici Devre Tasarımları 
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Şekil 5. 17: Konnektor Şematik Gösterimi 

 

5.3.2. Sürüş Kontrol Sistemi Kartı PCB Tasarımı 

 
Şekil 5. 1: Sürüş Kontrol Kartı Alt Layer PCB Tasarımı 

 
Şekil 5. 19: Sürüş Kontrol Kartı Üst Layer PCB Tasarımı 
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Şekil 5. 20: Sürüş Kontrol Sistemi Kartı Altium Görseli 

 

 
Şekil 5. 21: Sürüş Kontrol Sistemi Devre Kartı Altium Görseli 

 

 

5.3.3. Baskı Devre ve Dizgi 

 

 

     Şekil 5. 22: Sürüş Kontrol Kartı PCB 
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Şekil 5. 13: Sürüş Kontrol Kartı Dizgisi 

 

 

Şekil 5. 24: Sürüş Kontrol Kartı ve Altium Tasarımı 

 

 

 

 

5.3.4. Sürüş Kontrol Sistemi Yazılım Algoritması 

Sürüş Kontrol Sistemi, ortak haberleşme sistemini kullanarak elde ettiği verileri kablosuz bir 

sistem kullanarak dış bir istasyona aktarabilen, üzerinde bulunan H köprü devresi ile fren, 

direksiyon için kullanılan DC motoru kontrol edebilen ve hız kontrolü sağlayan komplex bir 

sistemdir. Bu nedenle bu sistemin yazılımsal mimarisi büyük bir titizlik ile yapılarak yüksek bir 

güvenlikle gerçekleştirilmelidir.  

Sürüş Kontrol Sistemi ile sistemin genel kontrolü öncelikle ana bilgisayarda oluşturulan giriş 

değerleri USB’den CAN dönüştürücüsü kullanarak elde edilmektedir. Anlık olarak direksiyon 

ve fren konumu Lineer Potansiyometre ile elde edilebilmektedir. Böylelikle istenilen konum ve 
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gerçek konum arasında bir bağıntı oluşturulabilmektedir. Bunun sonucunda PID kontrol sistemi 

kullanılarak motor sürücülere uygun yönde ve dolulukta bir PWM üretilmesi sağlanarak 

motorlar hareket ettirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle direksiyon ve fren kontrolünün 

sağlanması hedeflenmektedir. Şekil 5.25’te Sürüş Kontrol Sistemine ait blok diyagramı 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 5.25 Kontrol Sistemi Blok Diyagramı 

 

CAN haberleşme sisteminin kullanılmasıyla araç içi veri akışının takibinin yapılması ve sorun 

teşkil edebilecek değerlerin tespit edilmesi durumunda koruma algoritmasının devreye girmesi 

ile sistemin ana enerji kaynağının kesilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda batarya yönetim 

sisteminde batarya SoC, SoH verilerinin kontrol edilmesi, batarya paketinin gerilim, akımı ve 

bataryanın sıcaklık verilerin istenilen aralıkta olup olmadığı tespit edilmesi, motor sürücüde faz 

akımları, bara akımlarının istenilen limit aralıklarında olduğu kontrol edilmesi planlanmaktadır. 

Aksi taktirde bir kısa devre sorunu tespit edildiğinde batarya yönetim sistemine enerji kesimi 

için bir mesaj gönderilmesi planlanmaktadır. Bunlara ek olarak hem kullanıcı arayüzü 

oluşturmak hem de aracın çarpma durumlarına karşı müdahale edebilmek için Kablosuz 

Haberleşme Sistemi bulunmaktadır. Böylelikle kullanıcı tarafından araç içerisindeki kritik 

öneme sahip verilerin görüntülenebilmesi, takip edilebilmesi ve kullanıcının bir sorun fark ettiği 

durumda dışarıdan aracın enerjisini veya itki sistemine müdahale edebilmesi hedeflenmiştir.  

Yazılımı gerçekleştirmeden önce belirlenen mikrodenetleyiciye ait sistem konfigürasyonları 

yapıldıktan sonra sürüş kontrol sistemi için belirlenen UART, CAN, ADC, TIMER çevre 

birimleri belirlenmiştir. Daha sonra kullanılan çevrebirimlerine ait GPIO’lar STMCubeMX 

programı kullanılarak mikrodenetleyici üzerinde belirlenmiştir. Aynı program üzerinde 

kullanılacak çevrebirimlerine ait konfigürasyonlar belirlenip C programlama dili kullanılarak 

yazılımın gerçekleştirileceği ortam oluşturulmuştur.  

Şekil 5. 26’da STMCubeMX programı konfigürasyonuna ait görsel verilmektedir. 

 

Şekil 5. 26: STMCubeMX Programı Konfigürasyonu 
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Gömülü sistem üzerinde birçok çevrebirim kullanılmaktadır. Bu çevrebirimlerin arasında 

çakışma yaşanmaması için sistem içerisinde 5 farklı task yapısı oluşturulmuştur. Şekil 5. 27’de 

sistemin temel yapısı gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. 27: Sürüş Kontrol Sistemi Temel Task Yapısı 
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Sistem başladıktan sonra, kullanılan UART, CAN, ADC, TIMER gibi çevrebirimlerini başlangıç 

konfigürasyonları tamamlandıktan sonra, sistem içerisinde oluşturulan bir 2.5KHz frekansında 

oluşturulan bir TIMER ile sistemler arasında görev sürelerini belirlemek için 5 farklı frekansta 

görevlendirme bayrakları oluşturulmuştur.  

2.5KHz’lik görevlendirme sistemin direksiyon ve fren kontrolü için oluşturulmuştur. Direksiyon 

ve fren sisteminin kontrolü DC motorlar ile gerçekleştirilmektedir. Burada lineer 

potansiyometreden elde edilen ADC değeri direksiyonun açısını elde edebilmek için 

kullanılmıştır. Elde edilen ADC değeri uygun filtrelerden geçilerek daha stabil bir değer elde 

edilmiştir. Filtrelenen ADC değeri ile direksiyon açısının sınırlarına göre bir haritalama 

oluşturulmuştur ve sistemin kontrolü için gereken anlık direksiyon açı değeri elde edilmiştir. 

İstenilen direksiyon açı değeri ile ve lineer potansiyometre ile elde edilen anlık açı değeri 

belirlendikten sonra PID kontrolöründen geçirilerek DC motorların hareketini sağlayan motor 

sürücü anahtarlama sinyalinin frekansına ait olan doluluk oranı belirlenmiş ve o doluluk 

oranında motor sürücü devresine sinyal uygulanmaktadır. Böylelikle Direksiyon ve Fren 

kontrolü gerçekleştirilmiştir. Şekil 5. 28: 2.5KHz Görevlendirme Yapısı gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 28: 2.5KHz Görevlendirme Yapısı 

100Hz’lik görevlendirme, aracın hızına ve fren sistemine bağlı olarak araçta bulunan fren 

ışıklarını yakması için tasarlanmıştır. Burada aracın hızının 0 olduğu ve frenin kullanıldığı 

durumlarda fren ışığının yanması kontrol edilmektedir. 

10Hz’lik görevlendirme, ana bilgisayardan elde edilen hız verisinin iletilmesi ve motor 

sürücünün akım limitlerinin gerekli kontrollerden geçirildikten sonra motor sürücüye iletilmesi 

için oluşturulan bir görevlendirmedir. Sürüş Kontrol Sistemi ile Motor Sürücü birimleri CAN 

haberleşmesini kullanarak haberleşmektedir. Motor sürücüye aktarılan hız ve akım değerleri 

16’lık tabanda gösterilen 0x501 standart ID’si kullanılarak gönderimi gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 5. 29: Motor Sürücüye Gönderilen CAN Mesaj Algoritması gösterilmektedir. 
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Şekil 5. 29: Motor Sürücüye Gönderilen CAN Mesaj Algoritması 

5Hz’lik görevlendirme yapısı araç içinden birimlerden elde edilen verilerin ve direksiyon 

verilerinin kablosuz iletişimin sağlandığı dış ortama aktarılan görevlendirmedir.  

Öncelikle motor sürücü, batarya yönetim sistemi, USB’den CAN dönüştürücüsü ve sürüş 

kontrol sisteminden veriler elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen veriler bir buffer içerisinde 

toplanmaktadır. Oluşturulan buffera 1 byte’lık başlık ve sonuna buffera ait 2 byte’lık CRC verisi 

eklenerek veri güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Toplanan paket UART haberleşme 

protokolü kullanılarak iletimi sağlanmıştır. Şekil 5. 30: Telemetri Verisinin İletilmesi 

gösterilmektedir. 
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Şekil 5. 30: Telemetri Verisinin İletilmesi 

47ms task ile batarya yönetim sistemi ile iletişim için kullanılmaktadır. Batarya yönetim sistemi, 

motor sürücünün DC bara kapasitelerini şarj etmek için sürüş kontrol sisteminden komut 

beklemektedir. Bu komut araç içi haberleşme sistemi CAN haberleşme ile gönderilmektedir. 

Öncelikle motor sürücünün enerji verilmesi için herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. 

Daha sonra gönderilecek veri paketi oluşturulur ve oluşturulan CAN mesajı 0x15550000 

extended ID ile iletimi sağlanır. 

Sürüş Kontrol Sistemi, ADC, CAN ve UART çevrebirimleri kesme olarak da 

kullanılabilmektedir. Böylelikle çevrebirimlerinden elde edilen veriler hemen hesaplanıp işleme 

alınabilmektedir.  

ADC kesmesi direksiyon açısı için kullanılan Lineer Potansiyometre için kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler filtrelenerek kontrol içerisinde kullanılmaktadır. 

CAN ve UART kesmeleri ilgili çevrebirimlerine mesaj geldiğinde akan programı durdurarak 

gelen mesajlar elde edilir. Böylelikle acil durumlarda motor sürücünün, batarya yönetim 

sisteminin güvenlik önlemleri için kontrol sistemi devreye girmektedir. 

 

5.4. Kablosuz Kontrol Sistemi 
 

Kablosuz Kontrol Sistemi ile araç içerisindeki verilerin takibinin sağlanması ve herhangi bir 

sorun anında otonom araca müdahale edebilmesi, enerjisini kesebilme yeteneğine sahip olması 

planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucunda Digi firmasına ait Xbee XBP08-

024-DPWIT kablosuz haberleşme modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. Şekil 5.4’te Xbee 

XBP08-024-DPWIT Haberleşme Modülü gösterilmektedir. 
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Şekil 5.31 Xbee XBP08-024-DPWIT Haberleşme Modülü 

Haberleşme modülü 868 Mhz frekansında çalışmaktadır. Kullandığı Zigbee protokolünün sahip 

olduğu standart sağmal ağ (mesh network) yapısı sayesinde birden fazla modülle aynı anda 

haberleşebilmektedir. Bu protokolde Zigbee modülü Coordinator(koordinatör), 

Router(yönlendirici) ve End Device (son cihaz) olarak konfigüre edilebilmektedir. Bu sayede 

haberleşme mesafesi artırımı kolaylıkla sağlanabilmektedir [40]. Bunun yanında hızlı ve kolay 

kurulabilir olması, düşük maliyet ve uzun pil ömrü özellikleri bu modülün seçilmesinde etkili 

olmuştur. İki adet Xbee modülünden biri verici biri ise alıcı olarak kullanılacaktır. Kablosuz 

haberleşmenin sağlanabilmesi için gerekli olan anten yapısı araştırılacak ve maliyet ve uyum 

açısından en uygun olan anten seçimi yapılması planlanmaktadır.  

Kablosuz Kontrol Sistemi Devre blok diyagramı Şekil 5. 32’de gösterilmektedir. Sürüş Kontrol 

Sisteminden veriyi alabilmek için bir XBEE modülü, gelen veriyi işleyebilmek için bir 

mikrodenetleyici, kullanıcı için veri takibini sağlamak adına bir arayüz ve bu arayüzü 

gösterebilmek adına Nextion firmasına ait 3.5” LCD LED ekran kullanılması, kullanıcının tespit 

ettiği herhangi bir sorun anında acil müdahale edebilmesi, aracın enerjisini kesebilmesi adına 

acil kapatma butonu kullanılmıştır. 

 

Şekil 5. 32: Kablosuz Kontrol Sistemi Devre Blok Diyagramı 

Yarışma kapsamında belirtilen Kablosuz Kontrol Sistemi’nde; uzaktan acil durma butonuna 

basıldığında acil enerji kapanışı, git butonuna basıldığında araç görevine başlayabilecek şekilde 

tasarlanması planlanmaktadır.  

Telemetri sistemi kartında mikrodenetleyici olarak Arduino Nano kullanılmasına karar 

verilmiştir. 
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Şekil 5. 33: Arduino Nano 

Araç içi verilerin aktarıldığı, kullanıcının kolaylıkla algılayabileceği bir arayüz tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu ara yüzün aktarılması için Nextion Firmasına ait 2.4” TFT LCD ekran 

kullanılmıştır.  Şekil 5. 34’te Ekran gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. 34: Nextion 2.4" TFT LCD Ekran 
 

 

 

 

 

5.3.1. PCB Tasarımı ve Baskı Devre 
 

Altium programı kullanılarak tasarlanan telemetri kartının baskı devre işlemlerinin ardından 

dizgi işlemleri gerçekleştirilmiş ve lehimlenmiştir. Şekil 5. 35 Telemetri Kartı Baskı Devre ve 

Lehimleme gösterilmektedir. 
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Şekil 5. 35 Telemetri Kartı Baskı Devre ve Lehimleme 

 

Şekil 5. 36 Baskı Devre ve Lehimleme 
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Şekil 5. 37: Telemetri Kartı 

 

5.3.2. Yazılım Algoritması 

Telemetri sistemi ile araç içerisindeki veriler dış bir istasyona kablosuz bir şekilde 

taşınmaktadır.  

Sürüş kontrol sisteminde paketlenen veriler XBEE kullanılarak telemetri kartına aktarılır. Elde 

edilen veriler                                                        Şekil 5. 38: Telemetri Algoritması ile 

işlenmektedir. 

 

                                                       Şekil 5. 38: Telemetri Algoritması 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

6.1. Sürülebilir Alan Tespiti  

6.1.1. Kamera ile Şerit Tespiti  

Bu aşamada aracın yol üzerindeki konumunu belirleyebilmesi için, aracın kontrol algoritmasına 

girdi olacak şerit noktaları hesaplanmaktadır. Şerit tespit algoritması girdi olarak kamera 

sensöründen gelen görüntü verilerini alır. Aldığı anlık görüntüde, görüntü işleme yöntemlerini 

uygulayarak yol üzerindeki şeritler üzerine şerit noktaları yerleştirir. Tespit edilen bu çizgi ve 

noktalar Lidar ile elde edilen 3 boyutlu ortama yansıtılır ve bu çizgiler ve noktalar doğrultusunda 

aracın düzgün biçimde seyahat etmesi sağlanmaktadır. 

 

Şerit tespit işlemi için kameradan alınan görüntüler, görüntü işleme metotları ile işlenerek şerit 

çizgileri elde edilir. Görüntü işleme metotları için zengin skalası nedeniyle OpenCV tercih 

edilmiştir. Algoritmanın temel olarak uğraştığı problem OpenCV’den aldığımız görüntü işleme 

metotları ile şerit piksellerini ön plana çıkarmak ve görüntü üzerindeki şerit pikseline benzeyen 

diğer pikselleri yok saymaktır. 

 

Şerit tespit etme işleminin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için öncelik olarak 

kameradaki bozulmaların giderilmesi gerekir. Bozulmalar kamera, lens, ışık, açı gibi etkenlerden 

ötürü oluşur ve kamera ile elde edilen görüntüler aslından farklı görünmektedir. 

  

Bozulmalar farklı nedenler yüzünden oluşabilir. Örnek olarak, ışık ışınlarının merceğin kavisli 

kenarlarında çok fazla veya çok az bükülmesi ve bu durumun sonucunda görüntünün 

kenarlarının bozulması radyal bozulma olarak adlandırılır. Bir diğer durumda ise, kamera 

merceği ve sensörün bulunduğu yüzeye paralel olmaması sonucu görüntü eğimli görünür ve bu 

olay da tanjant bozulması olarak adlandırılır. Bu bozulmaların önüne geçmek için kamera 

kalibrasyonu yapılması gerekmektedir. 

 

Kalibrasyon işlemi için satranç tahtası yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde boyutları 

önceden bilinen satranç tahtasının 40’a yakın fotoğrafı çekilir. Devamında çektiğimiz satranç 

tahtası görsellerindeki satranç tahtalarının köşelerinin konumları hesaplanır. Ardından OpenCV 

yardımı ile düzgün bir satranç tahtasının ortası ile köşesi arasındaki mesafe hesaplanır. Bu 

veriler ile kamera kalibre edilir ve işlem sonucunda kalibrasyon matrisi elde edilir. Bundan sonra 

gelen her görsel için bu matris yardımı ile kalibrasyon işlemi yapılabilir. 

 

Algoritma, işleme kameradan alınan görüntüyü işlenmeye hazır hale getirmekle başlar. İlk 

olarak görüntü üzerinde şerit bulunma ihtimali olmayan kısımlar, boş yere işlem yükü olmaması 

için kesilir. Ardından görüntünün ilgilendiğimiz görüntü kanalı seçmek için renk uzayları 

kullanılır. Renk uzayları, renkleri sınıflandırmak ve sanal ortamda temsil etmek için olanak 

sağlar. Farklı koşullarda en iyi sonuç veren Şekil 6.1 de göründüğü gibi HSV renk uzayının S 

(Saturation – Doygunluk) renk kanalı seçilir. İlerleyen adımlarda görüntünün gri tonlamalı 

halinin S kanalı alınarak devam edilir. 
 

 

Şekil 6.1 S Renk Kanalı  
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Görüntü hazır hale getirildikten sonra görüntü üzerindeki çizgileri belirgin hale getirip şeritleri 

bulma adımları başlar. Görüntü üzerindeki istediğimiz çizgileri tespit etmek için Canny kenar 

algılama yöntemi kullanılır. Canny kenar algılama yöntemi kullanılırken yüksek ve düşük eşikler 

seçilmesi gerekir ve eşik değer seçimi için geliştirdiğimiz algoritma değişken değerler üretir. 

Değişken değer üretmekteki amaç algoritmanın farklı ışık ve ortam koşullarında da optimum 

sonuçlar üretmesini istememizdendir. Düşük eşiğin altındaki noktalar reddedilir, yüksek eşiğin 

üstündeki noktalar kenar olarak kabul edilir. Düşük ve yüksek eşik arasındaki pikseller ise 

yüksek eşikli bir piksele temasları olması halinde kabul edilir. 

Bir sonraki adım olarak Hough dönüşümü ile, Canny kenar dedektörüyle bulunan kenarlar 

içinde belirttiğimiz parametreler yardımıyla istediğimiz çizgileri belirginleştirir, 

istemediklerimizi yok sayarız. Bu adım sonunda şerit çizgileri hazır hale gelir. Bundan sonraki 

amacımız bulduğumuz şerit çizgileri üzerine şerit noktalarını yerleştirmektir. 

 

Şerit noktalarını bulmaya başlamadan önce, şerit çizgilerini daha iyi bulabilmek amacıyla 

görüntü perspektif dönüşüm ile kuş bakışı hale getirilir. Perspektif dönüşüm için şeritlerin 

çizgilerinin içinde olduğu yamuk bir alan seçilir ve bu alan dikdörtgen haline getirilir. Geri kalan 

alanlar siyah olarak atanır. Yapılan bu perspektif dönüşüm sayesinde araca uzak çizgiler de daha 

net bir biçimde görüntülenmektedir. 

 

 

Perspektif dönüşümün ardından şerit noktalarını bulma işlemi başlar. Bu işlemin temelinde 

belirli dörtgensel alanlar halinde görüntüyü taramak yatar. Tarama işlemlerinin sonunda piksel 

yoğunluğu en yüksek alanlar seçilir ve bu alanların merkezleri şerit noktası olarak kabul edilir. 
 

 

 

 

Şekil 6.2 Normal görüntü Şekil 6.3 Canny kenar dedektörü çıktısı  
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Şekil 6.4 Histogram 

 

Şerit noktalarının bulunması işlemine histogram yöntemi ile başlanır. Görüntü ortadan iki eş 

parçaya bölünür ve görüntünün dikeydeki yani y eksenindeki piksel değerleri toplanır. Bu işlem 

sonunda görüntünün x deki uzunluğu kadar tek boyutlu bir matris elde edilir. Matris ortadan 

ikiye bölündükten sonra sağdaki ve soldaki en büyük değerli indisler birinci şerit noktaları 

olarak kabul edilir. Sağ ve sol için ilk şerit noktaları bulunduktan sonra seçtiğimiz parametreler 

ışığında Şekil 6.6’da görüldüğü gibi belirli alanlar taranır ve Şekil 6.7’de görüldüğü gibi diğer 

şerit noktaları bulunur. Bulunan şerit noktaları, aracın yol üstünde konumlanabilmesi için 

kontrol bileşenine gönderilir. 

 

 

 

  

Şekil 6.5 Perspektif dönüşüm 

Şekil 6.6 Kutucuklar ile belirli alanın taranması 
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Şerit tespit algoritması öncelikli olarak simülasyon ortamında daha sonra gerçek dünya 

koşullarında test edilmiştir. Boş bir alan üzerine çizilen şerit çizgileri ile araç test edilmiştir ve 

algoritma optimum hale getirilmiştir. 
 

 

 
 

 

Şekil 6.7 Hedef Noktaları  

 

 

 

 

6.1.2. LiDAR ile Şerit Tespiti   

Bu kısımda LiDAR kullanılarak aracın parkur içinde güvenli bir şekilde kurallara uygun hareket 

etmesi için yolun kenarındaki dubaları kullanarak anlık olarak hedef nokta (goal point) üreten 

algoritmadan bahsedilecektir.  

Temel olarak yolun ortasındaki aracın sağında ve solunda bulunan nesneleri tespit edip o 

nesnelere olan uzaklığını belirleyerek yolun ortasında kalmasını sağlamaktır. Bunu yaparken 

LiDAR sensöründen gelen ham nokta bulutu verisi kullanılır. Alınan ham veri Point Cloud 

Library kullanılarak işlenir [41]. İşlenen anlamlı veriler daha sonra yola göre sağda ve soldaki 

dubaları tespit etmek için kullanılır. Şekil 6.8’de LiDAR ile şerit tespiti algoritmasının blok 

diyagram hali gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 6.8 LiDAR ile Duba Tespit Algoritması 
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Nokta bulut üzerinde duba tespiti için Density Based Clustering (Derinlik Tabanlı Kümeleme) 

algoritması kullanılmıştır [42]. Amaç aracın sağ ve solunda 1,25 m ötesinden başlayarak 4 𝑚2 

lik alan içerisinde noktaların birbirine en yakın bulunduğu, bir nokta kümesi tespit etmektir. 

Kısaca DB Scan diye geçen bu algoritma bir gözetimsiz öğrenme (Unsupervised Learning) 

yöntemidir. Meşhur K-Means algoritmasından farkı burada kaç adet grup bulunacağını belirtme 

zorunluluğu yoktur. Yani o bölgede eğer yeterli yoğunlukta nokta bir araya gelmiş ise, grup 

belirtmeksizin oranın duba olduğunu tespit edecektir.  

Şekil 6.9’da nokta bulut üzerinde duba tespit bölgeleri gösterilmiştir. (Aracın sağ ve solundaki 

gri-mavi alanlar) 

 

 
Şekil 6.9 Nokta Bulut Üzerinde Duba Tespit Bölgeleri 

Belirlenen alan içerinde eğer nokta yoğunluğu tespit edilirse aracın o bölgeden belirlenen mesafe 

kadar uzak durması komutu araç kontrol algoritmasına gönderilir. Aşağıdaki resimlerde 

belirlenen nokta yoğunlukları gösterilmiştir. (Sarı küre tespit edilmiş nokta yoğunluğunu 

görselleştirmek için konulmuştur.) 
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Şekil 6.10 Nokta Bulut Üzerinde Duba Tespit Bölgeleri 

Daha sonra belirlenen bu noktaların uzaklıklarının orta noktasına aracın hedef noktası atanır. 

Kırmızı ile gösterilen bu noktalar araç hareket ederken ulaşması gereken bir sonraki hedefi 

belirtir. Sürülebilir takip noktaları da denilebilir.  

Araç kavşağa veya yol ayrımına geldiğinde ise bu noktalar ikiye ayrılır. Her iki sürülebilir nokta 

dizisinden o bölgedeki trafik işaret ve levhalarına göre biri seçilir ve araç o hedef nokta dizinini 

takip eder. Şekil 6.11’de aracın önündeki hedef noktalar gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 6.11 Hedef Noktalar 

 

Şekil 6.12’de düz yolda duba tespiti ve hedef noktalar gösterilmektedir. 
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Şekil 6.12 Düz Yolda Duba Tespiti 

 

Şekil 6.13’te yol ayrımında yapılan duba tespiti ve hedef noktalar gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 6.13 Yol Ayrımında Duba Tespiti 

 

 

6.2. Nesne Tespiti  
 

Trafik işaretlerinin tespitinde araç üzerinde pinhole ve fisheye kameralar kullanılarak saniyede 

en az 15 kare alınabilecek şekilde tespit işlemi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Trafik 

levhalarının ve ışıklarının tespitinde geliştirilen çeşitli algoritmalar araştırılmış doğruluk oranı ve 

çalışma hızı yüksek olan yolov3, yolov4, Efficientnet algoritmaları üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu 

geliştirilen algoritmaların kullanımlarını sağlamak için de çeşitli şirketler tarafından makine 

öğrenim kütüphaneleri yazmıştır. Projemizde Facebook tarafından geliştirilen Pytorch ve makine 

öğrenmesi alanında uzman kişiler tarafından geliştirilen Darknet kütüphaneleri kullanılmıştır.  

 

Darknet C tabanlı yazılmış olan bir kütüphane olup Python ile yazılmış olan Pytorch 



69 
 

Kütüphanesine göre daha anlaşılması karmaşıktır ve kodlara müdahale edilebilmesi daha zordur. 

Bu nedenlerden dolayı da ön tasarım raporunda geçilmesi hedeflenen Pytorch ile darknet eş 

zamanlı kullanılmaya başlanmıştır. 

6.2.1. Veri seti hazırlama 

Veri setimizin bir kısmı hazır veri setlerinden bir kısmı da ekibimizin topladığı görüntülerden 

oluşturulmuştur. Veri toplamada şu an üzerinde çalıştığımız bir yöntemle veri toplamak 

istenmiştir. 

Yöntemde, daha önceden eğitmiş olduğumuz bir veri setinden elde ettiğimiz ağırlıklarla gerçek 

Dünyadan anlık olarak nesne tespiti yapılarak veri toplama amaçlanmıştır. Tespit edilen levhalar 

Yolo formatında etiketleriyle birlikte kaydedilerek veri setimiz oluşturulur. 

Daha önceden yapmış olduğumuz eğitim sonuçlarının yeterli doğrulukta olmadığı görülerek veri 

setinde artırıma gidilmiştir. Veri artırım algoritmalarında görüntüler döndürme, gürültü ekleme, 

yapay yağmur senaryoları gibi filtrelerin eklenmesiyle çeşitli kombinasyonlardan oluşan 4 farklı 

fonksiyona girdi olarak verilmiştir. Yazılan veri artırım algoritmalarıyla birlikte elimizde olan  

50.000 fotoğraf sayısı 4 katına çıkarılarak 200.000 fotoğraflık sentetik veri seti oluşturulmuştur. 

 

 

 

6.2.2. YOLOv4 Algoritması 

Nesne tespit algoritmalarında son yıllarda oldukça sık kullanılan algoritmalardan YOLOv3, 

YOLOv4 ve scaled-YOLOv4 üzerine yoğunlaşılmıştır. Alınan sonuçların değerlendirilmesinin 

ardından YOLOv4 algoritması tercih edilip eğitimlere bu yöntemle devam edilmiştir. Nesne 

tespit algoritmalarında YOLO dışında RetinaNet, EfficientNet ve Keras ile sınıflandırma gibi 

çeşitli algoritmalar da kullanılmaktadır. YOLOv4'ün avantajı, görüntüyü sadece bir defada 

işlemesidir. Böylece saniyede işlediğimiz görüntü sayısı oldukça artmaktadır ve gerçek zamanlı 

nesne tespitine olanak sağlanmaktadır [43]. 

Şekil 6.14 Veri Artırımında Çeşitli Özellikler 
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Şekil 6.15: YOLOV4 Algoritmasının Doğruluk Karşılaştırması 

 

6.2.3. Darknet Kütüphanesi ile YOLOv4 Algoritmasının Kullanımı 

Darknet, C ve Cuda ile yazılmış açık kaynaklı bir sinir ağı iskeletidir. İyi bir nesne tespiti sinir 

ağı yapısı ve yeni geliştirilen veri artırma yöntemleri için YOLOv4’ü Darknet kütüphanesi ile 

kullanmaktayız. Çalışmalarımızda YOLO’nun isterleri baz alınarak uygun formatta (sınıf_id x 

y w h)* veri setimiz hazırlanmıştır. Yapılandırma dosyasında (yolov4-custom.cfg) aşağıda 

açıklanan parametreler girdi olarak verilmiştir: 

• Resim Boyutu: Veri setindeki küçük nesneler nedeniyle daha yüksek çözünürlüklerde 

eğitimden yararlanılabilir. Veri setimizdeki nesnelerin boyutları göz önünde 

bulundurularak her resim için 512 x 512 çözünürlük seçilmiştir. Ayrıca en iyi çıkarım 

sonuçları, eğitimin yürütüldüğü resim boyutunda elde edilmektedir. Bundan dolayı 

eğitim sonucu 512 x 512 çözünürlükte test edilmiştir. 

• Batch Boyutu: Veri seti batch değeri olarak belirlenen değere göre parçalara ayrılmakta 

ve her iterasyonda modelin eğitimi bu parça üzerinden yapılmaktadır. Büyük batch 

boyutları daha doğru gradyan değerinin hesaplanmasını sağlamaktadır. Donanımımızın 

izin verdiği ve bize uygun olan en büyük batch boyutu seçilmiştir. 

• Döndürme: Sol ve sağ belirten trafik levhalarının öğreniminde karışıklık olmaması 

amacıyla, yaptığımız ilk eğitimde elde edilen sonuçtan yola çıkılarak sol ve sağ belirten 

nesneleri ayrı sınıflar olarak ayırt edecek şekilde .cfg dosyasına flip=0 ekleyerek 

eğitime başlanmıştır. Böylece nesneleri çevirmeyerek sağ ve sol belirten trafik 

levhalarını daha iyi tespit etmektedir. 

• İterasyon: Tüm veriyi bir tur eğitmek bir iterasyona eşittir. En az (sınıf_sayısı x 2000) 

olacak şekilde belirlenmiştir.  

• Filtreler: Her [yolo] katmanından önceki 3 [evrişim] katmanında filters = (sınıf_sayısı 

+ 5) * 3 olacak şekilde değiştirilmiştir. 

• Mini-Batch Boyutu: Derin öğrenme uygulamalarında tüm veriyi tek bir seferde 

eğitmek zaman ve GPU belleği açısından verimsizdir. Verimi artırmak amacıyla veri 

seti küçük gruplara ayrılmakta ve bu gruplar üzerinden eğitilmektedir. Mini-batch 

değerinin belirlemek için yapılandırma dosyasında subdivisions değerini girdi olarak 

veriyoruz. 

• Subdivisions: Girilen batch boyutunu kaç tane mini-batch’e böleceğimizi belirten bir 

hiperparametredir. 
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Şekil 6.16 Darknet YOLOv4 Eğitimi Sırasında Kayıp Grafiği 

* x, y: sınırlayıcı kutunun merkez koordinatları 

   w, h: sınırlayıcı kutunun genişliği ve yüksekliği 

   sınıf_id: nesne kategorisi  

 

6.2.4. PyTorch ile YOLOv4 Algoritmasının Kullanımı 

PyTorch, öncelikle GPU’ları ve CPU’ları kullanan derin öğrenme uygulamaları için kullanılmak 

üzere optimize edilmiş bir tensör kütüphanesidir. Programlama bilgisi olan biri için farklı bir 

sözdizimi olmadığından öğrenmesi kolaydır. Ekip içerisinde PyTorch eğitimleri tamamlanarak 

altyapı oluşturduktan sonra uygun formatta (resmin_yolu x1,y1,x2,y2,sınıf_id)* veri setimizi 

hazırlayarak YOLOv4’ü PyTorch ile kullanmaya başladık. Aşağıda eğitime başlamadan önce 

girilen bazı parametreler açıklanmıştır [44]. 

• Epoch: Model eğitilirken verilerin tamamı aynı anda eğitime katılmaz. Belli sayıda 

parçalar halinde eğitimde yer alırlar. İlk parça eğitilir, modelin başarımı test edilir, 

başarıma göre geriyeyayılım (“backpropagation”) ile ağırlıklar güncellenir. Daha sonra 

yeni eğitim kümesi ile model tekrar eğitilip ağırlıklar tekrar güncellenir. Bu işlem her bir 

eğitim adımında tekrarlanarak model için en uygun ağırlık değerleri hesaplanmaya 

çalışılır. Bu eğitim adımlarının her birine “epoch” denilmektedir. İlk başta 300 epoch 

girilerek eğitimin gidişatına göre sonraki eğitimler için epoch değerlerine karar 

verilmiştir. Sürekli olarak kayıp ve doğruluk değerleri izlenmiş olup bu değerler 

doğrultusunda aşırı uyum göstermeyi önlemek için erken durdurma methodu 

uygulanmıştır. 

• Öğrenme Oranı: Derin öğrenmede parametrelerin güncellenmesi geriyeyayılım 

(“backpropagation”) işlemi ile yapılmaktadır. Backpropagation işleminde bu güncelleme 

işi “chain rule” olarak adlandırılan geriye doğru türev alarak farkın bulunması ve 

bulunan fark değerinin “learning rate” parametresiyle çarpılması, çıkan sonucun ağırlık 

değerlerinden çıkarılarak yeni ağırlık değerinin hesaplanmasıyla yapılmaktadır. 

Eğitimden önce “learning rate” parametresi,0.001, sabit değer olarak belirlenmiştir [45]. 

 

• Optimizasyon Algoritması: Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde optimum 

değeri bulmak için optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Derin öğrenme 

uygulamalarında yaygın olarak stochastic gradient descent, adagrad, adadelta, adam, 
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adamax gibi optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır. Bizim kullandığımız 

modelimizde adam optimizasyon algoritması kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

* x1,y1: sol üst köşenin koordinatları 

   x2,y2: sağ alt köşenin koordinatları 

   sınıf_id: nesne kategorisi  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6.17 Pytorch kütüphanesi kullanılarak yapılan YOLOv4 eğitim ekranı 

 

6.3. Nesne Lokalizasyonu   

Bir otonom araç için trafik işaretlerinin algılanması büyük önem arz etmektedir. Trafik işaretinin 

ismi ve araca göre olan konum bilgisi otonom sürüş yazılımının karar verme algoritmasının 

girdilerini oluşturmaktadır. Bu kısımda, kamera görüntüsü üstünde tespit edilmiş trafik 

işaretlerinin ve trafik ışıklarının araca göre lokalizasyonunun yapılması hedeflenmektedir [46]. 

 

 

Dijital kameralar, gerçek dünyadaki üç boyutlu noktaları iki boyutlu düzlem üstüne yansıtan 

sistemlerdir. Dünya ile imaj arasında projeksiyon işlemi gerçekleşir. Bu işlem için üç boyutlu 

noktanın kameranın koordinat eksenlerine göre bilinmesi gerekmektedir. Konumunu dünyaya 

göre bildiğimiz noktayı kamera koordinat sistemine çevirmek için katı cisim dönüşümleri 

kullanılır. İki farklı sistem arasında dönme ve öteleme değerlerinden oluşan dönüşüm matrisi 

oluşturulur. Bu matrise dış (extrinsic) matris, bu matrisin değerlerine ise dış parametreler denir. 

Homojen koordinatlarda ifade edilen dünya eksenine göre belirlenmiş üç boyutlu nokta dış 

Şekil 6.16 Optimizasyon Algoritmalarının çalışma 

zamanı grafiği 
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matrisle çarpılarak kamera eksenine çevrilir. 

 

Artık kamera ekseni cinsinden ifade edilen üç boyutlu nokta iç (intrinsic) matris kullanılarak iki 

boyutlu imaj düzlemine yansıtılır ve pixel cinsinden iki boyutlu noktalar elde edilir. İç matriste 

kameranın lensi ile sensörü arasındaki uzaklık ve optik merkez değerleri yer alır [47]. 
 

 

    

Şekil 6.18 Kameranın İç ve Dış Matrislerden Oluşan Matematiksel Modeli 

 

6.3.1. İç kalibrasyon 

Kamera görüntüsü kameranın lensine bağlı olarak bozulmaya uğramaktadır.  Görüntüdeki 

bozulmayı gidermek için gerekli katsayıları ve kameranın iç parametrelerini hesaplama işlemine 

iç kalibrasyon adı verilmektedir. Bu işlemi yapmak için Matlab Camera Calibrator App gibi 

çeşitli araçlar mevcuttur [48]. 

 

 
Şekil 6.19 Matlab Camera Calibtrator 

 

Bilgisayarlı görü için geliştirilmiş olan OpenCV kütüphanesi de kalibrasyon için gerekli 

fonksiyonlara sahiptir. Kalibrasyon işlemi için düz bir zemin üstüne yerleştirilmiş satranç tahtası 

desenine ihtiyaç duyulmaktadır. Satranç tahtasıyla farklı konumlarda ve açılarda fotoğraf 

çekilerek findChessboardCorners fonksiyonuyla çekilen fotoğraflardaki satranç tahtasının 

köşeleri bulunur. Yeterli sayıda fotoğraf çekildikten sonra calibrateCamera fonksiyonu 

yardımıyla bozulma katsayıları ve iç parametreler hesaplanmaktadır [49].  
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Şekil 6.20 Hazırladığımız satranç tahtası 

OpenCV kullanılarak geliştirilmiş araçlardan biri ROS’un camera_calibration paketiyle 

birlikte gelen Camera Calibrator uygulamasıdır. Uygulama çalıştırılırken girdi olarak satranç 

tahtasının karelerinin sayısı, bir karenin kenar uzunluğu ve kamera sürücüsünün yayınladığı ham 

görüntüden oluşan topic’i almaktadır. Uygulama satranç tahtasını otomatik olarak algılayıp 

kaydetmektedir. Görüntüde hangi eksende yeterince örnek toplandığı sağ tarafta 

gösterilmektedir. Yeterince iyi örnekler toplandıktan sonra calibrate butonu aktif hale 

gelmektedir. Parametreler hesaplandıktan sonra save butonu yardımıyla hem çekilen fotoğraflar 

hem de parametreler bir arşiv dosyası içine kaydedilebilmektedir [50]. 

 

ROS Camera Calibrator ile yapılan kalibrasyon sürecinden bazı görüntüler aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 6.21 İç Kalibrasyon Adımları 
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6.3.2. Dış kalibrasyon 

Kamera, derinlik bilgisinden yoksun iki boyutlu bir görüntü vermektedir. Kameralarla derinlik 

bilgisi elde etmenin yollarından biri çift kamera kullanımıdır. Bir diğer yöntem ise radar ve 

lidar gibi üç boyutlu veri sağlayan sensörlerle birlikte kamerayı kullanmaktır. Birden fazla 

sensörü birlikte kullanmaya sensör füzyonu ismi verilmektedir. Biz Robotaksi aracımızda lidar 

kullanmaktayız. Lidardan elde ettiğimiz üç boyutlu nokta bulutu sayesinde nesnelerin uzaklığını 

bulabilmekteyiz. Lidar ve kamera sensör füzyonunun ilk aşaması olarak lidar – kamera 

kalibrasyonu yapılarak lidar ve kamera arasındaki dış parametreler hesaplanmaktadır. Örnek bir 

lidar nokta bulutu görüntüsü aşağıda verilmiştir: 
 

 
Şekil 6.22 Lidar Nokta Bulutu 

Lidar – kamera kalibrasyonunda yine satranç tahtasından faydalanılır. Hem kameranın hem de 

lidarın görebileceği şekilde satranç tahtasını farklı konumlara ve açılara getirerek örnek toplanır. 

Kamera görüntüsü üstünde satranç tahtası desenini bulmak için OpenCV kütüphanesinden 

yararlanılabilir. Nokta bulutu içinde düz bir yüzey olan tahtayı bulmak için RANSAC 

algoritması kullanılmaktadır. Artık satranç tahtasının boyutlarıyla birlikte tahtanın bulunduğu 

düz yüzeyin ölçüleri de önemli hale gelmiştir [51]. 

 

 

 Nokta bulutu içinden ve kamera görüntüsünden alınan örnekler aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 6.23 Kamera görüntüsünden satranç tahtasının algılanması 

 

 
Şekil 6.24 Lidar nokta bulutu içinden satranç tahtasının algılanması 

Lidar – kamera kalibrasyonu sürecinde yaklaşık 350 örnek toplanmıştır. Her örnekte satranç 

tahtası düzgün şekilde bulunamamaktadır. En iyi şekilde algılanmış örnekler seçilerek lidar ile 

kamera arasındaki öteleme ve Euler açıları şeklinde dönme değerleri hesaplanmaktadır. 
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Şekil 6.25 Hesaplanmış dış parametreler 

Bozulma katsayılarını, iç ve dış parametreleri hesapladığımıza göre artık nokta bulutundan bir 

noktayı kamera görüntüsü üstüne yansıtabilmekteyiz. Bu işlem için önce orijinde lidarın olduğu 

koordinat sistemine göre bilinen üç boyutlu nokta dış matrisle çarpılarak orijinde kameranın 

olduğu koordinat sistemine taşınır. Daha sonra yeni nokta iç matrisle çarpılarak piksel cinsinden 

kamera görüntüsü üstüne düştüğü yerin koordinatları elde edilir. Bütün matematiksel işlemler 

homojen koordinatlar kullanılarak yapılmaktadır. Noktayı Kartezyen koordinatlara çevirme 

unutulmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken kısım, yansıtılan noktanın bozulma katsayıları 

kullanılarak düzeltilmiş görüntü üstünde olduğudur. 

Taşınmış nokta bulutu ve düzeltilmiş kamera görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 6.26 Dış matrisle çarpılmış nokta bulutu. 
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Şekil 6.27 Kameradan gelen düzeltilmemiş görüntü 
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Şekil 6.28 Bozulma katsayılarıyla düzeltilmiş ve nokta bulutu yansıtılmış görüntü 

 

 
Şekil 6.29 Kamera görüntüsüyle renklendirilmiş nokta bulutu 

 

 
Şekil 6.30 Kameranın görmediği alanlarla birlikte nokta bulutu 

 

6.3.3. Konum tespiti 

İç ve dış parametreleri hesapladıktan sonra kamera görüntüsüyle birlikte lidardan elde ettiğimiz 

derinlik bilgisini de kullanabiliriz. Konum tespiti algoritması üç adet ROS node’ undan 

oluşmaktadır. Algoritma girdi olarak lidar nokta bulutunu, YOLO BoundingBox’ ları, iç ve dış 

parametreleri almaktadır. 

 

Nokta Bulutu Yansıtıcı 

İlk aşama olan bu node nokta bulutuna subscribe olup rosparam ile iç ve dış parametreleri 
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almaktadır. Kameranın göreceği bir bölge belirlenerek o bölge içinde kalan noktalar 

işlenmektedir. Bölge içindeki her bir nokta öncelikle dış matrisle çarpılarak kamera koordinat 

sistemine taşındıktan sonra iç matris yardımıyla yansıtılmaktadır. Noktaya üç boyutlu konum 

bilgisiyle birlikte piksel koordinatları de eklenerek yeni bir nokta bulutu oluşturulmaktadır. 

 

 
Şekil 6.31 Nokta bulutu yansıtma diyagramı 

Yansıtılmış Nokta Bulutu Filtreleyici 

Darknet_ros paketi tespit ettiği her bir tabela için BoundingBox mesajı üretmektedir. Bu mesajın 

içinde tespit edilen nesnenin doğruluk oranı, hangi nesne olduğu, nesneyi içine alan kutunun sol 

üst ve sağ alt köşesinin koordinatları yer almaktadır. Bir fotoğraf karesinde tespit edilen her 

nesnenin BoundingBox’ ının yer aldığı BoundingBoxes dizisi bir topic’ e publish edilmektedir. 

Bu ROS node’ u önceki aşamada üretilen nokta bulutunu BoundingBox’ ları kullanarak sadece 

tabelanın noktaları kalacak şekilde filtrelemektedir. 

 

 
Şekil 6.32 Nokta bulutu filtreleme diyagramı 

 

Filtrelenmiş Nokta Bulutunda Kümeleme 

BoundingBox’ ların içinde kalan noktalar filtrelendikten sonra bu noktaların içinden tabelalara 

ait olanlarının seçilmesi gerekmektedir. Bunun için DBSCAN algoritması yardımıyla kutuların 

içinde tabela olabilecek şekilde nokta yoğunluğu aranmaktadır. Bu aşamanın sonunda artık araca 

göre tabelanın konumu elde edilmektedir. 
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Şekil 6.33 Kümeleme diyagramı 

 

6.3.4. Yardımcı ROS node' ları 

Lidar_cam_fusion 

Kalibrasyonun test edilmesi için geliştirilirmiş bir node’dur. Lidar nokta bulutunu kamera 

görüntüsünün üstüne yansıtmaktadır. 

 

 
Şekil 6.34 Node' un Çıktısı 
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Visualize 

BoundingBox’ ın içinde kalan noktaları görselleştirmektedir. 

 

 
Şekil 6.35 YOLO çıktısı 
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Şekil 6.36 Visualize Nodu' unun Çıktısı 

 

6.4. Şerit Takibi  

6.4.1. PID Kontrolcü ile Şerit Takibi 

Otonom aracın şerit takibi problemini çözmek için optimal bir kontrol tekniği seçilmiştir. Bu 

teknikte, araç ile referans yörünge arasındaki yanal mesafeyle orantılı olan direksiyon açısını 

hesaplayarak orantılı integral türev (PID) kontrol algoritması kullanılmıştır. PID denetleyici şu 

an mevcut olan en kapsamlı denetleyicilerdir. Hızlı yanıt verdiğinden, sisteme istikrar 

sağladığından ve minimum hataya yol açtığından şu anda en çok aranan denetleyicidir [52] [53].  

 

PID denetleyicisi, endüstriyel prosesler için önemli bir kontrol aracıdır ve sadece üç eylemin 

ayarlanması gerekmektedir. Üç farklı kontrol eyleminin birleştirilmesiyle bir PID kontrolörü şu 

şekilde elde edilir:  

 

 

    

  Denklem 1 

   

 

Yukarıdaki PID denetleyici denkleminde gösterildiği gibi, Oransal (P) bileşen, İntegral (I) 

bileşen ve Türev (D) bileşen olmak üzere üç bileşenden oluşur. Bu terimlerin her birinin 

direksiyon açısı üzerindeki etkisi incelenmiş ve araç üzerinde denenip kontrol için en optimum 

yöntem uygulanmıştır. 

Aracın referans yörüngeden ne kadar uzakta olduğu ölçümü Cross Track Error (𝑒𝑝) denilen 

değerle ifade edilmektedir.       
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Kullanılan direksiyon açısı P oransal bileşen ve cross track error değerlerinin çarpılmasıyla elde 

edilir [54]. P değerinin aldığı değerlerin aracın performansında büyük ölçüde değişiklik yaptığı 

gözlemlenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi P yükseldikçe performans daha iyiye gitmektedir.  

 

    Direksiyon açısı= P *  𝑒𝑝      Denklem 2 

            

 

 

 
Şekil 6.37 P değerinin arttırılması 

 

Eğer araç, yüksek P değeriyle referans yörüngenin çok uzak mesafesinden harekete başlarsa 

sistemin kontrolden çıktığı tespit edilmiştir. Orantısal kontrol uygulanması sonucunda 

direksiyon açsının referans yörüngesi etrafında salınım yaptığı gözlemlenmiştir. Denklem 1’deki 

orantılı katsayı (Kp), arabanın referans yörüngesi etrafında ne kadar hızlı salındığını (veya 

aştığını) belirler.  

 

Türev bileşeni, oransal bileşenin neden olduğu salınımı azaltmak için Denklem 2’ye eklenmesi 

uygun görülmüştür. Bu türev katsayısı (Kd) terimi, aracın referans yörüngeden ne kadar 

uzaklaştığını (salınım genliği olarak da bilinir) optimize etmek için kullanılmıştır. Düşük Kd 

katsayısı verilirse sistem “underdamped” diye adlandırılan bir yanıt verir ve salınımı yüksektir. 

Yüksek Kd değeri verilirse sistem “overdamped” olur. En uygun Kd değeri seçildiğinde ise 

aracın cross track error değerinin sıfıra yakın olması ile referans yörüngeye hızlı bir şekilde 

yaklaştığı tespit edilmiştir. Buna “critically damped” denilmektedir.  

 

Direksiyon açısı= P * 𝑒𝑝  +  D*𝑒𝐷    Denklem 3 

              

 

 
Şekil 6.38 Grafik Gösterimi [55]  

  

 

Optimum Kp ve Kd değeri belirlenip şerit takibi yapıldığında aracın şeridi istenilen bir şekilde 

takip ettiği gözlemlenmesine rağmen halen sıkıntılar gözlemlenmiştir. Çevresel faktörler veya 

araçtaki mekanik kusurlar aracın direksiyon açsısını ve dolayısıyla kontrolörlerinin 

performansını değiştirmiştir. Bu sorunu çözmek için Denklem 3’e bir ifade daha eklenerek 
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Şekil 6.41 "Pure Pursuit" algoritmasının geometrik yapısı 

çözülmesi hedeflenmiştir. Bu ifade integral bileşenidir.  

 

 

 
 

Şekil 6.39 PID Kontrol denklemi 

 

 

Eğer KI değeri yüksek alınırsa kontrolör kararsız hale gelmiştir. Bunun sebebi ise KI değeri 

arttıkça direksiyon açısında aşırı dalgalanmalar olmuştur. Eğer değer düşük olursa araç dinamik 

değişkenlere çok yavaş cevap vermiştir. Optimum değer verildiğinde ise aracın hızlı bir şekilde 

ön ucundaki hizasızlığı düzelttiği görülmüş ve istenilen yörüngeye göre hareket etmiştir.   

 

  

 

 
Şekil 6.40 PID Kontrolör 

 

 

6.4.2. Pure Pursuit Yaklaşımı ile Şerit Takibi 
 

PID kontrolcü ile şerit takibinin yüksek örnekleme zamanlı sistemlerde ve CPU’nun yetersiz 

kaldığı durumlarda sağlıklı çalışmadığı için başka bir şerit takibi yöntemi olarak geometrik bir 

yaklaşım olan “Pure Pursuit” seçilmiştir. Bu algoritma, aracın rotasında ilerideki bir noktayı 

referans alıp o noktaya ulaşmak için robotun mevcut konumundan nasıl bir açı ile ilerlemesi 

gerektiğini hesaplamaktadır.   
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Rota üzerinde hareket ederken yönelmek istenen nokta Şekil 6.41’de görülen “look-ahead 

distance” parametresiyle belirlenir. Bu parametre araç ile hedef nokta arasında istenilen 

mesafeyi temsil etmektedir ve oluşturulan açıyı önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

6.4.2.1. Temel İşleyiş 

Pure Pursuit aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Aracın mevcut konumunu belirlenir. 

• Look-ahead distance göz önünde bulundurularak araca en yakın referans noktasını 

bulunur. 

• Referans noktasını araç koordinatlarına dönüştürülür. 

• Gerekli açı hesaplanır. 

• Aracın konumu güncellenir [56]. 

Doğrusal hızın sabit olduğu varsayılmaktadır, bu nedenle aracın doğrusal hızı herhangi bir 

noktada değiştirilebilir. Algoritma rota üzerinde referans alınan noktayı aracın konumuna göre 

sürekli hareket ettirir. Referans noktası yolun sonuna kadar araçla beraber ilerlemektedir. Bu 

durum, aracın sürekli olarak önünde bir noktayı kovalaması olarak düşünebilir. 

6.4.2.2. Geometrik Yapı  

Pure Pursuit algoritmasında, koordinat sisteminin orijini noktası arka aks kabul edilir ve 

Ackerman direksiyon prensibi uygulanır. İstenen bir hedef noktaya ulaşmak için gerekli rotanın 

eğriliği aşağıdaki denklem ile verilmektedir [57]. 

𝐾 =  
2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝐿𝑎
     Denklem 4 

𝐿𝑎 = Look - Ahead Distance 

İstenilen direksiyon açısı, kinematik bir model varsayılarak aşağıdaki denklem ile verilmektedir. 

 

𝛿 =  𝑡𝑎𝑛−1 2𝐿𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃

𝐿𝑎
    Denklem 5 

 

𝐿𝑏 = Ön Aks ve Arka Aks Arasındaki Uzaklık 
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  6.4.2.3. Referans Noktası Seçimi 

 

Şekil 6.42 "Look-Ahead Distance" a Göre Nokta Seçimi 

 

“Pure Pursuit” algoritmasını kalibre ederken referans noktasının araca olan uzaklığı (“Look-

ahead Distance” değişkeni aracılığı ile) değiştirilmektedir. Kalibrasyonun referans noktası 

seçimindeki etkisi Şekil 6.42’de gösterilmiştir. Referans noktası mesafesini değiştirmenin 

etkileri iki problemden biri bağlamında dikkate alınmalıdır: 

1. Bir rotaya girmek, yani araç yoldan uzak bir konumdadır ve yola ulaşmalıdır. 

2. Rotayı korumak, yani araç yoldadır ve yolda kalmak istiyordur. 

Aracı yola hızlı bir şekilde yeniden sokmak için, referans noktasının araca yakın olması, yola 

doğru hızla hareket etmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, Şekil 6.43’te görüldüğü gibi, 

referans noktası çok yakın olursa robot yolu aşmakta ve istenen yol boyunca salınım hareketi 

yapar. Yol boyunca salınımları azaltmak için, daha uzak bir referans noktası seçilebilir, ancak bu 

aracın Şekil 6.43’te görüldüğü gibi virajları çok genişten veya çok içerden almasına neden 

olmaktadır. 
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  Şekil 6.43" Look-ahead distance"ın algoritma üzerindeki etkisi 

Aracımızda referans noktası rota üzerinde sabit bir indeks olarak seçilmektedir. “Look-ahead 

Distance” parametresi geometrik yapıdaki formüllerde kullanıldığından ve sonucu büyük bir 

ölçüde etkilediğinden dolayı, sabit bir “Look-ahead Distance” parametresi ile çalışırken 

aldığımız sonuçlar istediğimiz performans kriterlerine uygun değildir. 

 

6.4.2.4. Kısıtlamalar  
 

• “Pure Pursuit” kontrolcüsü rota noktaları arasındaki doğrudan yolları tam olarak takip 

edemez. Performansı optimize etmek ve zaman içinde rotaya yaklaşmak için algoritma 

parametreleri kalibre edilmelidir [58]. 

• “Pure Pursuit” algoritması aracı hedef noktada stabile olmaz. Aracı istenen hedefe yakın 

durdurmak için hedef konumuna yakın bir mesafe eşiği uygulanmalıdır [59]. 

• Araç bazen yolu aşabilir ve yol boyunca salınım hareketi yapar. 

• Araç bazen bir kavşaktaki sola dönüş gibi keskin eğrilerin içinden geçmektedir. 

 

6.5. Park Algoritması  

 

6.5.1. Bitiş Çizgisini Algılama 

Bu kısımda aracın parkuru tamamlayıp tamamlamadığını anlamak için geliştirdiğimiz algoritma 

ve sensör anlatılacaktır.  

Öncelikle sensör olarak Intel T265 Takip kamerası ve Xsens MTİ-7DK IMU kullanılması 

düşünüldü. Lakin IMU temini henüz gerçekleştirilmediği için Intel T265 Takip kamerası 

kullanılarak odometri (pozisyon ve dönme) değerleri alındı.  
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Şekil 6.44 Intel T265 Takip Kamerası Odometri verisi 

Daha sonra aracın başlangıç noktası bir değişkende tutulmuştur. Aracın önü x yatayı y ekseni 

kabul edilirse aracın x eksenindeki değişimi ± 1 m olacak şekilde bir alanda y eksenindeki 

değişim 0’dan fazla ise araç bitiş çizgisine ulaşmış kabul edildi. Daha sonra bu bilgi aracın park 

algoritmasına gönderilerek araç park moduna geçmektedir.  

 
Şekil 6.45 Bitiş Çizgisi Algılama Algoritması 

 

6.5.2. Algoritma Detayları 

Park algoritması aracın bulunduğu konumdan park noktasında bir yol çizip bu yolu takip etmek 

üzerine kurulmuştur. Finiş çizgisi tespit algoritması finiş çizgisini tespit ettikten sonra park 

algoritması çalıştırılmaktadır. Lidar-Kamera kalibrasyonu ile park edilecek yerin koordinatları 

tespit edildikten sonra bu noktalar hedef nokta olarak alınır aynı zamanda aracın bulunduğu 

konum da başlangıç noktası olarak alınır daha sonra bu iki noktanın orta noktası bulunur. 

 

orta_nokta.x=(baslangic.x+bitiş.x)/2 

orta_nokta.y=(baslangic.y+bitiş.y)/2 
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Daha sonra aracın mekaniksel şartlarına uygun yolu çıkartabilmek için başlangıç noktasından 

orta noktası arasında ve orta noktadan bitiş noktası arasında iki nokta daha bulunur. 

 

atan2(y,x)= 

eğer x>0 arctan(yx) 

eğer x<0 ve y≥0 arctan(yx)+π 

eğer x<0 ve y<0 arctan(yx)−π 

eğer x=0 ve y>0 +π/2 

eğer x=0 ve y<0 -π/2 

eğer x=0 ve y=0 tanımlı değil 

 

 

ilk_açı=atan2((orta_nokta.y-başlangıç.y), (orta_nokta.x-başlangıç.x)) 

ikinci_açı=atan2((bitiş.y-orta_nokta.y), (bitiş.x-orta_nokta.x)) 

 

İlk_çeyrek.x=(başlangıç.x+orta_nokta.x)/2+(başlangıç.x-orta_nokta.x)/2*cos(ilk_açı)) 

İlk_çeyrek.y=(başlangıç.y+orta_nokta.y)/2+(başlangıç.y-orta_nokta.y)/2) 

 

İkinci_çeyrek.x=(orta_nokta.x+bitiş.x)/2+(bitiş.x-orta_nokta.x)/2*cos(ikinci_açı)) 

İkinci_çeyrek.y=(bitiş.y+orta_nokta.y)/2+(bitiş.y-orta_nokta.y)/2) 

 

Toplamda bu 6 nokta kullanılarak bir yol çizilir ve araç bu yolu takip ederek park noktasına 

ulaşmaktadır. 
 

6.6. Karar Verme Algoritması 

Bu bölümde aracın parkur içerisinde karşılaştığı trafik işaret ve ışıklarına göre hareketini 

belirleyen algoritma anlatılacaktır. Karar verme algoritması, verilen dönüş ve hız kararını 

kontrol algoritmasına gönderir. Karar verme algoritmasının iki adet girdisi bulunmaktadır. Obje 

tespitinden gelen trafik işaret veya ışığının ne olduğu bilgisidir. Bu bilgiyi kullanarak aracın 

parkur içinde nasıl davranması gerektiği sonucu çıkarılacaktır. İkinci olarak da kalibrasyon 

algoritmasından gelen trafik işaret veya ışığının araca göre uzaklık bilgisidir. Bu bilgiye göre 

araç durak, dur ve kırmızı ışıkta belirli bir alan içerisinde duracaktır. Karar verme algoritması 

çıktı olarak sürüş komutlarını üretmektedir.  

 

 
Şekil 6.46 Karar Verme Algoritması Blok Diyagramı 

 

Karar verme algoritması temelde 3 durumu kontrol eder: 
 

1) Dur/Bekle/Harekete Geç 

2) Sağ/Sol Dönüş 

3) Hız Ayarla  
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Dur/Bekle/Harekete Geç  

Dur/Bekle/Harekete Geç aracın durmasını ve belli süre sonrasında hareket etmesini gerektiren 

komutlardır. Bu durumlarda kullanılan trafik işaretleri ve bu işaretlere göre araç davranışı 

aşağıdaki gibidir; 
 

A. Durak 

Parkurda 2 adet durak levhası vardır. Araç durak işaretine yanaştığında belirlenen alan içerisine 

girdiğinde durur. Daha sonra 30 saniye boyunca yolcu alımı için bekler. 30 saniye sonunda araç 

harekete geçer.  

Aynı durum 2. Durak levhasında yolcu indirme için gerçekleşir.  

Aracın durma olayı kalibrasyondan gelen uzaklık bilgisine göre olacaktır. Araç durak levhasına 

şartnamede belirlenen uzaklıkta duracaktır.  
 

B. Dur 

Parkurda 1 adet dur levhası bulunur. Araç durak işaretine belirlenen mesafe kadar yanaştığında 

durur. Normal trafik akışında aracın önündeki nesnelere göre harekete geçmesi beklenir ancak 

simülasyon ve gerçek hayatta parkur ortamında aracın önünde herhangi bir nesne olmayacaktır. 

Bu nedenle araç 10 saniye bekledikten sonra harekete geçer.  

Aracın durma olayı kalibrasyondan gelen uzaklık bilgisine göre olacaktır. Araç dur levhasına 

şartnamede belirlenen uzaklıkta duracaktır.  

 

C. Trafik Işıkları  

Parkurda 2 adet trafik ışığı bulunmaktadır. Araç trafik ışıklarına belirlenen mesafe kadar 

yanaştığında ışığı kontrol eder. Eğer ışık kırmızı ve sarı ise durur ve yeşil yanana kadar bekler. 

Yeşil ise durmaksızın devam eder.  

Aracın kırmızı ve sarı ışıkta durma olayı kalibrasyondan gelen uzaklık bilgisine göre olacaktır. 

Araç kırmızı veya sarı ışık levhasına şartnamede belirlenen uzaklıkta duracaktır.  

Sağ/Sol Dönüş 

Sağ/Sol Dönüş, aracın parkur içerisindeki yolda sağa ve sola dönüşlerini gerçekleştiren 

komutlardır. Bu durumlarda kullanılan trafik işaretleri ve bu işaretlere göre araç davranışı 

aşağıdaki gibidir; 
 

A. Sola Dön / Sağa Dönülmez / İleri ve Sola Mecburi Yön 

Aracın sola doğru manevra yapıp belirlenen yolu takip eder. 
 

B. Sağa Dön / Sola Dönülmez / İleri ve Sağa Mecburi Yön 

Aracın sağa doğru manevra yapıp belirlenen yolu takip eder. 
 

C. Girilmez / Taşıt Trafiğine Kapalı Yol 

Levhaların konumuna ve çevredeki diğer dönüş belirten levhalara göre sağa veya sola dönüş 

gerçekleştirilir.  
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Hızı Ayarla 

Hızı Ayarla, aracın parkur içerisindeki hızını kontrol eden komutlardır. Bu durumlarda 

kullanılan trafik işaretleri ve bu işaretlere göre araç davranışı aşağıdaki gibidir; 
 

A. Azami hız sınırlaması  

Aracın hızının belirlenen hız sınırlaması (20 km/saat veya 30 km/saat) çerçevesinde belirlenen 

hıza göre düzenler.  

Belirtilen trafik işaretlerine ek olarak; 

Park 
 

A. Park 

Aracı levhanın bulunduğu belirlenen park alanına hareket gerçekleştirilir. 
 

B. Park Edilmez 

Herhangi bir komut üretmez. Etkisiz kabul edilir.  

 

6.7. Haritalama, Lokalizasyon ve Yol Bulma  
 

6.7.1. SLAM nedir? 

Temel olarak bilinmeyen bir ortamda sensörler yardımıyla aracın bulunduğu bölgenin haritasını 

ve konumunu bu haritaya göre tahmin eder. Belirtilen konum tahmini literatürde yerelleştirme 

olarak adlandırılır. SLAM sorununu çözmek için bulunan çözümlerden biri Genişletilmiş 

Kalman Filtresidir. Kalman Filtresi doğrusal çalışırken Genişletilmiş Kalman Filtresi doğrusal 

olmayan sistemlerde de çalışmaktadır. Bu nedenle Genişletilmiş Kalman Filtresi tercih 

edilmektedir. İki ana adımı vardır: 

1. Tahmin adımı: Bu, araç lokalizasyonu ve harita durumu, sistem durumu ve erişim kontrol 

komutları hakkında önceki bilgiler kullanılarak güncellendiğinde yapılır. 

2. Ölçüm güncellemesi: Yeni sistem durumunu tahmin etmek için mevcut sensör verilerini 

tahmin edilen sistem durumuyla eşleştirme.  

Belirtilen adımlardan sonra, algoritma bir harita oluşturmak için konum bilgisini alır. Ardından 

harita bilgileri ile yerelleştirme tamamlanır. SLAM birçok sensörle kullanılabilir. Çoğunlukla 

IMU, encoder, GPS ve LIDAR ile kullanılır. Kullanılan sensörlere göre farklı SLAM 

algoritmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. 
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Şekil 6.47  SLAM Algoritması 

 

 

 
Şekil 6.48 ROS Tabanlı SLAM Algoritmaları [60]  

Bu projede araçtaki 3D LIDAR, GPS ve IMU birlikte kullanılmaktadır. Literatür taraması 

sonucunda Şekil 6.49’da gösterilen algoritmalar araştırılmıştır. Şekil 6.50’de Gmapping, 

HectorSLAM ve Cortographer algoritmalarının çıktılarına örnek verilmiştir [61]. 
 

 
Şekil 6.49 Hokuyo Laser Scanner Kullanılarak Yapılmış Çeşitli SLAM Algoritmalarının Çıktısı 
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6.7.2. Simülasyon Ortamında Haritalama 

Aracın bulunduğu yerdeki engelleri görebilmesi ve ihtiyaç halinde arabanın bildiği bir ortamda 

tekrardan gezinim yapabilmesi amacıyla aracın gezdiği bölgelerin 2 boyutlu haritasının 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Bunun için Hector Mapping Gmapping ve Karto Slam olmak 

üzere birkaç farklı yöntem denenmiştir. Üç haritalama yöntemi de LaserScan veri tipindeki 

mesajı kullanarak ortamın haritasını çıkartan olasılık tabanlı yöntemlerdir [62]. Yapılan 

denemeler sonucunda en başarılı sonuç veren Karto Slam algoritmasının kullanılmasına karar 

verilmiştir ve bunun için algoritmanın bazı isterlerinin karşılanması gerekmektedir [63]. 
 

 

 
Şekil 6.50 İşlenmemiş Point Cloud Verisi 

Bu amaçla, öncelikle araçta kullandığımız Velodyne -VLP16 LIDAR sensörünün bize sağladığı 

Şekil 6.51’deki Point Cloud ham verisi, sadece kullanacağımız alan içerisinde kalacak şekilde 

filtrelenmiştir [64]. 
 

 

Şekil 6.51 Filtrelenmiş Point Cloud Verisi 

Daha sonra Şekil 6.52’deki gibi filtrelenmiş Point Cloud verisi Karto Slam algoritmasında 

kullanılabilmek üzere Point Cloud To Laser Scan ve ROS paketi ile Laser Scan verisine 

çevrilmiştir [65] [66]. 
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Şekil 6.52 Laser Scan Verisi ve Odometri (Kırmızı Ok) 

Karto Slam algoritmasının bir diğer isteri ise aracın konum bilgisidir, bu veri Şekil 6.53’teki 

GPS Odometry kullanılarak Karto Slam algoritmasına gönderilmiştir [67]. 
    

 
Şekil 6.53 Örnek Odometry Verisi 
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Şekil 6.54 Karto-Slam paketi kullanarak çıkartılan harita 

Haritalama yöntemlerinin problem çıkardığı bazı durumlar tespit edilmiştir. Bunlardan ilki 

haritalama algoritmaları tarafından kullanılan laser scan matching algoritmasında uzun düz 

koridor durumlarında gelen veri çok benzer olduğu için bu algoritma aracın gittiğini 

algılayamamaktadır. Bu durum odometri verisinin güvenilirliğinin yüksek olması ile aşılmıştır. 

Aracın dönüş yaptığı bazı durumlarda haritanın kayması ise ikinci bir problemdir. Bu problem 

dönüş yaparken aracın hızı düşürülerek aşılmıştır. Sonuç olarak çıkarılan harita ile araç aynı 

ortamda tekrar gezinim yaptığında statik engellerin yerini bildiğinden gezinim yaparken o 

engellere dikkat ederek herhangi bir kaza yapmadan planlanan yere otonom bir şekilde 

gidebilmesi sağlanmıştır. 
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7. Özgün Bileşenler 

7.1. Yazılım  

Nesne tespitinde veri toplamak ve eğitime hazır bir veri seti oluşturmak çok mühim bir amaca 

hizmet eder. Ön tasarım raporunda bahsetmiş olduğumuz veri setimizi o günden bu yana 30.000 

fotoğraftan 50.000 fotoğrafa çıkarılmıştır. Veri setimizin halen yeterli olmayacağını düşünülerek 

farklı hava koşullarında ve düşük çözünürlüklü kameralarda da yapay sinir ağımızın doğru 

sonuçlar vermesi amacıyla gürültü ekleme, parlaklık, döndürme vs. veri artırım algoritmaları 

oluşturulmuştur. Yazılması hedeflenen algoritmaların yazılımlarını ve testlerini tamamlayıp şu 

anda 200.000 fotoğraflık bir veri seti ile eğitimlere başlanmıştır. 

Nesne tespit kısmında ön tasarım raporunda Darknet kütüphanesi ile birlikte Pytorch 

kütüphanesinin de kullanılmaya başlanacağı ve bazı fonksiyonların parametrelerine erişilip 

değişiklik yapılabileceğinden bahsetmiştik. Pytorch kütüphanesine geçiş yapıldı, eğitimler 

yapılmaya başlanmıştır. Fonksiyonları projemize göre uyarlamak için çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. 

Kamera ile şerit tespiti algoritması, kamera sensöründen aldığı görüntü verileri üzerinde, 

görüntü işleme metotlarını kullanarak şerit tespit algoritmasına girdi olacak hedef noktalarını 

tespit etmeye odaklanır. Bu doğrultuda kapsamlı ve işlevsel fonksiyonlara sahip olması 

nedeniyle OpenCV' den yararlanılmıştır. Hazırlanan algoritmada ilk olarak görüntü üzerindeki 

pikseller şerit çizgisi ve şerit çizgisi olmayan olarak ikiye ayrılmış, ardından şerit pikselleri 

üzerine hedef noktaları yerleştirilmiştir. Yapılan testler sonucu karşılaşılan hatalar ve yaşanılan 

sorunlara karşın algoritma daha dinamik, değişken ortam koşullarına daha iyi uyum sağlayan bir 

hale getirilmiştir. 

 

Şerit Takibi algoritması, yol tespiti algoritmasının çıktılarını girdi olarak tanımlamaktadır. Şerit 

üstündeki gidilebilir olarak tanımlanmış noktaları girdi alarak tarafımızdan seçilen yaklaşık 

olarak 2 metreye denk gelen bir noktayı hedef alarak aracın o noktaya ulaşması hesaplanmıştır. 

Bu hesaplama düşük hızlarda stabil çalışan geometrik bir yaklaşım olan pure pursuit 

algoritmasına göre belirlenmiştir. Pure pursuit geometrisi ve gerekli hesaplamalar bilgisi bölüm 

6.2.5’te bahsedilmiştir. Pure pursuit algoritmasının yanında aracın orta noktası ile şeridin orta 

noktası arasındaki hatayı pixel cinsinden hesaplayıp direksiyon açısını bu hatayı düzeltmek için 

PID temellerini baz alan 2. bir şerit takibi algoritması tarafımızca geliştirilmiştir. Ancak pure 

pursuit algoritması daha kararlı ve gelişmiş olduğu için şu anda sadece pure pursuit algoritması 

kullanılmaktadır ve yarışta da pure pursuit algoritması kullanılması amaçlanmaktadır. 

 

Kısım 6.1.2’de anlatılan Lidar ile Şerit Tespiti algoritması Lidar sensöründen alınan ham veri 

üzerinde Point Cloud Library (PCL) ve ROS-PCL fonksiyonları kullanılarak tasarlanmıştır. 

Algoritma oluşturulurken duba arama bölgesi, duba bulma ve hedef nokta atama işlemleri özgün 

algoritmalar ile geliştirilmiştir. Lidar ile Şerit Tespiti algoritması okulumuzda kurulan parkurda 

gerçek zamanlı test edilmiş ve başarılı olmuştur.  

 

Kısım 6.3’ de alt başlıklarla birlikte ayrıntılı biçimde anlatılan nesne lokalizasyonu, aracın karar 

verme algoritmasında önemli bir bileşen olan tabela ve ışıkların konum bilgisi girdisini, 

bahsedilen lidar ve kamera sensörleriyle elde etmektedir. Bu sensörlerden en doğru verilerin 

alınması ve birlikte uyumlu çalışması bu aşamada büyük önem arz etmektedir. ROS’un Camera 

Calibrator uygulamasıyla kameranın iç kalibrasyonunu, OpenCV kütüphaneleri ve kullanılan 

ROS paketleriyle dış kalibrasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede sensörleri kalibre edilmiş 

haliyle çalıştırabilmekteyiz.  Tabela-ışık konum bilgisini ise geliştirdiğimiz ROS nodelarıyla 

elde etmekteyiz. Bu nodelar birbirleriyle entegre şekilde çalışarak, trafik ışık ve trafik 

işaretlerinin nihai konumunu elde etmemizi sağlamaktadır. 

 

Kısım 6.6’da anlatılan Karar Verme algoritması tamamen yarış özelinde aracın trafik işaret ve 

ışıklarına göre aracın davranışını belirlemek için özgün bir şekilde oluşturulmuştur. Algoritma 

oluşturulurken C++ Thread kütüphanesinden yararlanılmıştır. Aracın parkura vereceği tepkiler 
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test edilmiş ve yarışa hazır hale getirilmiştir.  

 

Kısım 6.5.1’de anlatılan Bitiş Çizgisini algılama algoritması Intel T265 Takip Kamerasından 

alınan ham odometri verisine göre şartnamede belirtilen parkur dizaynına göre oluşturulmuştur. 

Tamamen özgün olan bu algoritma okulumuzda kurulan parkur içerisinde test edilmiş ve başarılı 

olmuştur.  

 

 
 

7.2. Elektronik   

7.2.1. Sensör Kartı 

Sensör Kartı, aracın konum bilgilerini iyi bir şekilde tespit edebilmek, haritalama ve yönelim 

açılarını hesaplamak için kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda özgün bir tasarımın 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sensör kartında araç içi haberleşme sistemi kullanılarak ana 

bilgisayara ve sürüş kontrol sistemine ivme ve gyro verilerinin aktarılması hedeflenmektedir. 

Projede yüksek işlem gücü sağladığı ve çok sayıda haberleşme protokolünü desteklediği için 

STM firması tarafından üretilen STM32F412RET6 kartı kullanılmıştır. Bu kart, motor sürücü, 

uygulama kontrollerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Frekans kararlılığını sağlamak için 25Mhz 

kristal osilatör kullanılmıştır. Sensör ve CAN entegrelerinin işlemci ile olan bağlantıları, şematik 

çizimi şekilde görüldüğü gibidir. SPI, UART, I2C haberleşmelerinin kullanımı için fazladan pin 

çıkartılmıştır.  

 
 

Şekil 7.1  Sensör Kartı Mikrodenetleyici Şematik Tasarımı 

Kart şematiğindeki uygun bağlantıların sağlanmasının ardından filtreler, reset butonu ve 

programlama pinleri de tasarıma eklenmiştir. Sistemin RTC çalışabilmesi için pil konnektörü, 

verilerin kaydedilmesi için ise SD Card konnektörü tasarıma eklenmiştir.  
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Şekil 7.2 Programlama Pinleri, SD Card ve Pil Konnektörleri, Reset Butonu Şematik Tasarımı 

 

 

 

Şekil 7.3 Filtre Şematik Tasarımı 

Araç Kontrol Sisteminde aracın arka ve önündeki sapma oranının ölçülmesi ve bu oran farkının, 

kontrol sistemindeki hesaplamalarda kullanılması gerekmektedir. Bu sapmanın ölçülebilmesi 

için 6-eksenli, otomotiv uygulamaları için geliştirilmiş bir hareket takibi cihazı olan IAM20680 

tercih edilmiştir. 3 eksenli gyroskop ve 3 eksenli küçük bir ivmeölçere (3x3x0.75mm, 16-pin 

LGA) sahiptir. Bu entegrenin seçilmesinde; uygulama işlemcisinin düşük güç tüketimi için 

hareket halinde wake-on-motion kesintisi ve programlanabilir kesintilere sahip olması, I2C ve 

SPI seri arayüzleri bulundurması, aynı zamanda gelecekte aracın modellenmesi için de 

kullanılabilecek bir entegre olması etkili olmuştur.  
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       Şekil 7.3 IAM 20680 Şematik Tasarımı 

 

Sensör Kartı üzerindeki entegreler ve mikrodenetleyici için farklı gerilim seviyeleri 

gerekmektedir. Bu gerilim seviyeleri arasında dönüşüm sağlamak için iki farklı güç dönüştürücü 

kullanılmıştır. Ana sistemin beslemesi olan 12V gerilimi, CAN ve MAX13487 entegrelerinin 

çalışma gerilimi için 5V seviyesine dönüştürülmektedir. Bunun için MP1584EN anahtarlamalı 

güç kaynağı kullanılmıştır. Anahtarlamalı güç kaynağının (SMPS)’lerin voltaj regülasyonunu 

fazlalık gücü, Ohmik kayıp veya ısı olarak dağıtmaksızın yapar. Bu sayede SMPS’in verimliliği 

%85-90 gibi yüksek bir seviyededir. Aynı zamanda yüksek frekansta çalıştıklarından boyut ve 

maliyetleri de düşüktür.  MP1584EN entegresinin seçiminde bu parametrelere dikkat edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 7.4 MP1584EN Şematik Tasarımı 
 

Mikrodenetleyicinin çalışma gerilimi 3.3V seviyesidir. LM1117 regülatörü, 5V seviyesine 

düşürülen gerilimi, 3.3V seviyesine düşürmek için seçilmiştir. Lineer regülatörler, devredeki 

yükten bağımsız, sabit bir çıkış voltajı sağlarlar. Mikrodenetleyicinin giriş beslemesinde de 

dalgalı bir sinyal olmaması ve çalışması olumsuz etkilenmemesi için lineer bir regülatör 

seçilmiştir. 
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Şekil 7.5 LM1117 Şematik Tasarımı 

 

Haberleşme ağında CAN (Controller Area Network) protokolü kullanılmıştır. CAN protokolü, 

güçlü ve hızlı bir seri haberleşme imkânı sağlaması sebebiyle birçok alanda kullanılmaktadır. 

Yaygın olarak otomotiv ve otomasyon alanlarında kullanılan CAN protokolü hem kullanım 

kolaylığı hem de ucuz maliyeti ile günümüzde popülaritesini artırmıştır. CAN protokolü veri 

iletim hızı, hata oranının düşüklüğü ve uygulama kolaylığı gibi sebeplerden dolayı tercih 

edilmiştir. 

Araç içerisinde kullanılacak entegre seçiminde J2284 standartına uygun olarak tasarlanmış olan 

TCAN1042-Q1 entegresi tercih edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7.6 CAN Şematik Tasarımı 

  

 
 

      Şekil 7.7 CAN Connector Şematik Tasarımı 
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CAN haberleşme protokolü haricinde kullanılan en yaygın protokol UART protokolleridir. 

Bunlardan en çok bilinenleri RS232 ve RS485’tir. Bunlar CAN protokolü ile karşılaştırıldığında 

bazı avantaj ve dezavantajlar içermektedir. Hemen her mikro kontrolcü UART protokolünü 

destekleyen bir donanıma sahiptir. Bu haberleşme noktadan noktaya haberleşmede kullanılır. 

Ekonomik olarak düşük maliyetli olduğu için birçok yerde kullanılır. UART sadece byte temelli 

haberleşme olanağı sağlar. Tek seferde birden fazla byte gönderme imkânı yoktur. UART’ın 

donanım yapısı hata denetimine sahip değildir. Burada hata denetimi için yazılım kullanılır bu 

da daha yavaş bir sistem anlamına gelmektedir. 

UART haberleşme tipini kullanabilmemiz için alıcı ve vericinin veri taşıma hızlarının (baudrate) 

aynı olması gerekiyor (veya birbirine çok yakın değerler olması gerekiyor.) Bunun sebebi ise 

aktarım sırasında oluşabilecek hataları minimuma indirmektir. Hata payları tolere edilebilir 

seviyede olması taktirde bir sorun yaratmayacaktır. 

 
 

Şekil 7.8 MAX13487 Şematik Tasarımı 
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Şekil 7.9 Sensör Kartı 

 

 
Şekil 7.10 Sensör Kart Dizgi 

 

7.2.2. CAN Bara Kartı 

Araç içi haberleşme sistemi olarak CAN Haberleşme protokolü kullanılması planlanmaktadır. 

CAN haberleşme sistemi ortak bir BUS yapısına sahiptir. Bu nedenle standartlara uygun bir bara 

kartının tasarlanması hedeflenmektedir. Altı farklı birim aynı anda hatta bağlanabilir ve veri 
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akışını sağlayabilmektedir. Konnektör girişleri standartlara uygun olarak belirlenmiştir. Aynı 

zamanda bara kartı 12V gerilim seviyesini sahip olmasıyla sensörler için bir besleme kaynağı 

olarak kullanılabilmektedir. Şematik tasarımları Şekil 7.12 ve Şekil 7.13’de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 7.11 Bara Kartı Konnektör Devre Tasarımı 

 
 

Şekil 7.12 Bara Kartı Filtre Devre Tasarımı 

 

 

 
 

Şekil 7.13 CAN Bara Kartı 3 Boyutlu Görüntüsü 
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7.2.3. USB’den CAN Haberleşme Protokolüne Dönüştürücü 

 

Otonom algoritmalarının geliştirildiği ana bilgisayarın veri çıktılarının doğrudan haberleşme 

sistemine bağlanması gerekmektedir fakat günlük hayatta kullandığımız bilgisayarların CAN 

ağına doğrudan bağlanabileceği bir portu bulunmamaktadır. Herhangi bir bilgisayarda 

geliştirilen algoritmaların Elektronik Sürüş Kontrol Sisteminde test edilebilmesi için Universal 

Serial Port (USB)’den CAN haberleşme protokolüne dönüşümünü sağlayan donanım ve 

yazılımın tasarlanması planlanmaktadır. 

 

USB’den CAN dönüştürücüsü ana bilgisayardan elde edilen hızlanma, direksiyon açısı ve fren 

gibi komutları araç içi haberleşme sistemini kullanarak sürüş kontrol sistemine iletimini 

gerçekleştiren bir birimdir. Günlük hayatta kullandığımız bilgisayarların CAN haberleşme 

sistemine dönüşümü doğrudan olmamaktadır. Bu nedenle USB haberleşmesinden CAN 

haberleşmesine dönüşümü sağlayan bir donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulmuştur.  

Hem USB çevrebirimi hem de CAN haberleşme çevrebirimi bulunan bir mikrodenetleyici ile 

USB’den CAN haberleşmeye dönüşüm gerçekleştirilmiştir.  

Mikrodenetleyiciye ait sistem konfigürasyonları için STMCubeMX programı kullanılarak CAN 

ve USB çevrebirimlerine ait özellikler belirlenmiş ve program üzerinde düzenlemeleri 

geçekleştirilmiştir. Şekil 7.15: STMCubeMX Konfigürasyonları gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.14 STMCubeMX Konfigürasyonları 

USB’den CAN haberleşmesi dönüşümü kesmeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. USB 

portundan mesaj geldiğinde o mesaj elde edilip CAN haberleşmesi için uygun bir paket yapısı 

oluşturulup daha sonra CAN’e aktarılmaktadır. Aynı şekilde CAN’den mesaj geldiğinde elde 

edilen mesaj belirlenen bir standartta USB portuna iletilmektedir. Böylelikle USB’den CAN 

haberleşmesine dönüşüm sağlamaktadır. Şekil 7.16 USB'den CAN Dönüşüm Algoritması 

gösterilmektedir. 
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Şekil 7.15 USB'den CAN Dönüşüm Algoritması 

USB port ile mikrodenetleyici arasında standart bir paket yapısı oluşturulmuştur. Böylelikle veri 

aktarımı daha kararlı bir hale getirilmiştir. Şekil 7.17 USB Port Veri Paketlemesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.16 USB Port Veri Paketlemesi 

Veri kontrolü için başlangıçta 2 Byte başlık verisi kullanılmıştır. Daha sonra CAN 

konfigürasyonu için ilk üç biti DLC verisi daha sonraki biti mesaj ID’sinin standart veya 

extended olduğunun bilgisi, sonraki bit ise frame yapısını belirlemektedir. 

 

Şekil 7.17 CAN Konfigürasyon Byte Yapısı 

 

CAN konfigürasyonun belirlenmesinden sonra CAN mesajına ait verinin standart veya extended 

ID olmasına göre 2 veya 4 byte’lık veri açılır ve son olarak DLC sayısı kadar byte veri 

eklendikten sonra paket tamamlanmış olmaktadır. 

Paketlenen veri mikrodenetleyicide çözümlenerek CAN haberleşme sistemine iletimi 

gerçekleştirilir. 

Aynı zamanda tam tersi de gerçekleştirilmektedir. CAN haberleşmede elde edilen veri Şekil 

7.18’deki gibi paketlenerek tekrardan USB portuna veri iletimi sağlanmaktadır. 
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7.2.3.1. Devre Tasarımı 

 

7.2.3.1.1. Besleme Devresi 

USB’den CAN dönüştürücüsü devresi doğrudan bilgisayar USB portundan beslenmesi 

kararlaştırılmıştır. Bilgisayar USB portu 5V gerilim seviyesi ve 0.5A’e kadar akım verebilme 

yeteneğine sahiptir. Bu durumda USB’den CAN dönüştürücüsü giriş gerilimi 5V olarak 

belirlenmiştir. CAN entegresi 5V gerilim seviyesi ile, mikrodenetleyici 3.3V gerilim seviyesi ile 

beslenmektedir. CAN entegresi için 5V gerilimi USB portundan elde edilmiştir.  

3.3V gerilim seviyesi için ZLDO1117 devre elemanı kullanılmıştır. ZLDO1117 5V’tan 3.3V 

gerilim seviyesine dönüştüren bir regülatördür [23]. 1A’e kadar akım sağlayabilmektedir. 3.3V 

gerilim dönüşümünü gözlemlemek için bir LED devresi tasarlanmıştır. 

 

Şekil 7.18 ZLDO1117 Regülatör Devresi Tasarımı 

 

7.2.3.1.2. Mikrodenetleyici 

Kullanılması gereken mikrodenetleyicinin donanımsal tasarım sürecinde öncelikle CAN 

haberleşme protokolü ve USB haberleşme protokolü aynı anda kullanılabiliyor olması ve yüksek 

hızlı USB haberleşmesini desteklemesi gerekmektedir. Aynı zamanda USB portunun ve CAN 

haberleşme protokolünün aynı anda kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan 

araştırmalar sonucunda ST firmasına ait ARM Cortex-M0 ailesinden olan STM32F072RBT6 

mikrodenetleyicisi kullanılmasına karar verilmiştir.  USB to CAN tasarımında kart boyutlarının 

minimum seviyede tutulması ve özgün bir tasarım gerçekleştirmek amacıyla işlemcinin üzerinde 

gömülü olduğu hazır modüller yerine uygun bir mikrodenetleyici yapısı oluşturulmuştur [24]. 

Şematik tasarıma ait görsel Şekil 7.20’te gösterilmektedir. 
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Şekil 7.19 STM32F072RBT6 Mikrodenetleyici Devre Tasarımı 

Mikrodenetleyiciye ait resetleme butonu, osilatör ve filtre devrelerine ait devre tasarımları Şekil 

7.15 ’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.20 Mikrodenetletici Devre Tasarımı 

CAN üzerinden veri akışını gözlemleyebilmek için hem CAN RX hem de CAN TX pinlerine 

LED devresi tasarlanmıştır.  
 

7.2.3.1.3. Can Entegre Devresi 

USB’den CAN haberleşme devre kartına ait CAN entegresi devre tasarımı Şekil 7.22’da 

gösterilmektedir. 
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Şekil 7.21 CAN Entegresi Devre Tasarımı 

 

7.2.3.1.4. USB’den CAN Haberleşeme Kartı PCB Tasarımı 

 

Şekil 7.22 USB'den CAN Haberleşme Kartı Üst Layer 
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Şekil 7.23 USB'den CAN Haberleşme Kartı Alt Layer 

 

 

Şekil 7.24 USB'den CAN Haberleşmesi 3 Boyutlu Tasarımı 

 

7.2.3.1.5. USB’den CAN Haberleşeme Kartı Baskı Devre Dizgi ve Testi 
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Şekil 7.25 USB'den CAN Dönüştürücü PCB 

 

 
Şekil 7.26 USB'den CAN Dönüştürücü ve Altium Görseli 

USB’den CAN dönüştürücü testlerini gerçekleştirebilmek için bir CAN Bara kartına ve can 

analyzer boardına ihtiyaç duyulmaktadır. USB port kısmına Realterm programı kullanılarak 

USB’den CAN dönüştürücüsüne uygun formatta veri yollanmış ve can analyzer kullanılarak 

ortak haberleşme hattına verinin iletimi gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen test 

düzeneği blok diyagramı Şekil 7.28’de gösterilmektedir. Teste ait görsel Şekil 7.29’te 

gösterilmektedir. 
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Şekil 7.27 USB'den CAN Haberleşme Test Blok Diyagramı 
 

 

Şekil 7.28 USB’den CAN Dönüştürücü Test Ortamı 

 

7.3. Mekanik 

7.3.1. Direksiyon Sistemi 

Günümüzde araçlarda kullanılan direksiyon sistemlerinde, sürücünün rahatlığı için hidrolik 

destekli veya elektrik destekli sistemler kullanılmaktadır. Burada tasarlamaya çalıştığımız sistem 

tamamen elektriksel ve özerk bir alt yapı oluşturmak için hazırlanan mekanik bir tasarımdır. 

Mekanik olarak ihtiyaçlar ve gerekli parametreler doğrultusunda yapılan bir sistemdir. 

Tasarımda genel olarak, ağırlık ve yer tasarrufu dikkate alınmıştır. Mümkün olduğu kadar küçük 

ve güvenli seviyeye ulaşmak için çalışmalar yapılmıştır. 
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Şekil 7.29 Direksiyon Sisteminin CAD Tasarımı 

Sürücüsüz aracımızın ön tekerlerinin dönüş açısını kontrol etmek için bir adet DC Motor 

seçilmiştir. Bu motorun montajı takımımız mekanik üyeleri tarafından tasarlanmıştır. DC Motor 

Araç Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilerek otonom sürüş algoritmalarından gelen 

komutlara göre direksiyon açısı oluşturmaktadır. Motor Sürücü Kontrolörü gelen veriyi 

UART(RS232) protokolü olarak alır ve istenen açıyı ayarlamak için gereken dönüş açısını 

hesaplar. Daha sonra DC motoru istenilen açı kadar döndürür. Herhangi bir sorun anında geri 

bildirim için doğrusal potansiyometre kullanılır. 
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Şekil 7.30 Direksiyon Sistemine Sabitlenmiş DC Motor 

7.3.2. Fren Sistemi 

Kablolu sürüş sisteminin bir diğer parçası ise kablolu fren sistemidir. Fren sisteminin fiziksel 

tasarımı, lineer aktüatörün sisteme entegresi ve kontrolü, frenleme mekanizması tamamen takım 

bünyesinde tasarlanıp araca monte edilmiştir. Sonuç olarak fren kontrolü aracın istenilen hıza 

ulaşması veya durması sağlanmıştır.  

 

7.3.2.1. Fren Diski Hesaplamaları ve Üretimi 

Yeni fren diski tasarımı için yarış kuralları kitabı incelendi. Tasarım modelini aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir. (Şekil 7.32) 

 

Şekil 7.31 Tasarım Modeli 

 

“R” harfi tekerleğin yarıçapını, “r” harfi diskin yarıçapını, “g”,”gx” ve”gy” tek tekerleğe ve 

bileşenlerine dağıtılmış ağırlığı, fs ise tekerlek ve rampa arasında oluşan sürtünme kuvvetini 

simgelemektedir. 

 

Varsayımlar: 

● Araç ağırlığı 220 kg. 

● Tekerlek ve rampa arasındaki sürtünme katsayısı 0,8. 

● Araç ağırlığı dört tekerlek üzerine homojen olarak dağılmıştır. 
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● Kullandığımız fren balataları, 0,28 ile 0,38 arasında sürtünme katsayısına sahip 

yarı metalik fren balatalarıdır. Katsayı 0,33 olarak kabul edilmiştir. 

 

Hesaplamalar: 

 

    𝑔 = (220/4)  ∗ 9,81 =  539,55 𝑁   Denklem 6 

 

 𝑔𝑥 = 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛10 = 93,69𝑁    Denklem 7 
 

𝑔𝑦= g* 𝑐𝑜𝑠10= 531,55 N    Denklem 8 

 
 

𝑓𝑠= 𝑔𝑦*(rampa ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı) = 531,55*0,8= 425,24 N     
           Denklem 9 

  

Oluşturulan Fren Kuvveti: (Fren Hidroliği Basıncı) * (Fren Balatası Yüzey Alanı) * (Disk ve 

Fren Balatası Arasındaki Sürtünme Katsayısı) = 3,14 Mpa*1180mm2 *0,33= 1214 N 

Denklem 10 

 

Frenleme, sürtünme kuvvetinin neden olacağı dönüşü önleyecektir. Dolayısıyla, tekerleğin 

ortasındaki tork sıfıra eşit olmalıdır, bu durumda aşağıdaki denklem çıkarılır. 

 

Fren Kuvveti * r = 𝑓𝑠 * R     Denklem 11 

 

1214 * r = 425,24 * 0,27        Denklem 12 

 

r = (425,24 * 0,27) / 1214      Denklem 13 

 

Bu denklemlere göre hesaplanan en küçük fren diski yarıçapı 189 mm’dir. Ancak kaliperler 

203.2 mm çapında fren diski üzerinde çalışmaktadır. Böylece bu yarıçapta fren diskleri 

tasarlanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

   Şekil 7.33 Fren Diski 1 
   Şekil 7.34 Fren Diski 2 

  Şekil 7.33 Fren Diski 3    Şekil 7.32 Fren Diski 4 
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Dört farklı tasarım yapıldı ve Şekil 7.36’da gösterilen disk; soğutma kabiliyeti, ağırlık, güç 

özelliklerini göz önüne alarak üretilmeye karar verildi. 

 

7.3.2.2. Malzeme Seçimi 

Genelde, otomobil endüstrisinde kullanılan malzemeler gri dökme demir gibi, alüminyum-metal 

matrisli kompozitler kullanmaktadır, ancak bu malzemeler bizim için ulaşılması güçtür. 

Dolayısıyla, diskimizin kalınlığını göz önüne alarak, sert bir çelik olan (58 HRC) 50CrV4 çeliği 

kullanılmaya karar verilmiştir. Bu malzemenin aşındırıcı su jeti ile kesilmesi kolay ve 

formlanabilir haldedir. Böylece 4 mm kalınlığında bir levha alındı ve su jeti ile keserek istenen 

şekle getirildi (Şekil 7.37). Bu işlemden sonra manyetik bazlı taşlama makinesi ile öğütüldü. 

203.2 mm çapında ve 3 mm kalınlığında olan yeni fren diski ile disk başına 500 gr kazanıldı. 

 

 
Şekil 7.34 Fren Disklerinin Su jetinde Kesim İşlemi 

 

7.3.3. Şasi 

Araç Şasisinin tasarımı UniGraphics NX’te gerçekleştirilmiştir. Tasarımda ilk olarak güvenlik, 

hafiflik ve konfor olarak 3 ayrı yönden geliştirilmeye başlandı. Ana yapı malzemesi, kompozit 

şasi olarak belirlendi. Süspansiyon sistemi şasinin ön ve arka kısmına bağlı olarak ön ve arka 

tekerlerde olacak şekilde belirlenmiştir. 
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Şekil 7.35 Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 

 

Şekil 7.36 Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 
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      Şekil 7.37 Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 

 

Şasi üretmek için ana yöntemin vakum infüzyon işlemi olması gerektiği belirlendi. Vakum 

infüzyon yönteminin tercih edilmesinin sebebi; sandviç yapısını kullanılması, homojen reçine 

dağılımını elde etme ve reçineden %100 verim almaktır. Araç genel yapı olarak 10mm 

kalınlığında kompozit panellerden oluşturuldu. Temel malzememiz PVC AIREX C270’dir. 

Sandviç yapı elde etmek için bu köpük, 600 gr/m2 çok eksenli dokuma karbon fiberin (3 kat 

aşağıda 3 kat yukarıda olmak üzere) arasına yerleştirilmiştir. 

 

 

Neden PVC AIREX C70? 

 

● İyi Darbe dayanımı 

● İçindeki reçineyi emer. 

● Yüksek sertlik 

● İyi aşınma direnci 

● Sıcaklık dayanımı 

● Yüksek ses ve ısı yalıtımı 

● Yüksek stiren 

 

Neden 3D CORE PET? 

 

● Reçine Vakum Reçine İnfüzyon-Mükemmel Performans (reçine kanallardan akar) 

● Kolayca örtülür 

● Optimize edilmiş ağırlık performansı ve daha iyi özellikler 

● Zaman kazandırır, üretim akışını iyileştirir 

● Maliyetten Kazanç 
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Vakum İnfüzyon Yönteminin adımları aşağıda sıralandığı şekilde belirlenmiştir: 

 

1- Kalıp ayırıcı 

2- Reçinenin dökülmesi 

3- İlk karbon katmanı 

4- Reçine 

5- İkinci kat karbon 

6- Reçine 

7- Üçüncü kat karbon 

8- Reçine 

9- PVC 

10- Reçine 

11- Dördüncü karbon katmanı 

12- Reçine 

13- Beşinci kat karbon 

14- Reçine 

15- Altıncı kat karbon 

16- Vakum torbası 

17- Fazla reçinenin vakumlanması 

18- Reçinenin kürlenmesi 

19- Kalıptan çıkarma 

 

 
Şekil 7.38 Şasi Komponent Tasarımı 

 

Araçtaki yükler ve kuvvetler, bölgesel yükler ve genel yükler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Genel kuvvetler araç yükü ve statik kuvvetlerdir. Bölgesel yükleme şasinin esnemesi sırasında 

gözlemlenir. Ekstra kuvvet salınımlarda ve bağlantılarda amortisör olarak yüklenmeyi gösterir. 

Bu kuvvetleri dikey olarak karşılayabilmek için aracın şasisine iki parça taşıyıcı karbon panel 

konulmuştur. Aracın alt panelini tutan bu paneller aynı anda farklı yapılar arasındaki bağlantıyı 

sağlayarak aracın gücünü sağlamlaştırmak üzere yerleştirilmiştir.  Bu kompozit yapı iki tane 

karbon panelin kombinasyonundan oluşmuştur. Aşağı kısımdaki panel, amortisör montaj 

panelleri, güçlendirme panellerinden oluşmaktadır. Gövdenin dayanıklılığını arttırmak için ana 

gövdenin katı yapısı 1mm kalınlığında karbon tabakayı panelin üst yüzeyine yapıştırarak panelin 

üst yüzeyi ile aracın gövdesi ile bağlantı noktaları oluşturulmuştur.  
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Çizimler bilgisayar ortamında tamamlandıktan sonra, şasi üretim aşamasına başlandı. Üretim 

aşamaları; 

  

- Karbon kompozit sandviç yapı tabakasının hazırlanması: 

 

Yüzeyin temizlenmesinden sonra 3 adımda kalıp ayırıcı uygulanır. Her adımda 3 aşama vardır. 

İlk kat yüzeye ve veri sayfasına göre 2 aşama arasında “5 dakika bekleyerek” uygulanır. 5 

dakika bekledikten sonra ikinci kat uygulanır ve “kabasını alma” olarak adlandırılır. Son aşama 

ikinci aşamadan sonra uygulanır. Aynı zamanda “parlatma” olarak da adlandırılır. Bu 3 alt 

aşama 3 defa uygulanır. 

 

Reçine homojen bir şekilde yüzeye dökülmekte 

ve yüzey üzerine ilk karbon atılmaktadır. Aynı 

işlem 2 kez daha yapılır ve sisteme PVC konur. 

Bu işlemden sonra reçinenin dökülmesi, 3 kez 

daha karbon işlem dizisi yapılır. 

 

Sonuçta, sistem vakum torbasıyla kapatılır ve 

kürlenme işlemi sırasında fazla reçine 

vakumlanır. Kür işleminden sonra yıkım yapılır. 

 

 

- Üretilen tabakanın çizilen şekilde kesilmesi 

 

- Kesilen plakanın montajı 

 

- Karbon levha 4 ana parçadan oluşarak yük taşıyıcı sistem ile eklem çubuklarını içermektedir. 

Gerekli ve şart olan teknik çizimler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7.39 Şasinin alt tabaksı 
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Şekil 7.40 Şasinin Yük Taşıyıcı Panelleri 

 

Şekil 7.43’deki parçalar aracın dikeysel yapısının desteklerini oluşturmaktadır. Bu dik paneller 

aracın güçlenmesi ve aracın üst kısmını taşıyabilmesi için şarttır. Dikeysel yükü taşıyan yapının 

görseli 7.44’de gösterilmiştir. Bu parçaların birbirine yapıştırılması için epoksi kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 7.41 Yapıştırma Alanı ve Kompozit Plaka 
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Şekil 7.42 Şasinin karbon fiberden vakum infüzyon yöntemiyle üretimi 

 

 
Şekil 7.43 Şasinin Son Görünümü 
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8. Güvenlik Önlemleri 

Test aşamasında ve yarışma sırasında ön görülebilen gerçekçi kısıtlar ve sorunlar belirtilerek 

açıklanmaktadır; 

• Sistemin elektriksel tasarımında çevreye ve insana sağlığına uygun standartlarda 

mekanik, elektronik ve kompozit ürünler tercih edilmiştir. Komponent seçimi, kullanıcı 

isterlerini en iyi şekilde karşılaması, insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayan 

RoHS sertifikasını bulundurması gibi başlıca hususlar dikkate alınarak yapılmıştır. Dizgi 

işlemleri sırasında kullanılan lehim telleri insan sağlığı göz önünde bulundurularak 

kurşunsuz olarak seçilmiştir.   

• Yapılan projede yüksek güçte bir batarya kullanılmaktadır. Bu bataryanın anlık olarak 

gerilim, akım, sıcaklık gibi kritik değerleri sürekli olarak takip edilmeli ve herhangi bir 

sorun anında müdahale edilebilir durumdadır. Batarya yönetim sistemi ile anlık olarak 

bataryanın şarj durumları, sağlık durumları, sıcaklık değerleri kontrol edilmekte batarya 

hücreleri arasındaki denge durumları anlık olarak takip eder ve limit değerleri geçtiği 

durumda kontaktörü açarak enerji akışını kesmektedir. 

• Araç üzerinde kullanılan LiFePO batarya ile testleri gerçekleştirmeden önce masa testleri 

gerçekleştirilerek kısa devre ve kaçak korumaları mevcut güç kaynakları ile sistemler test 

edilmiştir. PCB dizgi işlemleri ve test aşamalarında kullanılan işlemci ve diğer 

entegrelerin ESD (Electro Static Discharge) gibi bozucu etkilerinden korunabilmesi için 

IEC 61340-5-1 standartlarına uygun ESD ürünleri (eldiven, ESD örtü vb.) kullanılmıştır. 

• Herhangi bir kaçak akım, kısa devre veya elektronik devre elemanlarında beklenmeyen 

durumlar olması halinde ACİL ENERJİ KESME butonu bulunmaktadır. Şekil 8.1’de 

Acil Butonun örnek devre şeması gösterilmektedir. 

 

Şekil 8.1 Acil Butonu Devre Şeması 

• Kablolamanın RMS akım değerine uygun kesit alanında sahip, görevine uygun 

seçilmiştir. Aksi takdirde aşırı ısınmalara ve yangınlara sebebiyet verebilmektedir. 

• Kablo demetlerinin standartlara uygun bir renk seçimi yapılması ve kablo kılıflarından 

geçirilerek uygun bölgelere sabitlenmiş. Güç kablolarının (+) ucu Kırmızı, (-) ucu Siyah 

tercih edilmiştir. 

• Kablo yalıtkanlarının ısıdan etkilenmeyen, aleve dayanıklı, mekanik zorlamalara 

kesilmelere dayanıklı seçilmiştir.  

• Araç içerisi haberleşme sistemi sürekli olarak kontrol edilmesiyle, sistemler arasında 

haberleşmenin kesildiği durumda Sürüş Kontrol Sistemi tarafından enerjinin kesilmesiyle 

olabilecek sorunların önüne geçilmiştir. 
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• Tasarlanan tüm sistemler otomotiv standartları göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu sayede tasarlanan sistemler uzun vadede geliştirilerek araçlar için standartlaştırılmış 

bir araç kontrol sistemi haline getirilebilecek ve aynı zamanda sektörde hali hazırda 

bulunan ürünler ile rekabet edebilir ve alternatif enerjili araçlarda verimi arttıracak bir 

tasarım olarak piyasaya sürülebilecektir. Bu bağlamda tasarım gerçekleştirilirken 

otomotiv standartları ve sorunları büyük ölçüde ön planda bulundurulmuştur. 

Haberleşme protokolü olarak otomotiv sektöründe kullanılmakta SAE J1939 protokolü 

kapsamında CAN Bus sistemi kullanılmıştır. Bu standart çerçevesinde iletişim hızı 250 

Kbps seçilmiş olup çift burgulu kablo kullanılmıştır. Aynı zamanda SAE J1939 

protokolü ile araç içerisindeki kablo karmaşası minimuma indirilerek yazılım yükü 

hafifletilmiştir. 

• Araç içerisindeki veri akışının takibinin sürekli olarak yapılmasıyla kullanıcı tarafından 

sorun tespit edilebilir ve Kablosuz Kontrol Sistemi kullanılarak anında müdahale 

edilebilir bir tasarım yapılmıştır.  

• PCB tasarımları aşamasında çizilecek yolların genişlikleri akım, sıcaklık ve kullanılacak 

bakır özellikleri çerçevesinde oluşturan IPC-2152 standartlarına uygun olarak seçilmiştir. 

PCB tasarım programlarında yol genişlikleri başlangıç olarak standart haline getirilmiş 

ve 10 mil (0.254 mm) olarak belirlenmiştir. Güç hatlarında bu kalınlıkta yol kullanmak 

sağlıklı bir tasarım olmayacaktır. Bu sebeple farklı akım seviyelerinde IPC-2152 

standardı kapsamında farklı yol kalınlıkları seçilmiştir.  

• Proje kapsamında hareketli mekanik parçaların uygun bir şekilde tasarımı yapılmış ve 

herhangi bir insan veya çevreye zarar vermemesi için koruma alanı oluşturulması ve 

yapılacak testlerin bu alanlarda gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

• Elektronik ve mekanik sistemlerin montajının herhangi bir kopma veya çıkma sorununa 

karşı uygun bağlantı elemanları ile iyi bir şekilde sabitlenmiştir. 

• Projenin temel amacı otonom sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak beşerî 

kaynaklı hataların azaltılması ve böylelikle can, mal kayıplarını en aza indirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

8.1. Batarya Paketinin IP44 Tipi Korunması ve Sabitlenmesi 

Batarya paketinin her türlü su sıçramasına, toza ve aleve dayanıklı şekilde karbon fiber bir kap 

ile korunmaya alınması ve dışarıdan müdahale için ekibimizin kolayca ulaşabileceği bir yerde 

bulunmaktadır. Ayrıca batarya paketimiz aracın şasisine, kaza halinde asla yerinden çıkmayacak 

şekilde cıvatalarla sabitlenmiştir.  
 

8.2. Batarya Hücrelerinin Güvenli İşletim Sınırları İçerisinden Çıkması 

Ekibimizin kendi geliştireceği batarya yönetim sistemi her bir batarya hücresinin ve paketinin 

gerilimini, akımını, sıcaklığını, şarj durumunu (SOC), ömür tahminini (SOH) izlemeli ve 

güvenli işletim sınırlarının dışına çıkıldığında madde 9.1’de yer alan güvenlik önlemlerini 

alması planlanmaktadır.   
 

8.3. Uzaktan Acil Müdahale Sistemi 

Seri haberleşme protokolüne bağlı uzaktan acil müdahale sistemimizden, sistemi kapat komutu 

verildiğinde aracımız kendini durduracak ve hemen ardından tüm elektrik enerjisini kesecektir.  
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8.4. Ani Fren  

 
Bu kısımda aracın önüne çıkan bir nesneye çarpmaması, aynı zamanda yarışmanın teknik 

kontrollerinde istenen ani fren görevi anlatılacaktır.  

 

Lidardan alınan nokta bulut verisinden aracın önünde belirlenen alan boyunca bir bölge 

belirlenmiştir. Bu bölge aracın yol boyunca olası bir nesne ile arasında ilk temas bölgesidir.  

 

 

 
Şekil 8.2 Aracın Önünde Bulunan Nesne Arama Bölgesi 

Algoritma temel olarak belirlenen bu alandaki noktaların sayısına göre aracın önünde bir nesne 

olup olmadığını belirler. Eğer alana düşen nokta sayısı yükselirse bir nesne olduğu belirlenir ve 

aracın kontrol koduna aracın durması için komut verir. Kontrol kodu da bu bilgiye göre aracı 

durdurur.  

Algoritma kurulduktan sonra Unity ortamında LGSVL Simülatörde test edilmiştir. Simülasyon 

ortamında aracın önüne duvar konulmuş ve araç sürüş esnasında duvarı görünce algılayıp 

durmuştur.  
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Şekil 8.3 Simulasyon Ortamında Duvar Engeli 
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Şekil 8.4 Aracın Önündeki Engelin RVIZ ortamında gösterimi 

Bu şekilde aracın yol boyunca karşısına çıkan herhangi bir nesne ile çarpışmasının önüne 

geçilmiş olmaktadır.  

 

 

9. Simülasyon ve Test 

9.1. Simülasyon Ortamı   

Elektrikli otonom araç donanımsal olarak mekanik ve elektronik birçok kısımdan oluşmaktadır. 

Otonom sürüş yazılımının test edilebilmesi için bu kısımların hazır olması gerekmektedir. 

Fiziksel olarak araca ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde otonom testleri yapabilmek için çeşitli 

simülasyon ortamları geliştirilmiştir. LGSVL, Carla, Microsoft AirSim ve Gazebo bu tür 

simülasyon yazılımlarına örnektir. 

 

Ubuntu 18.04 LTS ve ROS 
 

Ubuntu, Debian temel alınarak geliştirilmiş bir GNU/Linux dağıtımıdır. Linux bir işletim sistemi 

çekirdeğidir ve işletim sisteminin donanımla doğrudan iletişim kuran kısmını oluşturur. 

Donanımı yönetir, daha yüksek seviyeli yazılımlarla donanım arasında bir katman oluşturur. 

GNU projesi kapsamında geliştirilen diğer yazılımlar da çekirdeğin üstünü tamamlayarak bir 

işletim sistemi haline getirir. Farklı araçlar ve yapılandırmalarla GNU/Linux özelleştirilip 

paketlenebilir ve bu tür işletim sistemlerine GNU/Linux dağıtımı adı verilir. Debian ve Ubuntu, 

GNU/Linux dağıtımlarına örnektir [68]. 

 

 

Tam ismi Robot Operating System olan ROS çeşitli araçlara ve yazılım kütüphanelerini içeren 

bir yazılım çatısıdır. Robotik yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırır. ROS’ ta yazılımlar 

node’ lar olarak geliştirilir. Her bir node farklı bir işlem yapabilir. Örneğin bir node lidar 

verisini işlerken başka bir node motor kontrolüyle ilgilenebilir. Node’ lar kendi aralarında 

iletişim kurarken ROS mesajları kullanırlar. ROS mesajları bir çeşit veri yapısıdır. Mesajlar 

topic ismi verilen veri havuzlarına gönderilir. Bir node bir topic’ e subscribe olup havuzdan 

veri okuyabilir veya o topic’ e mesaj publish edebilir [69]. 

 

Biz, ROS 1‘ in bir önceki kararlı sürümü olan Melodic sürümünü kullanmayı tercih ettik. ROS 

Melodic ile önerilen işletim sistemi de Ubuntu 18.04 LTS olduğu için Ubuntu’ nun bu sürümü 

kullanılmaktadır. 
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LGSVL ve Unity Oyun Motoru 

 

LGSVL, LG Electronics America R&D Lab tarafından kaynak kodu açık olarak geliştirilen bir 

simülasyon yazılımıdır. Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilmektedir. Unity oyun motoru 

içinde farklı dünyalar oluşturulup istenilen sensörlere sahip araçlar eklenebilmektedir. Bu sayede 

farklı senaryoları test etmek mümkündür. LGSVL’ in kaynak kodu açık olduğu için simülasyon 

koduna müdahale edilebilmektedir. İçinde gelen sensör kodları değiştirilip uygulamaya özel bir 

hale getirilmiştir [70]. 

 

 

Şartnamede belirtilen şekilde LGSVL ile bir simülasyon ortamı hazırlanmıştır. 

 

 
Şekil 9.1 Simülasyon için hazırlanan dünya 

 

 
Şekil 9.2 Unity Oyun Motoru ve Simülasyon Ortamı 
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Simülasyon hazırlıklarına ilk olarak şartnamede belirtilen boyutlarda bir sahne modelleme ile 

başlanıldı. Unity Asset Store’da var olan EasyRoad3D eklenti paketi kullanılarak sahneye çeşitli 

yollar eklendi. EasyRoad3D, hazır yol, asfalt ve daha birçok nesne bulunduran ve bunları birbiri 

ile bağlantılı biçimde oluşturup sahne üzerine eklemeye yarayan bir eklentidir. 

 

 
Şekil 9.3 Parkurdaki Kavşak 

 

Yol uzunlukları ve yol genişlikleri şartnamede belirtilen ölçülere göre ayarlanmıştır. 

EasyRoads3D sağladığı esneklik sayesinde sunduğu Unity assetleri üzerinde modifiye 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. EasyRoad3D-HD Unity paketi kullanılarak yol 

kenarlarındaki şeritler, park alanı ve park alanındaki şeritler, yol kenarlarındaki bariyerler 

oluşturulmuş ve boyutları şartnameye uygun olarak değiştirilmiştir [71]. 

 

Bahsi geçen paketlerde Robotaksi parkurunu oluşturmak için gerekli bütün özellikler (trafik 

tabelaları, trafik ışıkları vb.) bulunmamaktadır. Bazı Unity assetleri ve Unity prefabları 

Robotaksi parkuru için özelleştirilmiş, desenleri (texture) parkura uygun olacak şekilde 

değiştirilmiştir.   

 

Parkurda simüle edilmesi gereken trafik işaretleri Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinden 

“.png” formatında resim olarak bulunmuş ve Blender programı kullanılarak yuvarlak, kare ve 

altıgen olmak üzere üç model levha haline getirilmiştir. “.fbx” formatında kaydedilen üç boyutlu 

modeller Unity ortamına aktarılmış ve parkur üzerinde yol kenarlarına yerleştirilmiştir. Trafik 

ışıkları LGSVL Simulator ortamından “.fbx” formatında Robotaksi sahnesine aktarılmıştır. 

Trafik levhaları ve trafik ışıkları, trafik işaretleri elkitabı ve şartname referans alınarak 

konumlandırılmıştır.  

 

Blender 3D, Hollandalı yazılımcı Tom Roosendaal tarafından geliştirilen ve şu an da arkasında 

büyük bir ekibin çalışmakta olduğu, açık kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz olan bir 3 boyutlu 

modelleme programıdır. Blender kullanılarak 3 ve 2 boyutlu modelleme, animasyon, görsel 

efekt ve oyun (2.79 sürümüne kadar) yapılabiliyor [72]. 
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Şekil 9.4 JAGUAR XE 2051 

Simülasyonda kullanılan araç, LGSVL Simulator ortamı için modellenen Jaguar XE 2015 aracı 

değiştirilerek oluşturulmuştur. Araç boyutu şartnameye göre ayarlanmıştır. Araç üzerindeki 

sensörler kaldırılmış ve kullanılması planlanan sensör seti (kamera, LİDAR, GPS, IMU) 

yerleştirilmiştir. 

 

Rosbridge 

 

Rosbridge, ROS kullanılarak geliştirilmemiş yazılımlara ROS desteği kazandıran bir JSON 

Api’dir. Farklı yazılımlar bu apiyi kullanarak ROS ile iletişim kurabilirler. LGSVL de rosbridge 

vasıtasıyla ROS ile haberleşmektedir [73]. 

 

 

9.2. Algoritma Uygulamaları  

Nesne lokalizasyonu 

Nesne lokalizasyonu algoritması ilk olarak simülasyon ortamında test edildi. Gerekli iç ve dış 

kalibrasyon süreçleri tamamlandı. Daha sonra nesne lokalizasyonu paketi geliştirilmeye 

başlandı. 

 

Geliştirme sürecinde ROS’ un Message Filter paketi incelendi. Message Filter, birden fazla 

ROS mesajını belirlenen koşul sağlandıktan sonra ortak bir callback fonksiyonuna gönderen bir 

apidir. Message Filter’ ın içinde ApproximateTime Policy isminde bir filtre bulunmaktadır. Bu 

filtre farklı mesajları timestamp’ lerine göre eşleştirmeye çalışmaktadır. Simülasyon ortamında 

çalışan paket bu filtre kullanılarak geliştirilmiştir. Lidar nokta bulutu ve YOLO BoundingBox 

mesajları bu filtre ile işlenmiştir. 

 

Simülasyon ortamında düzgün bir şekilde çalışan bu sistemin gerçek lidar ve kamera ile test 

edildiği zaman başarısız olduğu görüldü. Lidar, kamera ve YOLO arasında senkronizasyon 

sorunları yaşadık ve ApproximateTime Policy mesajları eşleştiremedi. Farklı testler de yaptıktan 

sonra nesne lokalizasyonu yaklaşımımızı değiştirmeye karar verdik. 6.3.3. Konum tespiti 

başlığı altında anlatıldığı üzere mesajları aynı anda bir callback fonksiyonu ile işlemek yerine 

birbiriyle aynı anda çalışan farklı node’lar oluşturulmuştur. 
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Simülasyon aşamasında eğitimlerimizi gerçek hayattan aldığımız verilerle gerçekleştirerek 

simülasyondan doğru sonuçlar almak hedeflenmişti. Fakat testlerimizden çıkardığımız sonuçlara 

göre gerçek hayattaki verilerin sanal ortamla pek uyuşmadığından dolayı simülasyon ortamında 

Şekil 9.5’ te görüldüğü gibi levhaları tespit etmede yetersiz kaldı. Böylece simülasyon sürecinde 

veri setimizi sanal ortamdan aldığımız görsellerle oluşturarak Şekil 9.7’ de görüldüğü üzere daha 

başarılı sonuçlar elde edildi. 

Simülasyonda yüksek doğruluklu çalışan sinir ağımızı gerçek hayata geçirdiğimizde ise tekrar 

uyuşmazlıklar görüldü. Bunun sonucunda veri setimize gerçek hayattan oldukça fazla görüntü 

ekleyerek eğitimler gerçekleştirildi ve tespitteki doğruluk farkını Şekil 9.6.’ da görüldüğü gibi 

başarılı bir şekilde test edilmiştir. 

 

Şerit Takibi 

 

Rota takibi modülü ile aracın belirli bir rotayı takip etmesi için gereken sinyaller üretilmiştir. Bir 

rota belirli yol üstündeki noktaların koordinatlarından oluşmaktadır. Bu modül girdi olarak yol 

üzerindeki hedef noktaların bilgilerini araca göre alır ve bunun sonucunda belirli hesaplamalar 

ile direksiyon açısını araç kontrol ünitesine gönderir. Simülasyon çalışmasında araç kontrol 

ünitesi yerine aracın kontrol bilgilerini aldığı “vehicle_cmd” ROS topic’ine hız ve direksiyon 

açısı bilgisini göndermektedir. “vehicle_cmd” topic’inin içerisinde linear olarak araca hız 

girdisi, angular olarak araç direksiyon açısı bilgisi gönderilmektedir. 

Gerçekte ise araç “ros2vehicle” ROS topic’ine gelen mesaj, CANBUS’ın anlayabileceği şekle 

çevirir ve USB’den CAN Dönüştürücü aracılığı ile aracın CAN arayüzüne gönderir.  

  

 

Şekil 9.7 Nesne Tespitinin Simülasyon Çıktısı  

Şekil 9.6 Nesne Tespitinin Gerçek Hayat 

Çıktısı 

Şekil 9.5 Nesne Tespitinde Başarısız Bir 

Simülasyon Çıktısı 
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Şerit Tespiti  

Öncelikle simülasyon ortamında test edilen kamera ile şerit bulma algoritması, ilerleyen süreçte 

gerçek hayat ortamında test edilmiştir. Simülasyon ortamı ile gerçek hayat ortamı koşullarında, 

görüntünün hazırlık aşamasında görüntünün kesilen gereksiz alanlarında farklılık yaşanmıştır ve 

bu doğrultuda iki ortam için farklı sınırlar kullanılmıştır. Bunun dışında iki ortamda da küçük 

parametre farklılıkları dışında farklı bir durum oluşmamıştır ve algoritma istenilen şekilde 

çalıştırılmıştır. 

 

 

9.3. Analiz Sonuçları  
 

9.3.1.1. 1 kN yük altında analizi: 
 

 

 
Şekil 9.8 Deformasyon Sonuçları 

Şekil 9.9 Deformasyon Sonuçları 
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Sonuçlar 

Arka rulo çubuğunun en alçak nokta ile en yüksek nokta arasındaki mesafesi 886 mm, ön rulo 

çubuğu 500 mm yüksekliğindedir. Yatay rulo çubuk miktarı 4.07 mm'dir ve 886/200 = 4.43'ün 

altındadır. Ön haddeleme çubuğunun yatay deformasyon miktarı yaklaşık 2.5 mm'dir ve 496/200 

= 2,48 olabilir. Rulo kafes, TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler dahilindedir ve beklenen 

performansı karşılamaktadır. Bir model olarak, Al 7075 alaşımı yarış kuralları için uygun boru 

ve profille donatılmıştır. Analizler ANSYS Workbench programında yapılmıştır. 

 

9.3.1.2. 40 kN Dikey Yük Analizi: 

 

 
Şekil 9.10 Sınır Koşulları 

 

 

 
Şekil 9.11 Von Mises Stresi 
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Sonuçlar: 

Rulo çubuklarını, rulo kafes üst noktasına uygulanmış 40 kN nokta yönünde dikey yük altında 

bükülmektedir. Analiz sonucunda, nokta yükünün uygulandığı noktada çok yüksek gerilme 

değerleri ortaya çıkmıştır. Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek hayatta, ilk önce arka 

rollbarın orta kısımlarının ve nokta yükünün uygulandığı nokta etrafındaki yerlerin (burkulma 

etkisinden dolayı) deformasyonu beklenir. Bu bölgelerdeki gerilme dayanımı yaklaşık 465 

MPa'dır ve kullandığımız Al 7075 alaşımının 500 MPa verim gücünün altında olduğu 

görülmektedir. Parça bükülme açısından güvenilirdir. Analizler ANSYS Workbench 

programında yapılmıştır. 

 

 

9.3.2. Jant Mukavemet Analizi 

 

Jant sisteminin montajı sanal ortamda gerçekleştirilir ve analiz gerçekçi hale getirilir. Analizimiz 

uluslararası E.T.R.T.O. (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) baz alınarak yapılır. Bu 

testte, tekerlek dıştan sabit tutulurken, tekerleklerin bağlı olduğu milden değişken yönlerde 

kuvvetler verilir. 

 

 

 
Şekil 9.12 Jant Analizi Sınır Koşullarının Belirlenmesi 
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Şekil 9.13 Jant Deformasyon Miktarı 

 

 

 
Şekil 9.14 Jant kritik nokta analizi 
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Şekil 9.15 Jant Önden Görünümü 

 

 
Şekil 9.16 Jant Kritik Nokta Analizi 

 
Şekil 9.17 Rim Von Mises Stresinde Farklı Açı Görüşleri Stres 

 

9.3.3. Şasi Desteklerinin Analizi 

   

9.3.3.1. Destek Parçaları Monte Edilmemiş Şasi Analizi 

   

Üretilmesi planlanan şasi, güvenlik faktörüyle birlikte yaklaşık 4000N yüke maruz kalmaktadır. 
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Şekil 9.18 Sınır Koşullarını Tanımlama 

 

 
Şekil 9.19 Toplam Deformasyon 
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Şekil 9.20 Von Mises Stresi 

 

9.3.3.2. Destek Parçaları Monte Edilmiş Şasi Analizi 

 

 Üretilmesi planlanın şasilerin mukavetli olması için destek parçaları ile 

desteklenmektedir. Bu analizin amacı, şasimizde kullandığımız desteklerin etkilerini 

nicelik olarak analiz etmektir. 

 

 
Şekil 9.21 Üst Desteklerin Görünmesi 
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Şekil 9.22 Alt Desteklerin Görünmesi 

 

 

 

 
Şekil 9.23 Toplam Deformasyon 
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Şekil 9.24 Von Mises Stresi 

 

Yapılan analizler desteğimizin önemini açıkça göstermektedir. Maksimum gerilimi 46 MPa olan 

desteklenmeyen durum, desteklerin kullanılmasıyla 20 MPa'ya düşürülmüştür. Aynı şekilde, 

maksimum sapma miktarı desteklenmemiş halde 2,83 mm'dir ve desteklenmeyen durum 

destekleri kullanarak 0,17 mm'ye düşürülmüştür. 

 

9.3.4. Dış Kabuk Aerodinamik Analizi 

 

Aerodinamik, sürücüsüz aracımızda olası bir beklenmedik çevresel etkiyi engellemek amacıyla 

üzerinde durulan konulardan biridir. Aracın dış kabuğunun mümkün olduğunca düşük bir Cd'ye 

(Sürtünme Katsayısı) sahip olması arzu edilir. Araç daha sonra hava direncini yenmek için 

mümkün olduğunca az güç harcar. Formüla 1 ve benzerleri, çok yüksek hızlara sahip araçların 

Cl, yani Kaldırma Katsayısı'nın düşük kuvvetli olması gerekir. Araca daha iyi yapışır, yol 

tutuşunu iyileştirir ve aracın kontrolünü kolaylaştırır. Ancak bu, sürücüsüz araçlar için göz ardı 

edilebilir. Aşağı doğru kuvvet oluştuğu için, sürtünmenin artması anlamına da gelmektedir 

(Ffriction = k.N). Dolayısıyla rüzgara karşı gelen gücü yenmeyi hedefleyen araçlarda en önemli 

olan Cd katsayısıdır. Aracımızın aerodinamik yapısını analiz etmek ve Cd ve Cl katsayılarını 

bulmak için "ANSYS Fluent" programını kullandık. Analiz için 250 yineleme yapıldı ve istenen 

yakınsamaya ulaşmıştır. 
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Şekil 9.25 Basınç Değerleri 

 

 
Şekil 9.26 Hız Değerleri 
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Şekil 9.27 Araç tarafındaki yüzey akışı yandan görünüm 

 

 
Şekil 9.28 Araç tarafındaki yüzey akışı üsten görünüm 
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Şekil 9.29 Statik basınç dağılımı (İzometrik görünüm) 

 

 
Şekil 9.30 Statik basınç dağılımı (Önden Görünüm) 
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Şekil 9.31 Statik basınç dağılımı (Yandan görünüm) 

 

 
Şekil 9.32 Statik basınç dağılımı (Arkadan Görünüm) 
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Şekil 9.33 Hız akış çizgileri (Önden Görünüm) 

 

 

 
Şekil 9.34 Hız akış çizgileri (Arkadan Görünüm) 
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Şekil 9.35 Aerodinamik Analiz Sonucu 
 

 

 

9.4. Sonuçlar ve Tartışmalar  

 

Fiziksel olarak araç üretim sürecinin uzun sürmesi ve donanımın hantallığı gibi sebepler otonom 

sürüş yazılımının geliştirilmesi için simülasyonu gerekli kılmaktadır. Simülasyon; farklı 

koşulların ve farklı sensörlerin hızlı ve kolay bir şekilde test edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Araç hazır hale getirilirken paralel olarak yazılım geliştirme sürecine devam etmiştir. 

 

Simülasyon ortamı, gerçek hayata kıyasla daha hatasız veri üretiyor fakat gerçek hayatta 

sensörler bu kadar düzgün veri üretememektedir. Otonom sürüş algoritmalarındaki bazı hataları 

ve değiştirmemiz gereken kısımları simülasyonun ardından gerçek hayat testlerine 

başlanıldığında fark edildi. Nesne lokalizasyonu yaklaşımını bu süreçte değiştirdik. 

 

Nesne Lokalizasyonu 

Otonom araç için trafik ışıklarının ve trafik işaretlerinin konumlarının bilinmesi büyük önem 

teşkil ediyor. Sola dön tabelası tanındığında tabelanın bulunduğu sola dönülmesi, durak tabelası 

tanındığında tabelanın yanında durulması gerekmektedir. Park edilirken park tabelasının nerde 

olduğu bilinmelidir. Bu yüzden 6.3.3. Konum tespiti kısmında anlatılan yöntemle kamerada 

tespit ettiğimiz nesnelerin araca göre olan konumlarını bulunmaktadır. 

 

 

Lidar ile Şerit Tespiti 

Simülasyonda tamamlanan Lidar ile şerit tespiti algoritması gerçek hayatta kurulan parkur ile 

denenmiştir. Kısım 6.1.2’ de anlatılan şekilde aracın sağ ve solundaki dubalar tespit edilmiştir. 

Daha sonra bulunan dubaların ortasına hedef nokta atanmış ve bu noktalar aracın şerit takip 

algoritmasına gönderilmiştir. Gerçek hayatta yapılan testler sonucunda dubaların belirli boyda 

olması, araca olan konumlarının şartnamede belirlenen yol senaryosuna göre seçilmesine özen 

gösterilmiştir.   
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Şekil 9.10 Lidar ile Şerit Tespiti Algoritması Çıktısının RVIZ Görüntüsü 

 

 

 
Şekil 9.11 Lidar ile Şerit Tespiti Algoritması Çıktısının RVIZ Görüntüsü 

 

Karar Verme Algoritması 

Simülasyonda tamamlanan karar verme algoritması gerçek hayatta kurulan parkurda denenmiş 

ve kısım 6.3’te anlatılan nesne lokalizasyonu algoritması ile tespit edilen trafik levhalarına göre 

araca karar verme algoritması direksiyon açısı ve hız bilgilerini belirlemiştir. Daha sonra 

belirlenen direksiyon açısı ve hız bilgisi aracın şerit takip algoritmasına gönderilmiştir. Gerçek 
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hayatta aracın parkur içinde oluşabilecek senaryolar kurulmuş ve bu senaryolara göre aracın 

davranışı test edilmiştir.  Yapılan testler sonucunda aracın trafik işaret ve ışıklarına göre başarılı 

bir şekilde hareket ettiği gözlemlenmiştir.  

 

Haritalama ve Yol Bulma 

Simülasyonda tamamlanan haritalama ve yol bulma algoritmaları simülasyon ortamında 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan Karto SLAM ve Teb Local Planner [74] algoritmaları 

aracın parkur içerisinde belirlenen noktaya hareketini sağlamış ve çevrenin haritasını 

oluşturmuştur. Bahsedilen haritalama ve yol bulma algoritmaları temelde aracın son görev olan 

park görevini yerine getirmesi amaçlanarak çalışılmıştır. Ancak Teb Local Planner veya diğer 

planner algoritmaları en kısa ve düz yolu ürettikleri için park kısmında aracın düzgün bir şekilde 

park alanına girmesine olanak vermemektedir. Bu sebeple aracın gerçek hayat testlerinde bu 

algoritmalara yer verilmemiş olup simülasyon ortamında yapılan çalışmaların çıktıları ile 

yetinmekteyiz. 
 

 

Şerit Takibi  

Simülasyonda denenen PID ve pure pursuit algoritmaları simülasyon ortamında başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Kendi yazdığımız bu algoritmalar aracın parkur içerisinde şerit takibi 

yapmasını sağlamıştır. Aracın yolun kenarında bulunan çizgileri tespit ederek şeridi takip etmesi 

sağlanmıştır. Yol çizgileri parkur boyunca yolun her iki kenarında düz ve kesiksiz beyaz 

çizgilerdir. Bu görevde Lidar ile elde edilen veriler sayesinde trafik işaretinden gelen bilgiye 

göre aracın takip edeceği çizgi belirlenmiş ve araç karar verilen şeritlere göre yolu ortalamıştır. 
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