
 

1 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
 
 
 
 

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ 

YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

 
 
ÜNİVERSİTE: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

 
TAKIM ADI: TEAM IMU-AV 
 
TAKIM ID: 61485  
 
TAKIM LİDERİ ADI SOYADI: FATİH KOÇ 
 
AKADEMİK DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi HALUK BAYRAM 
 

 

 

 



 

2 

İÇERİK 

1. Takım Organizasyonu 4 
1.1. Takım Bilgileri 4 
1.2. Organizasyon Şeması 5 
1.3. İş Paketleri ve Görev Dağılımları 5 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 8 

3. Araç Özellikleri 8 
3.1. Sistem Ürün Kırılımı ve Alt Sistemlerin Parçaları 8 
3.2. Elektronik Mimari Detayları 10 
3.3. Kablolu Sürüş Düzeneklerinin Kurulması 10 

3.3.1. Brake by Wire 10 
3.3.2. Steering by Wire 12 
3.3.3. Throttle by Wire 14 

4. Sensörler 15 
4.1. Kamera 16 
4.2. Lazer Tarayıcı 16 
4.3. GPS 17 
4.4. AHRS (Attitude and Heading Reference System) 18 
4.5. Kullanılan Sensör Füzyon Algoritması (Kalman Süzgeci) 18 

5. Araç Kontrol Ünitesi 20 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 22 
6.1. Şerit Tespit ve Takip Modülü 22 

6.1.1. Şerit Tespiti 22 
6.1.2. Şerit Takibi 24 

6.2. Yapay Zeka Modülü 25 
6.2.1. Yapay Zeka Model Seçimi 25 
6.2.2 Trafik İşareti ve Trafik Işığı Tespiti (Modülü) 25 

6.3. Engel Tespiti ve Ani Fren Modülü 26 
6.4. Park Etme Modülü 27 
6.5. Karar Verme Modülü 27 
6.6. Otonom Sürüş Yazılım Mimarisi 29 

7. Özgün Bileşenler 30 

8. Güvenlik Önlemleri 30 
8.1. Yazılım Güvenlik Önlemleri 30 
8.2. Elektronik Güvenlik Önlemleri 30 
8.3. Mekanik ve Elektrik Güvenlik Önlemleri 31 



 

3 

9. Simülasyon ve Test 31 
9.1. Simülasyon Ortamının Oluşturulması 31 
9.2. Araba Modelinin eklenmesi 36 

10. Referanslar 37 



 

4 

1. Takım Organizasyonu 
 
TEKNOFEST 2021 kapsamında gerçekleştirilecek olan “Robotaksi - Binek Otonom Araç 

Yarışması”na katılarak bu alanda da başarılı sonuçlar almayı hedefleyen bir takım 
oluşturulmuştur. Takım, 7 üye ve 1 akademisyen danışmandan oluşmaktadır. Takım üyeleri 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve lisans 
eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. 

 
1.1. Takım Bilgileri 

        
Team IMU; İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulmuş, aktif 

olarak robotik alanında çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan bir takımdır. 
Takım, bugüne kadar TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda 
katılım sağlamıştır. Katılım sağlanan bu yarışmalar ve yarışmalarda gelinen aşamalar aşağıdaki 
gibidir; 

● TÜBİTAK UAV 2018 Sabit Kanat Kategorisinde kavramsal tasarım aşaması geçilip, İHA 
geliştirme teşviki almaya hak kazanılmıştır.   
   

● TÜBİTAK UAV 2019 Döner Kanat Kategorisinde kavramsal tasarım aşamasında 186 
takım arasında 7’ncilik elde edilmiş ve İHA geliştirme teşvik ödülü kazanmıştır. 
   

● TEKNOFEST  2020 kapsamında gerçekleştirilen Sürü İHA Simülasyon Yarışması'nda 
Formasyon kontrolünü dağıtık olarak yapan ve GPS bozulmasına karşı dayanıklı bir 
kontrolcü geliştirilmiş, kavramsal tasarım aşamasında 5’ncilik; final aşamasında 6’ncılık 
kazanılmıştır.   
   

● TÜBİTAK UAV 2020 kapsamında Team IMU FW ismiyle Sabit Kanat kategorisinde 
Kavramsal Tasarım aşamasında 12’ncilik ve Detaylı Tasarım aşamasında 3’üncülük elde 
edilmiştir.   
   

● TÜBİTAK UAV 2020 kapsamında Team IMU ismiyle Döner Kanat kategorisinde Detaylı 
tasarım aşamasında 164 takım arasında 26’ncılık. Yarışma finali sürecinde başarılı Görev 
1 uçuşu. Görev 2 de hedef bölgenin tespiti ve gerekli miktarda suyun otonom olarak 
alınması gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması kapsamında oluşturduğumuz takımda yer alan 
kişilerin bilgileri, yetkinlikleri belirlenmiş ve  takımda üstlendikleri görevlerin dağılımı aşağıdaki 
paragraflarda belirtilmiştir. 

Takım danışmanı Haluk BAYRAM, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Elektrik 
Elektronik Mühendisliğinde (EEM) tam zamanlı öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 
doktora çalışmalarında çoklu-robot sistemleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Minnesota 
Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinde doktora-sonrası araştırmalarında, yüzen ve çok rotorlu uçan 
sistemler için hedef konumlandırma ve takip algoritmaları geliştirip, gerçek robotik sistemler 
üzerinde gerçeklenmesini yapmıştır. İMÜ de kurucusu olduğu Saha Robotiği Laboratuvarında 
hava, su üstü ve kara robotları üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Takım kaptanı Fatih KOÇ, EEM yüksek lisans 1. sınıf öğrencisidir. C/C++, Python 
programlama dillerinin yanı sıra ROS ve Gazebo gibi ortamlarda çalışmak için tecrübe sahibidir. 
Takımda çevre algılama, elektrik, elektronik, elektromekanik ve mekanik revizyon konularında 
çalışmalar gerçekleştirecektir. Bununla birlikte takım koordinasyonundan sorumludur. 
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Koray YILMAZ, EEM bölümünden Yüksek Lisans 2. sınıf öğrencisidir. C#, C/C++, 
Python, JavaScript dillerini bilmektedir. Takımda projenin simülasyon ve araç kontrol kısmından 
sorumludur. 

Emre Fikri BALTACI, EEM bölümü yüksek lisans programında 1. sınıf öğrencisidir. 
C/C++, Python, Matlab-Simulink programlama dillerini, AutoCAD, Carla, Eagle, Proteus 
programlarını bilmektedir. Takımda otonom araç simülasyonu, hareket planlama, araç kontrol 
işlerinden sorumludur. 

Yusuf Taha KARAKAŞ, EEM bölümünde 4. sınıf öğrencisidir. AutoCAD, Proteus, 
C/C++ ve Python hakkında bilgi sahibidir. ROS ortamında çalışabilecek donanıma sahiptir. 

Mustafa Furkan GEDİK, EEM lisans 4. sınıf öğrencisidir. C++, Python programlama 
dillerine hakimdir. ROS ortamında çalışabilecek donanıma sahiptir. 

Batuhan DİLER, EEM 1. sınıf öğrencisidir. C/C# ve Python dillerini bilmekte ve ROS 
üzerinde çalışmaktadır. Takımda, yapay zekâ sayesinde çevre algılama ve aracın gideceği yolu 
planlama işlerinden sorumludur. 

Ertuğrul SUNGUR, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hazırlık sınıfı öğrencisidir. 
Python programa dilinin yanında, temel düzeyde C# ve JavaScript programlama dillerini 
bilmektedir. Takımda otonom aracın çevre algılaması ve hareket planlamasından sorumludur. 

 
1.2. Organizasyon Şeması 

 
Takımımızın organizasyon şeması Şekil 1.1’deki gibidir. 

 
Şekil 1.1. Takım Organizasyon Şeması 

 
1.3. İş Paketleri ve Görev Dağılımları 

 
 Robotaksi projesi 5 ana iş paketinden oluşmaktadır. Bu iş paketleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 
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 İP-1 - Simülasyon: Oluşturmak istenen sistemin, gerçek hayatta faaliyete geçmesi 
durumunda ortaya çıkabilecek sorunların tespitinin en az maliyetle yapılabilmesi ve optimum 
düzeyde fayda sağlayacak olan sistem gereksinimlerinin anlaşılabilmesi amacıyla fizik motoruna 
sahip bir simülasyon ortamında aracın ve çevresinin modelinin oluşturulması gerekmektedir. 
Simülasyon ana iş paketindeki faaliyetler aracın ve çevrenin modellenmesini ve modelleri içeren 
ortam üzerinde tasarlanan algoritmaları ve sensörleri test etmeyi amaçlamaktadır. 
 

İP-2 - Hareket Planlama: Yarışma gereği aracın farklı durumlarda rota oluşturması, rotayı 
engelleyen unsurların tespiti durumunda rotanın güncellemesi, görev algoritmalarının 
gerekliliklerini gerçekleştirecek reaksiyonları hayata geçirmesi gerekmektedir. Hareket Planlama 
ana iş paketindeki faaliyetler aracın şerit takibi, dönüş, rota oluşturma, yolcu alma/bırakma, park 
etme, ani fren vb. işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak unsurları ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. 

  
İP-3 - Çevre Algılama: Otonom bir sistemin gerçek dünya ile ilişkisi çevreyi 

algılayabilmesi ile mümkündür. Bu sebeple oluşturulacak araç fiziksel dünyadan aldığı verileri 
anlamlandırabilecek çevre algılama alt sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Çevre Algılama ana iş 
paketindeki faaliyetler aracın trafik işaretlerini/ışıklarını, yol üzerindeki beklenmeyen unsurları, 
şeritleri vb. algılayabilmesini sağlayacak sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. 
 
 İP-4 - Araç Kontrol: Oluşturulacak aracın kontrolünü sağlamak için aracın matematiksel 
modelinin ve stabil hareketini sağlayacak kontrol parametrelerinin oluşturulması gerekmektedir. 
Bununla birlikte aracın uzaktan haberleşme sistemlerinin, tekerlek - direksiyon bağlantılarının vb. 
oluşturulması gerekmektedir. Araç Kontrol ana iş paketindeki faaliyetler ile aracın kontrolünü 
sağlayacak sistemleri oluşturmak amaçlanmaktadır. 
 

İP-5 - Mekanik, Elektromekanik, Elektrik - Elektronik Revizyon: Aracın temel mekanik 
sistemlerinin oluşturulması, elektrik - elektronik sistemlerinin tasarlanması, mekanik sistemlerle 
bağlantılarının sağlanması ve gerekli tasarım revizyonlarının yapılması gerekmektedir. Mekanik, 
Elektromekanik, Elektrik - Elektronik Revizyon ana iş paketindeki faaliyetler ile bahse konu 
unsurların tamamlanması ile aracın fiziksel olarak üretimi amaçlanmaktadır. 
 

Ayrıntıları verilen her bir ana iş paketi için bir alt proje ekibi oluşturulmuş ve bu ana iş 
paketlerinin içerdiği faaliyetler belirlenmiştir. Her alt ekipte, ekip lideri ve üyeler vardır. İş 
paketleri, iş paketlerinin içerdiği faaliyetler ve bu iş paketlerinde görev alacak kişi(ler) Tablo 
1.1’da verilmiştir. 
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    Tablo 1.1. İş Paketleri ve Görevliler 
İŞ PAKETİ ADI İŞ PAKET DETAYI GÖREVLİLER 

SİMÜLASYON 

Literatür taraması Tüm Alt Ekip Üyeleri 
Yarışma Parkurunda Kullanılacak 3B Modellerin Oluşturulması Emre Fikri Baltacı 
Aracın ve Alt Sistemlerin Modellenmesi Koray Yılmaz 
Parkur ve Aracın Gazebo Simülasyon Ortamına Aktarılması Emre Fikri Baltacı 
Algoritmaların Gazebo Simülasyon Ortamına Aktarılması Koray Yılmaz 
Testler Tüm Alt Ekip Üyeleri 

HAREKET 
PLANLAMA 

Literatür Taraması Tüm Alt Ekip Üyeleri 

Şerit Takibi ve Dönüş Algoritmalarının Oluşturulması Ertuğrul Sungur 
Fatih Koç 

Rota Oluşturma Algoritmalarının Oluşturulması Ertuğrul Sungur 
Yolcu Alma/Bırakma - Park Etme Algoritmalarının Oluşturulması Fatih Koç 

Ani Fren Algoritmasının Oluşturulması Batuhan Diler 
Ertuğrul Sungur 

Testler ve Revizyon Çalışmaları Tüm Alt Ekip Üyeleri 

ÇEVRE ALGILAMA 

Literatür Taraması Tüm Alt Ekip Üyeleri 
Trafik İşaret ve Işıklarını Algılamak için Veri Kümesi Oluşturulması ve 
Etiketlenmesi Tüm Alt Ekip Üyeleri 

Trafik İşaret ve Işıklarının Tespiti için Kullanılacak Model ile  Eğitim 
ve Testi 

Fatih Koç 
Batuhan Diler 

Şerit Tespiti Algoritmalarının Oluşturulması Ertuğrul Sungur 
Fatih Koç 

2B Lazer Tarayıcı Sensör Verilerinden Engel Tespiti Batuhan Diler 
Ertuğrul Sungur 

Çevre Algılama Metotlarının Simülasyon Ortamında Testi ve Gerekli 
Revizyonların Yapılması 

Ertuğrul Sungur 
Fatih Koç 

Çevre Algılama Metotlarının Araç Üzerinde Testi ve Gerekli 
Revizyonların Yapılması Tüm Alt Ekip Üyeleri 

ARAÇ KONTROL 

Literatür Taraması Tüm Alt Ekip Üyeleri 

Araç Tasarımına Göre Aracın Kontrol Parametrelerinin Çıkarılması Emre Fikri Baltacı 
Koray Yılmaz 

Kontrol Diyagramlarının ve Matematiksel Denklemlerin Çıkarılması Emre Fikri Baltacı 
Koray Yılmaz 

Hız Kontrolü Sistemlerinin Oluşturulması Emre Fikri Baltacı 
Koray Yılmaz 

Tekerlek Açı Kontrolü Sistemlerinin Oluşturulması Mustafa Furkan Gedik 
Yusuf Taha Karakaş 

Uzaktan Haberleşme Sistemlerinin Oluşturulması Mustafa Furkan Gedik 
Yusuf Taha Karakaş 

Güvenlik Önlemlerinin Oluşturulması Mustafa Furkan Gedik 
Yusuf Taha Karakaş 

Testler ve Revizyon Çalışmaları Tüm Alt Ekip Üyeleri 

ELEKTRİK, 
ELEKTRONİK, 

ELEKTROMEKANİK 
ve MEKANİK 
REVİZYON 

Literatür Taraması Tüm Alt Ekip Üyeleri 
Araç Yapısı ve Alt Sistemlerinin Belirlenmesi Yusuf Taha Karakaş 
Güç Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması  Tüm Alt Ekip Üyeleri 
Elektrik/Elektronik Devre Çizimlerinin Gerçekleştirilmesi Yusuf Taha Karakaş 
Malzeme Tedariki Mustafa Furkan Gedik 

Elektromekanik Sistemlerin Oluşturulması Fatih Koç 
Yusuf Taha Karakaş 

Montaj ve Modifikasyon Çalışmaları Tüm Alt Ekip Üyeleri 
Saha Testleri ve Revizyon Çalışmaları Tüm Alt Ekip Üyeleri 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 

Ön tasarım raporu sonrasında ihtiyaçlar doğrultusunda bazı konularda değişikliğe 
gidilmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 
1. Araç kontrolünü sağlayacak olan bilgisayar birimi olarak ön tasarım raporunda belirtilen 

NVIDIA Jetson TX2 yerine daha yüksek performans sağlayan, NVIDIA Jetson Xavier NX 
olarak tercih edilmiştir. 
 

2. Ön tasarım raporunda yalnızca kamera verisi kullanarak park işlemi gerçekleştiren 
algoritmanın yetersiz olacağı öngörülmüştür. Bu sebeple bu algoritma yerine kamera verisi 
ile birlikte lazer tarayıcıdan ve AHRS’den alınan verilerin genişletilmiş kalman süzgeci ile 
füzyonu yapılarak daha sağlıklı park işlemi gerçekleştiren yeni bir algoritma 
oluşturulmuştur.  
 

3. Aracın trafik işaretleri ve ışıklarını daha güvenilir bir şekilde tespit edebilmesi için "trafik 
işaretleri ve ışıkları" veri seti genişletilmiş ve model eğitimi yeniden gerçekleştirilmiştir. 
 

4. Ön tasarım raporunda belirtilen RPLIDAR A3 yerine daha yüksek menzilde tarama 
yapabilme kabiliyetine sahip olan RPLIDAR S1 tercih edilmiştir. 
 

5. Elimizde bulunan aracın mekanik ve elektronik altyapısının analizleri gerçekleştirilmiş ve 
bu analizler neticesinde nihai sistemin en optimum şekilde çalışacağı öngörülen kablolu 
sürüş düzenekleri oluşturulmuştur. Bahsedilen kablolu sürüş düzeneklerinin teknik 
detayları 3.1. numaralı başlık altında incelenmiştir. 
 

6. Belirlenen değişiklikler sonrasında performans artışı için model değişikliğine gittiğimiz 
LIDAR ve bilgisayar birimi, bütçemizde 2700 Türk Lirası değerinde artış gerçekleşmiştir. 

 
 
3. Araç Özellikleri 

 
3.1. Sistem Ürün Kırılımı ve Alt Sistemlerin Parçaları 

 
Araçta 3 alt sistem bulunmaktadır. Bu alt sistemler aynı zamanda aracın kablolu sürüş 

düzenekleridir. Kablolu sürüş düzeneklerinin ürün kırılımları ve malzeme özellikleri Tablo 
3.1’deki gibidir. Bununla birlikte araç şasesinin solidworks modeli Şekil 3.1’deki gibidir. 
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Tablo 3.1. Alt sistemlerin ürün kırılımları 

ALT 
SİSTEMLER 

MALZEME 
LİSTESİ 

MALZEME BİLGİLERİ 

Elektronik 
Fren Sistemi 

Servo Motor - 
Motor Sürücü 

2 N.m Torka sahip servo motor (LD-20MG Servo 
Motor) ve motoru sürmeye uygun motor sürücü 

(Adafruit PCA9685 Servo Motor Sürücü) 

Sıkma Teli Sarmal 0.3 mm Çelik Halat 

Mikrodenetleyici Arduino Mega 2560 R3  

Elektronik 
Direksiyon 

Sistemi 

Enkoderli DC 
motor 

KORMAS 24V, 190W, ø67, Enkoderli 1/30 Redüktörlü 
DC Motor 

DC Motor sürücü KORMAS 24V Elektronik Devir Ayarlayıcı 
KORMAS 24V PWM Modülü 

Mikrodenetleyici Arduino Mega 2560 R3  

Dişli seti - zinciri 18T ve 11T Ruble metal alaşım dişli ve dişli zinciri 

Elektronik 
Gaz Sistemi 

Mikrodenetleyici Arduino Mega 2560 R3  

Motor Sürücü KUNRAY 2000W - 60V - 35A Motor Sürücü 

Motor KUNRAY 2000W Electric Brushless DC Motor 

 
 

 
Şekil 3.1 Aracın Şase Kısmının Solidworks Modeli 
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3.2. Elektronik Mimari Detayları 
 

Kurgulanan kablolu sürüş mekanizmalarının ve diğer elemanların elektronik bağlantı 
diyagramı Şekil 3.2’deki gibidir. 

 

 
Şekil 3.2 Elektronik bağlantı diyagramı 

 
3.3. Kablolu Sürüş Düzeneklerinin Kurulması 

 
Sahip olduğumuz araç mekanik ve elektrik altyapısı olan manuel kontrollü bir araçtır. Bu 

aracın istenilen belirli işlemleri (şeritte hareket etme, trafik ışık ve işaretlerine göre çeşitli 
eylemleri gerçekleştirme vb.) otonom olarak gerçekleştirmesi planlanmıştır. Aracın otonom olarak 
hareket edebilmesi için elektronik bir altyapı oluşturulmalı; gaz, direksiyon ve fren sistemlerinin 
bilgisayarlı kontrolü sağlanmalıdır. Kablolu sürüş mekanizmalarının elimizdeki araç üzerinde 
nasıl oluşturulacağı bu başlık altında incelenecektir.  
 

3.3.1. Brake by Wire 
 

Elimizdeki araç, bir fren kolu ile tetiklenen ve aracın ön tekerleklerine takılı disklere basınç 
uygulayarak aracın durmasını ve yavaşlamasını sağlayan hidrolik fren sistemi ile donatılmıştır. 
Aracın ön tekerleklerine bağlı olan hidrolik sistemin disklerinin fe fren balatalarının görünümü 
Şekil 3.3’deki gibidir. Aynı zamanda bu fren kolunda aracı hareket ettiren motorun sürücüsüne bir 
bağlantı vardır. Bu bağlantı ile fren koluna basınç uygulanırsa motora giden elektrik kesilmektedir. 
Fren koluna bağlı olan bu tetik, bir düğme anahtarı gibi çalışır. Lojik 1 (5V) elektrik motor 
sürücüsünden anahtara gitmekte, butonun çıkış kablosu motor sürücüsüne geri dönmektedir. Fren 
koluna basılması durumunda anahtar kısa devre olarak motor sürücüsüne lojik 1 sinyali gönderir 
ve motor sürücü motora giden gücü keser. 
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Şekil 3.3 Tekerleklere bağlı diskler ve fren balataları 

 
Brake by wire sistemleri temel olarak mobil sistemi kablolu elektromekanik cihazlarla 

frenleme yeteneğini tanımlamaktadır. [1] Sahip olduğumuz aracın fren mekanizması; Fren koluna 
bağlı hidromekanik - elektronik tabanlı bir fren mekanizmasıdır. Bu nedenle sisteme kablolu fren 
özelliği kazandırmak için optimum fayda sağlayacak yöntemin, fren kolunu kontrol edecek bir 
servo motor mekanizması olacağı öngörülmüştür. Fren kolunun görünümü Şekil 3.4’deki gibidir.  

 

 
Şekil 3.4 Fren kolu 

 
Araçta bulunan fren kolunu tamamen sıkıştırmak için gereken tork 8 kg.cm olarak 

ölçülmüştür. Bu nedenle bu sıkıştırmanın rahat yapılabilmesi için 20 kg.cm torka sahip servo 
motor (LD-20MG Servo Motor) kullanılmasına karar verilmiştir. Bu sistemin oluşturulabilmesi 
için belirlenen servo motor, motora bağlı bir makara ve yeterli uzunlukta çelik tel yardımıyla fren 
kolunu sıkabilecek bir mekanizma kurulacaktır. Bu sistemde fren kolunun bağlı olduğu gidon 
tutamağına bir servo motor yerleştirilecek ve servo motorun miline bir makara takılacaktır. Fren 
koluna ve makaraya bir çelik tel gergin şekilde bağlanacaktır. Servo motorun farklı yönlere dönüşü 
ile fren kolu sıkılacak veya gevşetilecektir. Bu sayede araç fren yapacak veya freni bırakacaktır. 
Servo motor dönüşünü kontrol etmek için bir servo motor sürücüsü ve mikrodenetleyici 
kullanılacaktır. Servo motor sürücüsü mikrodenetleyicinin dijital pinlerine bağlanacak; motor, 
motor sürücüsüne bağlanacaktır. Mikrodenetleyici USB ile bağlandığı bilgisayar ünitesi 
tarafından gönderilen fren verilerini kullanarak dönme değerlerini dijital pinlerden servo motor 
sürücüsüne gönderecektir. Dönme değerlerinin gerçekleşmesi ile fren kolu sıkılacaktır. 
Mikrokontrolcü ve fren servosu arasındaki bağlantı Şekil 3.5.’deki gibidir. 
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Şekil 3.5 Mikrokontrolcü ve fren servosu arasındaki bağlantı 

 
3.3.2. Steering by Wire 

 
Elimizde bulunan aracın yön kontrolü bir gidon ile yapılmaktadır. Gidon metal silindirik 

bir profile bağlanmıştır. Gidonun çevrilmesi ile silindirik profil dönmekte, mafsallar ve diğer 
mekanik parçalar ile bu dönüş sol ön tekerleğin dönüşünü sağlamaktadır. Sol ön tekerlek ile sağ 
ön tekerlek arasına metal bir profil bağlıdır. Bu sayede sol tekerleğin dönüşü sağ tekerleği de 
döndürmektedir. Tekerlekler eksen üzerinde 45 derece sola ve 45 derece sağa dönebilmektedir. 
Bu dönüşler için gidonun eksende 45 derece sola ve 45 derece sağa dönüşü 
gerçekleştirilebilmektedir. Gidonun takıldığı silindirik profil ile aracın ön koruyucu metal 
profillerden biri arasında 17 cm boşluk bulunmaktadır. Gidonun bağlı olduğu silindirik metal 
profilin ve ön koruyucu metal profilin yandan görünümü Şekil 3.6’daki gibidir. 
 

 
Şekil 3.6 Gidonun bağlı olduğu profilin ve ön koruyucunun yandan görünümü 
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Sisteme kablolu direksiyon kontrolü özelliği kazandırmak için optimum fayda sağlayacak 
yöntemin, gidonun bağlı olduğu silindirik metal profili döndürecek bir motor mekanizması olacağı 
öngörülmüştür. Gidonun takılı olduğu metal profili araç dururken sağa veya sola döndürmek için 
gereken maksimum tork 24 kg.cm olarak ölçülmüştür. Bu nedenle silindirin rahat dönebilmesi 
için 30 kg.cm torklu DC motor ve dönüşün kontrolü için enkoder kullanılmasına karar verilmiştir 
(KORMAS 24V, 190W, ø67, Enkoderli 1/30 Redüktörlü DC Motor). Belirlenen bu sistemde DC 
motor silindirik metal profilin önündeki koruyucu demire metal kelepçeler yardımıyla 
sabitlenecektir. Motorun miline bir zincir dişlisi sabitlenecektir. Silindirik metal profilde, motora 
bağlı dişli ile aynı hizada olacak şekilde başka bir zincir dişlisi bağlanacaktır. İki dişli, motor ile 
silindirik metal profil arasındaki mesafeyi sağlayacak kadar uzun bir zincir ile birbirine 
bağlanacaktır. Bu sayede motorun sağa veya sola dönmesi ile silindirik metal profilin dönmesi ve 
böylece tekerleklerin dönmesi sağlanacaktır. Bahsedilen sistemin cad çizimi Şekil 3.7’deki 
gibidir.  
 

 
Şekil 3.7 Direksiyon Motoru - Direksiyon Şaftı Bağlantısı 

 
DC motorun dönüşünü kontrol etmek için bir DC motor sürücüsü ve mikrodenetleyici 

kullanılacaktır. Motor sürücüsü mikrodenetleyicinin PWM pinlerine bağlanacak; motor, motor 
sürücüsüne bağlanacaktır. Bununla birlikte motorun dönüşünü sayan enkoder mikrodenetleyicinin 
dijital pinlerine bağlanacaktır. Direksiyon dönüş verileri bilgisayar ünitesinden USB bağlantısı ile 
mikrodenetleyiciye gönderilecektir. Bu veriler ve enkoderden gelen dönüş verileri 
mikrodenetleyici üzerinde koşan PID kontrolör tarafından işlenerek istenen PWM sinyalleri dijital 
pinlerden DC motor sürücüsüne gönderilecektir. Bu sistem ile direksiyonun dönüşü sağlanacaktır. 
Mikrokontrolcü, motor sürücü ve motor arasındaki bağlantı Şekil 3.8’deki gibidir. 
 



 

14 

 
Şekil 3.8 Motor, motor sürücü, mikrokontrolcü arasındaki bağlantı 

 
3.3.3. Throttle by Wire 

 
Sahip olduğumuz araç üç farklı güç modu ile çalışmaktadır. Bu güç modlarından ilki 

minimum güç, ikincisi orta güç ve üçüncüsü maksimum güç aralıklarıdır. Herhangi bir güç 
modunda, gaz kontrolü bir gaz elciği ile gerçekleştirilmektedir. Gaz elciği, aracın direksiyon 
gidonunun sağında bulunmaktadır ve kablo ile aracın arka kısmında bulunan motor sürücüye 
bağlanmaktadır. Bununla birlikte gaz elciğine bağlı 5 farklı kablo güç modu kontrolünü 
sağlamaktadır. Güç modu kontrolcüsünün ve gaz elciğinin görünümü Şekil 3.9’daki gibidir. Güç 
modu butonuna basıldığında kablolardan gönderilen lojik değerler 1/0 olarak değişmekte ve bu 
sayede güç modu motor sürücüsü tarafından anlaşılmaktadır. Gaz kolu bir potansiyometre işlevi 
görmektedir. Motor sürücüsünden gaz elciğine 5V gerilim taşıyan bir besleme kablosu 
gelmektedir. Gaz elciği çevrildiğinde çıkıştaki voltaj değeri 4.6V ile 0V arasında değişmektedir. 
Gaz elciğinin çıkış kablosu tekrar motor sürücüsüne bağlanmaktadır. Voltaj değişimine göre 
motor sürücüsü aracın hareketini sağlayan ve arka tekerleklere bağlı olan motora gönderilen 
voltajı değiştirerek aracın hız kontrolünü sağlamaktadır. 
 

 
Şekil 3.9 Güç modu kontrolcüsü ve gaz elciği 

 
Kablolu gaz kontrolü özelliğinin sisteme kazandırılmasında optimum fayda sağlayacak 
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yöntemin gaz elciği ile motor sürücü arasındaki sistem senaryosunu taklit eden bir 
mikrodenetleyici mekanizması olacağı öngörülmüştür. Araç dururken gaz elciği çıkışından motor 
sürücüsüne giden kablodaki voltaj değeri 0 V'tur. Gaz kelebeği maksimuma çevrildiğinde motor 
sürücüsüne giden kablodaki voltaj 4,6 V olur. Tasarlanan sistemde mikrodenetleyicinin analog 
pinlerinden motor sürücüsünün gaz elciği pinine bağlantı yapılacaktır. Bilgisayar ünitesinden 
mikrodenetleyiciye gelen hız verilerine göre motor sürücüsüne bağlı mikrodenetleyicinin analog 
pinlerinden motor sürücüsüne 0-4,6 V aralığında bir voltaj değeri gönderilecektir. Bu sayede 
aracın gaz kontrolü kablolu olarak sağlanacaktır. 
 

Aracın 3 farklı güç modu vardır. Güç modlarının her biri için 1 kablo, gaz koluna besleme 
gerilimi uygulamak için 1 kablo ve toprak için 1 kablo olmak üzere toplam 5 kablo güç modu 
kontrolü sağlamaktadır. Güç modlarını belirleyen 3 kablonun her birinin taşıdığı lojik 1 değeri 
farklı bir güç modunu belirlemektedir. Gaz elciği kolundan motor sürücüsüne aynı anda 2 veya 3 
kablo lojik 1 değerini gönderirse gaz elciği işlevsiz hale gelmektedir. Bu nedenle motor 
sürücüsünün güç modu girişi için kullanılan 3 kablonun her biri mikrodenetleyicinin farklı bir 
dijital pinine bağlanacaktır. Bilgisayar ünitesinden mikrodenetleyiciye gelen güç modu verilerine 
göre mikrodenetleyici farklı dijital pinleri lojik 1 değerine ayarlayacak ve bu sayede güç modları 
arasında geçiş yapılabilecektir. Mikrodenetleyici ve aracın vites/gaz kontrolünü yapan sürücü 
arasındaki bağlantı Şekil 3.10’daki gibidir. 

 
Şekil 3.10 Vites ve gaz girişleri 

 
 
4. Sensörler 
 

Tasarlanan araca otonom kabiliyetler kazandırılması, aracın çevresini algılayabilmesi ve 
anlamlandırabilmesi ile mümkündür. Aracın çevre algılama ve anlamlandırma kabiliyetleri araç 
üzerine yerleştirilecek sensörler ile yapılacaktır. Araç üzerinde ZED Stereo Kamera, RPLIDAR 
S1 lazer tarayıcı, GPS ve AHRS sensörler kullanılacaktır. Bahsedilen sensörlere dair ayrıntılı 
bilgiler bu kısım altında incelenecektir. 
 

Kullanılacak olan sensörler (Lazer tarayıcı, AHRS, GPS, Kamera) revizyonları henüz 
gerçekleşmemiş araç üzerinde tahmini konumlandırma, görsel tarifi yapılarak Şekil 4.1’de 
gösterilmiştir.    
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Şekil 4.1 Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumları 

 
4.1. Kamera 
 
Tasarlanan otonom aracın en önemli iş paketlerinden olan çevre algılama için ihtiyaç 

duyduğu en önemli sensör kameradır. Seçilecek kamera ile birlikte  yolcu alma ve indirme, trafik 
kurallarına uyma, park etme vb. görevlerin en iyi şekilde tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
Sistemin açık havada çalışacak olması sebebiyle seçilecek kameranın güneş ışığı gibi dış 
etkilerden olabildiğince az etkilenmesi gerekmektedir. Görüntü işlemede kullanılmak üzere 
alınacak ham görüntünün ZED 2 kamera ile sağlanması planlanmıştır. ZED 2 kamera seçilmesinin 
nedeni derinlik algılamasının 20 m'ye kadar ulaşması, yüksek çözünürlükte görüntü ve yüksek 
kare hızıdır. Ayrıca poz güncelleme hızı 100 Hz’ye kadar çıkmaktadır. Boyutu 175 x 30 x 33 mm 
ağırlığı ise 150 gramdır. ZED 2 kamera, şeritlerin tespiti için aracın üst  kısmına yerleştirilecektir. 
Kamerayı bu şekilde konumlandırarak şeritleri ve trafik işaretlerini en optimal biçimde 
algılayabilmek amaçlanmıştır. [2] 
                

Derinliği algılayabilmek için hizalanmış iki farklı noktadan gelen görüntülerin arasındaki 
ilişkiyi sağlamak gerekmektedir. Stereo kameralar istenen bu ölçüm tekniğini sağlayabilecek 
kabiliyete sahiptir. Gelen görüntüler arasındaki ilişkinin sağlanabilmesi için görüntüler senkron 
olmalıdırlar. “Stereo Calibration” ile iki kamera arasındaki ilişki matrisinin çıkarımı ve “Stereo 
Rectification” ile görüntülerin gürültüsüz hallerini eş açıda çevirip, uygun boyuta kırparak yatay 
düzlemde eşit hale getirilmesi ile gerekli senkronizasyon sağlanacaktır.[3] 

Kullanılacak olan ZED 2 Kameralar, otonom navigasyon ve AR (artırılmış gerçeklik) 
uygulamalarına yönelik üretilmiş bir stereo kameralardır. Derinlik algısı bu uygulamalar için 
oldukça önemlidir ve ZED markası bu noktada insanda görme (human vision) yapısını taklit 
etmektedir. ZED 2 kameralar, IR veya lazer ışığı (projeksiyon yöntemi) ile çalışmaz. Sadece iki 
VGA kamerası vardır. Kameralar harici bir GPU ile haberleşir, sağ ve sol kameranın verdiği 
görüntüler arasındaki küçük pixel farklılığından derinlik bilgisini çıkarır (stereo vision). Bu işlem 
3D görüntü içinde nerede olduğunu anlayabilme (positional tracking) sorununu da çözmektedir. 
[4] 
 

4.2. Lazer Tarayıcı 
 

Oluşturulacak olan aracın yarışacağı parkurda beklenmeyen unsurların yola çıkması 
durumunda ani fren gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aracın istenmeyen bir hata 
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durumunda şerit takibini gerçekleştirememesi gibi güvenlik tehdidi ortaya çıkması ihtimaline 
karşın çarpma durumlarını ortadan kaldırmak üzere ani fren ihtiyacı olabilmektedir. Tasarlanan 
aracın ulaşacağı maksimum hız ve ani fren sisteminin devreye girdiği zaman aracın 
sürüklenmesi/durması için gereken fren mesafesi 5 metre olarak öngörülmektedir. İşlem ve tepki 
süresindeki gecikmeler göz önünde bulundurulup, güvenlik amaçlı minimum 8 metre çevrenin 
anlık olarak taranması gerektiğine karar verilmiştir. Hassas tarama kabiliyetleri ve menzil 
avantajları sebebiyle araç çevresinde bulunacak fiziksel unsurların tespitini yapmada avantaj 
sağlayacak olması sebebiyle ortamın gerçek zamanlı olarak taranması işlemi için lazer tarayıcı 
sensörler (LIDAR) kullanılacaktır.[5] 

 
Kullanılacak olan lazer tarayıcı RPLIDAR S1’dir. RPLIDAR S1; dış ortamlar için 

geliştirilmiş olması ve uygun fiyatlı olması sebebiyle tercih edilmiş lazer tarayıcı sistemidir. 
Sistem ile 40 metrelik menzil içerisinde 360 derecelik 2 boyutlu tarama yapılabilmektedir. 
Belirlenen lazer tarayıcının bahsedilen bu özellikleriyle gereklilikleri sağladığı görülmektedir. 
Oluşturulan 2 boyutlu veri; haritalama, yer belirleme ve obje/çevre modellemede kullanılabilir. 
Lazer tarayıcı aracın önünde herhangi bir cisim olup olmadığını tespit etmek ve ani fren 
algoritmasının başarıyla çalışması için gerekli bir sensördür.[6] 
 

Lidar sensörlerin hassasiyeti radarlara göre fazladır. Radyo dalgaları yansıdığı alandan 
tarayıcıya dönerken bir miktar dağılmaya uğrar. Ancak lazerde bu dağılma söz konusu değildir. 
Bu durum lidar taramaların daha hassas ve kesin sonuçlar verdiğini kanıtlayıcı niteliktedir. 
RPLIDAR S1, tarayıcı çekirdeği ve mekanik güç bölümünden oluşur. Normal çalışma durumunda 
tarayıcı saat yönünde döner. Kullanıcı tarafından kontrol ve güç arayüzü aracılığıyla motorun 
çalışması/durması ve PWM sinyali ile hızı kontrol edilebilir. Ayrıca veri haberleşmesi de bu 
arayüz ile sağlanmaktadır. RPLIDAR S1, haberleşme için 3.3V TTL-UART bağlantısı 
kullanmaktadır. Aynı zamanda dönüştürücü yardımıyla USB bağlantısı yapmak mümkündür. 
RPLIDAR S1 lazer tarayıcının genel görünümü ve kablo şeması Şekil 4.2’deki gibidir. [7] 

 
 

 
 

Şekil 4.2  RPLIDAR S1 Genel Görünümü  [8] 
 
 Tasarlanan otonom aracın çevre ile iletişimi sensörler yardımıyla gerçekleşecektir. Araçta 
bulunan bir adet stereo kamera ve bir adet Lazer tarayıcı, algoritmaların optimum şekilde çalışması 
için uygun noktalara konumlandırılmıştır. 
 

4.3. GPS 
 
Garmin GPS 18x OEM, Yüksek hassasiyetli bir GPS sensörüdür. Aracın konumunun 

belirlenmesi için kullanılacaktır. Çapı 6 cm olan alıcı sadece birkaç gram ağırlığındadır. GPS 
uydular üzerinden, GNSS konum bilgisi sağlamaktadır. USB üzerinden veri aktarmaktadır. 
Garmin GPS ile uyumlu ROS paketi hazır olarak bulunmaktadır [9]. Garmin GPS 18x OEM 
sensörün görünümü Şekil 4.3’teki gibidir. 
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Şekil 4.3 Garmin GPS 18x OEM 

 
4.4. AHRS (Attitude and Heading Reference System) 

 
Her üç eksende solid-state veya mikroelektromekanik (mems), jiroskopları, ivme ölçerleri 

ve manyetometreleri içerir. IMU ile arasındaki temel fark IMU'daki gibi sadece sensör datası 
iletmek yerine aynı zamanda kuaterniyonlar, Euler açıları veya vektörler gibi entegre verileri de  
sağlayan ve konum ve yön hesaplayan ilave on-board sensördür.[10] 

 
UM7 Orientation Sensor, performansı artırmak ve maliyetleri düşürmek için en son 

MEMS teknolojisinden yararlanan 3. nesil bir istikamet ve yön referans sistemidir (AHRS). UM7 
de tutum ve yön tahminleri üretmek için gelişmiş bir Genişletilmiş Kalman Filtresi kullanarak üç 
eksenli ivmeölçer, hız jiroskopu ve manyetometre verilerini birleştirir [11]. ROS paketi hazır 
olarak bulunmaktadır [12].  UM7’nin görünümü Şekil 4.4’deki gibidir. 
 

 
Şekil 4.4 UM7 Orientation Sensor 

 
 
 

4.5. Kullanılan Sensör Füzyon Algoritması (Kalman Süzgeci) 
 

Kalman Süzgeci, herhangi bir sistemin pozisyon, hız gibi durum değişkenlerinin doğru 
değerini tahmin etmeye yarayan tekrarlamalı bir matematiksel prosestir. Projede aracın 
konumunun tespiti için Genişletilmiş Kalman Süzgeci yardımıyla GPS ve AHRS  sensörlerinin 
füzyonu yapılmıştır. Genişletilmiş Kalman Süzgecinin kullanılmasının sebebi ise sistemin lineer 
olmamasıdır. Burada sistemin kovaryans matrisinin güncellenebilmesi için sistemin 
lineerleştirilmesi gerekmektedir. Geri kalan kısımları ise klasik Kalman Süzgeci ile benzerdir. 
Genişletilmiş Kalman Süzgeci için bir ROS “node” yazılmış olup, hesaplanan konum ve yönelim 
bilgisi ROS “topic” üzerinden diğer ROS “node”lara iletilmiştir. 
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Denklem 4.1. Sistem Modeli 

 
Denklem 4.2. Ölçüm Modeli 

 
Şekil 4.5’de görüldüğü üzere Kalman süzgeci, tahmin (Prediction Stage) ve düzeltme 

aşaması (Correction Stage) olmak üzere iki ana aşamadan oluşmaktadır. 

 
Şekil 4.5 Aracın konum tespiti aşamaları [13] 

 
Tahmin aşamasında sistem modeli kullanılarak, AHRS biriminden elde edilen yönelim ve 

ivme verisi, sistem gürültüsü de hesaba katılarak, işlenir. Bu sayede aracın “k” anındaki konum 
bilgisi 𝜇! Denklem 4.1 ve elde edilen konuma olan inancı belirten kovaryans matrisi 𝑃! Denklem 
6.3, başlangıç koşulları göz önünde bulundurularak hesaplanır. 
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Denklem 4.3. Tahmin aşaması 
 

Denklem 4.3’de, Q matrisi, sistem gürültü matrisi; F matrisi, sistem modelinin durum 
vektörüne göre lineerleştirilmiş hali; G matrisi ise durum vektörünün, sistemin gürültü vektörüne 
göre lineerleştirilmiş halidir. 
 

Düzeltme aşamasında ise GPS biriminden “k” anında elde edilen enlem boylam verisi ile, 
tahmin aşamasında hesaplanan konum bilgisi ve kovaryans matrisi güncellenir. 
  
 Bu aşamada öncelikle Kalman Kazancı hesaplanır. Buradaki R matrisi ise kullanılan 
AHRS ve GPS sensörlerinin gürültü matrisidir. 
 

 
Denklem 4.4. Kalman Kazancının hesabı 

 
 Daha sonra konum bilgisi ve kovaryans matrisi, “k” anındaki yapılan ölçüm modeli 𝑧!ve 
Kalman kazancı 𝐾! ile güncellenir. 
 

 
Denklem 4.5. “k” anındaki sistem durumu ve kovaryans matrisinin hesabı 

 
 
5. Araç Kontrol Ünitesi 
 

Araç kontrol ünitesinin temel görevi, otonom sürüş algoritmalarını çalıştırmak ve 
algoritmalardan gelen çıktılara  göre aracın mekanik kontrolünü sağlamaktır.  
 
 Sensörlerden alınan verilerin güçlü bir bilgisayar tarafından işlenmesi ve işlenen verilerin 
araca aktarılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen literatür taramaları sonucunda istenen işlemleri 
yapabilecek yeterliliğe sahip ve maliyet açısından erişilebilir olan Nvidia Jetson Xavier NX 
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu sürücünün belirlenme sebebi 1,33 TFLOPS yapay zekâ 
performansı, veri işleme hızı, Pascal™ Mimarisi ile birleştirilmiş GPU ve birçok soket girişi 
sağlamasıdır. İhtiyaç duyulan özelliklere sahip olan Jetson Xavier NX, tasarlanan araçta sürücü 
görevi yaparak otonom sürüş ve yapay zekâ algoritmalarının çalışmasına olanak sağlayacaktır. 
[14] 
 

Araç üzerine yerleştirilecek olan Nvidia Jetson Xavier NX operasyon bilgisayarıdır. 
Bölüm 3.1’de açıklaması yapılan ZED 2 Kamera’dan alınan görüntüyü ve Bölüm 3.3’de başlıkta 
açıklaması yapılan AHRS sensörden aldığı verileri işleyerek; 6.1.1 numaralı başlıkta belirtilen 
şerit tespiti işlemini, 6.1.2 numaralı başlıkta belirtilen şerit takip işlemini, 6.2.2 numaralı başlıkta 
belirtilen trafik işaret ve ışıklarının tespitini ve tespite göre gerekli aksiyonların alınması (Motor 
sürücülere gerekli PWM sinyallerin gönderilmesi) işlemlerini gerçekleştirecektir. Bununla birlikte 
4.2 numaralı başlıkta açıklaması yapılan RPLIDAR S1 lazer tarayıcıdan aldığı veriyi kullanarak 
gerekli durumlarda acil fren yapılmasını sağlayacaktır. Acil Müdahale ve İzleme Bilgisayarı ile 
Nvidia Jetson Xavier NX arasında gerçekleştirilecek olan haberleşme ile araca ekstrem 
durumlarda uzaktan ani fren komutu verilmesi ve sürüşe dair bilgilerin (harita konumu, araç hızı, 
pil doluluk yüzdesi, pil çıkışındaki akım ve gerilim değerleri, karar verme modülü anlık durumu 
vb.) gözlemlenmesi bir yer istasyonu ara yüzü ile sağlanacaktır. Kurgulanan yer istasyonu ara 
yüzü Şekil 5.1.’deki gibidir.  
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Şekil 5.1. Yer istasyonu ara yüzü 

 
Acil müdahale ve izleme bilgisayarı ile NVIDIA Jetson Xavier NX arasında IEEE 

802.11ac Wi-Fi protokolü ile haberleşme sağlanacaktır. Gerçekleştirilen testler sonucunda 
menzilin yetersiz kalması durumunda uzun menzilli RF sinyal alıcı/verici sistemi ile haberleşme 
sağlanacaktır. ZED 2 Kamera, GPS ve RPLIDAR S1 ile Nvidia Jetson Xavier NX; USB 3.0 
protokolü ile haberleşecektir. Motor sürücülere gönderilecek olan PWM sinyaller bir 
mikrodenetleyici aracılığıyla yapılacaktır. Mikrodenetleyici ile motor sürücüler arasındaki, 
mikrodenetleyici ile Nvidia Jetson Xavier NX arasındaki ve AHRS ile Nvidia Jetson Xavier NX 
arasındaki haberleşmeler UART protokolü ile olacaktır. Araç kontrol ünitesi diyagramı Şekil 
5.2’deki gibidir. 
 

 
Şekil 5.2 Araç Kontrol Ünitesi Diyagramı 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 
 

Tasarlamış olduğumuz aracın, otonom bir şekilde hareketini gerçekleştirebilmesi ve 
Robotaksi - 2021 yarışması şartnamesinde [15] katılımcılardan istenen görevlerin başarı ile 
tamamlanabilmesi için modüller ve algoritmalar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistemler ile 
birlikte aracın; şerit içerisinde hareket edebilmesi, ilgi trafik levhaları ve ışıklarının tanınması, 
yolcu alma/indirme noktalarında durması ve başarılı bir şekilde park edebilmesi hedeflenmiştir. 
 

6.1. Şerit Tespit ve Takip Modülü 
  

Bu modül, tasarlanan otonom aracın tespit edilen şeritler içerisinde hareketine devam 
edebilmesi için, kamera yardımıyla elde ettiği verileri işlemektedir. 

 
6.1.1. Şerit Tespiti 

 
Şerit tespit algoritması, görüntü işleme yöntemlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Bu 

algoritma da Python dilinde; OpenCV ve standart temel kütüphaneler kullanılmıştır. Algoritmanın 
tasarlanmasında Şekil 6.1’deki yöntemler izlenmiştir: 

 

 
Şekil 6.1 Şerit Tespit Algoritması 

 
 Kameradan alınan ham görüntü üzerinde şeritlerin tespitini gerçekleştirmek başarılı bir 
sonuç vermemiştir. Bu yüzden elde edilen ham görüntüye perspektif dönüşüm uygulanmıştır. 
Şekil 6.2(sol)’de görüldüğü gibi alınan görsel kuşbakışı perspektife dönüştürülmüştür. Dönüşüm 
uygulanmasıyla sadece yolun bulunduğu bir çıktı elde edilmiş ve şeritlerin tespit edilmesindeki 
başarı oranı arttırılmıştır. 
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 Perspektif dönüşümü uygulanmış görüntü üzerinde, şeritlerin algılanabilmesi için 
şeritlerin renk aralığında önceden belirlenmiş bir HSV eşik değeri uygulanmıştır. Ancak perspektif 
dönüşümü sonrasında elde edilen görüntüye, belirlenmiş HSV eşik değeri direkt uygulandığında 
görüntüde var olan gürültüler sebebiyle başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Bu sebeple Şekil 
6.2(sol)’da görüldüğü üzere daha önceden perspektif dönüşümüne uğramış olan görüntü, bir alçak 
geçiren filtreden geçirip görüntü üzerindeki gürültülerin azaltılması sağlanmıştır. 

 
Şekil 6.2 Perspektif Dönüşümü (sol) ve  Gürültülerin Azaltılması (sağ) 

 
Elde edilen görüntüdeki gürültülerin azaltılmasından sonra şeritlerin renk aralığına uygun 

olarak seçilmiş HSV eşik değeri uygulanmıştır. Bu sayede Şekil 6.3(sol)’de görüldüğü üzere 
sadece şeritlerin görünürde kaldığı bir görüntü elde edilmiştir. 

Şekil 6.3(sağ)’de görüldüğü gibi eşik değeri uygulanarak şeritlerin kaldığı görüntüde, sol 
ve sağ şeritlerin başlangıç noktaları tespit edilir. Bu noktalar referans alınarak bir sonraki noktanın, 
referans noktalarına olan uzaklığına göre hangi şeride ait olduğunun sınıflandırılması yapılmıştır. 
Sınıflandırılan nokta yeni referans noktası olarak belirlenip yapılan işlemler her nokta için 
tekrarlanmıştır. Belirlenen uzaklığın üstünde kalan noktalar ise sınıflandırmaya dahil 
edilmemiştir. 

 
Şekil 6.3 Eşik Değer Uygulaması (sol) ve Tespit Edilen Noktaların Sınıflandırılması 

(sağ). 
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Şeritlerin sınıflandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şerit takip işleminin 
gerçekleşebilmesi için görüntünün alındığı orijinal perspektife geri dönülmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple ters perspektif dönüşüm metodu kullanılmıştır. Şekil 6.4’de görüldüğü üzere araç 
kamerasından alınan görüntü üzerinde sağ ve sol şeridin tespiti başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 6.4 Ters Perspektif Uygulanan Noktalar 
 

6.1.2. Şerit Takibi 
 

Şeritlerin tespit edilmesinin ardından, sağ ve sol şeridin piksel koordinat ekseninde y 
değeri önceden belirlenen bir değerden büyük olan piksellerin orta noktalarının ortalaması 
hesaplanmıştır. Hesaplanan noktanın üzerine Şekil 6.5’de gözüktüğü gibi bir daire 
yerleştirilmiştir. Yerleştirilen dairenin merkez momentinin alınmasıyla piksel koordinatları elde 
edilmiştir. Dairenin merkezine ait x koordinatı ve kameranın merkezine (görüntünün merkez 
noktası) ait x koordinatının farkı bulunmuş ve bir hata değeri elde edilmiştir. Bu hata değeri  P 
kontrolör  kullanılarak aracın dönmesi gereken açı değerini hesaplanmış ve aracın şeritleri takip 
etmesi sağlanmıştır. 

 
Şekil 6.5 Merkez Momentin Hesaplanması 
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6.2. Yapay Zeka Modülü  
 

Trafik işaretlerinin algılanmasıyla aracın gerçek dünya ile ilişkilendirilmesi, otonom 
sürüşün temel bir problemidir. Bu problemin belirlenmesinin asıl nedeni, algılanan nesnelerin yol 
planlama algoritmasında etki yaratmasıdır. Nesnelerin algılanması, yapay bir sınıflandırıcı 
tarafından sağlanan konvolüsyonel sinir ağları ve derin öğrenme yöntemlerinden faydalanılarak 
algılanmak istenen nesnenin konumu ve sınıfı belirlenmiştir. Toplanan trafik işareti görüntüleri 
ile eğitilen model sayesinde, belirlenen algılama probleminin çözülmesi amaçlanmıştır. 

 
6.2.1. Yapay Zeka Model Seçimi 

 
Oluşturulmuş konvolüsyonel sinir ağları tarandığında birden çok nesne algılama modeli 

bulunmuştur. Bulunan bu sinir ağlarında, doğruluk ve hız performansı bakımından en yüksek olan 
modelin seçilmesi nesne tespit başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle en iyi 
performans veren model ele alınmıştır [16]. 

 
 

Şekil 6.6 Farklı Modellerin Hız ve Doğruluk Açısından Karşılaştırması [15]. 
 

YOLOv3’ün bir sonraki versiyonu olan YOLOv4 ile karşılaştırılması sonucunda Şekil 
6.6’daki sonuçlar elde edilmiştir. Algılama probleminin çözülmesi için kullanılacak model nesne, 
tespit başarıları ve hız kapasitesi göz önüne alınarak değerlendirildiğinde YOLOv4 modelinin 
daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle oluşturulacak olan ağırlık verileri bu 
model üzerinden eğitilerek elde edilmesi planlanmıştır. Ancak modeller üzerinde denemeler 
yapıldıktan sonra YOLOv4 modeli, bilgisayar kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı beklenen 
performansı verememiştir. Bununla birlikte kullanmayı planladığımız diğer YOLO modelleri 
(YOLOv4-Tiny, YOLOv3, YOLOv3-Tiny) üzerinde eğitimler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler 
sonucunda YOLOv4-Tiny ve YOLOv3 modellerinden de sistem gereksinimleri sebebi ile düşük 
performanslar gözlemlenmiştir.  Bu sebeple gerekli eğitimler, düşük bilgisayar gücünde de başarılı 
sonuçlar verebilen YOLOv3-Tiny modeli ile tamamlanmıştır. 
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6.2.2 Trafik İşareti ve Trafik Işığı Tespiti (Modülü) 
 
Trafik işaretleri ve trafik ışığı tespitinde kullanılmak üzere iki farklı veri kümesi 

hazırlanmıştır. Bu veri kümelerinden bir tanesi, tamamen simülasyon ortamından alınıp 
etiketlenmiş 4500 veriyi kapsamaktadır. Bir diğeri ise “ITU Racing Driverless” kulübünün GitHub 
üzerinde oluşturduğu “Türkiye Trafik İşaretleri Veri Seti” [17] oluşumuna, 520 yeni fotoğraf ile 
katkıda bulunup erişim sağladığımız 22,401 veriyi kapsamaktadır. İki farklı veri kümesi 
kullanmamızın sebebi ise gerçekleştireceğimiz testlerin bulunduğu her iki ortamda (sanal ve 
gerçek) da en başarılı sonuçları alabilmeyi hedeflemektir. 

 
Bu aşamada testlerin simülasyon ortamında gerçekleştirilmesi sebebiyle daha başarılı 

sonuçlar gözlemleyebilmek için simülasyondan elde edilmiş veri kümesi kullanılmıştır. Ardından 
veri kümesi kendi içerisinde karıştırılıp, %80 (3600 adet)’i eğitim, %20 (900 adet)’si test verisi 
olarak ayrılmıştır. Google Colab üzerinden 7 saatlik bir eğitimin ardından ortalama hata değeri 
0,03 ve 11200 iterasyon sonucunda eğitim sonlandırılmıştır. Eğitilen modelin ağırlık ve 
konfigürasyon dosyalarının DarknetROS [17] kütüphanesi üzerinde gerekli implementasyon 
işlemleri yapılmıştır. Gazebo ortamında yapılan test işlemleri sonucunda başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Eğitim sonucunda elde edilen çıktılardan bazıları Şekil 6.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 6.7 Tespit Edilen Kırmızı Trafik Işığı (sol) ve Tespit Edilen Park Serbest/Park Yasak 
Tabelaları (sağ) 

       
6.3. Engel Tespiti ve Ani Fren Modülü 

 
Otonom araçlarda olası kazaların engellenmesi için en gerekli güvenlik sistemlerinden biri 

otonom ani fren sistemidir. Bu sistem sayesinde aracın önüne aniden çıkan veya hali hazırda orada 
bulunan engellerin tespit edilip, belirlenen mesafeden daha fazla yaklaşması durumunda sistemin 
durması sağlanmalıdır.  

 
Yarışma kapsamında üretilecek araçta kullanılacak olan lazer tarayıcı ve kamera yardımı 

ile aracın engellere olan mesafesi tespit edilir. Daha önceden belirlenmiş olan hassasiyet değerine 
ulaşılması durumunda, ROS Subscriber/Publisher düğümleri kullanılarak otonom aracın fren 
sistemi aktif hale gelerek engele çarpmadan durması sağlanır. 

 
 
 
 

 



 

27 

6.4. Park Etme Modülü 
 
Otonom araçların hedeflenen konuma ulaşmasının ardından, trafik levhalarının 

yönlendirmesi ile aracın uygun bir park alanına park edilmesi gerekmektedir. Park etme 
gerekliliğinin yerine getirilmesi park etme algoritması ile sağlanmıştır. 

 
Yapay zeka modülünde, öncelikle park serbest trafik levhası tespit edilip bu levhanın 

sınırlarının piksel koordinatları elde edilmektedir. Elde edilen koordinatların ortalaması alınarak 
levhanın merkez koordinatları bulunmaktadır. Birden fazla park serbest levhası tespit edilmesi 
durumunda araca en yakın olan park serbest levhası esas alınarak işlemler gerçekleştirilmektedir. 
Levhanın merkez koordinatlarının bulunmasının ardından aracın merkezinin x değeri ile, levhanın 
merkezinin x değeri arasındaki fark kullanılarak aracın dönmesi için gerekli açı değeri 
hesaplanmaktadır. Açı değerinin hesaplanması sonrasında araç gerekli dönüşü sağlayarak park 
serbest levhasına doğru ilerlemektedir. Park levhasının alanının, öncesinde belirlenen bir değerin 
üstüne çıkması durumunda araç durdurulup ve park etme işlemi sonlandırılmaktadır. 

 
Park etme algoritması simülasyon ortamında denenmiş ve park etme işlemini başarıyla 

sağladığı gözlemlenmiştir. Oluşturulan sistemin gerçek dünyada dış unsurlardan daha fazla 
etkilenmesi olasıdır. Bu sebeple ilerleyen süreçte, daha başarılı sonuçlar elde etmek için bir daha 
stabil çalışması öngörülen bir park etme algoritması kurgulanmıştır. Kurgulanan park etme 
algoritması AHRS ve GPS sensör bilgileri, 2B lazer tarayıcı verileri, kamera görüntüsü verilerini 
kullanacaktır. Araç park alanına girdiğinde lazer tarayıcı veri bulutunda komşu uzaklık 
değişimlerinde ani farklara göre direklerin sayısını çıkaracaktır. AHRS ve GPS verileri sensör 
birleşimi(sensor fusion) algoritması olan kalman filtre uygulanıp arabanın park başlangıç girişi x 
ve y koordinatları ve yönelim değeri hesaplanacaktır. Kameradan alınan görsel verinin işlenmesi 
ile sağdan sola uygun olan ve olmayan park yeri sayıları çıkarılıp lazer tarayıcıdan elde edilen 
direk sayısı ile eşlenecektir. 2B lazer tarayıcıdan çıkarılan uzaklık bilgileri ve başlangıç 
koordinatları kullanılarak ilk uygun park yerinin hedef koordinatları ve yönelimi hesaplanır. 
Robotik davranış algoritmalarından duruşa gitme (move to pose) ile hedef noktasına yönlendirme 
yapılması amaçlanmaktadır [18]. 
 

6.5. Karar Verme Modülü 
 

Otonom araçlarda çevre algılama modüllerinden gelen çıktıları değerlendirecek ve bu 
değerlendirme sonucuna göre aracı yönlendirecek komutları oluşturacak bir karar verme 
modülünün bulunması gerekmektedir. Bu modül ile birlikte aracın ileri gitme, dönme veya durma 
eylemlerinden hangisini gerçekleştireceğine karar verilir. Bu karar sonucunda aracın hızı ve takip 
edeceği rota belirlenir. 

 
Tasarlanan araç, parkur içerisinde başlangıç noktasına bırakılıp çalıştırılması sonrasında 

“Başlangıç çizgisi” ile karşılaşması durumunda hareketine başlayacaktır. Bu hareketi şerit tespit 
ve takip algoritmalarını kullanarak gerçekleştirecektir. Hareket esnasında en son tespit edilen 
durumdan farklı bir durumla karşılaştığında karar verme modülü devreye girecek ve otonom 
aracın nasıl bir aksiyon alacağı belirlenecektir. 
 

Karar verme modülünün tespitini sağlayacağı durum diyagramı Şekil 6.8’deki gibidir. Bu 
durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  
 

● Başlangıç: Görüntü işleme tabanlı algoritmalar kullanılarak, başlangıç çizgisi tespit edilir 
ve araç “İleri” düğümünü girerek hareketine başlar. 

● İlerle: “İlerle” düğümü çağrıldığında Bölüm 6.1.1 ve 6.1.2’de bahsedilen şerit tespit ve 
takip algoritmaları yardımıyla, aracın tespit edilen şeritler içerisinde kalarak hareket etmesi 
sağlanmıştır. 
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● Ani Fren: Sensörler yardımıyla engel tespit edilmesi durumunda, “Ani Fren” düğümü 
yardımıyla aracın engele çarpmadan durması sağlanır. Engeli ortadan kalkması ile birlikte 
“İlerle” düğümüne girerek harekete devam edilir. 

● Yön Değiştirme: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarınca [19] oluşturulan trafik 
levhaları yapay zeka yardımıyla tespit edilerek “Yön Değiştirme” düğümünü girilir. Tespit 
edilen trafik levhaları gereğince aracın gideceği rota belirlenerek “İlerle” düğümü 
çalıştırılır.  

● Dur: Derin öğrenme modelleri yardımı ile trafik ışığının rengi tespit edilir, elde edilen 
ışığın rengi kırmızı ise “Dur” düğümü çağırılır. Yeşil ışığın tespit edilmesi ile birlikte 
“İlerle” düğümü çağrılarak aracın hareketine devam edilmesi sağlanır. 

● Bekle: Trafik levhaları içerisinde bulunan durak levhasının tespit edilmesiyle “Bekle” 
düğümü çağırılır, aracın en az 30 saniye boyunca işaretin bulunduğu bölgede durması daha 
sonra “İlerle” düğümü yardımıyla harekete geçmesi sağlanır. Senaryo gereği ilk tespit 
edilen durak levhası “Yolcu Bindirme” noktası, tespit edilen ikinci durak levhası ise 
“Yolcu İndirme” noktası olarak tanımlanır. 

● Park Et: Araç üzerinde kullanılan kameralar yardımıyla bitiş çizgisi tespit edilir. Bu sayede 
araç “Park Et” düğümünü çağırır. Bölüm 6.4’de açıklanmış olan algoritmalar kullanılarak 
uygun olan en yakın park alanına park etme işlemi gerçekleştirilir. 

 

 
 

Şekil 6.8 Karar-verme durum diyagramı. 
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6.6. Otonom Sürüş Yazılım Mimarisi 

 
 Tasarlanan otonom araç genel bir yazılım mimarisine sahiptir. Yazılım mimarisi karar 
verme mekanizması ve karar verme mekanizmasının durum tespiti yapabilmesi için bilgi 
beslemesi yapan 4 modülden oluşmaktadır: 
 

● Trafik Işığı ve Trafik Levhası Tespiti Modülü (Bölüm 6.2.2’de incelenmiştir.), 
● Engel Tespit Modülü (Bölüm 6.3’te incelenmiştir.), 
● Hareket Kontrol Modülü (Bölüm 6.1’de incelenmiştir.), 
● Park Etme Modülü (Bölüm 6.4’te incelenmiştir.)  olarak sıralanabilir. 

 
 Otonom sürüş yazılım mimarisindeki modüllerin etkileşimi Şekil 6.9’daki gibidir. Aracın 
hareketi süresince bu 5 modül arasında veri akışı sağlanır. Bu sayede araçtan beklenen; 
yönlendirmeler doğrultusunda şerit içerisinde harekete devam edebilme, engel ile karşılaşılması 
durumunda durması, trafik ışık ve levhalarının tespiti, uygun olarak belirtilmiş alana park 
edebilme gibi durumlara karşı başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi sağlanmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 6.9. Yazılım Modüllerinin Etkileşimi
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7. Özgün Bileşenler 

Gerçekleştirilecek projede istenilen görevler kapsamında kullanılacak olan elektronik, 
mekanik ve yazılım sistemlerinin bütünsel kurgusu özgün bir araç oluşturulacağını göstermektedir. 
Sistemin kontrolünü ve görev yönetimini gerçekleştirecek olan araç kontrol ünitesini on-board 
olarak konuşlandırmak sistemin işlem hızını artıran ve sistemi özgün kılan bir unsur olarak kabul 
edilebilir [3].  

Oluşturulacak aracın görüntü işleme işlemleri için konvolüsyonel sinir ağları ve derin 
öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Veri seti yarışma ortamının koşulları göz önünde 
bulundurularak, simülasyon ortamından alınmış 4500 adet görsel ile özgün olarak oluşturulmuştur. 
Şerit takip problemi için güncel görüntü işleme yöntemleri incelenmiş ve bu yöntemler ile başarılı 
sonuçların alınmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple görüntü işleme tabanlı özgün bir şerit takip 
algoritması geliştirilmiştir. Algoritmanın hazırlanmasında Python kodlama dilinde, OpenCV ve 
temel kütüphanelerden yararlanılmıştır.  

Aracın hazır bir araç olarak değil, yarışma gereksinimleri göz önünde bulundurularak 
optimum fayda sağlayacak şekilde oluşturulacak olması da sistemin özgünlüğünü gösteren bir 
diğer unsur olarak kabul edilebilir. Hareket kontrolünü ve araç kontrolünü gerçekleştirecek olan 
yazılımların tarafımızca yapılacak olması da aracın özgünlüğünü gösteren bir diğer unsurdur.  

Yarışma gereksinimleri doğrultusunda yarışma ortamının gerçekçi biçimde 
canlandırılması için fizik motoruna sahip olan Gazebo simülasyon ortamında özgün bir 
simülasyon oluşturulmuştur. Simülasyon ortamında, yarışma şartnamesinde ana hatlarıyla 
belirtilen parkur tarafımızca oluşturulmuş, trafik işaretleri ve trafik ışıkları bu doğrultuda 
tasarlanıp eklenmiştir. Bununla birlikte yarışma gereksinimlerinin analizi sonucunda tarafımızca 
özgün olarak tasarlanan aracın modelleri oluşturulmuştur. Simülasyon ortamında yapılan testler 
sayesinde aracın sistemsel iyileştirmeleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir.  
 
 
8. Güvenlik Önlemleri 
 

Proje kapsamında çevresel unsurlar ve araç içi sistemlerin oluşturabileceği birçok farklı 
tehlike durumu bulunmaktadır. Tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için aracın çeşitli güvenlik 
önlemlerine sahip olması gerekir. Bu nedenle araçta mekanik, elektrik, elektronik ve yazılımsal 
güvenlik önlemleri alınacaktır. Oluşturulacak araçta bulunacak güvenlik sistemleri bu başlık 
altında incelenecektir. 

8.1. Yazılım Güvenlik Önlemleri 

Uygulanması planlanan yazılım güvenlik önlemleri şu şekilde sıralanabilir; 

● Yabancı bir unsura belirli bir mesafeden fazla yaklaşılması durumunda ani fren 
işlemi gerçekleştirilecektir. 

● Aracın durum kontrolünün uzaktan yapılacağı panelde ani fren yapıp ardından 
elektriği kesecek acil durum müdahale sistemi bulunacaktır. 

● Şerit tespitinin yapılamaması durumunda aracın yavaşlaması / ani fren ile durması 
sağlanacaktır. 

● Sensörlerden veri gelmeme durumunda sistem durdurulacaktır. 

8.2. Elektronik Güvenlik Önlemleri 

Uygulanması planlanan elektronik güvenlik önlemleri şu şekilde sıralanabilir; 

● Önde, arkada, sağda ve solda elektriği kesecek acil durum butonları bulunacaktır. 
● Batarya parametrelerinin ekstrem olması halinde güvenli çalışma sağlayacak bir 

Batarya Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. 
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8.3. Mekanik ve Elektrik Güvenlik Önlemleri 

Uygulanması planlanan mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri şu şekilde sıralanabilir; 

● Batarya kolay erişilebilecek bir bölgede, yalıtkan ve ısıya dayanıklı batarya kutusu 
içerisinde bulunacaktır. 

● Kablolar kapalı bölgelerden geçirilecektir, çıplak kablo kullanılmayacaktır. 
● Kablo bağlantıları bantlar veya makaronlar ile kapatılacak ve kablo demetleri 

plastik kelepçeler ile toplanacaktır.  
● Batarya bağlantıları bataryadan gelecek akıma dayanıklı ve dışarıya izole 

konnektörler ile sağlanacaktır. 
● Direksiyon dönüşünün gereğinden fazla olmasını engellemek üzere limit anahtarı 

(limit switch) kullanılacaktır. 

 

9. Simülasyon ve Test 
 
 Robotik uygulamalarda bir sistem gerçekleştirilmeden önce simülasyon ortamında 
yapılan testler ile optimal sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin yazılan bir algoritma önce 
simülasyon çalışması ile test edildiğinde zaman kaybı , mekanik arıza, maddi zarar gibi faktörler 
olmadan hızlı gerçeğe yakın sonuçlara ulaşılabilmektedir. Teknofest-Robotaksi 2021 yarışması 
şartnamesinde istenilen simülasyon ortamı koşullarına uygunlukta, verilen görevlerin 
gerçekleştirildiği simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 
 

9.1. Simülasyon Ortamının Oluşturulması 
   

 Simülasyon, Gazebo 9 ortamında ROS (Robot Operating System) Melodic kullanılarak 
oluşturulmuştur. Yarışma alanı pist zemini, göre şehir içi yollarda şerit genişlikleri 2.75 m, şerit 
kalınlığı 15 cm ölçüsü dikkate alınarak [19], yarışma teknik şartnamede ölçekli çizimi olan pist 
zemini oranda büyütülerek 140’a 160 m ölçüsüne ölçeklendirilmesi hesaplanıp Adobe Photoshop 
Elements 6 programı ile çizilerek oluşturulmuştur. Trafik ışıkları github’da bulunan bir 
uygulamadan çekilip üzerinde renkler ile ilgili ayarlamalar yapılıp ortama bir gazebo modeli 
olarak eklenmiştir [20]. Bariyerler Trimble-Sketchup Web ortamında Robotaksi 2021 Teknik 
şartnamesinde belirtildiği üzere 0.5-1 metre aralığına uygun 0.7 m yükseklikte bütün bariyer ada 
blokları oluşturulup “.dae” formatında modellenerek Gazebo simülasyon dünyasına aktarılmıştır. 
Trafik levhaları Trimble-Sketchup Web ortamında bire bir ölçekle oluşturulmuştur. Trafik 
levhaları Robotaksi 2021 teknik şartnamede de belirtildiği üzere yerden 2 metre yükseklikte, 
şeritten bariyere doğru 0.3 metre içeride noktalara simülasyon ortamında konumlandırılmıştır. 
Yüzey katmanı olarak trafik levhasının resmi eklenmiştir. Burada oluşturulan trafik levhaları 
“.dae” formatıyla Gazebo simülasyon dünyasına aktarılmıştır. Levhaları taşıyan direkler, silindir 
şeklinde bir Gazebo modeli yazılarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 9.1 Simülasyon Ortamı Genel Görünümü 

 
 Yarışma ortamı için tasarlanan Şekil 9.1’de gösterilen simülasyon ortamında 2 adet Dur 
levhası, 2 adet Durak levhası, 2 adet Sola Dönülmez levhası, 2 adet İleriden Sola Mecburi Yön 
levhası, 2 adet İleriden Sağa Mecburi Yön levhası, 1 adet İleri ve Sola Mecburi Yön levhası, 2 
adet Sağa Dönülmez levhası, 3 adet Giriş Olmayan Yol levhası, 3 adet Park Etmek Yasaktır 
levhası ve 2 adet Park Yeri levhası yer almaktadır. Şekil 9.2’de örneği verilen trafik ışığı sayısı 3 
adet olarak verilmiştir. Araç izleyeceği güzergâh üzerinde bu trafik ışıklarının 2 tanesine denk 
gelecektir. 

  

 
 

Şekil 9.2 Simülasyon Ortamı Trafik Işığı Görünümü 
  
 Simülasyon ortamından alınan trafik levha ve ışıklarının görselleriyle bir veri seti 
oluşturulmuştur. Bu veri seti YOLOv3-Tiny yapay zekâ modeli ile eğitilerek elde edilen çıktılarda 
aşağıdaki şekillerde görüldüğü üzere yüksek oranda başarı sağlanmıştır. 
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Şekil 9.3 Trafik ışık ve levhalarının tespit edilme oranları 

 
 

 
Şekil 9.4 Park levhalarının tespit edilme oranları 

 

 
Şekil 9.5 Trafik levhalarının tespit edilme oranları 
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Şekil 9.6 Durak işareti tespit edilme oranları 

 
 

Aracın trafik işaretlerine göre ilerleyebileceği güzergahlar, Şekil 9.7’de gösterilen mavi 
veya yeşil rota şeklinde olmaktadır. 

 
 

 
Şekil 9.7 Aracın İlerleyebileceği Güzergahlar 
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 Ayrıca bu simülasyon ortamından farklı başka araç rota güzergahları oluşturulmuş farklı 
rotalarda arabanın otonom sürüşü denenmiştir. Bu sürüşlerden elde edilen sonuçlara göre Şekil 
9.7‘de görülen mavi çizgili güzergahı aracımız, 6 dakika 20 saniyede, yeşil çizgili güzergahı ise 5 
dakika 47 saniyede tamamlamıştır. 
 

Aracımızın saha testleri, maddi destek sonuçları açıklanmadığından dolayı 
gerçekleştirilememiştir ancak simülasyon ortamında birden farklı güzergahta test işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Gerekli maddi desteğin sağlanması ile aracın elektronik sürüş için gerekli 
elektrikli fren, gaz ve direksiyon testlerine başlanacak, simülasyon ortamında test edilen 
algoritmaların saha testleri yapılacaktır. 

 
Frenleme sistemi için sıkma teli ile frenleme pedalı sarılmış ve aktüatör olarak servo motor 

kullanılmıştır. 
 
Elektronik gaz sistemi ise elcikte yapılan testler sonrasında elciğin doğrusal 

potansiyometre düzeninde çalıştığı anlaşılmış ve bu sistemin mikrokontrolcü üzerinde ortamı 
sağlanmış olup elciğe gerek kalmadan aracın belirlenen hızlarda ilerleyebilmesi sağlanmıştır. 

 
Vites değişimleri butonu yapılan testler sonucunda çalışma prensibi anlaşıldıktan sonra 

inaktif edilip bir besleme kablosu bir sinyal kablosu olmak üzere üç vites üzerinde  sinyal 
kablosunun değiştirilme modeli esas alınarak mikrokontrolcü üzerinde ortamı hazırlanmış ve 
uygulamaları yapılmıştır. 

 
Direksiyonun dönme momentine geçebilmesi için gereken gücün, yapılan ölçümler 

sonrasında durgun haldeyken 200 Newtonluk bir güç olduğu saptanmış ve ona göre bir tahrik 
motoru tercih edilmesine karar verilmiştir.  

 
Kullandığımız verisetinde Şekil 9.8 (a)  ve Şekil 9.8 (b)’de gösterilen şekilde yaklaşık 

olarak 5000 veri kullanılmıştır. Verisetini oluşturan verilerin çoğu Google Maps uygulaması 
üzerinden alınıp etiketleme işlemi yapılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)         (b) 
Şekil 9.8. Veri seti örnek görselleri 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

YOLOv4-Tiny ve verisetinin yardımıyla trafik işaretlerini tespit etme oranları Şekil 9.9 (a) 
ve Şekil 9.9 (b)’de görüldüğü üzere başarılıdır. 

 
  (a)       (b) 

Şekil 9.9. Trafik işaretlerinin ve ışıklarının tespit edildiği görseller 
 

  9.2. Araba Modelinin Eklenmesi 
 

 Simülasyon için github reposundan kontrolü bisiklet tipi Ackermann modele 
dönüştürmüş, yola uygun bir araç kullanılmıştır [21]. Aracın üzerine aracın görsel ve donanımsal 
tanımlamalarının yapıldığı “.xacro” uzantılı dosyasında düzenleme yapılarak GPS, AHRS, 2B 
lazer tarayıcı, kamera eklenmiştir. Araç simülasyon için kullanılan “.launch” uzantılı dosyaya 
eklenip Şekil 9.10’daki gibi simülasyon dünyasına çağrılması gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 9.10 Aracın Simülasyon Ortamındaki Görünümü 

 
 
 Yarışma için hazırlanan simülasyon ortamının çalıştırıldığı bilgisayar Intel i7 10875h 
işlemcili, 16 GB sistem bellekli olup ekran kartı NVIDIA RTX 3060 6GB ekran kartı belleği, 
Ubuntu 18.04 işletim sistemi özelliklerine sahiptir. 

 



 

37 

10. Referanslar 
 
 
1.   Balajee, S.B. & Balaji, P. & Shreyas, J. & Satheesh, K., “An Overview of X-By Wire  

Systems”, (2015). 
 
2.   Stereo Labs. "ZED Camera and SDK Overview",  

https://cdn.stereolabs.com/assets/datasheets/zed-camera-datasheet.pdf  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
3.   Medium. Eser, A. “Derinlik I: Stereo Kalibrasyon ve Düzeltme”.   

https://medium.com/i%CC%87yi-programlama/derinlik-i-stereo-kalibrasyon-ve-
d%C3%BCzeltme-e069c5941469  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
4.   Stereo Labs. "ZED Camera and SDK Overview", 

https://cdn.stereolabs.com/assets/datasheets/zed-camera-datasheet.pdf  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
5.   Laes, D., Warnick, R., Goetz, W., & Maus, P. 2006. LiDAR Application for Forestry and  

Geosciences. 
 
6.   Shangai Slamtec Co., Ltd. “Documents /A3M1 Datasheet” 

http://bucket.download.slamtec.com/bd39cf1da6f2c64fdb178440106561dc9fc0aa6d/LD3
10_SLAMTEC_rplidar_datasheet_A3M1_v1.9_en.pdf  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
7.   Shangai Slamtec Co., Ltd. “Documents /S1M1 Datasheet” 

http://bucket.download.slamtec.com/6ba93c533dcf5e264210cae27b362359860fa682/LD
601_SLAMTEC_rplidar_datasheet_S1_v1.7_en.pdf 

 
8.   Shanghai Slamtec Co., Ltd. “RPLIDAR S1 Image”  https://www.slamtec.com/en/Lidar/S1  

Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 
 
9.   Github Inc. “ gps_umd”  

https://github.com/swri-robotics/gps_umd  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

  
10.  Wikipedia Inc. “AHRS”  

https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_and_heading_reference_system  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
11.  Red Shift Labs. "UM7 DATASHEET". 

https://redshiftlabs.com.au/wp-content/uploads/2018/02/um7_datasheet_v1-
6_10.1.2016.pdf  
Son erişim tarihi : 1 Nisan 2021 

 
12.  ROS.org “ Um7 Orientation Sensor”  

http://wiki.ros.org/um7  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
13.  MATLAB Tech Talks. “Understanding Kalman Filters, Part 3: Optimal State Estimator”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ul3u2yLPwU0  
Son erişim tarihi: 16 Nisan 2021. 

 



 

38 

14.  NVIDIA Corporation. “NVIDIA Jetson Xavier NX Modülleri”. 
https://www.nvidia.com/tr-tr/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-xavier-nx/  
Son erişim tarihi : 1 Nisan 2021 

 
15.  Türkiye Teknoloji Takımı. “Araç Genel Özellikleri”. 

https://www.teknofest.org/upload/diger/5b371a13221e885a31d5be682412f23sst.pdf  
Son erişim tarihi: 20 Mart 2021. 

 
16.  GitHub, Inc. “ MS COCO Object Detection”  

https://github.com/pjreddie/darknet/  
Son erişim tarihi: 1 Nisan 2021 

 
17.  Github Inc. “ TTVS (Türkiye Trafik Veri Seti)”  

https://github.com/ituracingdriverless/TTVS  
Son erişim tarihi : 1 Nisan 2021 

 
18.  Corke P. 2011, Robotics, Vision and Control; Fundamental Algorithms in MATLAB, 
Berlin:  

Springer. 
 
19.  Karayolları Genel Müdürlüğü. “Karayolu Trafik İşaretleme Standartları 1”. 

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/IsaretlerElKit
abi/KarayoluTrafikIsaretlemeStandartlari1.pdf  
Son erişim tarihi: 5 Nisan 2021 

 
20.  Github Inc. “Gazebo Trafik Işığı Modeli Github Reposu” 

https://github.com/robustify/gazebo_traffic_light,  
Son erişim tarihi: 25 Mart 2021 

 
21.  Github Inc. “ Gazebo-ROS  Audibot Araç Modeli Reposu” 

 https://github.com/robustify/audibot  
Son erişim tarihi: 25 Mart 2021



 

39 

 


