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1. Takım Organizasyonu

Gerçekleştirilen çalışmalar, öncelikli olarak belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yeterli ve 

tecrübeli mühendisler yetiştirme hedefine sahiptir. Çalışmalarımızı profesyonel kapsamda 

gerçekleştirebilmek amacı ile Github, Trello ve dosya paylaşım platformları kullanılarak proje takibi 

yapılmaktadır. Bu platformlarda anlık olarak görev takibi ve güncellenmesi aktif olarak 

kullanılmaktadır. Bu sayede geliştirme süreci daha kontrollü ve verimli bir şekilde ilerlemektedir. 

Kullanılan yapılarda temiz kod ve anlaşılabilir yapıların kullanılması ile yenilik olarak sunulan 

adımların ekibimiz tarafından yıllarca kullanılabilir halde olması düşünülmüştür. Bu sayede ise takım 

olarak bir kültür yaratılıp sonraki senelerde takımda yer alacak arkadaşlar için kolaylık olması 

hedeflenmiştir. Çalışmalarımız danışman hocamızın gözetiminde laboratuvar ortamında üniversitemizin 
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sağladığı olanaklar ile gerçekleştirilmektedir. Her adımın skalalanabilir olması ve en ileri seviye 

sistemlere entegre edilebilir olması amacı ile ekibimiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Otonom 

sistemlerin temel olarak yapısını insandan ilham hazırlamak mümkündür. Bu ilhamı bizim uygulamamız 

özelinde bir yapıya ise şekil 1.2’de dönmektedir. Uygulamamızda otonom sistemin şekil 1.3’te 

gözüktüğü gibi insanlı bir sürüş deneyimini Algoritmalar ve elektromekanik sistemlerle hayata 

geçirecektir. Uygulamanın basitçe gerçekleme adımları Şekil 1.4’te verilmekte olup alakalı diğer tüm 

bölümlerde detaylandırılmaktadır. 

Şekil 1.1: Otonom Sistemlerde bulunması gereken insansı yapılar 

Şekil 1.2: Otonom Sistemlerde bulunması gereken insansı yapıların uygulamamızdaki algoritmik adımları 
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Şekil 1.3: Otonom Sürüş deneyiminin İnsanlı sürüş deneyimine benzetimi 

 

 

 

Şekil 1.4:  Uygulama adımları 

 

Proje kapsamında belirtilen aşamaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş paketleri aşağıdaki Gant 

şemasında ve Takım Trello Panosu şekil 1.5’te ve şekil 1.6’da verilmiştir. 
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Şekil 1.5: Detaylı İş Paketleri 
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Tablo 1.7: İş-Zaman Grafiği 

Resim 1.7'te takımımıza ait İş-Zaman Grafiği gösterilmektedir. Bu grafik sayesinde birimlerimizin 

yapmaları gereken görevler belli bir düzen sayesinde ilerleyecektir. Ayrıca geliştirme süreci takip altında 

tutulup verim arttırılacaktır. Ön Tasarım Raporunda planlanan görevler ve süresi mavi barlar ile 

gösterilmiştir. Kırmızı barlar ise Kritik tasarım raporunda gelinen son nokta ve iş planlamasında yaşanan 

aksaklıklar temsil etmektedir. Yaşanan gecikmeler proje bütçe planının da gönderilmesi planlanan 

desteğin gecikmesinden ve maddi yetersizliklerden kaynaklanmıştır. Bu gecikme yeniden plan 

yapılmasına ve iş paketlerinin yarışma tarihine yetişmesi için daha yoğun çalışma planı yapılmasına 

sebep olmuştur. 

ROS-Gazebo: Sistemin dış dünyadan sensörler aracılığıyla aldığı verileri işleyip tekrar sisteme komut 

olarak göndermesi, ayrıca haritanın gazebo ortamında oluşturulup aracın da bu ortama aktarıldıktan 

sonra simüle edilmesi. 

Motor Kontrolü: PID kontrol algoritması kullanılarak motorun hız ve konum kontrollerinin anlık 

olarak takip edilmesi. 

Mekanik Tasarımlar: Araçta bulunan direksiyon ve fren mekanizmaların aracın otonom sürüş anında 

araca kolaylık sağlaması ve aracı kontrol edebilecek şekilde tasarlanması. 

Sensör Füzyon: Farklı sensörlerden alınan verilerin gerekli yapılar ile birleştirip yapay zeka ile 

yorumlanması. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunda özet ve takım organizasyonu rapor okunduğunda raporun genelinde 

edinilecek bilgiler ve raporla alakalı bilgilere sahip olduğundan dolayı uzun ama içerikle alakalı 

bazı detay bilgilere sahipti. Araç kontrol sistemi donanım ve yazılım bilgisi bakımından 

detaylandırılmış ve uygulamaları Kritik tasarım raporunda verilmiştir. ÖTR’de Özgünlük ve 

detaylandırma değerlendirilmesi ise KTR’de elde olmayan maddi sebeplerden dolayı 

projemizde kısıtlı şekilde uygulanmış ve raporlandırılmıştır. Araçta kullanılacak sensör ve 

donanımların seçimi son karar alınarak netleştirilmiştir.  Hakemlerimizin yaptığı ÖTR 

değerlendirmeleri sonucu doğrultusunda Kritik Tasarım Raporu hazırlanmıştır.  

Sürüş sistemimizde kullanmayı planladığımız RDS5160 Servo Motoru ülkemizdeki stok 

durumundan ötürü yurtdışı alım yaparak kaynak kaybına uğramamak adına step motor 

Enkoderli Step Motor 86BHH76 seçilerek bu motorlara uygun yazılım ve mekanik entegrasyon 

gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. 
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3. Araç Özellikleri  
 

SUBÜ-TETRA takımı tarafından 2015’ten beri tasarlanıp geliştirilmekte olan elektrikli aracın 

Robotaksi yarışması için otonomlaştırılması planlanmaktadır. Otonom sürüş için elektrikli araç 

konseptine ait platformlara ek olarak;  

    • merkezi işlemci sistemlerinin eklenmesi ve kontrol sistemleriyle entegrasyonu,  

    • kullanıcı arayüz ekranının tasarlanması,  

    • mevcut dümen, fren ve gaz modellerinde ihtiyaç duyulan değişimler,  

    • gelişmiş sürücü destek sistemi sensörleri eklenmesi, gibi geliştirmelerin yapılması 

gerekmektedir. 

 

Tablo 3.1: Araç Özellikleri 

Araç Özellikleri 

İstenen 

Aralık 

Araç 

Değerleri Birim 

Araç Uzunluğu 2000-4250 2700 mm 

Araç Genişliği 1200-1800 1200 mm 

Araç Yüksekliği 1000-2250 1200 mm 

Ön İle Arka Teker Arasındaki Mesafe 1300< 1515 mm 

Ön Tekerler Arası Mesafe 1000< 1123 Mm 

Arka Tekerler Arası Mesafe 800< 1123 Mm 

Lastik Boyutu   90/90/16 mm/mm/inc 

 

 

Tasarımımızda Otonom Sürüşü sağlayacak olan iki ana bilgisayar, kullanıcıya ve uzak 

sunucuya bilgilendirmelerin yapılacağı bir yardımcı bilgisayar olması planlanmaktadır. İki ana 

bilgisayarda işlem yükü ağır olan nesne tespiti ve çevreden yolların çıkarımının sağlanması 

planlanmaktadır. Bu üç bilgisayar ROS Bridge sayesinde haberleşecek birleştirilen ve 

algoritmamızdan çıkan anlamlı veriler sayesinde ana bilgisayarlarımızdan hareket 

planlamasının algoritmasının bulunduğu bilgisayardan ise ROS serial sayesinde hareket 

komutları bir mikrodenetleyiciye aktarılacak bu mikrodenetleyici aldığı veriler doğrultusunda 

motor sürücümüzü ve direksiyon sistemimiz kontrol edecek ve aracın istenilen hareketi 

yapması sağlanacaktır. Otonom sürüş ile alakalı detaylı bilgi bölüm 8’de ve bu algoritmalar 

sonucunda hareket fonksiyonları ile hareketi sağlayacak mikrodenetleyici motor sürücü 

bilgilerini bölüm 7’de açık bir şekilde sunulmuştur. 
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Şekil 3.1: Araç Donanım Görüntüsü 

 

3.1. Genel Araç Görünümü 

 

 

Şekil 3.2: Aracın Önden Görünümü 
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Şekil 3.3: Aracın Yandan Görünümü 

3.2. Roll Bar 

Araçta yolcu olması durumunda yolcunun güvenliğini sağlamak amacıyla roll bar 

bulunmaktadır. Yapılan analizlerde roll barda 1060 alaşımlı alüminyumun kullanılması uygun 

ulunmuştur. Analiz Şekil 1.3’ de gösterildiği gibidir. Kullanılan materyal dayanım değerleri 

Şekil 1.4’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.4: Roll Bar Analizi 
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Şekil 3.5: Kullanılan Malzemenin Dayanım Değerleri 

3.3. Aerodinamik Detaylar 

Analizler sonucu aracın 11 m/s hızdaki aerodinamik katsayısı 0.36 değerindedir. 

 

 

 

3.4. Direksiyon Sistemi 

 



 

 

12 
 

Araç üzerinde Tofaş direksiyon kutusu kullanılmıştır. Direksiyon kutusunun direksiyon mili 

bağlantısı yerine Şekil 1.5’deki dibi step motor bağlanmıştır. Step motor konumlandırması Şekil 

1.6’de gösterildiği gibi şasiye sabitlenmiştir. Direksiyon kutusuna step motoru bağlamak için 

kullanılan mafsallı adaptör Şekil 1.5’tedir. Tasarlanan mekanizmada step motor 180 derece 

döndüğümde tekerler 18 derece dönmektedir.  

 

 
Şekil 3.6: Direksiyon Kutusu 

 

 
Şekil 3.7: Step motorun konumu 
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Şekil 3.8: Servo adaptörü 

 

Şekil 3.9: Mafsal statik analizi 

Direksiyon sistemi için seçilecek servo özellikleri aşağıdaki gibidir; 

Tür: 180 ° / 270 ° 

Çalışma Gerilimi: 6.0-8.4 DC Volt 

Zorlanma Akımı: 3.5A / 5A / 6.2A (6.0V / 7.4V / 8.4V) 

Tork: 58kg.cm (6.0V), 65kg.cm (7.4V), 70kg.cm (8.4V) 

Hız: 0.17sn / 60 ° (6.0V), 0.15sn / 60 ° (7.4V), 0.13sn / 60 ° (8.4V) 

Denetim: PWM 

Döndürme: 180 ° / 270 ° Saat yönünün tersine 

Servo Boyutu: 60 * 30 * 48 mm 
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Şekil 3.10: Enkoderli Step Motor 86BHH76 

 

 

3.5. Ackerman Hesaplaması 
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Şekil 3.11: Ackerman Hesaplama Formülleri 

 

Şekil 3.12: Ackerman Hesaplanması 

𝑅1 uzunluğunun yaklaşık olarak 7866mm olduğu görülmektedir 

𝑅1=7866 mm 

𝑙=1515 mm 

W = 1123 mm 

Şekildeki OAD ve OBC üçgenleri kullanıldığında ve hesaplamalar yapıldığında  

𝛿İ = değeri hesaplamalar sonucunda 11.717379 derece olarak bulunmuştur. 

𝛿0 değeri hesaplamalar sonucunda 10.406 derece olarak bulunmuştur. 

Hesaplanan değerler Catia da doğrulandıktan sonra direksiyon dişli sistemi hesapları yapılabilir.  
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Şekil 3.13: Araç Dönüş Açıları 

 

Şekil 3.14: Araç Dönüş Yarıçapı 

 

3.6. Gaz Sistemi 

 

Aracın üzerinde tekerleğe bağlı olan HUB motorun sürücüsü Kelly KEB serisi motor sürücüdür. 

Motor sürücünün araç tesisatına ve motora bağlantısı Şekil 1.5.’deki gibidir. 
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Şekil 3.15: Motor Sürücü - Araç Tesisatı Bağlantısı 

 

Şekil 1.9.’da gösterilen throttle bağlantısı 3 bacaklı potansiyometredir. Hız gerilimle kontrol 

edilmektedir. Aracın otonoma dönüşümünde hız bilgisi PWM ile araç kontrol sisteminden 

yönetilecektir. Aracın ileri/geri gitmesi logic 5V ile kontrol edilmektedir. Bu kontrol röle ile 

sağlanacaktır. 

 

3.7. Fren Sistemi 

 

Aracın ön tekerlerinde bulunan 2 pistonlu hidrolik kaliperler ve 180 mm disk Tofaş fren 

merkezine bağlıdır. Frenleme kontrolünü sağlamak için fren merkezine bağlı olan pedala bir 

makara sistemi yardımıyla step motor bağlanmıştır. Araç üzerinde dinamometre ile yapılan 

ölçümlerde fren pedalının hareketi için minimum 18 kg güç gerektiği saptanmıştır. Seçilen step 

ani frenlemeler göz önüne alınarak 8Nm torka sahip olarak seçilmiştir. Fren pedalı tam frenleme 

için 80 mm hareket etmektedir. Pedalı 80 mm hareket ettirebilmek için step motor, makaranın 

sarım yarıçapının 60 mm olması sayesinde 152 derece dönmektedir. Makara Şekil 1.12’de 

gösterilmiştir. 

 



 

 

18 
 

 
Şekil 3.16: Kullanılan Disk ve Kalier 

 
Şekil 3.17: Fren Sistemi 
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Şekil 3.18: Fren  Makara 
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Şekil 3.19: fren mekanizması statik analizi 

Fren sisteminde kullanılacak olan step motor direksiyon sisteminde kullanılan Enkoderli Step 

Motor 86BHH76. 

 

Sistemde kullanılan motor sürücü rejeneratif frenleme özelliğine sahiptir. Motor sürücünün 

frenleme kontrol potansiyometre girişine PWM gönderilerek elektronik frenleme ve bu 

frenlemeyle rejeneratif olarak batarya paketinin doldurulması sağlanacaktır. 

 

3.8. Araç Kontrol Sistemi 

 

Araç Kontrol Sistemi ile alakalı detaylı bilgi bölüm 5’te verilmiştir, aracın mekanik 

sistemlerinin kontrolünde araç bilgisayarının isteklerine göre direksiyon açısı, motor hızı, 

mekanik fren kontrolü, elektronik fren kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirecektir. Araçta 

ihtiyacımız olan kontroller belirlendiğinde kart tasarlanıp üretimi sağlanacaktır. Genel akış 

Şekil 1.19’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.20 Genel AKS Şeması 

 

Yönlendirme sistemlerinde kullanılacak step motorları sürecek iki adet sürücü aşağıdaki 

görseldeki gibidir. (Şekil 1.20) Motor akımları dikkate alınarak seçilmiştir. 

 



 

 

22 
 

 

Şekil 3.21: Step Motor Sürücü 

 

3.9. Batarya Paketlemesi 

 

Batarya paketinde 15 paralel 20 seri bağlantı olacak şekilde Li-Ion VTC5 18650 hücreler 

konulmuş olup, 72V, 2808Watt olmak üzere üretim gerçekleştirilmiştir(39Ah). 15 paralel hücre 

punto makinasında 0,15 mm kalınlığında kalay kaplı nikel bara kullanılarak puntolaması 

gerçekleştirilmiştir.    Puntolama 0,55ms’de 200 Amper güç uygulanarak puntosu yapılmıştır. 

Puntolama işleminden sonra mikroskop altında 50X büyütmede puntolama yüzeyi incelemesi 

yapılmıştır. Yüksek akımlarda karşılaşabilecek sıkıntılara karşı nikel baranın üzerine 8awg’lik 

yanmaz kablo lehimlenmiştir. Modüllerin çıkışı bu kablolardan alınmıştır. 
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Şekil 3.22: Batarya Paketi Önden Görünüşü 

 

 

Şekil 3.23: Batarya Paketi Üst Görünüşü 
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Şekil 3.24: Batarya Paketi Isı Transferi Kesit Analizi 

 

 

Şekil 3.25: Fan Akış Analizi 
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4. Sensörler 
 

Otonom binek aracın şerit takibi, canlı ve cansız her türlü cisme çarpmadan kaçınma, trafik 

işaretçilerini tanıma, trafik kurallarına uyma ve benzeri görevleri herhangi bir insan müdahalesi 

olmadan gerçekleştirmesi için çeşitli bilgi sağlayıcı sensörlere ihtiyaç vardır. Bu sensörlerden alınan 

bilgilerin aynı anda değerlendirilip operasyon gerçekleştirilmesi, geliştirilen algoritmalar ile 

sağlanmıştır. Sensörlerin seçiminde izlenen yöntem mümkün olan en az karmaşık bilgiyi kullanıp 

çeşitli koşullarda benzer reaksiyonları yakalamak olmuştur. Otonom sürüşün gerçekleştirilmesinde 

kullanılan genel sensörler ve yerleşkesi Şekil 4.1’de gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 4.1: Otonom Araç Sensör Yerleşimi 

 

4.1. LİDAR 

"Light Detection and Ranging" kelimelerinin kısaltması olan LiDAR, esasen çevredeki nesnelere 

olan mesafeyi haritalamak için darbeli lazer dalgaları kullanan bir sonardır [3]. Mesafe ölümü 

kaynaktan çıkan lazer ışınının nesneye çarpıp geri dönmesine kadar geçen sürenin hesaplanması 

temeline dayanmaktadır. Denklem 1’de Lidar mesafe ölçümünün temel formülü gösterilmektedir. 

Burada C ışık hızını, T süreyi ve elde edilen D değeri de mesafeyi ifade etmektedir [4]. Gerçek 
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zamanlı gezinmek için çok sayıda otonom araç tarafından kullanılan LiDAR’ın en büyük avantajı 

bir nesneye olan mesafeyi birkaç santimetre hassasiyetle, 60 metreye kadar ölçmeyi sağlayan 

etkileyici derinlik algısıdır. Ayrıca lidarlar haritalama işlemleri için de son derece uygundur.  

 

 

 

 

Şekil 4.2: Lidar Çalışma Prensibi   

 

Yarışma parkuru göz önünde bulundurulduğunda aracın gerçek zamanlı olarak bulunduğu ortama ait 

uzaklık ölçümü işleminde Lidar sensörünün kullanılmasına karar verilmiştir.  Aracın belirlenen yol 

üzerinde hareket ederken bariyerlere olan uzaklığının anlık olarak denetlenmesi ve karşılaşılabilecek 

çarpışmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca lidar, araç hareket halindeyken beklenmedik 

şekilde yola çıkabilecek yaya ve benzeri durumlar karşısında da etkili bir görev üstlenmektedir. 

Görev gereksinimleri düşünüldüğünde de 20-30 metre menzilde, 180 derecelik bir açıda ve 2 boyutta 

ölçüm yapabilen bir lidar kullanılması ön görülmektedir. Lidarın aracın ön kısmına yerleştirilmesi 

düşünülmektedir. Bu aşamada Lidar tercihi olarak RPLidar S1 modeli uygun görülmüştür. Bunun 

sebebi RPLidar S1 modelinin piyasadaki benzer ürünlerin performanslarına kıyasla daha verimli ve 

doğru sonuç vermesidir.  

 

Şekil 6.3 Araçta Kullanılacak Olan Lidar 
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4.2. KAMERA 

 

Kameralar sinir ağları ve bilgisayarlı görü algoritmalarındaki gelişmelerle birlikte, otonom araçların 

en temel bilgi sağlayıcılarından biri haline gelmiştir. Temel olarak aracın çarpışmalardan kaçınmasını, 

trafik durumunda yavaşlamasını, şerit değişikliklerini güvenli bir şekilde yapmasını ve yol üzerinde 

trafik levhalarını tanımasını sağlar [5]. 

 

Yarışma kapsamında, aracın karşısına çıkan trafik levhalarının gerekliliklerini yerine getirmesi ve 

şeritlerin dışına çıkmadan parkuru tamamlaması beklenmektedir. Bu gereksinimlerden ötürü araçta 2 

adet kamera kullanılması planlanmaktadır. Bu kameralardan ilki levhaları algılama işleminde 

kullanılacaktır. Diğeri ise şeritleri tespit edip aracın yolda kalmasını sağlayacaktır. 

 

Levha tespit işlemi için kullanılacak kameranın yeterli çözünürlük ve ışık hassasiyetine sahip olması 

gerekmektedir. Bu kameranın trafik levhalarına olan uzaklığını da algılayabilmesi için derinlik algısı 

bulunan stereo kamera olması düşünülmüştür. Piyasada var olan derinlik algısına sahip olan kameralar 

arasından kendisini kanıtlamış bir model ZED Camera modeli tercih edilmiştir. Kameranın konumu 

için aracın üst bölgesi uygun görülmüştür. 

 

 

     4.3 ZED Kamera 

 

Şerit takip işleminde kullanılacak olan kameranın ise geniş görüş açısı ve ışığı dengeleme 

özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Bu ihtiyaçları yeteri düzeyde karşılayabilecek olan 

LI-IMX219 modeli kamera tercih edilmiştir. Kullanılan bu modle 8MP çözünürlüğüne sahip 

olup 60 fps görüntü sunabilmektedir. Kameranın şeritleri daha iyi algılayabilmesi için aracın 

ön alt bölgesine yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 

 
4.4 LI-IMX219 Kamera   
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4.3. GPS 

 

GPS (Global Pozisyonlama Sistemi) entegre edilmiş aracın konumunun saptanması için kullanılan bir 

sensördür. Araçlarda kullanılan GPS çalışma mantığını kısaca özetleyecek olursak GPS dünya 

etrafında dönen uydulardan sinyaller alarak kendi küresel koordinatlarını belirler ve bu koordinatlar, 

yol haritası koordinatlarıyla eşleştirilir. Bu sayede aracın yol üzerindeki pozisyonu belirlenir. Projede 

kullanacağımız GPS sayesinde aracın konumunu ve yol üzerindeki hareketlerini, uzaktan 

izleyebileceğiz. Bu da aracın daha güvenilir bir rota çizmesine yardımcı olacaktır [6]. Bu 

gereksinimlerden ötürü Sparkfun Gps Breakout - Neo- m9n model GPS tercih edilmiştir. Kullanılacak 

olan GPS 25 Hz frekansında 1.5 metre hata payı ile konum bilgisi sağlamaktadır. 

 

    
4.5 Breakout - Neo- m9n GPS Modülü 

 

4.4. IMU SENSÖRÜ 

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

bir birimdir. IMUtemelde iki ayrı sensör içerir. Bunlardan biri ivmeölçer, diğeri ise jiroskoptur. 

Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına sabit veriler aktaramaz. Bu yüzden birbirini referans alarak tek bir 

sensörün yani IMUda birleştirilmiştir. IMU,"localization" verilerini, yani aracın nerede olduğu 

hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olur [5]. Sürüş işlevlerini uygulayan yazılım daha sonra bu 

bilgileri, araca çevresindeki nesneler ve özellikler hakkında bilgi veren harita ve "algı yığını" 

verileriyle birleştirir. İstenen özellikleri karşılayabilecek olan SparkFun 9DoF Razor IMU M0 model 

IMU kullanılması uygun görülmüştür. 9 eksende ivme ölçebilen bu sensör 32 ARM Cortex işlemci ile 

verileri işleyip bilgisayara aktarmaktadır. 
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     4.6 SparkFun 9DoF Razor IMU  

 

4.5. SENSÖR FÜZYON 

Araç otonom harekete başladıktan sonra anlık olarak hız ve konum takibi yapabilmek için IMU ve 

enkoder verilerini füzyonlanması gerekmektedir. Böylece konum ve yön tahmini yapılarak aracın 

hedefine ulaşması daha tutarlı bir şekilde icra edilir. IMU ve encoder verilerinin birleştirilmesi ve tek 

bir pose bilgisi üretilmesi için farklı algoritmalar kullanılmaktadır.  

Sensör füzyon işlemi için Kalman filtresi algoritması kullanılması düşünülmektedir. Algoritma iki 

aşamalı bir süreçte çalışır. Tahmin adımında Kalman filtresi, mevcut durum değişkenlerinin 

belirsizlikleri ile birlikte tahminlerini üretir. Bir sonraki ölçümün sonucu (rastgele gürültü de dahil 

olmak üzere bir miktar hata ile mutlaka bozulan) gözlemlendiğinde, bu tahminler ağırlıklı bir ortalama 

kullanılarak güncellenir ve daha yüksek kesinlikle tahminlere daha fazla ağırlık verilir. Algoritma 

özyinelemelidir. Yalnızca mevcut girdi ölçümlerini ve önceden hesaplanmış durumu ve belirsizlik 

matrisini kullanarak gerçek zamanlı olarak çalışabilir; ek geçmiş bilgi gerekmez. 

Kalman filtresinin uygulanması sırasında tahmin ve güncelleme kısmı için aşağıdaki C kodunu 

kullandık:  

 

 

Burada , 

est_x = tahmin edilen x  

gk = kazanç  
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pk = Tahmin faktörü  

zk = okunan değer  

Enkoderden mesafeleri hesaplamak için aşağıdaki C kodunu kullandık: 

 

 

EncAngle, kodlayıcılardan elde edilen açıların okumalarıdır 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 
 

5.1. Araç Haberleşme Sisteminin Yönetimi 

Araç içindeki haberleşmeyi sağlamak için CAN protokolünü kullandık. CAN protokolünü 

kullanmamızın sebebi güvenli, ekonomik ve hızlı olmasıdır. Hatasıza yakın veri transferi sağladığı için 

güvenli veri alışverişini sağlamaktadır. CAN protokolü, high ve low olmak üzere iki kablo aracılığıyla 

kontrolcülerin birbiri ile haberleşmesini sağlar. Bu iki kablo arasındaki potansiyel farka bakarak veriler 

hakkında bilgi ediniriz. CAN hattında baskın ve çekinik olmak üzere iki seviye vardır. Veri gönderen 

kontrolcü, bu hattaki seviyeleri değiştirerek alıcıya mesaj gönderir. Alıcı kontrolcü aynı şekilde hattaki 

seviye değişikliklerini algılayarak veriyi alır.  

CAN mesaj tabanlı haberleşme protokolü olduğu için mesaj önceliklidir. Kontrolcüler hat boş olduğu 

zaman mesajı hatta basar. Bir mesaj maksimum 8 byte olabilmektedir. Aracımızda 4 adet kontrolcü 

bulunmaktadır. Araç kontrol sistemi bu kontrolcülerden gelen mesajları değerlendirir, sürücüye ve 

telemetri sistemine gelen verileri gönderir. 

 

5.1.1. Kullanılan Araçlar 

5.1.1.1. Mikrodenetleyici 

 

Bu çalışmada tanımlanan görevleri yerine getirecek işlem gücü olan STM32F303RE 

mikrodenetleyicisi kullanılması planlanmıştır. Çalışmalarda kullanılacak olan geliştirme kartı 

Şekil 7.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1: STM32F303RE Nucleo Geliştirme Kartı 

Mikrodenetleyici seçimi yapılırken sisteme gereken üç adet UART bir adet CAN protokolü 

olmasına dikkat edilmiştir. 
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5.1.1.2.CAN Bus Alıcı – Vericisi 

 

Tasarlanacak olan AKS kartında SN65HVD230 isimli TI firmasının entegresi kullanılacaktır. ISO 

11898-2 standartlarına uygun ve düşük güç tüketimi olduğu için bu entegre seçilmiştir.   

5.1.2. Tasarlanan AKS Donanımı 

 

 

Şekil 5.2: Önden Görünümü 
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Şekil 5.3: Arkadan Görünümü 

 

5.1.3. CANBUS Veri Gönderme Alma 

Aracımızın arka tarafındaki Battery Management System (BMS) ve motor sürücüde bulunan, kendi 

yaptığımız STM32F4 kartlarından alınan verileri CAN hattı ile öndeki merkez karta gönderdik. Bu 

gönderme işlemi ortak bir hat üzerinden olmaktadır. Mikrodenetleyicinin Tx çıkışını CAN modülünün 

Tx girişine, Rx çıkışını CAN modülünün Rx girişine bağladık. Bütün kartlarımızın üzerinde bulunan 

CAN hattı girişlerindeki CanH hattını birbiri ile CanL hattını birbiri ile bağladık. Veri göndermek isteyen 

kartımız Tx bağlantısını kullanarak CAN hattına veri gönderebilecek. Veri almak isteyen kartımız ise 

CAN hattından Rx bağlantısını kullanarak veriyi alabilecek.  

 

 

Şekil 5.4 CAN hattı bağlantı şeması 
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5.1.3.1.CANBUS ID Filtreleme 

CAN hattında birçok veri olduğu için bu verileri alırken birbiri ile karışma ihtimali olmaktadır. 

Bu durumun önüne geçebilmek için verileri gönderirken her mesaj paketine bir ID tanımladık. 

Bu şekilde bize gerekli olan veriyi almak için ID numaralarını karşılaştırıp istediğimiz veriyi 

aldık. ID numarası uymadığı takdirde mesaj alınmaz. ID numarasını karşılaştırmak için maske 

kullandık.  

 

 

Şekil 5.5 Maskeleme örneği 

 

Şekil 11.4 ‘de gösterildiği gibi maske değerimizin son değeri hariç diğer bitler F olduğundan dolayı, 

filtre değerimiz ile mesaj ID’sinin son değeri hariç bütün bitler tek tek karşılaştırılıyor. Maske 

değerimizin son değeri 0 olduğu için mesaj ID’si ve filtrenin son değeri karşılaştırılmaz. Bu sayede 

000001230 – 0000123F ID’li bütün mesajları alabiliriz. Daha geniş bir ID aralığımız oldu. Maske 

numarasını oynayarak ID aralığını istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. 

 

Şekil 5.6: CANBUS Test Edilmesi 
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5.2. Araç Durumu Görüntülenmesi Ve Kullanıcı Uyarıları 

 

Kullanıcı ekranı olarak Nextion marka Enhanced NX8048K070 model, 7″ (inç) boyutunda, 800×480 

çözünürlüğünde, 32 MB flash hafızaya sahip, 108 MHz bir mikro kontrolcüyle çalışan ve dokunmatik 

bir ekran kullandık. 5V DC gerilim ile çalışan ve maksimum 250 mA akım çeken ekranın tasarımını 

Nextion Editor isimli kendi HMI tasarım programından yaptık ve SD kart ile ekrana yükledik, 

sonrasında gerekli veriler kendi tasarladığımız AKS kartımızdan UART ile ekrana gönderildi.  

Bu ekranın seçilmesindeki sebep kullanımındaki kolaylıktır. Ekranın kendi tasarım programında tasarım 

yapılıp yüklendikten sonra mikroişlemcimizin seri haberleşme portundan tasarım için gerekli verileri 

göndermemiz yeterli olduğu için kullanımı kolay bir HMI ekran.  

 

Şekil 5.7: Ana Ekranın Tasarımı 
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Şekil 5.8: Güç Verilerinin Gösterilmesi 

 

 

Şekil 5.9: Sıcaklık Verilerinin Gösterilmesi 
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Şekil 5.10: Ekran Verilerinin Gösterilmesi 

 

 

 

Şekil 5.11: Gönderme ve Alma Kodları 

 

5.3. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Araç kontrol sisteminin dışarıyla bağlantısının kurulabilmesi için iki adet telemetri sistemi planlanmıştır. 

RF bağlantısı sürekli olarak veri gönderirken GSM bağlantısı kısa aralıklarla veri gönderecektir. 
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5.3.1. GSM Modülü 

AKS üzerinden okunan değerlerin kontrol merkezine (sunucuya) gönderilmesi için SimCom firmasının 

SIM800C modülü kullanılmıştır. Modülün teknik özellikleri aşağıdaki gibidir; 

● Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

● GPRS multi-slot class 12/10 

● GPRS mobile station class B 

● Compliant to GSM phase 2/2+ 

● Bluetooth: compliant with 3.0+EDR 

● Dimensions: 24.0*24.0*3.0mm 

● Weight: 3.14g 

● Control via AT commands (3GPP TS 27.007,27.005 and SIMCOM enhanced AT Commands) 

● Supply voltage range 3.4 ~ 4.4V 

● Low power consumption 

● Operation temperature: -40℃ ~85℃ 

● GPRS class 12: max. 85.6 kbps (downlink/uplink) 

5.3.2. RF Modülü 

AKS üzerinden okunan değerlerin izleme bilgisayarına gönderilmesi için XBEE PRO S2C ürünü 

kullanılacaktır. ZigBee bir kablosuz iletişm teknolojisidir ve Xbee, iletişim için bu teknolojiyi kullanan 

bir modüldür. Alıcı ve verici mantığını kullanmanın yanı sıra, bir mesh(ağ) yapısı kullanılarak 

haberleşme yapabilmektedir. Xbee Pro S2C 2.4Ghz frekansında 250 Kbps veri iletimi hızında 

çalışmakta ve 3200 metreye kadar menzili bulunmaktadır. Tercih sebeplerinden bir diğeri ise düşük güç 

tüketimidir.  

Mikrodenetleyici veya bilgisayar UART bağlantısı ile 1 Mb/s ve SPI bağlantısıyla ise 5 Mb/s maximum 

veri iletimine sahiptir. Bir cihaz, XBee-PRO Zigbee RF Modülünün UART TH pin 4 üzerinden asenkron 

seri sinyal olarak veri gönderir. Seri iletişimin gerçekleşmesi için, her iki cihazın UART 

(mikrodenetleyici ve XBee-PRO Zigbee RF Modülü) baud hızı, eşlik, başlangıç bitleri, durdurma bitleri 

ve veri bitleri için uyumlu ayarlarla yapılandırmanız gerekir. Her veri baytı bir başlangıç biti (düşük), 8 

veri biti (ilk olarak en az anlamlı bit) ve bir durdurma bitinden (yüksek) oluşur. 

XBee-PRO Zigbee RF Modülü, slave modda SPI iletişimini destekler. Slave mod, ana birimden clock 

sinyalini ve verileri alır ve verileri ana bilgisayara geri gönderir. 
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Şekil 5.12: XCTU Ayarları 

 

 

Şekil 5.13: Test Devresi 

 

5.3.3. Geliştirilen Bilgisayar Telemetri Programı 

Xbee gönderici modülünden alınan veriler Xbee alıcı modülüne bağlanan USB to TTL 

dönüştürücü ile seri port aracılığıyla bilgisayara bağlanmaktadır. USB to TTL dönüştürücü 

Xbee alıcı modülüne gelen verileri bilgisayarın seri portuna yazar. Seri porta yazılan veriler, 

geliştirilen arayüz aracılığıyla okunur ve analiz edilir. Okunan veriler arasında 20 adet pil 

gerilim bilgisi, 5 adet sıcaklık sensörü bilgisi ve 1 adet hız sensörü bilgisi mevcuttur. Telemetri 

arayüz programı Şekil 1.18.’da gösterilmiştir. 
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Şekil 5.14 SubüTetra telemetri arayüz programı 

 

Verinin analizi Xbee gönderici paketinden alınan verideki ayrıştırıcı ID ile gerçeklenir. Kullanıcı USB 

to TTL dönüştürücünün bağlı olduğu COM portunu seçer, Xbee modülleri 115200 baudrate ile çalıştığı 

için bağlantının baudrate değeri 115200 olarak seçilmiştir. Gelen verinin analizinin başlaması için 

arayüzde seçilen değerlere göre seri port konfigüre edilir ve port bağlantısı açılır. Program başlatıldığı 

anda otomatik olarak aktif halde bulunan sanal COM portları listelenir. 

Seri port aktif edildikten sonra kullanıcı bağlantıyı kesene kadar 200 milisaniye süreli zamanlayıcı aktif 

edilir. Zamanlayıcı her tekrar kurulmada seri portun aktifliğini kontrol eder ve kullanıcıya bildirir, seri 

porta yazılan verileri okur, okunan decimal verileri hexadecimale çevirir ve veri analizini yapar. 

Zamanlayıcının 200 milisaniyede bir çalışması veri gönderimi sıklığına bakılarak test edilmiş ve 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

5.4. Mekanik Aksam Kontrolü 

 

Araç özellikleri bölümünde anlatıldığı gibi;  

Tahrik motorunun ileri/geri kontrolü logic kontrollerle yapılacaktır, motorun hız kontrolü PWM (Pulse 

Width Modulation) ile yapılacaktır. Direksiyon ve fren kontrolü servo motor ile kontrol edilecektir.  
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Servo motor, sinyal hattından pulse gönderilerek kontrol edilir. Pulse genişliği, servo açısal konumunu 

belirler. Şekil 7.6.’da örnek bir servonun pulse genişliğinde kaç derece olduğuna dair görsel 

paylaşılmıştır. 

 

Şekil 5.15: Örnek Servo Pulse Sinyali ve Konumu 

 

Tahrik motoru, Kelly KEB72451X motor sürücüsü ile kontrol edilecektir. Motor sürücünün görüntüsü 

Şekil 7.7’de verilmiştir. Araç özellikleri bölümünde sürücünün elektriksel çalışma düzeni gösterilmiştir. 

Seçilen motor sürücünün rejeneratif frenleme modu bulunmaktadır. Bu mod 0-5V fren sinyali ile kontrol 

edilmektedir.  

 

Şekil 5.16: Kelly KEB72451X Motor Sürücü 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 
 

Derin öğrenme algoritmaları üç başlık altında incelenebilir. Bunlar sınıflandırma, nesne tespiti ve 

segmentasyon modelleri olarak düşünülebilir. Bu çalışma süresince trafik işaretlerinin tespitin de nesne 

tespit modellerinden, şerit tespitinde segmentasyon modellerinden yararlanılacaktır. Nesne tespitinin 

amacı, modele bir görüntü sunulduğunda tespit edilmek istenen nesneye ait sınıf bilgisinin ve bölgesel 

olarak konumunun etrafına çerçeve çizerek tahminde bulunmasıdır [1]. Segmentasyon modelleri de 

tespit edilmek istenen nesneyi piksel bazında sınıflandırarak görüntü üzerinden tam koordinatlarına 

erişilmektedir. Çalışmalarda kullanılan algoritma ve yazılım mimarileri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 

6.1. Algoritmalar 

 

Trafik işaretlerinin tespitinde YOLOv4 algoritması kullanılmıştır. YOLOv4 algoritmasının tercih edilme 

nedenlerinden en önemlisi şekil 6.1’de gösterildiği gibi performansı türevlerine göre oldukça yüksek 

çıkmasıdır. 

 

 

Şekil 6.1. YOLOv4 ve Türev Modellerinin Karşılaştırılması [3] 

 

Yolo (You Look Only Once) son zamanlarda ortaya çıkmış, nesne tespitinde kullanılan bir algoritma 

olup gerçek zamanlı görüntü işleme için kullanılan bir nesne algılama (object detection) algoritmasıdır. 

Yolo Algoritması diğer algoritmalara oranla hızlı tahmin yapabilmektedir. Nedeni şudur: Yolo, resme 

bir ESA (Evrişimsel Sinir Ağları , Convolutional Neural Network) uygulayıp, resmi ızgaralara böler, 

sınırlayıcı kutular ve ilgili güven puanının tahminini her ızgara için hesaplar, sınırlayıcı kutular tahmin 

edilen güven puanı ile hesap edilmektedir[2]. Şekil 6.2’de Yolo algoritmasının kurallarının, bir 
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görüntüdeki nesnelerin algılanmasını nasıl sınırladığını göstermektedir. Bu sınırlar, tespit edilen 

nesneler arasındaki çerçeve ile gösterilmektedir [3]. 

 

 

Şekil 6.2. Yolo Algoritmasının Izgara Hücresinde Çalışma Prensibi 

 

Yolo algoritması görüntüleri yaklaşık 40-90 FPS (Frames per second, saniye başına kare)’de işleyebilir. 

Bundan dolayı diğer yöntemlere göre oldukça hızlıdır. Bu bir videonun gerçek zamanlı olarak birkaç 

milisaniye gecikme ile Yolo Algoritması tarafından işlenebileceğini göstermektedir [2].  

Diğer bir nesne tespiti yöntemi olan R-CNN ile karşılaştırıldığında Yolo, R-CNN’den 1000 kat daha, 

Faster R-CNN ile karşılaştırıldığında ise 100 daha hızlı olduğunu söylenmektedir [2].  

Şekil 6.3’de yolov4’ün yapısı gösterilmektedir.  
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Şekil 6.3. YOLOv4 Yapısı [6] 

 

Şerit tespiti için segmentasyon modeli kullanılmıştır. Segmentasyon, görüntülerdeki her pikseli bir sınıf 

etiketine eşleştirme işlemini ifade etmektedir. Özetle görüntüyü piksel bazında sınıflandırarak maske 

üretmektedir. Bu üretilen maske sayesinde şeritlerin görüntü üzerindeki konumları çıkarılarak aracın iki 

şerit arasında sağlıklı bir şekilde hareket edilmesi sağlanmaktadır.  

 

Şerit tespitin de U-Net segmentasyon modeli kullanılmıştır. Bir tür ESA yaklaşımı olan U-Net ilk olarak 

biyomedikal görüntüler üzerinde bölütleme (segmentasyon) yapma önerisi ile 2015 yılında, Olaf 

Ronneberger, Phillip Fischer ve Thomas Brox tarafından önerilmiş bir modeldir [4]. Şekil 6.4’de 

gösterilen ESA modeli boyunca uygulanan havuzlama katmanı (pooling layer) modelin ikinci yarısında 

boyut artırma şeklinde uygulanmaktadır. Bu katmanlar sayesinde çıktının çözünürlüğünü artırmak 

amaçlanmaktadır. Lokalizasyon için model boyunca yüksek çözünürlüklü öznitelikler ile örneklenen 

çıktı birleştirilmektedir. Ardışık bir evrişim katmanı daha sonra bu bilgiye dayanarak daha kesin bir çıktı 

oluşturmayı amaçlamaktadır. 
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Şekil 6.4. U-Net model yapısı [7] 

 

6.2. Yazılım Mimarisi 
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Otonom sürüş algoritmamız için trafik işaretleri ve şerit verilerinin toplama işlemini “Google Maps” ve 

gerçek ortamdan çekilmiş videolar üzerinden her bir karenin kaydedilmesi ile veri setleri 

oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 6.5. örnek levha ve şerit verisi 

Oluşturulan veri setleri daha sonra detaylı incelenerek model eğitimi aşamasında, eğitimi olumsuz 

etkileyebileceği düşünülen gürültülü görüntülerin ayrılması işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

Temizlenen veri setleri eğitimi yapılacak modellere uygun bir şekilde etiketleme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Burada trafik işaretlerinin tespitinde nesne tespit modelleri kullanılacağından veriler 

dikdörtgen çerçeve şeklinde etiketlendi. Şerit tespitinde “segmentasyon” modeli kullanılacağından bu 

verilerde çokgen/poligon şeklinde etiketleme gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6.6. örnek veri etiketleme işlemi 

Etiketlemesi de gerçekleştirilen veriler, model performansını iyileştirmek için veri artırma işlemlerine 

tabii tutulmuştur. Bu sayede, modelin gerçek ortam koşullarına daha iyi performans sağlanacağı 

planlanmaktadır. 
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Şekil 6.7. Örnek Veri Büyütme İşlemleri 

Eğitime hazır hale gelmiş veriler son aşama olarak eğitimden önce eğitim ve test verisi olarak 

iki parçaya bölünmüştür. Hazırlanan verilerin %80’ini eğitim verisi, %20’si test verisi olarak 

kullanılmıştır. 

Son aşama olarak veriler eğitilerek başarım oranları kontrol edilmektedir. Şekil 6.9’da trafik 

tabelaları, yolov4 modeli ile gerçekleştirilmiş eğitimin başarım oranları görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.8. Gerçekleştirilen Yolov4 eğitiminin başarım oranları 
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Şekil 6.9’da trafik tabela verilerini yolov4 algoritmasıyla eğitilmiş modelin test sonuçları 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.9. Yolov4 ile test edilmiş trafik levha tespiti 

Şekil 6.10’da şerit verilerini U-Net algoritmasıyla eğitilmiş modelin test sonuçları 

görülmektedir.  
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Şekil 6.10. U-Net modeli ile test edilmiş şerit tespiti 

Şekil 6.11’de YOLOv4 ile yapılmış trafik levha tespit eğitiminin örnek bir çalışması bulunmaktadır. 

Eğitilmiş modeli darknet üzerinden Jetson-Nano GPU ile test edildiğinde gerçek zamanlı olarak 

saniyedeki kare sayısının (FPS) 1 olduğu görülmüştür. Bu yüzden FPS'yi arttırmak için NVIDIA 

tarafından tasarlanan TensorRT kütüphanesi kullanılarak GPU’nun işlem yükü azaltılacaktır. TensorRT 

GPU’larda daha düşük hassasiyetle (FP16 ve INT8) çıkarım yapmak için kullanılabilen yüksek 

performanslı bir çıkarım ve çalışma zamanı iyileştiricidir. TensorRT yapısına dönüştürülen YOLOV4 

modeli test edildiğinde saniyedeki kare sayısının 15’e yükseldiği görülmüştür. Halihazırda kullanılan 

jetson nano geliştirici kiti daha üst bir model olan JetsonNX ile değiştirilerek FPS’ in yaklaşık %53 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
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a) Darknet FPS Çıktısı        b) TensorRt FPS Çıktısı 

Şekil 6.11. Darknet ve TensorRt Fps karşılaştırması 

Stereo kameradan alınan görüntüden tabela tespiti yapıldıktan sonra ek olarak, stereo kameranın 

özelliğinden yararlanılarak tespit edilen levhaya olan uzaklıkta hesaplanmaktadır. Levha’ya olan uzaklık 

belli bir mesafeye yaklaştığında, tabelaya ait fonksiyon işleme alınmaktadır. 
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Şekil 6.12. Örnek mesafe ölçme çalışmalar 

 

U-net modeli ile şerit takibi yapabilmek üzere şekil 6.10’daki örnekteki gibi görüntüden bir maske elde 

edilmektedir. Elde edilen maskenin takibi yapılacak şeritlere ait bölgeleri belirlenmektedir. İlgili alan 

(region of interest) belirleme işleminden sonra denklem 1’de gösterilen moment işlemi ile ağırlık 

merkezi hesaplanmaktadır. İlgili şerite ait ağırlık merkezinin konumundan yola çıkılarak bir direksiyon 

açısı hesaplanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 6.13’de elde edilen şerit ağırlık merkezleri ve üretilen maske, orijinal görüntü ile görüntü işleme 

teknikleriyle üst üste birleştirilerek işlemin daha iyi takip edilebilmesi gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6.13. Şerit segmentasyon görselleştirme 
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7. Özgün Bileşenler 
 

Geliştirilen sistemin aşamaları belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir: Bu süreç esnasında ekip olarak 

proje amacına ulaşmak için gerçekleştirilen hedefler sırası ile: 

● Kamera ve sensorler yardımı ile alınan verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması, 

● YoloV4 algoritması sayesinde trafik akışındaki tabela ve trafik ışığı tespiti yapılması, 

● Aracın 3-D model olarak bilgisayar ortamında tasarlanması, 

● Tasarlanan modelin ROS yapısı içerisinde Gazebo ortamına entegre edilmesi, 

● Robot Operating System (ROS) kullanarak aracın kontrol edilmesi 

ve araçla iletişiminin gerçekleştirilmesi, 

● LIDAR kullanılarak çevredeki cisimlerin tespit edilmesi ve bu 

sayede karar mekanizmasına katkı sağlanması, 

● Aracın şerit takibinin gerçekleştirilmesi amacı ile yapay zeka tabanlı 

segmentasyon algoritmasının kullanılması 

 

Olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

Projede sistemin geliştirilmesi sırasında entegre edilen adımlarda farklı yapılar kullanılmıştır. Projenin 

yenilikçi yönleri şu şekilde sıralanabilmektedir: 

 

● Yüksek Çözünürlüklü Harita çıkartımı, 

● Lokasyon, yol planlaması ve GPS verileri birleştirilerek geçilen yolların 

verilerinin kaydedilmesi, 

● HD mapping yapısı üzerinde simülasyon oluşturulması, 

● Web tabanlı olarak geliştirilen uygulama üzerinden gerekli verilen aktarımı ,ve 

büyük veri yapısı oluşturulması ve işlenmesi, 

● Yapay zeka tabanlı Segmentasyon ve obje tanıma algoritmalarının entegre olarak 

kullanılması, 

● “Odometry” ve Derinlik tabanlı kamera ile ortamın analizi 

 

Şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

 

7.1. Gelistirilen Web Uygulamasi 

 

Proje kapsamında, veri takibinin ve analizinin sağlanabilmesi ve analiz için araç bağımsız bir ortam 

yaratılması için bir web uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen web uygulaması sayesinde, platform 

tarafından yetkilendirilmiş kullanıcılar araç üzerinden elde edilen veriler üzerinde yapılan analizleri 

dinleyebilir ve aracın anlık durumunu gözlemleyebilir. 

Geliştirilen web uygulamasında haberleşmenin sağlanabilmesi için bir API, kullanıcıların verilerin 

analizini görebilmesi için bir web arayüz geliştirilmiş ve araçtan elde edilen verilerin saklanabilmesi 
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için bir veritabanı kullanılmiştir. Uygulamanın back-end kısmında NodeJS, ExpressJS ve MongoDB, 

front-end kısmında ReactJS kullanılmıştır. 

Geliştirilen uygulamanın tüm aşamalarında JavaScript programlama diline type-safety özelliği getiren 

JavaScript programlama dilinin süper-seti TypeScript kullanılmıştır. 

 

7.1.1. API 

 

Proje kapsamında araçtan alınan verilerin internet ortamına aktarılarak, bir veri tabanında 

kaydedebilmesi için HTTP isteklerini sınıflandırarak işlem yapan bir API uygulaması geliştirilmiştir ve 

API Erişim Noktaları Şekil 5.1.1.1’de verilmiştir. 

 

Geliştirilen API farklı HTTP istek tiplerine göre araçtan veri alıp, geliştirilen web uygulaması arayüzüne 

aktarabilir. Bu uygulamada veri aktarım hızı önemli olduğu için geliştirmede kullanılan programlama 

dili olarak JavaScript seçilmiştir. Geliştirme sürecinin kolaylaştırılması için ExpressJS ve MongoDB 

veri tabanına verilerin kaydedilebilmesi için Mongoose kütüphanesi kullanılmıştır. JavaScript’in server 

tarafında çalışabilmesi için gerekli olan NodeJS üzerinde, Amazon AWS serverlarında kullanılmaktadır. 

Farklı HTTP isteklerinde alınan ve isteklerin karşılığında gönderilen veriler JSON formatında 

kullanılmıştır. 

 

Veri tabanı ve kullanıcı verilerinin güvenliğini Json Web Token (JWT) teknolojisi ile sağlanmıştır. JWT 

teknolojisi ile veri tabanından veri çekmek veya veri tabanına veri aktarabilmek için bu token 

istenmektedir. Bir kullanıcı sisteme giriş yaptığında kullanıcıya özel olarak eşsiz bir token oluşturulur. 

Kullanıcı veri ekleme veya veri çekme isteği yaptığında server tarafına bu token’i göndermesi gerekir. 

Gönderilen token, veri tabanında kaydedilen token ile eşleşirse istek kabul edilir ve isteğin tipine göre 

gerekli işlemler gerçekleştirilir. 
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Şekil 5.1.1.1. API Erişim Noktaları 

 

7.1.2. Veritabanı 

 

Geliştirilen uygulamada veri tabanı olarak MongoDB veri tabanı seçilmiştir. Uygulamanın hızlı olması 

açısında verilen bu kararda NoSQL bir veri tabanı olan MongoDB, diğer türdeki rakipleri SQL veri 

tabanlarına göre daha hızlıdır. NoSQL bir veri tabanında verilerin kaydedilme bicimi SQL veri 

tabanlarına göre farklı olduğu için, veri boyutu daha küçüktür. 

 

 

Veri tabanına ulaşım JavaScript programlama dilinin Mongoose kütüphanesi kullanılmıştır. Mongoose 

kütüphanesi kullanarak veri tabanına kaydedilecek olan veriler modellenmiştir. Veri tabanında kullanıcı 

verilerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için, önemli veriler üzerinde encryption uygulanarak şifreleme 

gerçekleştirilmiştir. Şifrelemenin amacı veri güvenliğinin ve uygulama güvenliğinin sağlanmak 

olmasının istenmesidir. Veri tabanı Kayıt Modeli Şekil 5.1.2.1’deki gibidir. 

Araçtan alınan verilerin kaydedilmesi için ayrı bir model ve şema geliştirilmiştir. Araçtan alınan farklı 

veriler ve veri türlerine göre değişiklik gösterebilen bu sema sekil 5.1.2.2’deki gibidir. 

Veri tabaninin uzak sunucuda host edilmesi için MongoDB Atlas kullanılmıştır ve veri tabanı Amazon 

Web Services üzerinde host edilmiştir. 
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Sekil 5.1.2.1. Veri Tabanı Kayıt Modeli 

 

Sekil 5.1.2.2. Araçtan Alınan Verilerin Modeli Örneği 

 

 

7.1.3. Web Arayüzü 
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Geliştirilen uygulamada, sayfa yüklenme hızının yüksek olması göz önünde bulundurarak, ReactJS 

kütüphanesi kullanılmıştır. Tek sayfalı web uygulamalar geliştirme kütüphanelerinden biri olan bu 

kütüphane ile hiç farklı sayfalara yönlendirme yapmadan, sadece şu an sayfa içerisinde görünen 

elementleri değiştirerek, sayfa içerisindeki işlem hızını arttırmıştır. 

Rotalandırma yapılarak farklı roldeki kullanıcılar için farklı sayfalar programlanmıştır. Rotalandırma 

sayesinde yetkilendirilmemiş kullanıcıların, analiz ve gözlem sayfalarına erişememesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca projede spesifik olarak belirtilenmeyen url rotaları için rota kontrolü geliştirilmiştir. Böylece 

hatalı rotalara ulaşılması durumunda kullanıcı bilgilendirilmiştir. 

 

Veri tabanındaki verilere erişebilmek için HTTP isteklerini yönetmek amacıyla, Axios kütüphanesi 

kullanılmıştır. Uygulama içerisinde yetkilendirme ve durum kontrolü için Jotai kütüphanesi 

kullanılmıştır. Araca ait verileri analiz ederek görselleştirme ve grafik oluşturmak için Chart.js 

kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulamanın cep telefonu, tablet gibi çözünürlüğü farklı ortamlarda da 

bilgisayar ortamındaki görünümünü koruması için responsive tasarım uygulanmış ve web sayfalarının 

stillendirilmesi için StyledComponents kütüphanesi kullanılmıştır. 

 

Uygulamada API aracılığıyla veri tabanından alınan veriler, verilerin uygunluğuna göre tasarlanan 

bileşenler ile kullanıcıya sunulmuştur. Geliştirilen bu uygulamanın güncel hali Sekil 5.1.3.1’de 

belirtilmiştir. 

 

  

Sekil 5.1.3.1. Web Uygulamasının Güncel Hali 
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8. Güvenlik Önlemleri 
 

8.1. Fiziksel Acil Müdahale Sistemi 

Aracımızın üzerine, dışarıdan rahatlıkla erişim sağlanabilecek şekilde Acil 

Enerji Kesme Butonu, diğer bir ismiyle “Emergency Stop Button” yerleştirilecektir. 

Bu buton sayesinde oluşabilecek herhangi bir soruna karşılık dışarıdan müdahale ile 

batarya ile güç tüketen devre elemanları arasındaki elektrik enerjisinin keserek tüm 

potansiyel tehlikeleri kapatması ve araç güvenliğinin artırılması planlanmaktadır. 

 

 

Şekil 8.1: Araç üzerindeki Emergency Stop Butonu 
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8.2. Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS) 

Fiziksel acil müdahale sisteminin haricinde, aracı uzaktan yönetilebilecek acil müdahale 

sistemi yapılacaktır. Bu sistemde verilen komutlar seri haberleşme protokolleriyle araç içindeki 

ROS birimine aktarılacaktır. Ardından UMS’de iki temel komut verilecektir. Bunlar başlama 

ve acil stop komutlarıdır. 

 

Başlama butonu ile aracın otonom bir şekilde hareketine başlaması işlemi uygulanacaktır. 

Acil stop butonu kullanarak ise aracın tüm elektriği kesilerek aracın durması sağlanacaktır. 

  

 

8.3. İkaz Lambası 

 

Her arabada birincil güvenlik sistemi olarak frenler bulunur ve fren lambaları 

diğer sürücülere aracın ivmesi hakkında bilgi verir. 

Tasarımda, aracın arka kısmına, frene basılması durumunda aktifleşip kırmızı ışıkla 

çevresine uyarı verecek lamba konulması planlanmaktadır. En az 30 metre mesafeden 

fark edilebilecek stop lambaların kullanılmasına önem verilecektir. 

 

8.4. Sezgisel Çalışan Ani Fren Algoritmaları 

Sürüşte kullanılacak Kamera, LIDAR ve RADAR sistemlerinin sorunsuz 

şekilde füzyonu sağlanarak aracımız gidiş güzergahı üzerinde bir engel tespit ettiği 

durumlarda acil fren yapacaktır. Yine sensörler tarafından trafik levha ve ibarelerinin 

tespiti yapılıp, gelen bilgiler ışığında gerekli haberleşme sağlanarak ROS birimi en 

doğru aksiyonu belirleyip uygulamaya sunmak için aracın hareket birimlerine komut 

verecektir. 

 

8.5. Sensör Arızası 

Çevresel durumlardan kaynaklı sensörler arızalanabilir. Bu durumda araç 

duracak ve sensör değişimi yapıldıktan sonra araç harekete geçer. 

 

 

8.6. LIDAR Temelli Aracı Durdurma 

 

Uzaktan durdurma önlemlerinden biri olarak düşünülen bu sistemde LIDAR 

sensörü kullanarak acil bir durumda aracımızın otonom bir şekilde durabilmesi 

düşünülmektedir. Herhangi bir açıdan lazer okuması belirlenen eşik değerinden 

düşük olması durumunda araç otonom bir şekilde durması amaçlanmıştır. Böylece 

oluşabilecek kazalar ve hatalar önlenmeye çalışılmıştır. Eğer lazerle belirlenen 

mesafenin eşik durumundan yüksek olduğu anda araç çalışmaya devam edecektir. 
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Şekil 8.2: Kullanılacak RPLidar S1 örneği 
 

8.7. Şeritten Çıkma Durumu 

Araç yoldan saptığında, lastiği aracı titreştiren ve gürültülü bir ses çıkaran 

sürücüyü düzeltici harekete geçmesi konusunda uyaran gürültülü bir şeride çarpıyor. 

Bu tür bir sistem, sürücü aslında tehlikeli olarak tanımlanmış bir durumda olduğu 

zaman, yani araç lastiği şerit sınırının ötesinde belirli bir mesafedeyken "uyarı verir". 

 

8.8. Batarya Yönetim Sistemi 

Batarya yönetim sistemi (BYS), batarya hücrelerini daha güvenli ve verimli 

kullanabilmek için kullanılan donanım ve yazılım sistemi bütünüdür. Örnek bir 

çalışma şekil 9.1’de verilmiştir. Tasarlanan sistem batarya hücrelerinin gerilimini, 

batarya paketinin şarj/deşarj akımını, batarya hücrelerinin sıcaklığını, ortam 

sıcaklığını izleyip gelen verilere göre değerlendirme yapmaktadır.  

 

Bu değerlendirme batarya paketinin güvenli çalışmasını sağlamakta ve batarya 

hücreleri arasında gerilim farkı oluşmasını engellemektedir. Böylece pillerin ömrünü 

korumuş olmaktadır. Batarya paketi belirlenen sınırlar dışına çıktığında BYS sesli 

uyarı vermektedir. 
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Şekil 8.3: Batarya yönetim sistemi örnek çalışma şematiği 

  

Tasarlanan sistemde dengeleme olarak pasif dengeleme seçilmiştir. Bu 

yöntemde tüm hücrelerin ortalama değeri alınıp ortalama değerin üzerindeki hücreler 

direnç üzerinde harcanmaktadır. 

BYS, bataryayı yöneterek doğru kullanılmasını sağlamaktadır fakat 

yönetimin yeterli olmadığı önlenemez durumlarda (ortam sıcaklığının değişmesi, 

batarya kapağının açılması, aşırı akım çekilmesi vb.) BYS, bataryayı korumak için, 

artı hattaki kontaktörleri açık konuma getirerek bataryayı yükten ayırır. Şarj 

durumundayken bilgisayar ara yüzüne yazılan program sayesinde log tutulup 

kaydedilmektedir. 
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9. Simülasyon ve Test 
 

9.1. Simülasyon Ortamı ve Araç Özellikleri 

Ubuntu 18.04 işletim sistemine sahip ana bilgisayarımızda yine bu sisteme uygun dağıtım 

olan ROS Melodic versiyonu kullanılmakta. Eğittiğimiz yapay-zeka modellerinden biri 

darknet YoloV4 ve Unet ile segmentasyonumuzun hızlı ve sahip olduğumuz GPU’nun 

desteğini alabilmek için CUDA 11.2 kullanılmıştır. Simülasyon ortamımız ise Gazebo’dur. 

Gazeboda Parkur şekil 9.6’da gözüktüğü gibidir ve tamamen takımımızın tasarımıdır. Aracın 

Modellenmesi ise aşağıdaki adımlar ile detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

Kullanmış olduğumuz aracı solidworks programında açıp ön düzeni montaj 

yapılmıştır. Her parçaya ayrı eksen ataması yapılmıştır. Kabuk + şasi base link 

olarak atanmıştır. Tekerler ve C’ler Solidworkste montaj yapılmıştır. Ardından 

URDF modülüne geçilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 9.1: Araç Model Görüntüsü 
 

Ardından Şekil 9.2 de seçilmiş olan aracın ana gövdesini base_link olarak 

atanmaktadır. Ve altına 4 adet C bağlantıları için alt linkler eklenmiştir. 
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Şekil 9.2: URDF Base Link 
 

C’lerin linkleri ise Şekil 10.3’te görüldüğü gibi C nin atanmış olduğu 

eksen seçilip base link ve joint isimlendirilmesi yapılmaktadır. Joint tipi ise 

revolute olmalıdır. Bu joint tipi bize dönme hareketini verecek olan joint tipidir. 

 

 

Şekil 9.3: C Link Ekleme 
 

Şekil 10.4’te görüldüğü gibi C nin alt linki olarak da tekerler geleceği için 

2 adet C’nin altlarında 1’er adet alt link vardır. Bu alt linkler yine C de yapıldığı 

gibi kendi eksenleri seçilerek referansları belli edilmektedir. Ve joint tipide 

continuous olarak seçilmektedir. Bu joint tipi ise sadece tekerleğin yuvarlanması 

için gerekli olan bir joint bağlantısıdır. 
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Şekil 9.4: Teker Joint 
 

Ardından Preview and Export kutucuğu seçilir. Şekil 10.5’te görüldüğü 

gibi açılan ekrandan yaptığımız jointlerin son kontrolleri yapılıp next kutucuğuna 

basılır. 

 

 

 

Şekil 9.5: URDF Exporter 
  

 

Yeni açılan pencerede ise atamış olduğumuz linklere kütle değerlerini 

atanabilmektedir. Ardından Export URDF and mashes kutucuğuna basılıp işlem 

sonlandırılır ve Gazeboda çalışacak araç modeli kullanıma hazır hale gelmektedir. 
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 Şekil 9.6: Pist Modeli 
 

 

9.2. Simülasyon Yazılım ve Donanım Çıktıları   

Simülasyon ortamı otonom aracın sürüş algoritmalarının geliştirilip simüle edildiği 

ortamdır. Bu ortam için ROS/GAZEBO yazılım programları kullanılmıştır. Ortamı çalıştırması 

için Yapay-zeka modelini yeterli hızda çalıştırabilecek yüksek sistem performanslı donanımlar 

kullanılmıştır. 
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Şekil 9.7 

 

Yarışma görev konseptini simüle edebilmek için öncelikle yarışma parkuru 

ROS/Gazebo ortamında uygun boyutlarla hazırlanmıştır. Araç parkur oranına dikkat edilmiş ve 

şartnamede belirtilen tabelalar uygun yerlere koyulmuştur.

 
Şekil 9.8 

 

 

Yarışmada kullanılması planlanan özgün tasarımlı elektromobil aracımızın SolidWorks 

kullanılarak çizilen aracın ROS ortamında Urdf/Xacro formatlarında modeli çıkarılmıştır. 
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Şekil 9.9 

 

 Araç tasarımına ve Ackermann mimarisine uygun hareket kontrolü sağlanabilmesine 

yönelik kontrol paketleri ve Sensörler Modele eklenerek “Robot Rosification” işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 9.10 
Araç otonom hareketinde kullanılan simulasyon ‘topic’leri kamera, IMU, Lidar gibi sensör 

mesajlarının yanı sıra Ackerman Control ve Darknet_ros mesajlarını da göstermektedir. 
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Şekil 9.11 
 

Araca ait sensör bilgileri kullanılarak otonom yazılımlar geliştirilmesi test edilmesi ve 

görselleştirilmesinde Rviz ve Rqt Gibi programlar kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 9.12 
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Şekil 9.13 
 
Son olarak simülasyon ortamının nihai halinin simülasyon ortamında gerektirdiği paketlerin bir listesi 

aşağıda görülmektedir. 

 
Şekil 9.14 

 

9.3. Simülasyon Sonuçları 

 

Simülasyon ortamı tasarlanıp, aracımız bu ortama aktarıldıktan sonra simülasyon denemelerine 

başlandı. Aracımız otonom sürüş halinde yarışmada bizden istenen tüm görevleri sorunsuz bir 

şekilde yerine getirmiştir. Bu görevler duraklarda yolcu alınması ve indirilmesi, engel tespiti 

anında durması ve parkurun sonunda uygun park yerine sorunsuz park etmesidir. Aşağıda 

yarışma senaryosu için kullanılan simülasyonun bazı görevlerdeki çıktılarını görmektesiniz. 

Simulasyon videomuz ise linkte mevcuttur. 

 

“https://www.youtube.com/watch?v=qdYodjDCGUo” 
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9.4. Yolcu Alma ve İndirme Görevi 

 

 

 

 

    Şekil 9.15. Yolcu Alma Görevi 
 

Aracımız durak tabelasıyla ilk defa karşılaştığında yarışmada istenen aralıklarda hareketini 

durdurup bizden istenen süre boyunca yolcu alma işlemi gerçekleştirmektedir. Bu işlem öncesi 

kullanılan algoritma ve veri sayısı sayesi “DURAK” tabelasının tespit oranı %98 %100 arasında 

değişmektedir. 
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Şekil 9.16. Yolcu İndirme Görevi 

 

9.5. Park Görevi 

 

Aracımız parkuru sorunsuz bir şekilde tamamlayıp bitiş bölgesine geldiğinde park 

algoritmasına geçer. Simülasyon sonuçlarında aracımız park algoritmasında herhangi bir sorun 

yaşamayıp sorunsuz bir şekilde park etmiştir. 

 
Şekil 9.17. Park Anı Çıktıları  
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9.6. Engelde Durma  

 
Araç karşısına çıkan engeli algılarken LIDAR sensor verisini kullanmaktadır. Aracımız hareket 

halindeyken karşılaşabileceği engelleri aracın ön tarafında konumlandırılan Lidar tarafından tespit edip 

reaksiyon göstermektedir. 
 

 
 
    Şekil 9.18. Aracın Engel Tespit Anı 
 

 

 

 

9.7. PROTOTİP ARAÇ DENEMELERİ 

 

Ekip üyelerimiz tarafından 1/10 ölçekte prototip bir araç oluşturulmuştur. Bu aracın görevi 

aracımızda kullanılması hedeflenen algoritma ve donanımların daha güvenli bir ortamda 

denenmesidir. Bu sayede gerekli geri bildirimler alınarak düzeltmelere gidilebilmiştir. 
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     Şekil 9.19. Prototip Araç 

 

 
Şekil 9.20. Prototip Araç Çıktısı 
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Aracımızda kullanılacak olan ZED Camera ile Kampüsümüzde testler gerçekleştirilmiştir. Bu 

testlerin çıktılarını aşağıda görmektesiniz.  

 

 
 

Şekil 9.21. Deneme Çıktısı 
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Şekil 9.22. Deneme Çıktısı 
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