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1. Takım Organizasyonu 

1.1 Hakkımızda 

 

OTOBİL takımı; 2018’in şubat ayında yüksek verimli elektrikli otonom araç geliştirme 

faaliyetlerinde bulunmak üzere, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi 

desteğiyle kurulmuştur. Takımımız ilk senesinde kısıtlı zaman ve kısıtlı bütçeye rağmen 

büyük bir özveri ile çalışıp TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışlara uygun bir araç geliştirmiştir. 

Takımımız, Tübitak Efficiency Challenge Electric Vehicle 2018 yarışmasında otonom ve 

elektromobil kategorilerinde üniversitemizi temsil etmiştir. Ayrıca, TEKNOFEST 2019 

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda 2. lik gibi büyük bir başarı elde etmiştir. 

 

Yapay zekâ, görüntü işleme, sensör uygulamaları, haberleşme sistemleri, gömülü yazılım, 

elektrik- elektronik tasarım, aerodinamik tasarım, yürür aksam tasarımı, kompozit üretimi vb. 

alanlarda takımımız çalışmalarını sürdürmektedir ve yetkinliğini artırmaktadır. Takımımız 

2021 yılı itibariyle mekanik tasarımından üretimine, elektrik, elektronik ve yazılım 

tasarımlarıyla birlikte sıfırdan bir araç üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

Takımımız 2021 Ağustos ayı itibariyle, 18 lisans öğrencisi ve 1 akademik danışman ile 

çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

1.2 Organizasyon Şeması 

 

Takımımızda bulunan birimler ve bu birimlerde görev alan üyelerimiz Şekil-1’de 

gösterilmiştir. 
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                                            Şekil 1. OTOBİL Takımı Organizasyon Şeması
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Takım olarak, Robotaksi Otonom Araç Yarışması 2019’na katılmıştık ve sonucunda 2.’ lik 

gibi başarılı bir derece almaya hak kazanmıştık. Bu senede aynı araçla yarışmaya 

katılmaktayız. Ancak araç üzerinde mekanik iyileştirmeler ve bakımları yapılmıştır. Bunlar 

sıragelen cümlelerde özetlenmiştir. Aracın fren sistemi gerekli ayarlar yapılarak monte 

edilmiştir. Paslanan ve gevşeyen civatalar onarılmıştır. Fren sisteminin yağları değiştirilmişir. 

Direksiyon sisteminin tüm bakımları yapılarak kontrol edilip gevşek civatalar sıkılmıştır. 

Aracın yürüyen aksamları elden geçirilmiştir. Bozulan rulmanları değiştirilmiştir. Rulmanlara 

ekstra yağ koyulmuştur. Şaseye bağlı yürüyen aksamlarının bağlantıları güçlendirilerek fazla 

esneme ortadan kaldırılmıştır. Aracın kaportasındaki çatlaklar ve delikler giderilerek macun 

zımpara ve astar işe bozuk yüzey düzeltilmiştir. Araç yeni mavi rengine boyanmıştır. Ayrıca 

aracın cam ve kapı kenarlarına daha iyi bir görüntü için cam fitil çekilmiştir. 

 

Bu seneki yaptığımız aracın mekanik değişikliklerinde; araç boyası, akrilik astar, akrilik 

vernik, akrilik tiner, polyester macun, zımpara vs. malzemeler kullanılmıştır.  

 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz motor ve batarya paketi değişmiştir. Efficiency Challenge 

Elektrikli Araç Yarışlarında da kullandığımız daha güçlü bir motor edinmemiz sebebiyle 

batarya paketimiz de buna uygun olarak değiştirilmiştir. Batarya gerilimimiz yükseldiğinden 

aracın elektronik ekipmanlarını besleyen Dc-Dc güç kaynakları da güncellenmiştir. 

 

Aracımızın araç kontrol sisteminde; araç içi haberleşme sistemi, izleme merkezine veri 

aktarımı ve araç kontrol kartı tasarımı kısmında değişiklikler olmuştur. Aracımızda daha 

güvenli bir araç içi iletişim sağlamak amacıyla araç içi haberleşme sistemi olarak Canbus 

haberleşmesi kullanılmıştır. İzleme merkezine veri aktarımında daha sağlıklı ve daha geniş 

alanlarda veri aktarımını sağlayabilmek amacıyla Gsm modülü tasarlanmıştır. Ayrıca aracımız 

fonksiyonları ihtiyaçlarımıza uygun biçimde bir araç kontrol kartı devresi tasarlanmıştır. 

 

 

2.1 Bütçe Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporunda planladığımız bütçe ile kritik tasarım raporunda planladığımız bütçe 

arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Aracımızda yaptığımız mekanik iyileştirmeler, 

devre tasarımları, elektronik malzeme temini, batarya paketi ve Dc-Dc dönüştürücü 

değişiklikleri sebebiyle harcamalarımız artmıştır. Yaptığımız motor ve batarya paketi 

değişimi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırmalar Projesi ve sponsorlarımız 

tarafından karşılanmaktadır. Robotaksi bütçesinden karşıladığımız mekanik iyileştirmeler 

1500 TL civarında olmuştur. Devre tasarımları ve elektronik malzeme/komponent temininin 

3000 TL civarında olması beklenmektedir.  
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3. Araç Özellikleri 

 
Bu bölümde aracımızın fiziksel özellikleri, haberleşme ve güç sistemleri tablo ve 

diyagramlarla otonom sürüş arayüzlerine odaklanarak özetlenmiştir. 

 3.1 Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Aracımız takım üyelerimiz tarafından, yüksek verimli elektrikli otonom araç konseptinde 

tasarlanıp üretilmiştir. Aracın dış kabuk ve şasi üretiminde ağırlığı düşük ve mukavemeti 

yüksek olması sebebiyle karbon elyaf malzeme kullanılmıştır. Yürür aksam üretimde ise 

ağırlığına göre mukavemeti yüksek olan alüminyum malzeme tercih edilmiştir. 

Şekil 2’ de araç tasarımımız gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Tasarlamakta Olduğumuz Aracın Önden 

Görünümü 
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Aracımızın temel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Özellik Değer 

Uzunluk 3460 mm 

Genişlik 1360 mm 

Yükseklik 1200 mm 

Tekerlek Sayısı 4 

Şasi Karbon Elyaf Malzeme 

Kabuk Karbon Elyaf Malzeme 

Yürür Aksam Alüminyum Malzeme 

Motor Fırçasız DC Motor 

Motor Sürücü Fırçasız DC Motor Sürücüsü 

Motor Gücü 2kW (Nominal) 

Motor Verimliliği %95+ 

Batarya Lityum İyon 

Batarya Nominal Voltaj 97,2V 

Maksimum Batarya Voltajı 113,4V 

Batarya Nominal Gücü 2041Wh 

Tablo 1. Araç Temel Özellikleri 

3.2 Haberleşme Sistemi 

Aracımızda bulunan 2 adet kameradan alınan görüntüler şerit takibi ve nesne tanıma 

algoritmalarımızda işlenecektir. Aynı zamanda aracımızda bulunan bu kameralardan alınan 

veriler engel tespiti ve yön tayini algoritmalarımızda işlenecektir. 

Algoritmalarımızda işlenen veriler sonucunda belirli çıktılar oluşacaktır. Oluşan çıktılar, 

aracın hangi hızda gitmesi gerektiğini, anlık olarak hangi yöne dönmesi gerektiğini, yarışma 

şartnamesinde yer alan görev aksiyomlarının uygulanmasını ve acil durumların tespitini 

sağlayacaktır. 

İlgili çıktılar önce bilgisayarın COM portuna gelecektir. Daha sonra ise Canbus aracılığıyla 

araç kontrol ünitesine aktarılacaktır. Araç kontrol ünitesi; motor sürücüleri bağlantısıyla ana 

motora, direksiyon motoruna ve fren motoruna bağlıdır. Aracın elektronik direksiyon ve 

elektronik fren işlevselliği step motorlar ile sağlanacaktır. Aracın yönlendirilmesini sağlayan 

step motor, direksiyon sistemine kremayer dişlisi ile entegre edilmiştir. Yön komutları için 

araç kontrol kartının ilgili pini, step motor sürücüsünün direction pinine bağlanacaktır. Bu 

şekilde motor sağa ve sola yönlendiğinde direksiyon sistemi de aynı şekilde hareket edecektir. 

 



8 
 

 

Aracın fren yapmasını sağlayan step motor ise aracın fren pedalına, harekete uygun olacak 

şekilde entegre edilmiştir. Fren komutları için araç kontrol kartının ilgili pini, step motor 

sürücüsünün direction pinine bağlanacaktı. 

Motorun konumlandırılmasından ötürü motor ileri yönde döndürüldüğünde fren basılı duruma 

gelecek; motor tersi yönde döndürüldüğünde ise fren açık duruma gelecektir. 

Aracımızın elektronik gaz pedalı işlevselliği, aracın BLDC ana motorunun Pwm (pulse width 

modulation) [1] sinyal ile sürülmesiyle sağlanacaktır. Araç kontrol kartının Pwm portu, 

BLDC motor sürüsünün ilgili pinine bağlanacaktır. Pwm ile aracın hassas hız ayarı 

yapılabilecektir. Aracımızın haberleşme sistemi Şekil 3’ deki diyagramda özetlenmiştir. 

 

Şekil 3. Haberleşme Sistemi Diyagramı 

GSM 

MODÜLÜ Canbus 

 Canbus 

 

Canbus 

 

PWM 

Canbus 
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3.3 Güç Sistemi 

Aracımızın güç sistemi Şekil 4’ deki diyagramda özetlenmiştir. 

 

Şekil 4. Güç Sistemi Diyagramı 

 

 

GİRİŞ 80V – 115V 

GİRİŞ 80V – 115V GSM 

MODÜLÜ 

97,2V 

GİRİŞ 80V – 115V 
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4. Sensörler 

Bu bölümde araçta kullanılmasına karar verilen kamera ve LIDAR sistemleri hakkında bilgiler 

verilmiştir. İlgili kısımlarda yapılan tercihlerle alakalı gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. 

4.1  Kamera 
 

Intel firmasına ait RealSense D435 [3] model isimli derinlik

 ölçer kameralar araç için kullanılmaktadır. Modele ait temel özellikler aşağıdaki 

tabloya aktarılmıştır. 

 

Ortam Kapalı / Açık 

Derinlik Teknolojisi Aktif IR stereo 

Ana Intel® RealSense ™ bileşeni ● Intel® RealSense ™ Görüntü İşlemcisi 

D4 

● Intel® RealSense ™ modülü D430 

Derinlik Görüş Alanı (FOV) (Yatay × Dikey × 

Çapraz) 

87 ° ± 3 ° x 58 ° ± 1 ° x 95 ° ± 3 ° 

Derinlik Akışı Çıkış Çözünürlüğü 1280 x 720'ye kadar 

Derinlik Akışı Çıkış Kare Hızı 90 fps'ye kadar 

Minimum Derinlik Mesafesi (Min-Z) 0,1 m 

Sensör Deklanşör Tipi Global Shutter 

Maksimum mesafe Yaklaşık. 10 metre; Kalibrasyona, sahneye ve 

aydınlatma durumuna bağlı olarak değişir 

RGB Sensörü Çözünürlüğü ve Kare Hızı 1920 x 1080'de 30 kare / sn 

RGB Sensörü FOV (Yatay x Dikey x Çapraz) 69.4 ° x 42.5 ° x 77 ° (+/- 3 °) 

Kamera Boyutu (Uzunluk x Derinlik x 

Yükseklik) 

90 mm x 25 mm x 25 mm 

Konektörler USB-C * 3.1 Gen 1 

 

Tablo 2. Intel RealSense D435 Temel Özellikler 
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Seçilen kameranın stereo bulunması, 10 metreye kadar menzile ulaşabilmesi, düşük ışık 

hassasiyetine ve yüksek çözünürlüğe sahip olması, düşük ağırlık ve küçük boyutlarıyla 

kompakt olması, uzaklık belirleyebilmesi gibi özellikleri barındırması kameranın seçiminde 

etken olmuştur. 

Araç üzerinde toplam 4 adet kamera kullanılmaktadır. Bu kameralardan 2 si aracın tepesinde 

sağ ve sol bölgeye, diğer 2 si ise aracın ön bölgesinde yolu izleyecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Trafik levhalarını ve trafik lambalarını tanıma algoritmaları aracın 

üzerine sağ ve sol bölgeye yerleştirilen kameralardan gelen görüntüler üzerine kullanılmıştır. 

Ön tarafa yerleştirilen diğer 2 kamera ise şerit takibi ve diğer görevlerde kullanılmıştır. 

4.2 Lidar 

Velodyne firmasına ait yüksek çözünürlükte 3 boyutlu veri sağlayan PUCK model isimli 

LIDAR sensörü araç üzerinde kullanılmıştır. 

 Spesifikasyonlar 

Sensör • Time of flight mesafe ölçümü ve 

kalibreedilmiş yansıma özellikleri 

• 16 kanal 

• 100 metreye kadar efektif mesafe 

• Hassasiyet: +/- 3 cm (ortalama) 

• Çift dönüş 

• Görüş açısı (dikey): 30° (+15°’den -

15°’e) 

• Açısal çözünürlük (dikey): 2° 

• Görüş açısı (yatay/azimuth): 360° 

• Açısal çözünürlük (yatay/azimuth): 0.1° 

– 

0.4° • Dönüş hızı: 5 – 20 Hz 

• Kolay konfigürasyon için dahili web 

server 

Lazer • Class 1 – göze zararlı olmayan lazer 

• 903 nm dalgaboyu 
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Mekanik / Elektriksel / Operasyonel • Güç tüketimi: 8W (ortalama) 

• Besleme voltajı: 9 – 32 VDC 

(interfacebox ile voltaj regülatörü gelmektedir) 

• Ağırlık: 830 gram (kablaj hariç) 

• Boyutlar: 103 mm çap x 72 mm 

yükseklik• Şok dayanımı: 500 m/s² genlikli, 11 

milisaniye boyunca 

• Titreşim: 5 Hz’den 2000 Hz’e, 3G rms 

• Çevresel koruma sınıfı: IP67 

• Çalışma sıcaklığı: -10°C’den 

+60°C’yekadar 

• Depolama sıcaklığı: -40°C’den 

+105°C’yekadar 

 • 0.3 milyon nokta/saniye 

• 100 Mbps Ethernet bağlantısı 

Çıkış • UDP paketleri aşağıdakileri içerir: 

o Uzaklıklar o Kalibre edilmiş yansıma 

özellikleri o Rotation Angles 

 

Tablo 3. Velodyne PUCK Temel Özellikler 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikleri belirtilen ilgili LIDAR sensör modelinden aracın ön kaput bölümünün ortasına 

konumlandırılacak şekilde 1 adet kullanılmıştır. Sadece kameradan gelen görüntülerle çevresel 

koşullardan dolayı görüntünün verimli kullanılamamasından dolayı araç sistemine lazer 

darbeleriyle engel tespiti sağlayan bir LIDAR sensörü entegre edilmiştir. 3 boyutlu veri desteği 

sağlayabilmesi, 16 kanal desteği, düşük güç tüketimi, düşük ağırlık ve küçük boyutlara sahip 

olması sensörün seçiminde etkili olmuştur. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

5.1 Araç Kontrol Kartı 

 

Aracımızda STMicroelectronics firmasının “Stm32f750V8T6” ürünü ile tasarladığımız kendi 

devre kartımızı kullanacağız. 32bit FPU çekirdekli ARM Cortex® -M7 tabanlı 216 MHz’lik en 

yüksek saat frekansına sahiptir. Kendi tasarımımız devre kartında 2xCanbus, 2xUsart, Dac, 

Adc, 2xSpi, 2xTimer portları yer alacaktır. 

Tasarlanan aks kontrol kartına ait giriş/çıkış ve güc beslemesi şematiği Şekil 5’ de 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5. Aks giriş/çıkış ve güç beslemesi şematiği 

 

Aks kontrol kartına ait konnektör ve canbus bağlantı şematiği Şekil 6‘ da gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Konnektör ve canbus bağlantı şematiği 

 

Araç kontrol sistemi çalışmamıza ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte 

verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/nnmrzq93cp8t5cv/AKS.zip/file 

 

 

 

 

5.2  Araç Bilgisayarı 

 

Aracımızda araç kontrol bilgisayarı olarak, Monster firmasının, Tulpar T7 [3] dizüstü 

bilgisayarı kullanılacaktır. Kamera ve LiDAR’dan alınan veriler, yarışma esnasında aracın 

içerisinde bulunacak olan bu dizüstü bilgisayarın işlemci ve GPU birimleri kullanılarak özgün 

algoritmalarımızda çalıştırılacaktır. 

 

5.3 Araç Kontrol Yazılımı  

 

5.3.1 Araç İçi Haberleşme Sistemi 

 

Araçta ortak bir haberleşme sistemi olarak Canbus [2] haberleşmesi kullanılmaktadır. 

Mikrodenetleyicimiz Canbus haberleşmesini desteklediğinden ayrı bir dönüştürücü olmaksızın 

(uart/spı to can) yalnızca Canbus fiziksel katman için Mcp2561 entegresi kullanılmıştır. Canbus 

entegresi tasarladığımız aks devresine gömülecektir. Diğer düğümlerde (bms, smps, telemetri, 

motor) hazır mikrodenetleyici kartlar (stm32) kullanacağız bu sebeple Mcp2561 ile modül 

devresi tasarlayıp nodlara ekleyeceğiz. 

https://www.mediafire.com/file/nnmrzq93cp8t5cv/AKS.zip/file
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Her bir düğümde kullanılacak Canbus modülü şematiği Şekil 7’ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 7. Canbus modülü tasarımı 

 

Canbus ile bms, yerleşik şarj birimi, motor ve telemetri için haberleşme düğümleri kurulmuştur. 

Bms, yerleşik şarj birimi, motor ve telemetri’ nin aks’ye veri yollayabilmesi için her biri için 

ayrı bir id koyulacaktır. Bms, telemetri, motor ve yerleşik şarj birimi sırası ile Canbus hattında 

düşük sayıdan başlayarak önceliklendirme yapılacaktır. 

 Satın aldığımız Mcp2561 smd tipi entegreler “Soic8” test klipsi kullanılarak Stm32f4 kartları 

ile haberleştirilmiştir. Şekil 8’ da Canbus test düzeneği görülmektedir. 

 

Şekil 8. Canbus test düzeneği 
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Şekil 9’ da test düzeneğinde gönderilen Canbus verisi ve yapılandırma kodları 2 numaralı 

kutuda ve seri port ekranında alınan Canbus verisi ise 1 numaralı kutuda gösterilmektedir. 

 

Şekil 9. Canbus test haberleşmesi 

 

Canbus test düzeneğine ait kod aşağıdaki linkte verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/jvfnpjvvv2myhao/canbus_test_rxtx.zip/file 

 

Aks haberleşme şeması Şekil 10’ da gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 2 

https://www.mediafire.com/file/jvfnpjvvv2myhao/canbus_test_rxtx.zip/file
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120R     120R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. AKS haberleşme şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMS 

GSM MODÜLÜ 

(TELEMETRİ) 

EKRAN 

SMPS AKS 

Canbus 

düğümü  

 

MOTOR 

 

Canbus 

düğümü  

 

Canbus 

düğümü  

 

Canbus  

düğümü 

 

Canbus 
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5.3.2 Motorların Kontrolü 

 

Ana Bldc motorumuzun tork veya hızını kontrol edebilmek için Pwm (pulse width modulation) 

ile kontrol yapmaktayız. Aks’den gönderilen referans bilgiye göre motora ait stm32 kartı yerel 

olarak Pwm dalgası üretecektir. 

Aks batarya sıcaklıkları, motor sıcaklığı değerlerine baz alarak maksimum torku (Pwm) 

sınırlayacaktır. 

Ayrıca Pwm ile sıkıntı yaşanması durumunda stm32 Dac portu ile veya motor doğrudan 

potansiyometre ile kontrol edilecektir. 

 

Direksiyon ve fren’ e ait step motorların sürücülerini kontrol edebilmek için 

Enable, Direction ve Pulse pinleri ile (her bir motor için 3’er tane olmak üzere) toplam 6 adet 

mantıksal çıkış pini ataması yapılmıştır. 

 

 

 

5.3.3 Aracın Kontrol Edilmesi  

 

Bilgisayar simülasyonundan aracın hız değeri, direksiyon açısı değeri ve frenleme değeri  

simülasyon programı yardımıyla elde edilir. Hız değeri yazılımsal bir PID (Proportional 

Integral Derivative) algoritmasından geçer. Böylece araç motorunun ani kalkışı/duruşu veya 

ani akım çekimine engel olmaktadır.  

Hız değeri, direksiyon açısı değeri ve frenleme değeri daha sonra bilgisayarın usb portuna 

yollanır. Burada bağlı Ft232 (usb to ttl) entegresiyle Uart protokolüne dönüşmektedir. Daha 

sonrasında Canbus modülleri (uart to can) ile veri canbus hattında taşınmakta ve aks kontrol 

kartına iletilmektedir. Şekil 11’ te Bilgisayar – Aks haberleşmesi gösterilmektedir. 

 

 

  

Şekil 11. Bilgisayar – Aks haberleşmesi 
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5.3.4 Ön Panele Veri Aktarımı 

 

Aracımızda ekran olarak Stm32f7 geliştirme kartı kullanılacaktır. Aks’ den Canbus ile aldığı 

verilerle geliştirme kartının ekranında verilerimi izleyebileceğiz. Ekranda batarya 

sıcaklıklarını, batarya en yüksek hücre gerilimlerini, kalan batarya yüzdesini (Soc), aracın hız 

bilgisini ve arıza uyarılarını göstereceğiz. 

St firmasının “Touchgfx” adlı stm32 grafiksel kullanıcı arayüzüyle verilerimiz ekranda akıllı 

bir arayüzle gösterilecektir.  

 

 

 

 
5.4 GSM ile haberleşme 

 

Telemetri sisteminde Gsm ile verileri internetteki bir sunucuya aktarılacaktır. Bataryanın 

gerilimi ve akımı, bataryanın ve motorun sıcaklığı, aracın hızı ve batarya şarj durumu (SOC) 

değerleri aks ile telemetri sistemine Canbus ile aktarılacak ardından kendi tasarladığımız 

Sim808 Gsm modülü devresiyle sunucuya veri aktarımı sağlanacaktır.  

Tasarladığımız devrede Gps ve Gsm anten portları, batarya üzerinden beslenmesi durumunda 

batarya kontrol sistemi, Atmega328p-mmh mikrodenetleyicisi, Ft232rl (usb to ttl) entegresi, 

Sim808 gsm/gprs modülü, programlanabilir buton, sıcaklık/nem sensörü, sım kart tutucu 

bulunmaktadır. 

 Şekildeki kırmızı renkli 1 numaralı kısımda batarya enerji girişi ve koruma sistemleri 

görülmektedir. Şekildeki kırmızı renkli 2 numaralı kısımda atmega mikrodenetleyicisi, Ft232rl 

ve giriş/çıkış elemanları bulunmaktadır. Bu kısımda mikrodenetleyici programlanmakta, sensör 

verisi toplamakta ve gsm modülüyle haberleşmektedir. Şekildeki kırmızı renkli 3 numaralı 

kısımda gsm modülünün çalışırlığını gösteren led bulunmaktadır. Şekildeki mavi renkli 4 

numaralı kısımda kartın arka tarafındaki sım kart tutucuyu göstermektedir. Orta kısımdaki 

büyükçe entegre ise Sım808 gsm/gprs modülüdür. Şekil 12’ de telemetri sistemimiz 

gözükmektedir. 
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Şekil 12. Telemetri sistemi 

 

Sunucu kısmında Thingspeak üzerinde grafik ile verileri görselleştireceğiz. Verilerin 

gönderilmesi Şekil 13’ de gösterilmiştir. Veriler canbus hattı üzerinden Gsm modülüne 

ulaşacak daha sonra Http Get methodu kullanılarak Thingspeak sunucusuna aktarılacaktır. 

Veriler anlık olarak izlenebilecektir.  

 

 

Şekil 13. Verilerin sunucuya aktarılması 

 

Gönderdiğimiz veriler sunucuda kaydedilecek ve grafik olarak gösterilecektir. Ayrıca verilerin 

sd kart üzerinden log kayıtları tutulacaktır. 

 

Tasarladığımız devrede sıkıntı yaşamamız durumunda Sım808 geliştirme kartı ile verilerimizi 

yükleyeceğiz. Ayrıca araca uzaktan (sunucudan) Gsm aracılığıyla komut gönderebilmek için 

çalışma yürütmekteyiz. Çalışması durumunda Gsm üzerinde hem aracın verilerini (batarya 

sıcaklığı, gerilimi vs.) gönderebilecek hemde acil durumda aracı durdurabileceğiz. 

 

 

1 

       2 3 

          4 
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İzleme merkezine veri aktarımına ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte 

verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/7zdh8rnvifemdmr/telemetri.zip/file 

 

5.5 Bluetooth Modülüyle Haberleşme 

 

Aracımızda HC-06 Bluetooth Modülü  kullanılmaktadır. 

Bluetooth modülünün işlevi aracın ilk harekete geçme (uzaktan başlatma) komutunu Canbus 

haberleşmesi ile araç kontrol kartına iletilmektedir. Araç kontrol yazılımına göre bu komutla 

aracın ana motor sürücüsü, bağlanmış olan Pwm piniyle sürülmekte ve araç 

harekete başlamaktadır. 

Bluetooth modülü yine aynı şekilde uzaktan acil kapama işlemini de gerçekleştirmektedir. 

Olası bir durumda uzaktan acil durdurma butonuna basıldığında, bu komut bluetooth modülü 

ve UART haberleşmesi ile araç kontrol kartına iletilecektir. Araç kontrol yazılımına göre bu 

komutla aracın bataryasına bağlı olan kontaktör kapanacak ve aracın tüm elektrik enerjisi 

kesilmiş olacaktır. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.mediafire.com/file/7zdh8rnvifemdmr/telemetri.zip/file
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

6.1 Nesne Tanıma Algoritmaları 

Nesne tespit problemi için RCNN, SSD, YOLO vb. çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu 

yöntemler içinden seçim yaparken yapılacak görev büyük önem arz etmektedir. Yarış esnasında 

gerçek zamanlı nesne tespiti yapılması gerektiğinden dolayı karar alırken gerçek zamanlı nesne 

tanımada en uygun yöntem seçilmeye çalışılmıştır. Bu nedenden dolayı yöntemlerin hız ve 

başarı oranları araştırılmıştır. Şekil  14’ de yöntemlerin hız ve başarı oranları gösterilmiştir. 

 

Şekil 14. Hız ve başarı karşılaştırılması 

Şekil 6 ’de YOLO algoritmasının diğer algoritmalara göre gerçek zamanlı çalışmaya daha 

uygun olacağı görülebilmektedir. Bu nedenden dolayı YOLO algoritmasının kullanılması 

uygun görülmüştür. 

YOLO (You Only Look Once), gerçek zamanlı bir nesne tanıma algoritmasıdır. YOLOv3 

algoritmasının aksine RCNN ve benzeri algoritmalarda nesne tespiti görevinin 

gerçekleştirilebilmesi için ardışık bir şekilde her bir bileşenin ayrı ayrı eğitilmesi gerektiğinden 

yavaş ve optimize edilmesi zordur. Fakat YOLO hepsini tek bir sinir ağıyla yapmaktadır. 

Prensip olarak nesne tespit problemini görüntü piksellerinden sınırlayıcı kutu (bounding box) 

koordinatlarına ve sınıf olasılıklarına kadar tek bir regresyon problemine dönüştürmektedir. Bu 

sayede görüntüdeki her class(sınıf) için aynı anda sınırlayıcı kutu koordinatlarını oluşturmakta 

ve olasılıklarını hesaplamaktadır. 

Bu algoritmada görüntü, SxS boyutlarında grid hücrelerine (ızgaralarına) ayrılmaktadır. Her 

grid hücresi, sınırlayıcı kutuları oluşturur ve olasılıklarını tahmin eder. Bu sayede, hücre içinde 

bulunan nesneyi tespit edebilmekte ve sınırlayıcı kutu içine alabilmektedir. Şekil 15’ de 7x7 

hücreye ayrıştırılan bir görsel verilmiştir. 
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Şekil 15. 7x7 Grid hücrelerine ayrılmış görsel 

Tespit edilmesi istenen nesnelerin merkez konumu, bölünen grid hücrelerinden birinin 

içerisinde ise bu hücre nesneyi tespit etme görevini yerine getirmektedir. Tespit edilmesi istenen 

nesnelerin merkez noktası hücre içinde ise tespit edilen nesnenin yüksekliği, genişliği sınıfı ve 

güven skoru hesaplanır (X, Y, W, H, güven skoru). 

 

Şekil 16. Sınırlayıcı kutular içine alınmış nesneler bulunan görsel 
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Sınırlayıcı kutular 5 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, X, Y, W, H ve güven skorudur. X ve Y 

koordinatları, grid hücresinin sınırlarına göre sınırlayıcı kutunun merkezini göstermektedir. W 

ve H koordinatları, X ve Y’ye göre sınırlayıcı kutunun yüksekliğini ve genişliğini temsil 

etmektedir. Güven skoru, herhangi bir sınıftaki bir nesnenin varlığını temsil eder. Sınırlayıcı 

kutuların 5 bileşeninin hesaplanması sonucu sınırlayıcı kutular oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 17. Görselin koşullu olasılık haritası 

 

Şekil 18. Nesne tespiti yapılan görsel 
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Şekil 19. YOLO ile nesne tespiti aşamaları ve sonuç[9] 

6.2 LIDAR Sensörü ile Engel Tespiti ve Yön Tayini Algoritmaları 

ROS (Robot Operating System) geliştiricilere robot uygulamaları geliştirebilmeleri için gerekli 

kütüphaneleri ve araçları sağlamaktadır. ROS, açık kaynaklı bir robotik ara yazılım katmanıdır. 

Çalışmalarımızda ROS Melodic Morenia dağıtımı(distribution) kullanılmaktadır. Melodic 

dağıtımı Ubuntu, Debian ve Windows tarafından desteklenmektedir. Windows işletim 

sisteminde yapılan çalışmalar sonucu istenilen verim elde edilemediğinden Ubuntu ortamında 

çalışmalara devam edilmiştir. 

ROS, subscriber/ publisher(abone/yayıncı) paradigması üzerine kuruludur. Robot davranışları, 

düğüm(node) adı verilen program parçaları üzerinden simülasyon programına 

gönderilmektedir(publish), hareketi için gerekli veri çevreden alınmaktadır(subscribe). Bir 

ROS sistemi, subscriber/publisher mantığını kullanarak düğümler arası iletişimi sağlamaktadır. 

Düğümler, belirli bir işlemi yapabilen ve elde ettikleri verileri başlıklar altında yayınlayabilen 

(publish edebilen) veya başka bir düğümün yayınladığı verilere abone(subscribe) olabilen 

birimlerdir. Düğümlerin haberleşmesini sağlayan rosmaster ağ tabanlı XMLPC bir sunucudur. 

ROS sistemi LIDAR sensöründen alınan verileri anlamlandırmak için kullanılmıştır. Araçta 

kullanılan LIDAR sensörü üç boyutlu bir sensör olmasından dolayı taramada 3600 uzaklık, 

3600 yoğunluk ve çok sayıda zaman, açı, yükseklik gibi bilgileri toplamda 1248 byte veriyi 

paket olarak UDP protokolü üzerinden belirli port numarasına göndermektedir. Fakat Elde 

edilen ham veri olduğu gibi kullanılamamaktadır. LIDAR sensöründen gelen bu paket, önce 
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ROS ortamındaki Point Cloud (Nokta Bulutu) olarak adlandırılan nokta yığınına 

dönüştürülmektedir. 

Bu veri LIDAR sensörünün etrafındaki engelleri görselleştirme ortamı olarak 

kullanılabilmektedir. Ardından bu veri ayrı bir ROS çalışma ortamında yoğunluk, açı gibi 

bilgilerin olduğu lazer tarama verisin dönüştürülmektedir. Bu işlemin ardından işlenebilecek 

menzil ve yoğunluk değerleri elde edilmektedir. Bu adımda elde edilen lazer tarama verisinde 

var olan yoğunluk bilgisi, araç etrafındaki engellerin ne olduğunu ayırt etmekte 

kullanılmaktadır. Yoğunluk değerleri bir miktardan fazla olan veriler bariyer, daha az olan 

verilerse tabela, trafik ışığı vb. engeller olarak ayırılmaktadır. 

Yarış esnasında aracın yönlendirilmesi için gerekli olan veri dizisi, açı değerlerine göre 

erişilebilen ranges dizisidir. Bu dizi içerisinde 3600 adet uzaklık verisi bulunmaktadır. Aracın 

ön bölgesindeki engellerle ilgilenildiği için 180 dereceye karşılık gelen 1800 veri ön sağ ve ön 

sol olmak üzere 2 parçaya bölünmektedir. Bu yüzden LIDAR sensörünün uygun 

konumlandırılmasının ardından arayüzünden gerekli ayarlamalar yapılarak 0-180 derecelik 

alanda tarama gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemlerden sonra elde edilen LIDAR verisi, ROS 

ortamında oluşturulan publisher ve subscriber kodlarıyla alınmaktadır. Ardından engeller 

arasında biri sağda biri solda olmak üzere araca en yakın 2 nokta tespit edilerek yoğunluk 

değerlerine göre engelin bariyer olup olmamasına göre karar verilmektedir. Eğer bariyer ise 

aracın bu iki engel arasında ortalama bir noktada kalması sağlanmaktadır. Herhangi bir engel 

tespit edilememesi durumunda aracın bariyerlere yaklaşmaması bu sayede 

engellenebilmektedir. Ek olarak dönüş kararı aşamasında sağ ve sol olarak ayrılan bu veriler de 

kendi içinde bölünerek engellerin konumunun daha hassas şekilde tespit edilmesi sağlanmakta 

ve buna göre dönüş değerleri ayarlanmaktadır. 

6.3 Şerit Takibi Algoritmaları 

Şerit takibi algoritması OpenCV [7] kütüphanesi kullanılarak hazırlanmıştır. Kameradan 

görüntü alındıktan sonra işleyiş 6 başlık altında anlatılmıştır. 

6.3.1 HSV/HSL Renk Dönüşümü 

HSV/HSL Renk Dönüşümü yöntemi ile kameradan gelen görüntünün RGB skalası yerine 

HSV/HSL renk skalasına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu sayede beyaz ve sarı renklere 

sahip şeritlerin daha iyi bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır. Görüntü üzerinde tespit edilen 

sarı ve beyaz renkler boş bir görüntü üzerinde noktalar ile belirlenmiştir. Bu sayede şeritler 

hariç görüntüdeki istenmeyen renklerdeki nesneler daha aza indirgenmiştir. Bu özellik, 

şeritlerin daha az belirgin olduğu yollarda daha optimum sonuç vereceğinden dolayı dolayı 

kullanılmıştır. Şekil 20, Şekil 21 ve Şekil 22’de HSV/HSL renk dönüşümüne ait örnekler 

gösterilmiştir. 
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Şekil 20. Orijinal Resim 

 

Şekil 21. HSV skalasına dönüştürülmüş görsel Şekil 22. HSL skalasına dönüştürülmüş görsel 

6.3.2 Canny Edge Detection ile Kenar Tespit 

Canny edge detection yöntemi kendi içinde 3 adıma sahiptir. İlk olarak bir önceki adımda 

orjinal resimden dönüştürülerek elde edilen HSL görüntüsü gri renk skalasına dönüştürülür. 

 

Şekil 23. HSL görüntüsünün gri renge dönüştürülmüş hali 
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Ardından dönüştürülen görsele blur efekti uygulanarak parazitler temizlenir ve az sayıdaki 

nokta toplulukları görüntüden atılır. Son olarak openCV kütüphanesi Canny fonksiyonu 

aracılığıyla büyük renk değişimlerine sahip pikseller üzerinde 255 renk değerinde noktalar 

çizilir. Dolayısıyla yollardaki şeritler renk değişimleri sayesinde şeritler noktalar ile 

işaretlenmiş olur. Şekil 24’ da Canny Edge Detection yöntemi ile kenar tespiti örneği 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 24. Canny Edge Detection örneği 

6.3.3 Region of Interest Yöntemi ile Gerekli Bölgeleri Kırpma 

Canny edge detection kullanılarak elde edilen görselden gereksiz bölgeleri çıkarmak ve aracın 

görüş açısına yalnızca şeritleri dahil etmek adına, belirli noktalardan bir poligon çizilir. Bu 

poligon orijinal resim ile AND işlemine sokularak ilgilenilen bölge kırpılmış olur. Poligonun 

noktaları ise kamera açısına göre seçilir. 

 

Şekil 25. Region of Interest yöntemiyle kırpılmış görsel 
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6.3.4. Hough Line Yöntemi ile Çizgi Tespiti 

Bu adım, Region of intereset yöntemiyle kırpılmış resim üzerindeki noktaları verilen 

parametrelere göre birleştirilerek yeni çizgiler üretmek için kullanılacaktır. Bu yeni üretilecek 

çizgiler yine şerit üzerinde toplanan noktalardan oluşur. Ana şeritler harici etrafta kalan az 

sayıda noktalar bulunuyorsa onlar için çizgi çizmeye yetecek kadar nokta bulunmadığından göz 

ardı edilecektir. Şekil 26’ da Hough Line yöntemi ile şerit tespiti örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 26. Hough Line yöntemi ile şerit tespiti örneği 

6.3.5. Çizgilerden İki Şerit Oluşturma 

Hough Line yönteminde oluşan çok sayıda çizginin eğimleri, doğrunun eğimi yöntemi ile 

hesaplanarak ortalama eğim değerleri bulunur. Eğimin pozitif ve negatif olma durumuna göre 

sağ ve sol çizgiler ayrı ayrı hesaplanır. Ortalama eğim değerleri, y1 ve y2 değerleri kullanılarak 

x1 ve x2 değerleri tahmini bulunur. O noktalarda sağ ve sol olarak 2 adet çizgi çizilir. Bu 

çizgiler yoldaki şeritler olarak kabul edilmektedir. 

6.3.6. Orta Noktayı Bulma 

Yoldaki sağ ve sol şerit tespit edildikten sonra 2 şeridin üzerine x1 ve x2 değeri sabit birer çizgi 

çizilmektedir. Bu çizgilerin x değerleri toplamının yarısı alınarak orta noktaya bir düz çizgi 

daha çizilmektedir. Bu çizgi şeritlerin ortasını belirtmektedir. Bu işlemlerden sonra kameradan 

gelen görüntünün x ekseninde orta noktası alınarak ekran alt noktasından şeritlerin ortasındaki 

çizgi ise arabanın gidişine ve şeritlerin konumuna göre sağa veya sola kayabilmektedir. Bu 

kaymalarda, altta bulunan ekran ortasındaki çizgi ile birleşmesini sağlayacak yatay bir çizgi 

çizilir. Bu çizginin konumuna göre soldayken sağa, sağdayken sol dönmesi gerektiği bilgisi 

alınmaktadır. Çizginin x eksenindeki genişliğine göre dönüş miktarının büyüklüğü 

ölçülmektedir. Bu algoritma sayesinde aracın şeridin orta noktasında gitmesi sağlanmaktadır. 

 



30 
 

 

7. Özgün Bileşenler 
 

Bu bölümde yarışma kapsamında yapılacak çalışmalarda özgün özelliğe sahip olması 

hedeflenen tasarım ve yazılımlar açıklanmıştır. 

 

7.1 Özgün Tasarımlar 

 

Aracımızın özgün aerodinamik tasarımı ve üretimi takımız tarafından yapılmıştır. Bu süreçte 

alınan kararlarda en büyük etken verimlilik olmuştur. 

 

Otonom sürüş kapsamında, aracımızda elektronik direksiyon işlevselliğini sağlayabilmek için 

step motor kullanılmıştır. Bu step motorun, direksiyon sistemine uygun bir şekilde entegre 

edilebilmesi için takımımız tarafından kremayer dişli sistemi tasarlanmıştır. Bu tasarım 

sayesinde aracımızda yön kontrolü yapabilmekteyiz. 

 

Aracımızda elektronik fren işlevselliğini sağlayabilmek için de step motor kullanılmıştır. Bu 

step motor, fren hareketini doğru biçimde gerçekleştirebilmesi için fren pedalına uygun bir 

biçimde entegre edilmiştir. Step motor ile fren arasındaki bu sistem takımımız tarafından 

tasarlanmıştır. 

 

Aracımızın kontrol ünitesi, aracın tüm elektronik ve kablosuz haberleşmesinden sorumlu bir 

araç kontrol kartını içerir. Bu kartın tasarımı ekibimizin elektrik-elektronik mühendisliği 

öğrencileri tarafından yapılacaktır. 

 

Aracımızda otonom sürüş sağlayabilmek amacıyla sensör olarak derinlik kameraları 

kullanılacaktır. Bu sensörlerin, verilerin kusursuzluğu açısından, aracın hareket halinde 

oluşturabileceği titreşimlerden etkilenmesini minimum düzeye getirmek ve olası düşme, 

kırılma gibi eylemleri engellemek amacıyla sensörlerimize çeşitli aparatlar tasarlanacaktır. 

Sensörlerimiz bu aparatlarla aracımıza sabitlenecektir. 

 

7.2 Özgün Yazılımlar 

 

İlgili yarışmada yer alan görevlerin gerçeklenebilmesi için gerekli yeteneklerin sergilendiği 

simülasyonumuzun harita modellemesi, takımımız tarafından Unity platformunda 

tasarlanmıştır. Simülasyonun gerçeklediği eylemler ekibimizin bilgisayar mühendisliği 

öğrencileri tarafından oluşturulmuş algoritma ile sağlanmıştır. 

 

Trafik lambalarını ve trafik levhalarını algılabilmek amacıyla özgün nesne tanıma algoritmaları 

geliştirilmiştir. 
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 8. Güvenlik Önlemleri 

Aracımızın yapılış aşamasındaki her adımda kural kitapçığındaki güvenlik önlemlerini göz 

önünde bulundurarak ilerlemekteyiz. 

Batarya paketi araç tabanının arka bölümüne yerleştirilecek, batarya kutusu sayesinde kısa 

devre ve olası sızıntı durumlarından korunacaktır. Batarya kutusu yerinden oynamayacak 

şekilde aracın tabanında sağlam bir noktaya sabitlenecektir. Batarya kutusunun içerisi yalıtkan 

PVC malzemesi ile kaplanacaktır.  

Aracımızda tasarımı ve üretimi takım üyeleri tarafından yapılacak olan yerli Batarya Yönetim 

Sistemi (BYS) kullanılacaktır. Bu sistemin üretiminde güvenlik isterlerinin dışına 

çıkılmayacaktır. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) tasarımızda Ltc6804 entegresi ile pasif 

dengeleme yapmaktayız. Soc (State of charge) algoritmamızda ise “Coulomb sayma yöntemini” 

kullanmaktayız. Tasarladığımız Bys’ nin şematiği Şekil 27’ de gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 27.  LTC6804 Entegresi şematiği 

 

Batarya yönetim sistemine ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

Link: 

https://www.mediafire.com/file/9o5mh4fqkzvw0qe/bms%2528ltc6804%2529.pdsprj.zip/file 

 

 

Aracımızın düşük voltajlı elektrik aksamı ulusal yetkililerce belirlenmiş kriterlere uygun olarak 

üretilecek, standardizasyonu ve kullanımı buna uygun şekilde yapılacaktır. Batarya ile enerji 

harcayan birimler arasındaki bütün elektrik bağlantıları, kıvılcım çıkarmayan 2 adet devre 

kesici (basmalı acil enerji kesme anahtarı/acil stop) tarafından kesilebilecektir. 

https://www.mediafire.com/file/9o5mh4fqkzvw0qe/bms%2528ltc6804%2529.pdsprj.zip/file


32 
 

 

 Araçtaki tüm elektrik kabloları, o iletkenin çapına uygun değerde aşırı akım kesicisiyle (ör. 

sigorta) muhafaza edilecek ve aracımızda çıplak kablo bulunmayacaktır. Kablolar gereken 

düzende kelepçelenecektir. Fren sistemi kurallar çerçevesinde belirlenip düzenlenecektir. 

Aracın arkasındaki kırmızı ışıklı stop lambalarının kullanımı da kurallar uygun şekilde 

olacaktır. Aracımızda iki işlevli Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS) kullanılacaktır. 

Uzaktan acil durma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapacaktır. 

Aracın dış kabuğu yüksek dayanıklılığa sahip karbon elyaf malzemesinden yapılmıştır. 

Takım olarak aynı zamanda Efficiency Challenge yarışına katılım sağlarken, ilgili yarışmanın 

da tüm güvenlik isterleri karşılanacaktır. 
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9. Simülasyon 

Simülasyon ortamı yarışma şartnamesinde örnek olarak verilen parkura göre hazırlanmıştır. 

Pist, bariyer ve tabela boyutları gerçek robotaksi parkurunun ölçülerine eşittir. Simülasyon 

ortamını gazebo simulator kullanarak hazırlanmıştır. Simülasyon ortamındaki aracın üzerindeki 

sensörler gerçek araçta kullanılan sensörler ile birebir aynıdır. 

 

Şekil 28. Simülasyon Lidar çıktısı 

 

Şekil 29. Simülasyon YoloV3 çıktısı 

Simülasyon videosu linki: https://www.youtube.com/watch?v=Z5EMec6jc50 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5EMec6jc50
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İlave Notlar: 

 

● Her rapor kapak sayfası ile başlamalıdır ve “İçindekiler” sayfası içermelidir. 

● Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

● Yazı tipi “Times New Roman”, “Punto: 12” olarak seçilmelidir. 

● Akademik rapor standartlarına uygunluk aranmaktadır. 
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Kritik Tasarım Raporu puanlaması aşağıdaki şablona göre yapılacaktır. 

 
Bölüm Puanlama 

1 Takım Organizasyonu 5 

2 Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 10 

3 Araç Özellikleri 10 

4 Sensörler 10 

5 Araç Kontrol Ünitesi 10 

6 Otonom Sürüş Algoritmaları 10 

7 Özgün Bileşenler 15 

8 Güvenlik Önlemleri 10 

9 Simülasyon ve Test 15 

10 Referanslar 5 
 


