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1.ÖZET

Yakın gelecekte hayatın her alanında yer alacak olan yapay zeka ve ulaşım sektörü 

dünyada hızla gelişmektedir. Bu gelişmede teknolojik ve bilimsel gelişmeler önemli bir rol 

oynamaktadır. Dünyadaki birçok otomobil firması da bu gelişmenin farkına vararak araçlarını 

daha teknolojik üretmeye yönelmiş ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek bu alanda ciddi 

yatırımlar yapmışlardır. 

Tarihin kilometre taşlarından biri olarak görülen otonom sistemlerin anlaşılması ve 

kullanılmasının teknolojiye yön veren gelişmiş bir toplum olma konusunda en büyük anahtar 

olacağı kanaatindeyiz.  

Bu bağlamda MERGEN Takımı olarak hızla gelişen teknolojiye ayak uydurup bir adım 

ötesine ulaşabilmek için otonom araçlarda sürüş algoritmalarını anlamak ve geliştirmek üzerine 

çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yolda ilk hedefimiz Teknofest Robotaksi- Binek Otonom 

Araç yarışmasını başarılı bir şekilde tamamlayarak birinci olmaktır. 

Otonom sürüşün güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için aracın kamera 

görüntüleri kullanılarak şerit takibinin yapılması, nesne tanıma algoritmaları ile tabelaların ve 

ışıkların algılanarak doğru bir şekilde tespit edilmesi, lidar kullanılarak aracın çevresindeki 

nesnelerin uzaklıklarının ölçülerek kullanılması ; elde edilen veriler kullanılarak uygun karar 

mekanizmalarının oluşturulup gerekli hareket ve reflekslerin oluşturulması gerekmektedir. 

Sürüş esnasında problem yaşanmaması için oluşturulan algoritmaların stabil çalışması ve 

karşılaşılabilecek olası sorunlar için güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

MERGEN takımı olarak yukarıda belirtildiği gibi gerekli algoritmaları oluşturulması ve 

sensör verilerinin doğru şekilde alınarak işlenmesi ile parkur boyunca otonom sürüşün 

tamamlanmasını sağlanmıştır. Aracın ilerlemesi sırasında yolda stabil şekilde şeritleri takip 

edebilmesi için ve karşılaşılabilecek problemlere karşı olası zararı en aza indirmek için  özgün 

algoritmalar oluşturulmuştur. 

Çalışma sürecinde okulda edinilen teorik bilgilerin kullanılması, otonom sürüş 

algoritmalarının anlaşılarak kodlama yeteneğinin geliştirilmesi, katılımcıların ekipler halinde 

çalışarak takım çalışması ve proje geliştirme yöntemleri hakkında tecrübe edinmesi, teknolojik 

araçlarda sık kullanılan sensörlerin kullanım alanlarının ve yöntemlerinin öğrenilmesi, grup içi 

eğitimler ile farklı yazılım alanları hakkında tecrübe kazanılması sağlanarak MERGEN Takımı 

üyelerinin mühendislik becerilerinin gelişmesi noktasında katkı sağlanmıştır. 
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2.2 Ekiplerimizin görev dağılımları 

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

tanımlayarak doğru tepkileri verebilmesi için kamera verilerini başarılı şekilde işlemek çok 

önemlidir. Otonom sürüşün başlıca konularından biri olan detection takımının görevi; kamera 

verilerini işleyerek trafik levhalarını doğru şekilde tespit edip sınıflandıran, aynı anda birden 

fazla araç ve nesne tespiti yapabilen, insan güvenliği için çevredeki yayaları tanımlayabilecek 

bir algoritma geliştirmektir. 

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

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

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

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

bir algoritma geliştirmektir. 

Planning çalışmaları için üzerinde çalıştığımız araç, 5.seviye otonom araç olarak 

güzergâh planını sürücü müdahalesi olmaksızın gerçekleştirebilmelidir. Araç için başlangıç ve 

varış noktası arasında en uygun rotayı hesaplayan, yolculuk esnasında değişen koşulları ve olası 

diğer rotaları değerlendirerek takip edilecek rotayı belirleyen algoritmayı geliştirme görevini 

planning takımı üstlenmiştir. 

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

takımlarının oluşturduğu algoritmaları senkronize ederek aracın başarılı bir şekilde yolculuk 

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

sağlayan PID kontrol sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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2.3 İş - Zaman Çizelgesi 
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3.Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması Hedefleri 

Robotaksi Binek Otonom Araç Şartnamesi 7. bölümde verilen aşağıdaki görev ve ceza 

puanları tablosunda belirtilen ilk yolcu alma işareti görüldüğünde durma, yolcuyu rotası 

üzerinde işaretli bir noktada bırakma,seyahat boyunca trafik kurallarına uyma ve bitiş noktasına 

gelince durma gibi yarışma görevleri titizlikle incelenmiş, puanları gözden geçirilmiştir. Bu 

görevler baz alındığında yarışma için kullanılacak aracın harekete başlaması; kurallara uygun 

olarak önceden durak olarak belirlenmiş alanlarda yolcu alması ve indirmesi; park yerine 

ulaşması ve bu süreçte doğru rotayı takip etmesi, trafik levha ve kurallarına uyması ve yine 

kurallara uygun şekilde park etmesi sağlanmalıdır. 

 

 

 

LGSVL Simulator Üzerinde Tasarım Çalışması Hedefleri : 

 

 

● Aracın harekete başlaması   

● Robotaksi Binek Otonom Araç Şartnamesi’nde belirtilen kurallarına uygun yolcu alma 

ve durak önünde 30 saniye bekleme   

● Kurallarına uygun yolcu indirme ve durak önünde yine 30 saniye bekleme   

● Park yerine ulaşma  Kurallara uygun olarak park edilebilir levhası bulunan herhangi 

bir park alanına park etme   

● Doğru rotayı takip etme (Ters Yön İhlali Yapmama)   

● Kural ihlali yapmama 

 

 olarak belirlenmiştir. 

Simülasyon üzerinde gerçekleştirilmesi beklenen hedeflerin aynı zamanda yarışma 

esnasında gerçek araç tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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4.Yazılım Mimarisi 

  

4.1 Üretim Sürecinde Kullanılan Programlar 

Simülasyon ve yazılımların çalışma aşamalarını daha özgür bir platformda sağlamak ve 

Windows dolayısıyla karşılaşılabilecek problemlerden kaçınmak amacı ile LINUX tabanlı bir 

işletim sistemi olan Ubuntu 20.04 kurulumu yapılmıştır. Gerekli programlar Ubuntu üzerinde 

çalıştırılmıştır. 

 

 
 

İşleyebilecek somut veriler elde etmek ve gerçek hayat ile benzer sensör bağlantıları 

sağlayabilmek için LGSVL Simulator uygulaması tercih edilmiştir. LG ve Unity işbirliği ile 

desteklenen LGSVL Simulator gerçek zamanlı veriler elde edilmesini sağlayarak oluşturulan 

algoritmaların test edilmesine ve hataların görülerek yarışma anında ortaya çıkabilecek 

sorunların önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Otonom araç üretme sürecinde önemli konuların başında aracın dış dünya ile 

bağlantısını sağlayan sensör verilerini doğru şekilde almak ve elde edilen verileri işledikten 

sonra gerekli tepkilerin  oluşturulması gelmektedir. MERGEN Takımı olarak aracın işlemcisi 

ile sensörler ve mekanik aksamın iletişimini sağlamak için ROS (Robot Operating System) 

kullanımı uygun görülmüştür. ROS yayınlama-abone olma (publisher-subscriber) mantığını 

kullanarak iletişim kuran bir dizi düğümden (node) oluşur. Python 3 desteği sağladığı için ROS 

Noetic versiyonunu kullanmayı tercih edilebilir sağlamaktadır . 
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4.2 Kullanılan Yazılım Mimarisi 

Yazılım mimarisi; kullanılacak program dilinden veri tabanına, esnekliğinden güvenlik 

ve donanım ihtiyaçlarına kadar bütün bir yazılım projesini kodlamaya başlamadan önce 

tasarlanmalıdır. Yazılım mimarisine ihtiyaç duymamızın en önemli sebeplerinden biri de 

sistemin karmaşıklığını yönetmek ve bütünlüğü korumak için pratik bir yapı sunmasıdır. Bunun 

yanı sıra iyi hazırlanmış bir yazılım mimarisi, yazılan sistemler üzerine gelecek yeni yazılımları 

ve eklentilerin optimize edilmesi konusunda kolaylık sağlar. 

MERGEN Takımı olarak yazılım mimarisinin tasarım sürecinde SOLİD prensiplerine 

uygun, özgün bir mimari oluşturulmaya çalışılmıştır. Kısaca açıklamak gerekirse SOLİD 

prensipleri : 

 

● Single Responsibility Prensibi: Bir sınıfın (nesne) amaç için oluşturulması ve 

değiştirilmesidir. 

● Open-Closed Prensibi: Bir sınıfın var olan özelliklerini koruyarak değiştirilmesine izin 

vermezken yeni özellikler eklenmesine imkan sağlamasıdır. 

● Liskov Substitution Prensibi: Yazılan kodlarda değişikliğe ihtiyaç duyulmadan alt 

sınıfları üst sınıfların yerine kullanılabilmesidir. 

        

● Interface segregation prensibi: Tüm metodları kapsayan tek bir interface yerine ayrı 

metodlara hizmet eden birkaç interface kullanılmasıdır. 

● Dependency Inversion prensibi: Sınıflar arası bağımlılığın olabildiğince aza indirilerek 

olabildiğince bağımsız çalışan bir yazılım oluşturulmasıdır.  

 

şeklinde özetlenebilir. 

Bu bağlamda şerit tanıma sistemi, trafik işaretlerinin algılanması, nesnelerin uzaklık 

hesabı, aracın duruş açısının hesaplanması, yol takip sistemi ve park sistemi ayrı sınıflar olarak 

kodlanmıştır. Sensör verileri elde edilirken doğrudan ilgili sensörün ROS düğümüne abone 

olunmuş, aracın hareketi için karar mekanizmaları oluşturulurken ise sınıflar arası veri alışverişi 

olabildiğince en az düzeyde tutulmuştur. Bu sınıfların birbirine olan bağımlılıkları en aza 

indirilmeye çalışılmıştır.  

Open-closed ilkesi gereği oluşturulan sınıfların yerine getirmesi gereken görevler alt 

fonksiyonlar olarak tanımlanmıştır. Bu sayede algoritmalar üzerindeki değişiklik ve 

geliştirmelerin kodun yapısı bozulmadan gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu 

yöntemle algoritmalara yeni özelliklerin eklenmesi noktasında kolaylık sağlanmıştır. 

İlerleyen süreçlerde yazılım alanındaki hedeflerimizin başında hazırlanan kodun 

modüler bir yapıya dönüştürülmesi gelmektedir. Oluşturulan algoritmaların modüler kodlanıp 

her modül için gerekli ROS düğümleri oluşturulması hedeflenmektedir. Modüller arası veri 

alışverişini sağlamak için bu düğümler üzerinden veri yayınlama ve abone olma sistemi 

oluşturularak olabildiğince bağımsız bir kod yapısının elde edilmesi hedeflenmektedir.  
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Modüler kod sisteminin kullanılması sayesinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda 

bazı algoritmaların doğru çalışamaması ya da hata vermesi halinde, tüm sistemin  kapanmasının  

önüne geçilerek; önceden belirlenen protokollerin uygulanması sağlanacaktır.  Bu sayede başta 

araç içerisindeki yolcuların ve çevredeki canlıların hayatları olmak üzere ortaya çıkabilecek can 

ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.  
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5. Otonom Sürüş Algoritmaları 

5.1 Şerit Tanıma Sistemi 

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

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

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

etmiştir. Tespit edilen şeritlerin tamamlanması ve ilerleyişinin tahmin edilmesinde makine 

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

ve geliştirilen algoritma aşağıda adım adım açıklanmaktadır. 

İlk olarak, satranç tahtası görüntüleri kullanılarak kamera kalibrasyonu  

hesaplanmaktadır. Renk dönüşümleri yapılarak köşeleri çizili bir satranç tahtası elde 

edilmektedir. 

   

   

Kameradan elde edilen görsele sobel filtre ile konvolüsyon işlemi uygulanarak kenar 

tanıma yapılmaktadır. Kenarlar hem yatay hem de dikey yönlerde ortaya çıkabileceğinden 

Sobel filtresi aşağıdaki iki kernelden oluşur: 

 
 

Soldaki kernel yatay kenarları sağdaki kernel ise dikey kenarları algılamaktadır. 
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Sobel fonksiyonun 3. ve 4. parametresi dx ve dy’dir. Eğer dx’e 1, dy’ye 0 verirsek bu 

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

algılayacaktır. 

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

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

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

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

uzayındaki görsele eşikleme işlemi yapılarak beyaz renk olan piksellerin ayrıştırılması 

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

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

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

görselin yan kenarlarına paralel olacak şekilde kuşbakışı görünüme getirilmektedir.  

 

Şerit çizgilerini bulmak için bir fonksiyon tanımlanmıştır. Şerit histogramlama ile 

görselin en alt piksellerinde, histogramların yoğun olduğu noktalardan başlanarak pencere 

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

pencerede bulunan beyaz noktaların koordinatlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

Pencerelerin içinde kalan beyaz pikseller şeritlerin üzerinde kalan noktalar olarak 

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

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

etmektedir. 

Tespit edilen şeritlerin arası boyanarak şerit tanımlama algoritması tamamlanmış 

bulunmaktadır. 

 



 

16 
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5.2 Trafik İşaretlerini Algılama 

Nesne tespiti, bir görüntü veya videodaki nesnelerin tanımlanmasına ve 

konumlandırılmasına izin veren bilgisayarla görme tekniğidir. Nesne tespiti yapılmasındaki 

amaç aracın trafik işaretlerini algılayıp kontrollü bir şekilde ilerleyebilmesi ve aksiyon 

almasıdır. Nesne tespit algoritmasında temel prensip konvolüsyonel sinir ağları kullanarak 

gerçek zamanlı nesne tespiti yapan bir algoritma oluşturmaktır. 

5.2.1 Nesne Tespiti 

Aracın nesne trafik işaretlerini tanıması için yapay öğrenme tabanlı YOLO algoritması 

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

doğrulukta tespit yapması sebebiyle  tercih edilmiştir. YOLO algoritması alınan görüntüyü 

SxS’lik ızgaralara bölmektedir. Her bir ızgara nöral ağdan geçerek vektör oluşturmaktadır. Her 

ızgara kendi içinde nesne olup olmadığını,  varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta 

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

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

versiyonlara göre daha hafif ve küçük olması sebebiyle YOLO v5 sürümü tercih edilmiştir. 

5.2.2 Manuel Labellama 

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

model eğitirken kullanılır. 

Örnek ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. 
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5.2.3 Model Eğitimi 

Simülasyonun araç kamerasından toplanan trafik işaretleri fotoğraflarının bir miktarı 

manuel labellanıp ardından otomatik labellama algoritması için model eğitimi yapılarak ağırlık 

dosyası oluşturulur. 

5.2.4 Otomatik Labellama 

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

yazıldı. Önceden oluşturulan ağırlık dosyasını da kullanarak araç kamerasından toplanılan 

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

fotoğraflar üzerinde algoritmanın doğruluğu kontrol edildi. 
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5.3 Nesnelerin Uzaklık Hesabı 

Uzaklık hesaplamadaki amaç aracın levhaların uzaklıklarına göre tepki mesafesini 

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

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

Uzaklık hesaplama algoritmasında ilk olarak algılanan nesnelerin koordinatları 

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

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

uzaklık verileri de eklenip benzerlik kullanılarak uzaklık hesaplama algoritmasının 

matematiksel kısmı tamamlanır. 

Algılanan nesnelerin kameranın görüş açısından çıkma durumuna göre en az değişen 

koordinat değeri baz alınarak yükseklik veya genişlik üzerinden işlemler 

gerçekleştirilir. Bulunan uzaklık değerlerinin nesnelerin yanında da görülebilmesi için 

nesnelerin orta noktaları tespit edilip bu noktalara yerleştirilir. 

Gelişim aşamasında olan uzaklık tespit algoritması makine öğrenmesi ile desteklenerek 

kameradan tespit edilen nesnelerin uzaklıklarının gerçek uzaklıklara evrilmesi 

hedeflenmektedir.  
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5.4  Aracın Duruş Açısını Hesaplama 

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

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

duruş açısı hesaplanmalıdır. 

Açı hesaplama algoritması için nesnenin bilinen boyutlarının oranı alınıp bu oran 

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

levhanın kameraya göre açı değeri, park senaryosunda kullanılmak için geliştirilmiştir 
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        Araç  ile açı farkı sıfır                            Araç ile açı farkı 50 derece 

 

5.5 Konumlandırma (Localization) 

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

edebilme, konumlandırma ve haritalama fonksiyonlarıdır.   

Otonom olarak sürüş için gerekli olan konumlandırma, aracın harita üzerindeki 

konumunu, otonom sürüşe olanak sağlayacak  çeşitli sensörlerden alınan verilerin işlenmesiyle 

bulunmasıdır.  

5.5.1 SLAM (Simulation Localization and Mapping) 

SLAM problemi,  bilinmeyen bir ortamda nereye konumlandığı bilinmeyen bir aracın 

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

belirlenmesi problemidir. 
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5.5.2 Haritalama 

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

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

yöntemi Gmapping algoritmasıdır. 

Gmapping, robotun pozisyonlarını takip  etmek için  Rao-Blackwellized(parçacık 

filtresi tabanlı) filtresini kullanır. Halihazırda oluşturulmuş olan harita parçaları ve sensör 

verileri temellidir. 

 
 

5.5.3 SLAM Paradigmaları 

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

olmamasıdır. Buna göre, üç farklı paradigma bu problemin üstesinden gelmek için kullanılır, 

ilki ve ikincisi Kalman Filtresi tabanlı, Genişletilmiş Kalman Filtresi ile Dağıtılmış Kalman 

Filtresi; üçüncüsü ise çok modlu dağılımlara sahip olabilen Parçacık Filtresi tabanlı 

tekniklerdir. 

5.5.4 Genişletilmiş Kalman Filtresi (Extended Kalman Filter) 

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

Kalman Filtresidir. Genişletilmiş Kalman Filtresinin diğerlerinden farkı robotun 

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

ve en etkili paradigmasıdır.  

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

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

koşullara sahip olmaması nedeniyle oluşan veri farklılıklarını normalize etmek için de 

kullanılır. Genişletilmiş Kalman Filtresi ise farklı sensörlerin füzyonunu meydana getirir. 
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Sensörlerden gelen verilerin aksaması veya kesilmesi sonucu diğer sensörlerden aldığı 

verilerle gerçek konuma en yakın konumu gösterir. 

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

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

verecektir. 

 

 

 
 

 

5.6 Yol Takip Sistemi  

Aracın ilerlemesi süresince güzergahın güvenle tamamlanması için yol takip sistemi 

oluşturulması elzemdir. MERGEN Takımı olarak bu görev için iki farklı algoritma 

oluşturulmuştur.  

İlk algoritmada Lidar ile aracın 90⁰  ve 270⁰  uzaklık verileri alınarak karşılaştırılmış, 

aracın engellerden birisine daha yakın ya da daha uzak olmaması sağlanmıştır. Bu sayede aracın 

ilerlemesi süresince engellere çarpması önlenmiştir. 

İkinci algoritmada Lidar ile aracın 45⁰  ve 315⁰  değerleri vektör olarak alınarak 

toplanmıştır. Vektörlerde skaler çarpımın tanım formülü kullanılarak toplam vektörü ile aracın 

doğrultu vektörü arasındaki açı elde edilmiştir. Bu sayede bir sonraki adımda aracın bulunması 

gereken konumu hesaplanarak aracın daha stabil bir sürüş gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
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5.7  Park Senaryosu 

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

algoritmalar sonucunda özgün bir algoritma tasarlanmıştır. 

Kullanılan algoritmanın çalışma prensibi kısacası şu şekildedir: 

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

açısına göre vektör doğrultusu çizilir. Araç konumuna göre park alanı için de vektör oluşturulur. 

Yapılan genelleştirilmiş hesaplamalar sonucunda aracın konum vektörü (başlangıç) ve park 

vektörü (hedef) arasında path tracking yapılır.  

 

 

Oluşturulan algoritma araca entegre edilirken bazı değişikliklere gidilmiştir. Araç ve 

park levhası arasındaki açının bulunabilmesi için çeşitli hesaplamalar ve dönüşümler yapılarak 

kameranın levhaları görme açısı çıkarılmıştır. Elde edilen hesaplamalar sonucunda görüş açısı 

kullanılarak araca tekerlek açısı verilmiştir. Aynı zamanda araç ve levhalar arası mesafe 

bilindiği için belli bir mesafeden sonra araç durmaktadır. Böylece park başarılı bir şekilde 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 



 

25 
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6. Sensör 

6.1 Yazılımda Kullanılan Sensörler  

6.1.1 Lidar 

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

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

bulan lazer atarak haritalama, çevresindeki engelleri algılama işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

Teknofest Robotaksi-Otonom Araç Yarışması, hazır araç kategorisi kapsamında 

sunulan araçta  Velodyne VLP 16 lidar bulunduğu için çalışılan simülasyon ortamına Velodyne 

VLP 16 lidar entegre edilerek kullanılmıştır. 
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6.1.2 Kamera  

Nesne tanıma, nesnelerin uzaklıklarının ölçülmesi ve şerit takibi gibi algoritmaların 

görevlerini yerine getirebilmesi için eş zamanlı olarak görüntü alınması gerekmektedir. Bu 

görüntülerin elde edilmesi için kamera kullanılır.  

6.1.3 IMU 

IMU; ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik bir birimdir. 

IMU’nun görevi cihazın veya aracın hızını, dönme açısını ve dönüklük miktarlarını 

belirlemektedir. Örnek olarak; Panoramik görüntüleme sistemlerinde hesaplanan konum ve 

dönüklük miktarları yardımıyla sistemin entegre olduğu kameranın elde ettiği tüm görüntüler 

hassas şekilde koordinatlandırılmaktadır. 

6.1.4 GPS  

Otonom araçların istenilen bir noktadan diğerine gidebilmesi için bölgenin haritası ve 

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

uydu sinyallerini kullanarak bulunulan konumun belirlenmesini sağlayan sensördür. 
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6.2 Sensörlerin Konumları  

Lidar aşağıdaki görselde görüldüğü gibi aracın ön bölgesine yerleştirilmiştir. 

 

 
 

Kamera aşağıdaki görselde görüldüğü gibi aracın ön bölgesini görüntüleyecek şekilde aracın 

ön üst kısmına yerleştirilmiştir. 
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IMU aşağıdaki görselde görüldüğü gibi aracın orta alt kısmında konumlandırılmıştır. 

 

6.3 Sensör Füzyon Teknikleri 

Sensör Füzyonu, farklı sensörlerden gelen verileri çeşitli yapay zeka ve filtre 

algoritmaları kullanılarak birleştirme işlemine denir. Kalman filtreleri en yaygın kullanılan 

sensör füzyon tekniklerinden birisidir. MERGEN Takımı olarak Kalman filtreleri tercih 

edilmiştir.  

 Kalman filtrelerine en genel tanımıyla optimum tahmin algoritmaları denilebilir. 

Otonom araçların konumlarını bulmak için birkaç farklı Kalman filtresi metodu bulunmaktadır. 

MERGEN Takımı aracın konumunu bulabilmek için Genişletilmiş Kalman Filtresi 

algoritmasından yararlanmaktadır. 
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Yukarıdaki görselde gösterildiği üzere yeşil noktalar GPS Sensöründen alınan verileri 

göstermektedir. IMU ve Odometri sensörlerinden alınan veriler GPS Sensörleriyle uygun 

filtreden (Genişletilmiş Kalman Filtresi) geçirilirse kırmızı çizgiyi yani gerçek harekete en 

yakın yolu göstermiş olur. Siyah çizgi ise kalman filtresinin kullanılmadığı zaman algoritmanın 

çizdiği yolu gösterir. 
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7. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

7.1 Lidar ile Güvenlik Önlemleri 

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

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

şekilde durması sağlanmaktadır.  

7.2 Dönüş Güvenlik Önlemleri 

Dönüş esnasında aracın savrulması ve yoldan çıkmasını engellemek için dönüş 

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

tekrar hızlanmaktadır.  

7.3 Şerit Tespiti ile Güvenlik Önlemleri 

Şeritlerden birinin veya ikisinin tam yahut hiç algılanmaması durumunda araç hızını 

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

gerçeklenemediği zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmiştir. 

7.4 Nesne Tespiti ve Nesnelerin Uzaklık Hesabı ile Güvenlik Önlemleri 

Kameradan elde edilen veriler işlenerek aracın önüne çıkan nesneler tespit 

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

aracın hızı sıfırlanarak güvenli bir şekilde durması sağlanmaktadır. 

7.5 Genel Güvenlik Önlemi  

Aracın güvenli bir şekilde sürüşe devam edebilmesi için kullanılan sensör verilerinin 

alınması gereklidir. Kullanılan sensör verilerinin alınamaması durumunda olası zararların 

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

8.1 Kullanılan Simülasyon Ortamı 

LG ve Unity işbirliği ile oluşturulmuş LGSVL simulator programının kullanımı tercih 

edilmiştir.Yarışma kapsamında kullanılacak araç ve harita LGSVL simulator ortamına 

aktarılarak, oluşturulan algoritmaların test edilebileceği bir simülasyon ortamı elde edilmiştir. 

Oluşturulan algoritmalar üzerinde gerekli testler yapılarak karşılaşılabilecek problemler 

ortadan kaldırılmıştır. 

8.2  LGSVL Simülatör Programının Tercih Edilme Sebepleri : 

LGSVL Simülatör, kullanılacak haritaların Unity ortamında kolay ve başarılı bir şekilde 

oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu yönü ile Gazebo vb. diğer simülasyon programlarına 

kıyasla algoritmalar üzerinde çalışmak için daha çok süre ayırma fırsatı  sağlamaktadır. 

LGSVL Simülatör, birçok sensörün araca entegre edilmesine uygun olması ile yarışma 

kapsamında kullanılacak sensörlerin simülasyon ortamında kullanılmasına ve kullanılacak 

algoritmaların bu sensörlere göre optimize edilmesine olanak sağlamaktadır. 

LGSVL Simülatör ROS bağlantısını desteklemesi tercih edilme sebeplerinin  başında 

yer almakta.ROS kullanarak sensör verilerine gerçek zamanlı erişebilmek, farklı sensörler 

arasındaki iletişimi sağlamak, hareketin ve gerekli reflekslerin oluşturulması için algoritmalar 

ile aracın mekanik aksamı arasındaki iletişimi sağlamak; otonom sürüşün gerçekleştirilebilmesi 

için ROS’un sağladığı avantajlardan bazılarıdır. 

8.3 Oluşturulan ROS Düğümleri 

● rosapl 

● rosbridge_websocket 

● rosout 

● image_feature 

8.4  Oluşturulan ROS Konuları (Topic) 

 

● imu_raw 

● velodyne_lidar 

● main_camera 

● vehicle_cmd 

● rosout 

● connected_clients 
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8.5 Teknofeste Uygun Simülasyon Ortamının Oluşturulması  

Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması kapsamında ön tasarım raporu bir 

simülasyon videosu içermelidir. Bunun için uygun haritanın oluşturulması, trafik işaretlerinin 

istenilen ölçekte konumlandırılması gerekmektedir. 

Modellenen parkurun ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. 

 
 

Modellenen trafik işaretlerinin ekran görüntüsü verilmiştir. 
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Modellenen trafik işaretleri oluşturulan haritaya uygun şekilde entegre edilerek harita 

tamamlanmıştır. Tamamlanan haritanın bir görseli aşağıda verilmiştir. 

 
 

8.6 Simülasyon Görüntüleri 

Simülasyona ait videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

URL: https://youtu.be/Grf41r1fYIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/Grf41r1fYIs
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