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1. Takım Organizasyonu

          EVA Otonom Takımı 20 kişiden oluşmaktadır. Bu 20 kişi içerisinde Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım 

Mühendisliği öğrencileri bulunmaktadır. Takım Organizasyonu Şekil 1.1’de sunulduğu gibi 

çoğunluğu Lisans öğrencisi olmak üzere 6 alt gruba ayrılmıştır. 

Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması 

Simülasyon ekibi; Görüntü İşleme ve Karar algoritmalarını istenildiği gibi test 

edebileceğimiz gerçekçi bir simülasyon ortamı hazırlamakla görevlidir. 

Karar algoritmaları ekibi; kullanılan sensörlerden gelen verileri işleyerek aracın 

hareket ve manevralarını komuta eden geniş bir karar algoritması yazmakla görevlidir. 

Görüntü işleme ekibi; görev çerçevesinde en uygun görüntü işleme kütüphanesini 

belirlemek ve bu kütüphane ile yarışmada tabelaları, trafik ışıkları ve araca uzaklıklarını 

optimum başarıyla elde edilebilecek bir görüntü işleme modelini eğitmekle görevlidir. 

AKS (Araç Kontrol Sistemi) ekibi; bir araç kontrol ünitesi oluşturarak bu ünite 
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üzerinden karar algoritmalarından gelen komutlar ile araçta bulunan motor, direksiyon, fren 

gibi araca hareket ve manevra sağlayan komponentlerin işleyişini kontrol etmekle görevlidir. 

Elektrik ekibi; AKS ekibinin oluşturacağı kontrol ünitesi için devre kartı üretimini ve 

aracın elektronik aksamının faaliyetini sağlamakla görevlidir. 

Mekanik ekibi; aracın gövde, şasi, direksiyon sistemi ve diğer mekanik aksamlarını 

tasarlamak, üretmek ve montajını yapmak ve faaliyetini sağlamakla görevlidir. 

Görüntü işleme çalışmaları ile yarışma ortamında bulunan trafik işaretlerini yüksek 

doğrulukta tespit eden ve bu sırada FPS (Frame Per Second) olarak yeterince hızlı olan bir 

görüntü işleme algoritması yapılması hedeflenmektedir. 

Karar algoritmaları çalışmaları ile sensörlerden gelen verilerin durumuna göre 

yapılacak hareket ve manevraları belirleyerek AKS'ye (Araç Kontrol Sistemi) ilgili 

komutların gönderilmesini sağlayan geniş bir algoritmanın oluşturulması hedeflenmektedir. 

Simülasyon, karar algoritmaları ve görüntü işleme gibi aracın otonom algoritmalarının 

gerçeğe çok yakın bir ortamda istenildiği şekilde denenebilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak 

gerçekçi bir simülasyon ortamı hazırlanması hedeflenmiştir. 

EVA-Otonom takımı olarak yıllık çalışma planımız aşağıdaki Şekil 1.2’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 1.2 İş Planı (Gannt Project) [1] 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

 Ön Tasarım Raporunda kullanılacağı belirtilen RPLidar A2M8 model lidarın 

menzilinin özellikle karşıdan karşıya geçişlerde yetersiz olduğu yapılan Simülasyondaki 

testlerde tespit edilmiştir. Bu sebeple aracın 2D lidarı daha uzun menzilli (40 m) 

RPLidar’ın S1 model lidar (Şekil 2.1) ile değiştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2.1 RPLidar S1 

 

Yapılan Simülasyon testlerinde görülen bir diğer eksiklik de aracın yolu ortalamada 

görülen hatalardı. Bu sebeple yolu ortalama algoritmasının iyileştirilmesi amacıyla aracın 

sağ arka kısmına TFmini Lidar (ToF) tek boyutlu lidar (Şekil 2.2) takılmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.2 TFmini Lidar (ToF) 

 

Araç kontrol sisteminde yaptığımız testler sonucunda daha optimize bir sistem 

olması açısından gaz/fren kontrolcüsünün kaldırılmasına karar verilmiştir. Gaz ve fren 

işlevleri araç kontrol ünitesi kontrolcüsüne dahil edilmiştir.  
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Planlanan bütçe dışında 2 kalem alım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kalemler RPLidar 

S1 ve TF Mini 1d Lidar’dır. Bu alımlar aracın simülasyon ve fiziksel testleri sonrası ihtiyaç 

duyulmuş olup temin edilmiştir. Planlanan ve Gerçekleşen bütçe Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de 

belirtilmiştir 

 

Tablo 2.1Planalanan Bütçe 

Planlanan Bütçe Tablosu 

Mekanik Elektronik Otonom 

Gövde 20000 

TL 

BLDC HUB 

Motor ve 

Motor Sürücü 

8000 

TL 

RPLIDAR A2M8 8000 

TL 

Şase 30000 

TL 

Direksiyon ve 

Fren Sistemi 

1500 

TL 

ZED 2 Kamera 8700 

TL 

Mekanik 

Ön Düzen 

10000 

TL 

Batarya ve 

BYS 

15000 

TL 

Dell XPS15(Algoritmaların 

koştuğu Laptop) [5] 

17900 

TL 
  

Araç Kontrol 

Sistemi 

1000 

TL 

  

  
Çeşitli 

Elektronik 

Parçalar 

5000 

TL 

  

TOPLAM: 124.100 TL 

 

Tablo 2.2 Gerçekleşen Bütçe Tablosu 

Gerçekleşen Bütçe Tablosu 

Mekanik Elektronik Otonom 

Gövde 20000 

TL 

BLDC HUB 

Motor ve 

Motor Sürücü 

8000 

TL 

RPLIDAR S1 7258 

TL 

Şase 30000 

TL 

Direksiyon ve 

Fren Sistemi 

1500 

TL 

ZED 2 Kamera 8700 

TL 

Mekanik 

Ön Düzen 

10000 

TL 

Batarya ve 

BYS 

15000 

TL 

Dell XPS15(Algoritmaların 

koştuğu Laptop) [5] 

17900 

TL 
  

Araç Kontrol 

Sistemi 

1000 

TL 

TF Mini LiDAR (ToF) 

Lazer Mesafe Sensörü 

494 TL 

  
Çeşitli 

Elektronik 

Parçalar 

5000 

TL 

  

TOPLAM: 124.852 TL 
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3. Araç Özellikleri 

 

3.1. Gövde 

3.1.1. Gövde Tasarımı 

 
Gövdenin tasarımı, takım tarafından yapılan tüm tasarım ve üretim süreçleri için hem 

endüstriyel tasarımlar hem de yol hakimiyeti kolaylığı için küçük ölçeklerde tasarlanmıştır. 

Tasarımın her adımı Şekil 3.1,-3.8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Araç Tasarımının İlk Aşaması 

Şekil 3.2 Araç Tasarımının İkinci Aşaması 

Şekil 3.3 Araç Tasarımının Üçüncü Aşaması 
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Şekil 3.4 Araç tasarımının dördüncü aşaması 

Şekil 3.5 Aracın son tasarımı 

Şekil 3.6 Aracın önden görünüşü 
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Gövde Ölçüleri: 

Yükseklik: 1250 mm 

Genişlik: 1300 mm 

Uzunluk: 3150 mm 

  Aracın üstten ve arkadan görünümleri Şekil 3.9 ve Şekil 3.10'da gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3.9 Aracın üstten görünüşü 

Şekil 3.7 Aracın sağ arkadan görünüşü 

Şekil 3.8 Araç yan hat uyum tasarımı 
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3.1.2. Gövde Aerodinamik Analizi 

     Aerodinamik analiz için Flowdesign program kullanılmıştır. Analizin ana konusu bir 

rüzgâr tüneli geometrisi tanımlamak ve ardından bir çıkarma komutu yapmaktır. Rüzgâr 

tüneli boyutları 13 m uzunluk, yaklaşık 4 m genişlik ve 3,5 m yüksekliktedir. Daha sonra 

mesh işlemi tamamlanmıştır. Burada ilk olarak hız girişi (18 m/s), duvarlar (üst ve yanlar), 

yol, simetri ve araç gövdesi olan rüzgâr tünelinin sınır değerleri girilmiştir. Aracın ön bölüm 

alanı 1.30 m2'dir. Veriler Şekil 3.11’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.11 Araç aerodinamik analizi 

Şekil 3.10 Aracın arka görünüşü 
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Sonuçlar: 

Sürükleme Katsayısı: 0.31  

Sürüklenme Kuvveti: 86 N 

 

 

3.2. Şasi 

Yarışmanın ana konusu olan otonom sürüş için mekanik tasarım olarak göz önünde 

bulundurulan unsurlardan biri de ağırlıktır. Şasinin ağırlığını azaltmak için kompozit 

malzemeler kullanılmıştır. Bu amaçla şasi için literatür araştırması yapmaya başlandı. Bu 

araştırmalardan sonra sandviç model olarak karbon fiber ve airex sert sünger kullanmaya 

karar verildi. Ardından şasi tabanı için düz bir karbonfiber plaka tasarlandı ve analiz edildi. 

Karbon fiber ve airex köpüğün sandviç görünümü Şekil 3.12 ve Şekil 3.13’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.12 Karbon fiber ve airex köpüğün sandviç görünümü 

 
Şekil 3.13 Karbon fiber ve airex köpüğün sandviç görünümü 
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Gerekli mukavemet testleri yapıldığında başarılı sonuç alınamamıştır, ardından karbon fiber 

plaka dikey çubuklarla desteklenmiştir, plakaya paralel şekilde montajlanmıştır. Şekil 3.14 ve 

Şekil 3.15'te paralel karbon fiber kompozit malzeme takviyeleri gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.14 Taban plakası üzerinde dikey çubuk görünümü 

 

 
Şekil 3.15 Dikey çubuklar ve dikey salıncaklı tutucu parçalar 
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    Çubukları ve plaka daha mukavemetli olması için iç içe geçecek şekilde üretildi. 

Şekil 3.16 ve Şekil 3.17'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.16 İç içe geçebilecek form olarak dikey çubuklar 

 
Şekil 3.17 Taban plakasında iç içe geçen yerler görünümü 

 

    Gerilmelerin en çok oluştuğu karbonfiber bağlantı noktaların karbonfiber ile 

desteklenmiştir. Karbon fiber destekler Şekil 3.18'de gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.18 Karbon fiber destekler taban plakasındaki görünümü 

 

 

    Direksiyon bağlantısında destek olarak kullanılan roll bar tasarımı Şekil 3.19 ve 

Şekil 3.20'de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.19 Roll bar görünümü 

 

 
Şekil 3.20 Dikey destekler ile roll bar görünümü 

 

    

 

 Tüm parçalar bir araya getirildikten sonra ANSYS Static Structural ile yapısal analiz 

yapılmıştır ve sonuçlar tasarımın bu koşullarda yeterince dayanıklı ve güvenli olduğunu 
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göstermiştir. Toplam deformasyon 1 mm'nin altındadır ve maksimum eşdeğer gerilme 70 

MPa'ya yakındır. Analiz sonuçları Şekil 3.21 ila Şekil 3.28'de gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.21 Kuvvetler ve sabit destekler 

 

 
Şekil 3.22 Airex yalın malzeme görünümü 
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Şekil 3.23 Karbon fiber malzeme görünümü 

 

 

 
Şekil 3.24 Alüminyum 6063 T6 malzeme görünümü 
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Şekil 3.25 FR-4 malzeme görünümü 

 

 

 
Şekil 3.26 Mesh görünümü 1mm (Üst) 
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Şekil 3.27 Toplam deformasyon görünümü (Üst) 

 

 

 

 
Şekil 3.28 Maksimum stres görünümü (üst) 
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 Üretim aşamasında 80 kg/m3 yoğunluğunda ve kalınlığı 20 mm olan malzeme 

olarak Airex süngeri tercih edilmiştir. (Şekil 3.29) 

 

Şekil 3.29 Airex C70 PVC Köpük 

 

 Airexi lamine etmek için çift eksenli karbon fiber 600 gr ve twill karbon fiber 400 gr 

kompozit malzeme kullanılmıştır. Bu yöntemi kullanmanın ana fikri, çift eksenli +45 ve -45 

derece yönlendirme ile daha fazla eksende mukavemet elde etmek ve twill örme karbon 

elyafın ters yönde kullanımı ile desteklemektir. Görünümleri Şekil 3.30 ve Şekil 3.31'de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.30 Biaxial karbon fiber 

 

 
Şekil 3.31 Twill karbon fiber 
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Üretim aşaması: 

 

Üretim aşamasında karbon fiber ve Airex esaslı malzemeler kullanılmıştır. Üretim 

yöntemi olarak elle yatırma ile vakum yöntemi kullanılmıştır. Salıncak ve rollbar tutucular 

için FR-4 malzemesi Cnc freze tezgâhı ile işlenmiştir. Şekil 3.32-3.43 aralığındaki görsellerde 

verilen iki plaka vakumlanmıştır. 

 

 
Şekil 3.32 Dikey destek plaka 

 

 
Şekil 3.33 Taban plakası 

 

 
Şekil 3.34 İlk malzeme olarak Peel ply 
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Şekil 3.35 Biaxial karbon fiber ilk katman 

 

 

 
Şekil 3.36 Ana malzeme Airex C70 

 

 
Şekil 3.37 El yatırma işlemi twill karbon fiber 
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Şekil 3.38 Sandviç modelinin son kısmı 

 

 
Şekil 3.39 Peel ply üst katman için 

 

 
Şekil 3.40 Reçine epoksiyi emmek için delikli naylon 
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Şekil 3.41 Vakum başlamadan önce battaniye serimi 

 

 
Şekil 3.42 Vakum bandı ile kapatılmış vakum naylonu 

 

 
Şekil 3.43 Tüm işler bittikten sonra vakum başladı 
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Kat yönümüz simetriktir. Çift eksenli, twill +45, airex, twill-45, çift eksenli gibidir. 

Airex kalınlığı 20 mm, tüm karbon fiberler reçine epoksi ile buluştuğunda toplam kalınlık 2 

mm olarak ölçülmüştür. Vakum işleminden sonra taban plakasının toplam kalınlığı 22 mm 

olarak ölçülmüştür. Vakum işleminden sonra iki plakanın dwg dosyalarına göre freze tezgahı 

ile kesilmiştir. Şekil 3.44'te kesme işlemi görünümü verilmiştir. 

 
Şekil 3.44 Kesim işleminden sonra dikey çubuk görünümü 

 

Kesim işleminden sonra şasenin tüm parçaları Lego oyuncak gibi toplanmıştır. Şasinin 

çıplak formu Şekil 3.45'te verilmiştir. 

 

Şekil 3.45 Şasinin toplanan formu 
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Sonraki aşama, kulakları kesmek ve salıncaklar ile bağlantılarını tasarıma göre bir 

araya getirmek olmuştur. Malzeme FR-4'tür. Şekil 3.46, Şekil 3.47 ve Şekil 3.48'de bu süreç 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.46 Frezeleme işleminden sonra kulaklar 

 

 
Şekil 3.47 Frezeleme işleminden sonra kulaklar 
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Şekil 3.48 Şasi üzerinde montaj çalışmaları 

 

   Şasinin roll bar ile birleştirilmiş hali Şekil 3.49’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.49 Tutucularla birleştirilmiş roll barlar 

 

Şasi üretimi sonucunda analiz çıktılarımız test sürüşünden gelen sonuçları doğrulanmıştı. 
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3.3 Karbon Fiber Jant 

 
 Araç üzerinde karbon fiber jantlar kullanılmasına karar verilmiştir. Jantlara ait 

tasarımlar tamamlanarak devamında gerekli mukavemet analizleri yapılmıştır. Analiz, 

ANSYS R2020 R1 © Statik Yapı üzerinde, 1.5 mm mesh boyutunda gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 1.1.'de basit bir serbest cisim diyagramı gösterilmektedir. Janta etki eden farklı kuvvet 

türlerinin yanı sıra, kopma kuvvetlerinin bileşkesi olan momenti gösteren, kuvvetlerin kesin 

değerleri hesaplanmıştır. 

Bu durumda %20 eğimli bir eğimde aracı hareketsiz tutmak için tekerlekte elde edilen 

tork (11,3°), 

𝑇𝐹𝑟𝑒𝑛𝑙𝑒𝑚𝑒= mg sin(11,3°).r 

burada m aracın kütlesi, g yerçekimi sabiti ve r jantın jant ekseninden lastiğin yere değen dış 

kısmına kadar olan yarıçaptır. 

𝑇𝐹𝑟𝑒𝑛𝑙𝑒𝑚𝑒= 19.2Nm 

 
Acil frenleme için araçta kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) yoktur. 

 

 

20° 

Şekil 3.50 Serbest Cisim Diyagramı Kuvvet Dağılımı 
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Tekerleğin kayması hesaplanırken, kuru asfalt ve düşük sürtünmeli kauçuk için kinetik 

sürtünme katsayısı yaklaşık 0,698 olarak kabul edilmiştir. 

=  

 = Tekerleği etkileyen normal kuvvet  

=  

 

3.3.1 Yanal Kuvvet 
 

Viraj alma durumunda, merkezcil kuvvet aracı devirme eğiliminde olduğu için ağırlık 

dağılımı değişir. Dış janta daha fazla kuvvet uygulanır, devrilmeye neden olan merkezcil 

kuvvet olarak tanımlanır. 

𝐹𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑅
 

R, köşenin dönüş yarıçapı, v aracın hızı ve kütlesi m olduğunda hızın 60km/sa = 17m/s 

olduğu varsayıldığında, devrilmeden hemen önce momentlerin dengesi için: Fc · ycm = 

mg · Xcm 

𝐹𝑐 =
250(17)2

𝑅
.(325/2) = 200*9.8*(122/2) 

R 39 m olarak bulunabilir; R'yi 𝐹𝑐 geri koyup toplam kuvveti 4'e bölerek sadece 1 tekerlek 

için maksimum kuvvet bulunabilir. 

𝐹𝑐 =

250(17)2

39
⁄

4
= 463.14𝑁 

3.3.2. Radyal Kuvvet 
 

Tahmini araç kütlesi 250 kg'dır, yani statik bir konumda her bir jant 615 N radyal 

kuvveti kaldırabilmelidir. Şekil 3.51’de analizde uygulanan kuvvet değerleri gösterilmiştir. 

Şekil 3.52’de kuvvetin etki ettiği alan analiz programında pembe renk ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.52 Düğüm Kuvveti Değeri Şekil 3.51 Düğüm Kuvveti Diyagramı 
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3.3.3. Döndürme Kuvveti 

Maksimum moment yavaşlama esnasında 359N  x 0.2m  = -71800N.mm  kadardır. 

Ve dönme momenti 370N  x 0.2m  = 103N.m = 73000N.m  değerine eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Uygulanan Basınç 
 

Jant ve lastik arasında hava basıncı vardır, normalde 7 bar civarında hava uygulanır 

ancak aşırı önlemler için analizde 10 bar hava veya yaklaşık 1.05 MPa uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Mesh Boyutu ve Kalitesi 

Analizlerde kullanılan mesh boyutları analizlerin doğruluğunu arttırmada oldukça önemlidir. 

ANSYS R2020 R1 © üzerinde, 2.0mm element boyutu alınmış, toplam 19.336.112 düğüm ve 

9.89.904 element ile sonuçlanan otomatik ikinci dereceden bir ağ oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 3.54 Moment Değeri Şekil 3.53 Moment Diyagramı 

Şekil 3.55 Uygulanan Basınç Diyagramı 
Şekil 3.56 Uygulanan Basınç Miktarı 
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3.3.6. Uygulanan Yükler  
 

Herhangi bir eksiklik veya hesaplama hatasını telafi etmek için tüm değerler için 1.5 

güvenlik faktörü alınarak, tüm yükler Tablo 3.1'de gösterilmektedir. 

 

 

Tablo 3.1 Güvenlik Faktörü Eklenmiş Değerler 

 

 

 

 

 

Yük Tipi Güvenlik Faktörü Eklenmiş Değer Birim 

Radial Force 920 N 

Lateral Force 698 N 

Brake Force 642 N 

Moment (𝑖̂) -85000 N.m 

  Moment (�̂�) 74000 N.m 

Air pressure 1,05 MPa 

Şekil 3.57 Mesh İstatistikleri ve Sonuç 
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Karbonfiber Jant Analiz Sonuçları 

Karbon fiber jant tasarımı üzerinde yapılan analizler maksimum stres ve deformasyon 

değerlerini göstermektedir. Şekil 3.58-3.60 aralığındaki görsellerde analize ait mukavemet 

sonuçları gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.58 Stres analizi sonucu, Maksimum değer 444.06MPa'dır 

Şekil 3.59 Deformasyon analizleri sonucu, Maksimum değer 4.244 

Şekil 3.60 Gerinim analizi sonucu, Maksimum değer 0.0159mm/mm'dir. 0.00.0123mm/mm. 
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3.4. Direksiyon Sistemi 
 

Bir direksiyon sistemi, direksiyon simidi ve hareketi direksiyon simidi üzerinde 

taşımaktan sorumlu kolondan oluşmaktadır. Yarış esnasında sürücünün dairesel hareketi 

kolonlar ve dişliler vasıtasıyla yatay düzleme taşınır ve hareket sağlanır. Bu sütun genellikle 

kremayer tipi veya döner bilyeli dişli kutularıdır. Kremayer dişli kutuları üzerinde daha kolay 

değişiklik yapılabileceği ve otonom araca daha kolay adapte edilebileceği düşünüldüğünden 

araç üzerinde kullanmak için bu tipteki bir dişli kutusu seçilmiştir. 

Direksiyon sisteminin otonom şekilde kullanılması için üzerinde değişiklik yapılması 

gerekliydi. Hazır olarak alınan kremayer tipi direksiyon siteminin üzerinde değişiklikler 

yapılarak araç üzerinde kullanılmıştır. Direksiyon sistemi üzerine yön vermek ve komutları 

iletmek için bir step motor takılmıştır. Step motordan alınan komutların sisteme iletilmesi için 

bir zincir-dişli sistemi kullanılmıştır. Step motorun gücünü belirlemek için dinamometre ile 

yapılan manuel hesaplamalarda ve deneysel testlerde pinyon dişlilerini çevirebilmek için 7 

N.m torka sahip bir step motorun yeterli olabileceği tespit edilmiştir. Tasarımı tamamlanan 

zincir-dişli ve step motor bağlantısı Şekil 3.61’de belirtilmiştir. 

Zincir dişli sisteminde kullanılan 1/2, 1/4 ve 1/6 oranlarda dişliler ile pinyondaki devir 

sayısını arttırmaktadır. Step motor üzerinde 7 diş sayısına sahip çark bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 3.61 Direksiyon sisteminin tamamlanmış CAD çizimi 

 
Şekil 3.62’de zincir dişli mekanizmasının üretilmiş, montajlanmış ve test edilmiş hali 

görülmektedir. 

Üretimi tamamlanan ve montajlanan tam sistem Şekil 3.63’te gösterilmiştir. Direksiyon 

sistemi yük altında da test edilmiş olup başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  
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Şekil 3.62 Zincir dişli mekanizması 

Şekil 3.63 Bağlantıları tamamlanmış direksiyon sistemi 
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3.5. Cam  
 

 Seçimlerimizde aracın tüm parçalarının yüksek verimli olması ve aracın 

performansına verimlilik katması hedeflenmiştir. Bu nedenle araç camlarının imalatında 

ihtiyaçlarımıza uygun birçok mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olduğu için pleksiglas cam 

tercih edilmiştir. 

 

 Pleksiglas akrilik olarak da adlandırılır ve polimetil metakrilattan yapılmış bir plastik 

türüdür ve genellikle levhalar halinde yapılır, hafifliği ve kırılmaya karşı direnci nedeniyle 

geleneksel cam yerine kullanılır. Polikarbonat, Lexan, akrilik, kopolyester ve şeffaf polivinil 

klorür veya PVC, pleksiglasın örnekleridir. Günümüzde pleksiglasın çeşitli alanlarda 

kullanıldığını görüyoruz. 

• Protez 

• Uçak pencereleri 

•Solar paneller 

• Motosiklet Kaplamaları 

 

Bahsedildiği gibi, pleksiglas yeterli özelliklere ve avantajlara sahiptir. Bu özellik ve 

avantajlardan birkaçı şu şekildedir: 

• Çok esnektir ve kırılmaz. 

• Kalıp kullanılarak kolaylıkla üretilebilir ve montajı kolaydır. 

• 0.93 geçirgenlik değerine sahiptir. Cam ise 0.80 ile 0,90 arasında bir geçirgenlik faktörüne 

sahiptir. 

• Parlamayı azaltır ve netliği artırır. 

• Bazı kimyasallara karşı önemli bir dirence sahiptir. 

Üretim yöntemi: 

Tasarıma göre camlar için gerekli ölçüler alınmıştır ve cam üretimini kolaylaştırmak için 3 

farklı kalıp (ön, sağ ve sol) yapılmış, Cam elyafı ve jelkot kullanılarak üretilmiş ve jelkot 

katılaşana kadar bekletilmiştir. Pleksiglas levhanın bir kısmı kalıba yerleştirilmiştir ve hazır 

olana kadar fırına konulmuştur. Aşağıdaki şekiller imalat sonrası kalıbı ve ürünü 

göstermektedir. 
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3.6. Porya Tutucu 
 

Motor Porya Tutucusu: Bu parça salıncak ile motor arasında bağlantı kurmak 

amacıyla tasarlanmıştır. Cidar kalınlığı 30 mm boyu ise 200 mm’dir. Ön düzlemde görülen 5 

adet M8 cıvata deliği ile motorun kapak parçası tutturulmaktadır. Altta ve üstte 2’şer tane 

olmak üzere yanal düzlemde toplamda 4 adet M8 cıvata deliği mevcuttur, bu deliklerin amacı 

ise salıncak kollarıyla bağlantı kurmaktır. Motor porya tutucumuzun görünüşü Şekil 3.66’da 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.66 Motor porya tutucusu 

 
Tasarım süreciyle eş zamanlı giden simülasyon aşamasında ise poryanın belirli girdi 

değerleri altında gerilme ve deplasman değerleri saptanmıştır. Girdi değeri olarak 1000 N alt 

Şekil 3.65 Cam Elyaf Kalıp 
Şekil 3.64 Pleksiglas 

Pencereli Gövde 
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ve üst salıncak bağlantılarına kuvvet verilmiştir. Ön düzlemde bulunan 5 cıvata deliği sabit 

mesnet olarak kabul edilmiştir. Ayrıca yatay eksende 50 Nm moment uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Şekil 3.67, Şekil 3.68, Şekil 3.69 ve Şekil 3.70’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.67 Analiz girdi değerleri 

 

 

 
Şekil 3.68 Deplasman değerleri 
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Şekil 3.69 von Mises gerilme değerleri 

 

 

 

 
Şekil 3.70 Güvenlik katsayısı dağılımı 
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Motor poryasında maksimum gerilme ortadaki cıvata deliğinde yaklaşık 25 MPa 

olarak gözlemlenmiştir. Maksimum deplasman değeri ise momentten kaynaklı olmak üzere 

alt bacaklarda 0.024 mm olarak gözlemlenmiştir. Poryanın güvenlik katsayısı her noktada 15 

olarak elde edilmiş olup, sonuç olarak malzeme güvenlidir. Motor poryasının malzemesi 

analiz aşamasında Alüminyum 7075 T6 olarak öngörülmüştür. Değerlerin güvenli çıkması 

neticesinde ise aynı malzeme ile üretimi tamamlanmıştır. 

Ön Takım Porya Tutucu: Bu parça önde bulunan iki tekerlekte ve arkada bulunan bir 

tekerlekte kullanılmaktadır. Bu poryanın amacı fren kaliperleri ile direksiyon sistemini 

birbirine bağlamaktır. Ayrıca alt ve üst delikler sayesinde salıncak kollarıyla bağlantı 

kurmaktadır. Tasarımın görseli Şekil 3.71 ve Şekil 3.72’de gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Şekil 3.71 Ön takım porya tutucusu 

Şekil 3.72 Ön porya tutucu parçası teknik çizim 
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Porya tutucusunun bağlantı noktaları Şekil 3.73 ve Şekil 3.74’te gösterilmiştir. 

 

 
Ön düzen porya tutucusu analiz sonuçlarıyla güvenilir hale getirilmiştir. Düşey yönde 

1000 N ve motor poryasına benzer şekilde kuvvetler ve moment uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Şekil 3.75, Şekil 3.76 ve Şekil 3.77’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.74 Fren ve direksiyon bağlantı noktaları 

Şekil 3.73 Jant ve salıncak bağlantı noktaları 
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Şekil 3.75 Ön düzen porya tutucusu von Mises gerilme değerleri 

Şekil 3.76 Ön düzen porya tutucusu maksimum gerilme değerleri 

Şekil 3.77 Ön düzen porya tutucusu deplasman değerleri 
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Analiz sonuçları neticesinde maksimum gerilme değeri alt salıncak bağlantı 

noktasında yaklaşık 45 MPa olarak bulunmuştur. Deplasman değeri ise verilen moment 

değerinden kaynaklı olmak üzere kollarda maksimum 0.022 mm olarak bulunmuştur. Bu 

sonuçlar neticesinde parça güvenli olarak değerlendirilmiş ve üretimi başlamıştır. Malzemesi 

motor poryasında da kullanılan Alüminyum 7075 T6 olarak belirlenmiştir. 

 

3.7. Farlar 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılabilecek 

araç gövde tasarımına uygun far kullanımı düşünülmüştür. Bu çerçevede oluşan fikirler ile 

araca önden bakıldığında bir çift göz izlenimi verebilecek kare şeklinde farlar ile birlikte 

aracın hatlarını ortaya çıkartacak ve keskin iddialı bir görüntü kazandıracak hafif eğik çizgi 

şeklinde far kullanımına karar verilmiştir. Bununla birlikte kabukta yer alan, araca arkadan ve 

yandan bakıldığında özgün bir yapı olarak meydana gelen çıkıntıya boyut kazandırmak 

amacıyla arka farlar da Şekil 3.79’daki gibi kullanılmıştır. Günlük hayatta kullanılan araçlara 

benzemesinde etkisi büyük olan farlar için tasarıma uygun olacak şekilde araç üzerinde far 

yerleri açılmıştır. Tasarıma uygun olarak alınan farlar araç üzerine yerleştirildiğinde 

günümüzdeki araç tiplerine eşdeğer olması ve günlük kullanıma uygun olması EVA 

Otonom’u diğer araçlardan farklı yapan bir özelliktir.  

Araç tasarımına uygun olan optimum far görseline karar verilen farlar 12V ile 

çalışmaktadır. 

 

 

 
Şekil 3.78 Araç ön far görünümü 
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Şekil 3.79 Araç arka far görünümü 

 

 

 

3.8. Koltuklar 
 

Otonom araçta kullanılması planlanan koltuklar sparco sprint modelidir. Bu modelin 

kullanılmasının temel nedeni diğer koltuklara göre dayanıklı ve hafif olmasıdır. 

Koltuğun Genel Özellikleri: 

• Yükseklik: 86 cm     

• Genişlik: 52 cm 

• Uzunluk: 55 cm 

• Ağırlık: 9,2 kg 

Koltuğun montajı ekte verilen görseldeki gibi planlanmaktadır 

 

 

Şekil 3.81 Sparco Sprint Koltuk 

 

 
Bu yıl otonom araç yeniden üretildiği için kullanılacak koltuğa yükseltme platformu 

tasarlandı ve üretimi yapıldı. Yapılan platformun tasarım görseli şekil 3.82 ve şekil 3.83’te 

bulunmaktadır. 

Şekil 3.80 Şasi ile montajlanmış koltuk görünümü 
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Şekil 3.82 Koltuk bağlantı parçası ve koltuk 

 
Şekil 3.83 Koltuk şasi bağlantı parçası 

 
      Platform malzemeleri: 

• 30x20 Demir profil 

• 2.5x350 Demir Kaynak elektrodu   

• M8x30 4 adet cıvata 

• M8 4 adet somun 

• M8 8 adet pul 

 

3.9. İç Dizayn 
 

Aracın iç kısmında önde karbon fiberden bir konsol üretmesi planlanmaktadır. Bu 

konsol üzerinde bir ekran ve aynı zamanda isteğe uygun buton ve tuş yerleri yer almaktadır. 

Konsola konulacak ekran sayesinde yolcunun araç ile ilgili hız bilgilerine de ulaşabilir olması 

hedeflenmektedir. Aracın iç tasarımında önceliğimiz konfor ve sadeliği bir arada tutmak 

olmuştur. 
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Şekil 3.84 Konsol Tasarımı 

Tasarımı tamamlanan bu konsol vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiş İçeriğinde cam fiber ve 

karbon fiber malzeme kullanılmıştır. Tasarımın kalıbı ilk etapta köpük malzemeden alınmış 

ve üzerine bant ile kaplanan köpük kalıp daha sonrasında vakumlanarak son hali verilmiştir. 

 

 

3.10. Elektronik Direksiyon Sistemi  
 

Aracın otonom şekilde hareket edebilmesi için elektronik direksiyon sistemi (steer by wire) 

kullanılmıştır. Bu sistem step motor, step motor sürücü ve zincir dişli sistemi gibi parçalardan 

oluşmuştur. Şekil 3.85’te elektronik direksiyon sisteminin araç üzerindeki montajlanmış hali 

yer almaktadır. Aracın direksiyon sistemine step motor ve sekiz kademeli dişli eklenmiştir. 

Dişli sistemindeki sekiz kademe sayesinde step motorun gücü ve hızı istenilen şekilde 

değiştirilebilmektedir. Step motor ve dişli sistemi zincir vasıtasıyla hareket etmektedir. Step 

motorun kontrolünü sağlamak için 24 V bir step motor sürücü kartı kullanılmıştır. Şekil 3.85’ 

te step motor sürücünün araca montajlanmış hali yer almaktadır. Bütün elektronik direksiyon 

sistemi için gerekli olan enerji bataryadan alınmıştır. 
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Şekil 3.85 Elektronik Direksiyon Sistemi 

 

 

Direksiyondan konum bilgisi almak için dişli sistemine encoder eklenmiştir. Encoder 

den gelen geri bildirim ile direksiyon açısı konumu gibi veriler otonom sürüş algoritmasına 

dahil edilmiştir. Step motor sürücü nün kontrolü otonom sürüş algoritması tarafından kontrol 

edilen AKS tarafından sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Elektronik Fren Sistemi  

Araçta otonom frenleme işlemi için elektronik fren sistemi (brake by wire) 

kullanılmıştır. Araçtaki hidrolik fren sistemine servo motor ve bazı mekanik parçalar entegre 

Şekil 3.86 Step Motor Sürücüsü 
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edilmiştir bu sayede fren sistemi elektronik olarak kontrol edilmiştir. Servo motordaki 

dairesel hareket doğrusal harekete çevrilmiştir.  Şekil 3.87’de elektronik fren sistemi yer 

almaktadır. 

 

Şekil 3.87 Elektronik Fren Sistemi 

Seçilen servo motor yüksek tork değerlerine sahip olacak şekilde seçilmiştir. Hidrolik 

fren pompasına bağlı olan kolun üzerindeki delikler sayesinde oluşturulacak tork istenilen 

seviyeye ayarlanmıştır. Servo motorun kontrolü otonom sürüş algoritması tarafından kontrol 

edilen AKS tarafından sağlanmıştır. Yüksek torka sahip olan bu servo motorun enerjisi 

bataryada bulunan 5 V converter ile sağlanmıştır.  

 

3.12. Elektronik Motor Kontrol Sistemi  
 

Araçta otonom sürüş yapabilmek ve elektrik motorunu harekete geçirmek için 

elektronik motor kontrol sistemi kullanılmıştır. Aracın hareketi BLDC motor ile sağlanmıştır. 

BLDC motoru kontrol etmek için BLDC motor sürücü kullanılmıştır. Şekil 3.88’de BLDC 

motor sürücü yer almaktadır.  

BLDC motoru kontrol eden motor sürücünün kontrolü, otonom sürüş algoritması 

tarafından kontrol edilen AKS tarafından sağlanmıştır. BLDC motor sürücü üzerinde ve AKS 

de CANBUS haberleşme protokolü bulunmaktadır. Motor sürücü ve AKS sistemi CANBUS 
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üzerinden haberleşmektedir. AKS tarafından üretilen veri BLDC motor sürücüsüne 

iletilerek motorun hareketi sağlanmıştır.  

 

Şekil 3.88 BLDC Motor Sürücü 

 

3.13. BLDC Motor   
 

Aracın hareketini sağlamak için kendi tasarımımız olan yüksek verimli dışsal 

rotorlu BLDC motor kullanılmıştır. Araçta kullanılmak üzere iki farklı BLDC 

motor tasarımı yer almaktadır. İki farklı motor tasarımı ve üretimi takımımız tarafından 

yapılmıştır. İki farklı opsiyon olan motorlardan birisi tekerlek içi dışsal rotorlu BLDC motor 

diğeri ise Dışsal rotorlu BLDC motor dur. İkinci opsiyon olan diğer motor üretim 

aşamasındadır. Gerekli testler yapıldıktan sonra nihai motora karar verilecektir. Şekil 3.90’da 

ikinci BLDC motor tasarımının render görüntüleri yer almaktadır.  
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Şekil 3.89 Tekerlek İçi Dışsal Rotorlu BLDC Motor 

 

Şekil 3.90 İkinci BLDC Motor Tasarımı 

 

 

 

Tablo 3.2 BLDC Motor Özellikleri 

Parametre  Değer  Birim  

Motor Tipi  Fırçasız DC motor  -  

Rotor Pozisyonu  Dışsal rotorlu  -  

Slot Sayısı  30  -  

Kutup Sayısı  32  -  

Nominal Güç  4000  Watt  

Maximum Güç  7000  Watt  

Ortalama Tork  100  Nm  

Verimlilik  90  %  

Ortalama Hız  400  RPM  

Kontrol Tipi  DC  -  
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Tablo 3.3 Tekerlek İçi BLDC Motor Özellikleri 

Parametre  Değer  Birim  

Motor Tipi  Tekerlek İçi Fırçasız DC motor  -  

Rotor Pozisyonu  Dışsal rotorlu  -  

Slot Sayısı  36  -  

Kutup Sayısı  40  -  

Nominal Güç  3500  Watt  

Maximum Güç  8000  Watt  

Ortalama Tork  120  Nm  

Verimlilik  89  %  

Ortalama Hız  425  RPM  

Kontrol Tipi  DC  -  

  

 

 
4. Sensörler 

 
Araçta göreve uygun kullanılan sensörler lidar ve kameradır. 

 
Şekil 4.1 Araç Üzerinde Sensörlerin Yerleşimi 

 

 

Lidar (2D) 

 

Araçta RPLIDAR’ın S1 model iki boyutlu lidarı kullanılmaktadır [2]. Lidarın 40 

metre ile 0,1 metre aralığında çalışma menzili vardır. Parkur ve yarış kuralları incelendikten 

sonra göreve uygun bir lidar olduğuna karar verilmiştir. Aracın test aşaması sırasında 

karşılaşılan hatalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzun menzile sahip bir lidar tercih edilmiştir. 

Daha uzun menzilli bir lidara ihtiyaç duymamızın en büyük sebebi karşımıza çıkan engelleri 

daha önceden tespit edip bu sayede karar algoritmasının daha erkenden kararını uygulayarak 

en doğru şekilde çalışmasıdır. 40 metre mesafesi sayesinde aracın önünde ve etrafında 

bulunabilecek nesneleri algılayıp aracın göreve uygun kararı vermesini sağlanmaktadır. 2D 
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Lidar’ın araçtaki konumu Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 2D Lidar’a ait teknik özellikler Tablo 

4.1’de sunulmuştur. 

 

 
Tablo 4.1 RPLidar S1 Teknik Özellikler 

RPLidar S1 Teknik Özellikler 

Ölçüler 55x55,5x51 mm 

Ağırlık 105 gr. 

Ölçüm Menzili 0.1-40 metre, beyaz renkli ve %70 yansıtıcı objeler baz 

alınmıştır. 

Mesafe Ölçüm 

Hassasiyeti 

<5 cm 

Açısal Hassasiyet 0.45-1.35 derece, tipik 0,9 derece 

Örnekleme Süresi 0.11 ms 

İletişim Hızı 256000 bps 

Tarama Hızı 8-15 Hz, Tipik 10 Hz 

 

Lidar (1D) 

 

Simülasyondaki testlerde gördüğümüz ve açıkladığımız eksiklikleri önlemek adına 

aracın sağ arka kısmına bir adet TFmini-S LiDAR tek boyutlu lidarı takılmasına karar 

verilmiştir [3]. Bu lidarı kullanmamızın sebebi araç yolda ilerlemeye devam ederken dönüş 

sonrası aracın burun tarafı ne tarafa doğru çapraz olduğunu veya duvara yakın olup 

olmadığını algılamak içindir. Araçta kullanılacak TFmini-S LiDAR’ın 12 metre ile 0,3 metre 

aralığında çalışma menzili vardır. 1D Lidar’ın araçtaki konumu Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

[5]. 1D Lidar’a ait teknik özellikler Tablo 4.2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.2 TFmini-S Lidar Teknik Özellikler 

TFmini-S Lidar Teknik Özellikler 

Ölçüler 42x15x16 mm 

Ağırlık 4,7 gr. 

Ölçüm Menzili 0.3-12 metre, beyaz renkli ve %90 yansıtıcı objeler baz 

alınmıştır. 

Mesafe Ölçüm 

Hassasiyeti 

<1 mm 

Örnekleme Süresi 0.11 ms 

Frekans 100 Hz 
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Kamera 

 

Araçta Zed 2 kamera bulunmaktadır [4]. Kameranın araçtaki konumu Şekil 4.1’de 

gösterilmiştir. Aracın etrafını daha kolay algılayabilmesi için daha geniş açılı kamera tercih 

edilmiştir. Zed 2 kameranın 120 derece genişlikte bir görüş açısı vardır. Kamera seçilirken 

parkura, yarış kurallarına uygun ve görüntü işlemede performanslı çalışabilen bir kamera 

olmasına dikkat edilmiştir. Kameraya ait teknik özellikler Tablo 4.3’te sunulmuştur. 

 

 
Tablo 4.3 Zed 2 Kamera Teknik Özellikler 

Zed 2 Kamera Teknik Özellikler 

Ölçüler 175x30x33 mm 

Ağırlık 124 gr. 

FPS 100 Hz'e kadar 

Algılama menzili 0.2-20 m 

FOV 110° (H) x 70° (V) x 120° (D) 

 

 

Enerji Takip Sistemi 

 

Araçta sürekliliğin ve sürüş güvenliğinin sağlanması için sistemi kontrol eden birçok 

sensör bulunmaktadır. Takımın öncelikli olarak ihtiyaçları belirlemesi ve sonrasında planlama 

yapması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; motor sürücü, motor, araç hızı ve diğer elektronik 

komponentlerin denetimi hususunda karar alınmıştır.  

    Motor sürücüsü, araç üzerinde bulunan HUB motorun kontrolünü 

gerçekleştirilmektedir. Otonom sürüş esnasında düşük hızlarda seyredileceği ve genellikle 

dur-kalk işlemi gerçekleştirileceğinden motor ve sürücü üzerinde önemli derecede güç 

harcanışı meydana gelecektir. Harcanan güç sonrasında sistemlerde sıcaklık artışı meydana 

gelecektir. Sistemin sürekli olarak denetlenmesi ve kritik dereceye ulaşmadan müdahale 

edilmesi planlanmaktadır. 

  Görev esnasında otonom aracın ortalama süratinin 5 km/h olması planlanmaktadır. Bu 

doğrultuda negatif yönde eğimin olduğu durumlarda aracın hızlanmasını önlemek adına, 

aracın hız bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Hız bilgisine sahip olabilmek için, HUB motor 

içerisinde bulunan sensörlerden veri alarak 1 dakikalık süre içerisinde tur sayısının 

hesaplanması ve buradan RPM değerinin elde edilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek veriler 

kapsamında hız bilgisi hesaplanacak ve sistemin denetimi sağlanacaktır. 

  Otonom araçta, temel elektronik komponentlerin yanı sıra ihtiyaç dahilinde 

kullanılabilecek diğer sistemler de mevcuttur. Far ve fan sistemleri bunların birkaç örneğidir. 
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Sistemde denetim sağlandığı gibi meydana gelebilecek sorunlara karşı çözüm sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yerli olarak enerji takip sistemi tasarlanmıştır.  

 

 

Şekil 4.2 Eneji Takip Sistemi CAD Görüntüsü 

Ön tasarım raporunda paylaşılan yerli röle kartı üzerinde geliştirmeler yapılarak enerji 

takip sistemi tasarlanmıştır. Kendisine bağlı olan cihazların akım ölçümünü 

gerçekleştirebilmekte ve gerektiği durumlarda elektrik bağlantısını kesebilmektedir. Üzerinde 

bulunan mikrodenetleyici ve CANBUS entegresi sayesinde AKS ile haberleşebilmekte ve 

kullanıcıya bilgi sağlamaktadır. 

 
Şekil 4.3 Enerji Takip Sistemi Üretim Sonrası Görüntüsü 

 

Enerji takip sisteminin 3D CAD görüntüsü Şekil 4.2’de, üretim sonrası montajlanmış 

görüntüsü Şekil 4.3’te sunulmuştur. Kartın testleri devam etmekle birlikte sistem içerisinde 

test edildikten sonra araçta kullanılması hedeflenmektedir. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 
Araç kontrol ünitesi, donanım olarak 1 adet AKS kartı ve 2 adet Takımımızın özgün 

tasarım ve üretimi olan Evaduino 

kartından oluşmaktadır. Kurulmuş olan bu 

sistemde, AKS kartı ana kontrolcü 

(master), Evaduino kartları ise alt 

kontrolcü (slave) olarak çalışmaktadır. 

Tarafımızca lokal veya slave kontrolcü 

olarak adlandırılan Evaduino kartları, 

algoritmada kullanılan bilgileri, ilgili 

bölümlerden toplayarak, seri haberleşme 

protokolü ile master kart olarak 

adlandırılan AKS kartına iletmektedir. AKS kartı ise toplanan bu bilgileri, yine seri 

haberleşme protokolü ile ana bilgisayara ileterek, karar algoritmalarına veri sağlamaktadır.    

  Kullanılan Evaduino kartlarından ilki, aracın sağ tarafına yerleştirilen lidardan gelen 

verileri işlemekte ve ana bilgisayara seri haberleşme protokolü ile göndermektedir. Kullanılan 

ikinci Evaduino kartı ise, aracın direksiyon sisteminden sorumludur. Direksiyon sisteminde 

kullanılan encoderden gelen verileri işlemekte ve pozisyon bilgisinin AKS kartı üzerinden ana 

bilgisayara iletilmesini sağlamaktadır. Ana bilgisayardaki karar algoritmasından gelen emirler 

doğrultusunda, direksiyon sisteminde kullanılan step motoru kontrol eden motor sürücüye 

dönüş emirlerini iletmektedir. 

  Araçta kullanılan AKS kartı ise, ana bilgisayar ve diğer lokal kontrolcüler arasındaki 

bağlantıyı sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bunu seri haberleşme protokolü ile 

yapmaktadır. Bununla beraber AKS kartı, aracın gaz ve fren işlemlerinden de sorumludur. 

Ana bilgisayardan gelen emirler doğrultusunda, fren sisteminde kullanılan servo motoru 

yönetmektedir. Yine ana bilgisayardan gelen emirler doğrultusunda, aracın motorunu kontrol 

eden motor sürücüye gerekli emirleri iletmektedir. AKS kartı ve motor sürücü arasındaki 

haberleşme ise canbus protokolü ile yapılmaktadır. Bunun için AKS kartına bağlı olarak bir 

MCP2515 spi - canbus modülü kullanılmaktadır.  

Araçta kablosuz haberleşme sistemi, bluetooth ile sağlanmıştır. AKS kartında bulunan 

HC-05/06 bluetooth modülü ile, tasarlanan mobil uygulama üzerinden, aracın gaz, fren, 

direksiyon sistemi gibi bileşenleri kontrol edilebilmektedir. 

 

Şekil 5.1 Evaduino 
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Araçta bulanacak olan güçlü işleyici laptop; görüntü işleme, lidar verilerini alma ve araç 

kontrol ünitesi ile haberleşmesini sağlayarak aracın göreve uygun bir şekilde hareket etmesini 

sağlayacaktır. Otonom araçta kullanılacak laptop görev esnasında yüksek performans ve 

yüksek batarya gücüne sahip olan DELL XPS 15 modelidir [5]. Laptopta bulunan NVIDIA 

ekran kartı yarış anında yüksek performans sunmaktadır. Laptop özellikleri Tablo 7.3’te 

sunulmuştur. 

 

 

 
Tablo 5.1 Dell XPS 15 Teknik Özellikler 

Dell XPS 15 Teknik Özellikler 

İşlemci i7 9750H 2.6GHZ 

Ekran Kartı GeForce® GTX 1650 

Ram 16 GB 

Batarya 6 Hücreli 97 Wh 

 

Şekil 5.2 AKS Kartı 
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Şekil 5.3 Araç Kontrol Sistem Şeması 

 

Aracın, Araç Kontrol Sistemi (AKS) Şekil 5.3’te gösterilmiştir. Aracın merkezi 

kontrol sistemi olan bilgisayar, karar algoritmaları ve sensörler ile haberleşerek verdiği 

kararları araç kontrol ünitesine iletmektedir. Araç kontrol ünitesi ile ana bilgisayar arasındaki 

iletişim seri haberleşme protokolü ile gerçekleştirilmektedir. Araç kontrol ünitesinden gelen 

verilerin ilgili parçalara iletimi Şekil 5.3’te gösterilen araç kontrol ünitesi kartı ile 

sağlanmaktadır.  

Araç uzaktan haberleşme sistemi için mobil uygulama ile kontrol edilebilir olarak 

tasarlanmıştır. Bu sistem, araç kontrol ünitesinin üzerinde bulunan bluetooth modülü 

sayesinde mobil uygulama ile haberleşmesi sağlanarak yapılmıştır. Bu sayede mobil 

uygulama gönderdiği veriler ile aracı uzaktan başlatma ve otonom olmayan sürüş için direkt 

olarak AKS (Araç Kontrol Sistemi) parçalarına komut verebilmektedir. Mobil uygulama 

üzerinden otonom sürüş modu başlatıldığında uzaktan gönderilen veriler işlevsiz hale gelir. 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 
Aracın otonom bir şekilde hareket edebilmesi için sensörler yardımıyla etrafını ve trafik 

işaretlerini algılaması gerekmektedir. 

 
Tabela ve Trafik Işıklarının Algılanması  

 Geliştirilmekte olan yapay zekâ kütüphaneleri arasından araca en uygun, yarış 

alanında ve gündelik hayatta en iyi performansı göstermesi öngörülen YOLOv5 kütüphanesi 

kullanılmıştır [6]. Bu kütüphane ve versiyonun seçilmesindeki en büyük etken YOLOv5 in 

performans olarak diğer kütüphanelerden daha iyi olmasıdır, YOLOv5’in diğer 

kütüphanelerden farkı, kullanımı daha kolay olması ve içinde bulunan modellerin FPS (Frame 

Per Second) olarak hızlı olmasıdır. Eğitilen görüntü işleme modelinin sonuçları Şekil 6.1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.1 Görüntü İşleme Modeli Eğitim Sonuçları 

 

Veri Setinin Hazırlanması ve Eğitilmesi 

 Göreve uygun olan tabelaların çeşitli açılardan fotoğrafları toplanarak hiper 

parametrelerinin en optimum şekilde evrimleşmesi sağlanmıştır ve iyileştirmeler yapılarak 

eğitilmiştir. 

Veri seti 13 sınıftan oluşup her sınıf yaklaşık olarak 2000 etiket barındırarak yaklaşık 

olarak 25000 fotoğraf bulunmaktadır. Oluşturulan bu veri seti Yolov5x modeli ile eğitilmiştir. 

Eğitilen model, eğitim tamamlandıktan sonra yapılan test sonuçlarına göre %99 doğruluk 

oranında sonuç vermiştir. Eğitim tamamlandıktan sonra elde bulunan kamera ile yapılan 

testlerde başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Testlerin örnekleri Şekil 6.2’de gösterilmiştir. 

 



57 
 

 

Şekil 6.2 Görüntü İşleme Test Sonuçları 

Lidar Yardımıyla Duvar Takibi 

Otonom araçta belirlenen görev haritasında bulunan duvarları, aracın yol hizasında 

ortalama, dönüşlerde duvarların farkındalığına varması ve dönüşleri başarılı bir şekilde 

tamamlaması için kullanılmıştır. 

Lidar’dan gelen verileri RPLIDAR kütüphanesi yardımıyla işleyerek karar 

algoritmaları içerisinde göreve uygun bir şekilde python dilinde geliştirilmiştir [7].  

 

 

Araçta kullanılan 2d lidar ile 5 farklı 

açı ve 1d lidar ile 1 açı kullanılarak çevresini 

en iyi şekilde algılaması üzerinde algoritmalar 

geliştirilmiştir. Şekil 8.6'da görüldüğü gibi 

araç sola 90, sağa 90, sola 45, sağa 45, sağ 

arka 90 ve ön olmak üzere 6 adet görüş açısına 

sahiptir.  
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 Lidar’dan gelen veriler aracı yolda tutmak ve önüne engel çıktığı durumlarda aracın 

durmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

 

Karar Algoritmaları 

 Karar algoritmaları göreve uygun ve güncel yollarda çalışabilmesi amacıyla 

geliştirilmiştir. Geliştirilen karar algoritmaları Görüntü işleme ve lidar ile senkronize bir 

şekilde çalışmaktadır. 

 Karar algoritmaları aracın içerisinde bulunan güçlü işleyici laptopta çalışacaktır. Karar 

algoritmaları python dilinde geliştirilmiştir. 

 

Görevin başlatılabilmesi için ilgili programlar laptop üzerinde çalıştırılıp hazır 

bekletilir, mobil uygulamadan gelen emirle birlikte kendini manuel halinden çıkarıp otonom 

haline geçirir, otonom moda geçtikten sonra da görüntü işleme, AKS (Araç Kontrol Sistemi), 

lidar ve karar algoritmaları senkronize bir şekilde çalışmaya başlar.  

 

 

Karar Algoritma Modları 

 Aracın yol içerisinde kullanacağı modlar bulunmaktadır. Bu modlar karar 

algoritmaları içerisinde geliştirilmiştir. 

• Durma 

• Harekete Geçme 

• Dönüş Yapma 

• Yolcu Alma  

• Park  

Araçta bulunan bu modlar göreve en uygun şekilde geliştirilmiştir. Görüntü işlemeden 

ve Lidar’dan gelen veriler işlenerek, gerekli kararların alınması sağlanmıştır. 

Trafik İşaretlerinin Karar Algoritmalarına Etkisi 

 

• İleriden Sola Mecburi Yön Tabelası  

• İleriden Sağa Mecburi Yön Tabelası  

• İleri ve Sağa Mecburi Yön Tabelası 

• İleri ve Sola Mecburi Yön Tabelası 
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Araç hareket halindeyken yukarıdaki tabelalar ile karşılaştığında dönüş moduna 

girerek lidardaki uygun açıları kontrol etmektedir. Dönüşü başlatmak için doğru açıklık 

beklenmektedir ve uygun açıklık bulunduktan sonra dönüş başlatır. Araç dönüş başladıktan 

sonra döndüğü an itibariyle dönüşü bitirdiğini anlaması için lidar açılarını sürekli kontrol 

ederek dönüşü bitirmeyi kontrollü bir şekilde tamamlar. 

 

• Sağa Dönülmez Tabelası  

• Sola Dönülmez Tabelası 

Araç bu tabelalar ile karşılaştığında lidar yardımıyla sağda veya solda bulunan 

dönüşleri kontrol ederek ilgili tabelanın olduğu dönüşü kabul etmez farklı bir yol izler. İlgili 

kavşak geçildikten sonra sağa veya sola dönülebilecek bir alan kalmadıysa görevi yaptığını 

anlayarak yoluna devam eder. 

• Giriş Yok Tabelası 

Araç bu tabela ile karşılaştığında kavşağa geldiği zaman karşı yola girmez. Bu 

durumda araç lidar ile etrafını kontrol ederek bir dönüş arar veya aynı anda başka bir tabela 

görüldüyse “Giriş Yok” tabelası ile senkronize bir şekilde iki tabelanın görevini yapar. 

 

• Dur Tabelası 

• Durak Tabelası 

Araç bu tabelalar ile karşılaştığında tabelaya belli bir mesafe yaklaştığında hızını 0 

km/saat düşürür ve belli bir süre bekler, bekleme işi bittikten sonra görevine devam eder. 

 

• Park 

Araç bu tabela ile park alanında karşılaştığında tabelanın önündeki alanı park alanı 

olarak kabul eder ve o alana doğru hareket ederek park algoritmasını çalıştırır. 

 

• Kırmızı Işık  

Araç kırmızı ışık ile karşılaştığında ışığın araca uzaklığına bakarak belli bir mesafe 

yakınlıkta hızını 0 km/saat düşürür. 

 

• Yeşil Işık 

Araç yeşil ışık ile karşılaştığında hızını 5 km/saat’e yükseltmektedir. 
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7. Özgün Bileşenler 

 

Yarışma kapsamında, oluşturulan araç kontrol mimarisi uyarınca, ana bilgisayarın bir 

araç kontrol ünitesi ile haberleşmesi ve aracın direksiyon, gaz, fren gibi ana tahrik unsurlarının 

bu ünite ile kontrol edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yapının modüler bir şekilde tasarlanması, araç 

kontrol ünitesi üzerindeki işlem yükünün dağıtılması ve gecikmelerin önüne geçilmesi için 

yapılmıştır. Bu kapsamda, araç kontrol ünitesi adı altında 1 tane işlem gücü diğerlerine oranla 

daha yüksek ana kontrolcü, 2 adet de görece düşük işlem kapasitesine sahip lokal kontrolcü 

ihtiyacı oluşmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi için tasarımlara başlanıp, özgün bileşenlerin 

üretilmesi ve özgün olarak yazılımının yapılması hedeflenmektedir. 

 

Araç Kontrol Ünitesi 

  Ana bilgisayar ile doğrudan haberleşecek, lokal kontrolcüleri ve motor sürücüyü 

denetleyip yönetecek bir birime ihtiyaç duyulduğundan, bu kapsamda tasarım çalışmalarına 

başlanmıştır. Tasarım yapılırken, aşağıdaki isterlerin karşılanması hedeflenmiştir: 

• Yeterli düzeyde işlem kapasitesi 

• Yeterli sayıda seri port çıkışı 

• Gerektiğinde sensör bağlanabilmesi için fazladan I/O portları  

• Aracın otonom çalışmadığı durumlarda, uzaktan kontrolü sağlanabilmesi için bluetooth 

özelliği  

  Bu gereksinimlerin karşılanması ve üretilecek 

kartın tarafımızca kolay kullanılabilir olması (kolay 

kodlanabilir, kolay üretilebilir) açısından Atmega 

2560 mikroişlemcisini kullanan bir kart tasarımı 

yapılmıştır. Bu sayede 256 KB Flash hafıza, 16MHz 

Clock hızı ve 48 adet I/O pini olan bir tasarım 

yapılmıştır. Bluetooth özelliğinin sağlanması için, tasarıma ek olarak, entegre bir hc 06/05 

bluetooth modülü kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1 Araç Kontrol Ünitesi Tasarımı 3D Görünümü 
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Evaduino 

  Tüm işlem yükünü tek bir karta yüklememek ve gecikme yaşamamak için, araç kontrol 

ünitesinde, “lokal kontrolcüler” kullanılması planlanmıştır. Tasarım yapılırken, aşağıdaki 

gereksinimlerin karşılanması hedeflenmiştir:  

• Yeterli işlem kapasitesi 

• Kolay kullanım 

• Kompakt tasarım 

  Bu gereksinimleri karşılamak için Atmega328p 

mikroişlemcisi kullanılan bir kart tasarımı yapılmıştır.  

Atmega328p yaygın kullanımı, kolay kodlanabilir oluşu gibi etkenlerle bu tasarımda yer 

almaktadır. Bu sayede 32 KB Flash hafıza, 16 MHz Clock hızı ve 14 adet I/O pini olan bir 

tasarım yapılmıştır. Evaduino, gerekli yerlerde lokal kontrolcü olarak kullanılacak ve sistemin 

modüler bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.2 Araç Kontrol Ünitesi Üretilmiş Hali 

Şekil 7.3 Evaduino Tasarımı 

Şekil 7.4 Evaduino Üretilmiş Hali 
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Gövde  

 Tasarım, analiz ve üretim işlemlerinin tamamı takım üyeleri tarafından yapılmıştır. 

Tasarım sürecinde Solidworks ve Fusion360 programları kullanılmıştır. Analiz aşamasında 

Ansys ve Flowdesign kullanılmıştır. Üretim sürecine geçerken Slicer programından 

yararlanılarak gövde tasarımının 3 boyutlu hali köpükten şerit şerit üretilmiştir. Kesilen köpükler 

bir kare profil yardımı ile hizalanarak birbirlerine yapıştırılmıştır. Oluşan yapının üzerinde 

çalışmak amacı ile pürüzsüz bir yüzey haline getirilmiştir. Ardından 3M 77 marka sprey yardımı 

ile kompozitler sırası ile bir kat cam elyaf 240 gr plane, bir kat 245 gr twill karbon fiber ve son 

olarak 240 gr twill cam elyaf yatırılmıştır. Akabinde peelply ile kaplanmış ve üzerine infüzyon 

filesi serilmiştir. Spiral hortum ile akış yönleri belirlendikten sonra gövde tamamen naylon ile 

kaplanmış ve infüzyon işlemi uygulanmıştır. Bu süreç içerisinde reçine için L160 ve sertleştirici 

için H160 malzemeleri kullanılmıştır. 

 

Şasi 

 Aracın ana kalemlerinden biri olan şasi için tasarım, analiz ve üretim aşamalarının 

tamamı takım üyeleri tarafından yapılmıştır. Öncelikle araç ölçülerine ve güvenlik kat sayılarına 

uygun bir tasarım oluşturulmuştur. Yapılan analizler ile birlikte son haline getirilen tasarım 

üretime hazır hale getirilip ve çalışmalara başlanılmıştır. Tasarım ve analiz aşamasında 

Solidworks, Fusion360 ve Ansys programlarından yararlanılmıştır. Üretim aşaması için biaxial 

karbonfiber, ver plane karbon fiber ile airex malzemesini sandviç yapısı oluşturularak bir plaka 

hazırlanmıştır. Bu aşamada laminasyon epoksisi kullanıldı ve yapı vakumlandı. Yapılan plaka, 

tasarlanan parçalara göre bir kesim planı yapılarak router yardımı ile kesilmiştir ve tüm parçalar 

3 komponentli epoksiler ile yapıştırılıp hazır hale getirilmiştir. 

 

Süspansiyon Sistemi 

Süspansiyon sistemi, yumuşak bir sürüş sağlamaktan ve araç kontrolünü sağlamaktan 

sorumludur. Özellikle çeşitli sürüş koşullarında direksiyon dengesi ve üstün yol tutuşu sağlamak 

için lastik-yol temasını artırır. Süspansiyon ünitesi ayrıca belirli yol koşullarının hem araç hem 

de içindeki yolcular üzerindeki etkisini azaltarak yolculara konfor getirmektedir. 

   Otonom araç süspansiyon sisteminde kendi tasarımımız ve imalatımız olan çelik salıncaklar ve 

amortisörler kullanılmıştır. Tek tüplü ve gaz destekli amortisörler için tasarımlar yapılmıştır, 

yarışa kadar üretimleri tamamlanmış olacaktır. 
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Şekil 7.5 Montajlanmış Amortisör Tasarımı 

 

Salıncak 

İyi bir süspansiyon özelliği sağlamak için otonom araç ön düzeninde çift salıncaklı 

sistem kullanılmaktadır. Şekil 7.6’de salıncak tasarımı gösterilmiştir.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.7, AISI 1040 çelik 20x30x2mm kutu segmentlerinden yapılmış salıncakları 

göstermektedir. Üretimleri başarıyla sonuçlanmıştır.                 

 

 

 

Şekil 7.6 Solidworks Salıncak Tasarımı 
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Şekil 7.7 Üretimi Tamamlanan Salıncak 

 

Direksiyon Sistemi  

Direksiyon sistemini otonom şekilde kullanılması için üzerinde değişiklik yapılması 

gerekliydi ve bu özellikleri sağlayan sistem dişli-kremayer sistemi idi. Kremayer tipi direksiyon 

siteminin üzerinde değişiklikler yapılarak araç üzerinde kullanılmıştır. Direksiyon sistemi 

üzerine yön vermek ve komutları iletmek için bir step motor takıldı. Step motordan alınan 

komutların sisteme iletilmesi için bir zincir-dişli sistemi kullanılmıştır. Step motorun gücünü 

belirlemek için dinamometre ile yapılan manuel hesaplamalarda ve deneysel testlerde pinyon 

dişlilerini çevirebilmek için 7 N.m torka sahip bir step motorun yeterli olabileceği tespit 

edilmiştir. Tasarımı tamamlanan (Şekil 7.8) zincir-dişli ve step motor bağlantısı Şekil 7.10’da 

belirtirmiştir. Zincir dişli sisteminde kullanılan 1/2, 1/4 ve 1/6 oranlarda dişliler ile pinyondaki 

devir sayısını arttırmaktadır. Step motor üzerinde 7 diş sayısına sahip çark bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 7.8 Direksiyon sistemi tamamlanmış CAD çizimi 
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Şekil 7.10’da zincir dişli mekanizmasının üretilmiş, montajlanmış ve test edilmiş hali 

görülmektedir. 

Üretimi tamamlanan ve montajlanmış tam sistem Şekil 7.9’da gösterilmiştir. Direksiyon sistemi 

yük altında da test edilmiş olup başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 

 

Fren Mekanizması 

Otonom araçta kullanılan fren mekanizmasının temel birleşenleri fren sistemi ve servo 

motorudur. Temel amacı brake-by-wire yani elektronik frenleme yapabilmek için kurulmuş bir 

sistemdir. Fren mekanizması sistemi geçen yıl gayet güzel çalıştığından herhangi bir ekstra 

değişiklik yapılmamış olup çalışma prensibi ekteki görseldeki gibidir. 

 

Şekil 7.10 Zincir dişli mekanizması 

Şekil 7.9 Bağlantıları tamamlanmış direksiyon sistemi 
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Şekil 7.11 Fren çalışma prensibi 

 

Kapı Kilidi Mekanizması 

Kapı kilit mekanizmasının üzerine yeni sürgülü kapı mekanizması yapılmıştır (Şekil 

7.12). Sistemin çalışma prensibi Şekil 7.12'de görüldüğü gibidir. Mandala direk bağlı kasa 

içerisinde sürgü bulunmaktadır. Kasanın üst kısmında kaydırıcının z ekseni etrafında hareket 

etmesini engelleyen vidalı dikdörtgen parçalar vardır, böylece kaydırıcı sadece bir yönde hareket 

etmektedir. Şekil 7.13’te görüldüğü gibi sürgü üzerinde dili doğrudan sürgüye bağlamak için bir 

parça bulunmaktadır. Kasada yay yeri vardır (Şekil 7.14). Bu yüzden sürgü geri çekildiğinde yay 

sıkışır ve dil içeri girer. Uygulanan kuvvet sıfır olduktan sonra tekrar eski konumuna uzar ve dil 

dışarı çıkar. Kapıyı Şekil 7.14'te görüldüğü gibi içeriden açmak için kasanın alt kısmında açık 

bir kısım vardır ve sürgüye bağlı manivela oradan dışarı çıkarak bu kol kullanılarak kapı 

içeriden açılabilir. Ayrıca bu kol aslında kilit mekanizması için de çalışmaktadır. Şekil 7.14'te 

görüldüğü gibi kasanın yanında bir dolap kilidi bulunmaktadır. Anahtarı çevirdiğinizde kilidin 

üzerindeki kol kısmı 90o döner ve kasanın bir parçası olan kolu içeriden bloke ederek kolun 

hareketini engeller. Malzeme olarak mekanizmanın tüm parçaları 3D yazıcı ile üretilmiştir 
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Şekil 7.12 Kapı mekanizmasının CAD Modeli 

 

Şekil 7.13 Kapı mekanizmasının sürgüsü ve dili 

 

Şekil 7.14 Kapı mekanizmasının arkadan görünüşü 

 

Porya Tutucu  

İki porya tutucu tasarımı da tamamen takım üyeleri tarafından tasarlanmış, analiz edilmiş 

ve üretilmiştir. Tasarım aşamasında ilgili her bağlantı parçasını içerisinde barındıracak şekilde 

plan yapılmıştır. Analiz aşamasında ise hem malzeme seçimi açısından araştırma yapılmış hem 

de seçilen malzemeye göre parçaların gösterdiği mekanik davranışlar dikkate alınmıştır. Üretim 

aşamasında da yine takım üyeleri tarafından malzeme temini yapılmış ve belirli aşamalarda da 

parçanın işlenmesi gibi aktif rollerde görev alınmıştır. Bu bakımdan porya tutucuların her ikisi 

de özgün tasarım olarak uygun görülmüştür. 
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Mil  

Aracın tasarımına uygun olarak iki farklı tasarım yapılmıştır. Motor ve diğer üç kısım 

için yapılan tasarımların Ansys uygulamasında analizleri yapılmış ve yapılan analizler sonucuna 

göre tasarlanan milin çapının 16mm olarak üretilmesi uygun görülmüştür. 

Aşağıdaki resimlerde tasarlanmış olan milin analiz sonuçları görülmektedir. 

 

 

 

 
Şekil 7.15 Mil Analizleri 

 

Mil malzemesi olarak 1040 düşük karbonlu çelik kullanılmış ve talaşlı imalat yoluyla millerin 

üretimi tamamlandı. Üretimi tamamlanmıştır olan miller sulama ile sertleştirilmiştir. 
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Şekil 7.16 Mil Üretim Aşamaları 

Otonom Sürüş Algoritması 

Kullanılan görüntü işleme modeli için EVA takımının oluşturduğu veri seti 

kullanılmaktadır. Sensörlerden gelen verileri alan ve bu verileri işleyerek otonom kararlar 

veren algoritmalar özgün olarak oluşturulmuştur. 

 

Simülasyon  

Simülasyon, Unity ortamında tamamen özgün bir şekilde oluşturulmuştur. 

Simülasyonun içerisinde kullanılan algoritmalar, simülasyon ortamının kullanımı ile daha da 

geliştirilmesi amacıyla AKS (Araç Kontrol Sistemi) algoritmaları ile birebir ve özgün olarak 

oluşturulmuştur. 

 

Uzaktan Kontrol Sistemi 

       Aracın uzaktan kontrolünü sağlayan mobil uygulama özgün şekilde tasarlanmış ve 

kodlanmıştır. Araçta kullanılması planlanan Evaduino ile çalışması planlanmakta olan mobil 

uygulama, Evaduino üzerinde bulunan bluetooth modülü sayesinde araç kontrol ünitesi ile 

haberleştirilerek eş zamanlı çalışması sağlanacaktır. 

 

Araç Kontrol Sistemi 

 Araç içerisinde kullanılacak AKS (Araç kontrol sistemi) kartları EVA-OTONOM takımı 

tarafından özgün bir şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Bu kartlarda kullanılan yazılım EVA-

OTONOM takımı tarafından tasarlanıp özgün bir şekilde geliştirilmiştir. 
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8. Güvenlik Önlemleri 

 
Sistem tasarımı gerçekleştirilirken, dikkat edilen hususlar açısında güvenlik başta 

gelmektedir. Bu kapsamda isterler arasında araç içerisinde bulunan kablo hatları ve komponent 

bağlantılarının düzenli olmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda araca özel olarak tasarlanan 

kablo düzenleme yuvaları ve komponent yuvaları bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 8.1 Step Motor Sürücü ve Düzenlenmesi 

 

Şekil 8.1’de direksiyona hareket kabiliyeti sağlatan step motora ait sürücü ve bağlantı 

hattı sunulmuştur. Sunulan görselde step motorun yanı sıra, gerektiğinde aracın manuel olarak 

kullanımını sağlayacak olan PWM jeneratörü ve potansiyometre görülmektedir. 

 

 
Şekil 8.2 Kablo Yolları ve Düzeni 

 

Araç üzerinde çok sayıda kablo hattı bulunmaktadır. Bunların bir kısmını güç hattı 

oluştururken bir kısmına sinyal hattı eşlik etmektedir. Yine güvenlik ve sinyalizasyon 

kapsamında sinyal hattının mümkün mertebe güç hattından ayrı kalması hedeflenmiş ve 

uygulanmıştır. Şekil 8.2’de sunulduğu üzere hatta bulunan kablo sayısına rağmen karmaşıklığı 

önlemek adına kablo yuvası tasarlanmış ve araç üzerinde konumlandırılmıştır.  
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Şekil 8.3 Güç Dağıtım Merkezi ve Düzeni 

 

Araç üzerinde dağıtımda olan 5V, 12V, 24V ve 5V USB regülatörü bulunmaktadır. Şekil 

8.3’te 5V, 12V ve 5V USB dağıtım bölümü paylaşılmıştır. Güç dağıtımı esnasında gözden 

kaçabilecek herhangi bir kısa devreyi önlemek adına sabit bir sistem tasarlanmıştır. Sistemde 

kullanılan elemanlar sayesinde tüm aracın güç dağıtımı aynı noktadan yapılmaktadır. Böylece 

herhangi bir sorun yaşandığında kolayca müdahale edilmesi amaçlanmıştır. 

Güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu bir başka konu bataryadır. Batarya üzerinde 40A 

akım sınırlayıcı sigorta bulunmaktadır. Ayrıca BYS üzerinde bulunan sensörler aracılığı ile 

sistem sıcaklığı ve akım miktarı takip edilmekte olup, belirlenen limitler aşıldığında, araç 

üzerinde bulunan elektrik kesilmektedir. 

Ayrıca otonom sürüş esnasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşılık 

müdahale edebilmek için röle sistemine bağlı bir acil durum sistemimiz bulunmaktadır. AKS 

üzerinde bulunan bluetooth modülü üzerinden erişebildiğimiz acil durum sistemi, otonom sürüş 

esnasında güvenliğe engel oluşturan bir durum ile karşı karşıya kaldığımız noktada araç üzerinde 

bulunan tüm elektriği kesmeyi sağlamaktadır. Yine aynı şekilde uzaktan bağlantı noktasında 

herhangi bir sorun yaşanması durumunda hataya yer vermemek için araç dışarısına gözle görülür 

şekilde acil durum butonu yerleştirilmiştir. 

 Hareket halinde yapılacak manuel müdahalelerin yanı sıra, otonom sisteme belirli 

limitler dışına çıkıldığında gücü kesmesi yönünde tanımlamalar yapılmıştır. Örnek vermek 

gerekirse; hız komutunu sürekli olarak kontrol eden otonom bilgisayar, kullanıcı tarafından 

limiti belirlenen süratin üzerine çıktığında önce fren yapması ve sonrasında gücü kesmesi 

sağlanmıştır. Böylelikle olumsuz ve istenmeyen hızlanma durumunda, dışarıdan bir müdahaleye 

gerek kalmadan sistemin durumu anlaması ve gerekli prosedürü uygulaması sağlanmıştır. 
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9. Simülasyon ve Test 

 

Simülasyon 

Aracın simülasyonu için Unity programı kullanılmıştır [8]. Unity oyun motoru ile 

oluşabilecek olası problemlere karşı önlem alınmış gerçekçi bir simülasyon ortamı 

oluşturulmuştur. Unity programında geliştirilen simülasyon ve testleri Windows ortamında 

yapılmıştır. Simülasyonda olan tabela ve trafik ışıklarını görmek için bilgisayar ekranını 

kameraya dönüştüren hazır yazılım olarak MagicCam programı kullanılmıştır [9]. Gelen görüntü 

verileri, geliştirilen görüntü işleme algoritmasında kullanılarak nesne algılama işlemi 

yapılmaktadır.  Simülasyon ortamına ait görüntü Şekil 8.4’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 8.4 Simülasyondan Görüntü 

Simülasyon ortamı, görüntü işleme ile tabela ve trafik ışıklarının tespit edilmesi; Unity'de 

C# ile takımımızca yazılmış olan lidar algoritması ile lidardan gelen verilerin bir dosyada 

tutulması; Python dilinde geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmasında 'keyboard' kütüphanesini 

kullanarak, görüntü işleme ve lidar verilerine göre verilen kararın tuşlara basılarak 

uygulanmasıdır. 

Tasarlanan simülasyon ortamı yarış şartnamesine göre tasarlanmıştır. Simülasyon 

ortamında kullanılan araç fiziksel olan aracın bir benzetmesidir. Simülasyondaki aracın çalışma 

prensibi gerçek aracın AKS’si (Araç Kontrol Sistemi) ile birebir olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Bu sayede simülasyon ortamında yapılacak testler yüksek kesinlikte veriler elde edilecektir. Bu 

veriler sayesinde karar algoritmaları daha aktif ve daha hatasız şekilde geliştirilecektir. Testler 

doğrultusunda karar algoritmaları ve simülasyon ortamı sürekli olarak geliştirilecektir. 

Simülasyonda görüntü işleme Şekil 8.5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 8.5 Simülasyon Görüntü İşleme 

Test 

 Araçta bulunan araç kontrol sistemi uzaktan kontrol sistemi olarak tasarlanıp geliştirilen 

mobil uygulama kullanılarak başarıyla test edilmiştir. Yapılan testlerde direksiyon açıları, gaz ve 

fren tepkileri, acil stop güvenlik sistemi test edilmiştir. Bu testlerin sonucunda araç tam otonom 

testine hazır hale getirilmiştir. 

 

 
Şekil 8.6 Araç Kontrol Sistemi Testi 
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