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1. TAKIM ORGANİZASYONU  

 

Karaelmas; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, Mehmet Çelikel Lisesi, Zonguldak 

İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinden ve dört danışmanından oluşan karma bir takımdır. 

Sürdürülebilir bir başarı hedefleyen Karaelmas takımı başlıca otonom araç çalışmalarını 

yürütmekte ve farklı yarışma kategorilerine de katılarak bilgi, beceri ve donanım seviyesini 

arttırmayı amaçlamaktadır.   

Daha önce birçok kategoride yarışmaya hak kazanan Karaelmas Takımı, 2020 Robotaksi-Binek 

Otonom Araç Yarışmasında en iyi takım ruhu ödülünü ve üçüncülük derecesini elde etmiştir. 

İnsani desteğe gereksinim duyulmadan konforlu ve güvenli bir sürüş ihtiyacı sonucu ortaya 

çıkan otonom araçların hayata geçirilebilmesi için mekanik, elektronik ve yazılım birimlerinin 

multidisipliner bir çalışma yürütmesi gerektiği saptanmış ve takım içi iş bölümü için alt ekipler 

bu form çerçevesinde oluşturulmuştur. Ekipler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir danışman, 

bir ekip lideri ve birden çok ekip üyesinden oluşmaktadır. Takım organizasyon şeması Şekil 

1’de, takım üyeleri Şekil 1.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Karaelmas Takımı Takım Organizasyon Şeması 
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1.1 Ekip Üyeleri    

 
Şekil 1.1: Karaelmas Takımı Ekip Üyeleri 

 

1.2 İş Zaman Grafiği 

 

 

Şekil 1.2: Karaelmas Takımı İş Zaman Grafiği 

• Literatür Taraması: Projeye başlamadan önce proje hakkında yapılan ön araştırma. 

• Malzeme Araştırma ve Karşılaştırma: Araç üzerinde uygulanacak profil ve gövde 

malzemelerinin malzemesine karar verilmesi. 
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Araç Kontrol 
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Onat BULUT

Sedanur ABACI
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• Mekanik tasarım: Araç üzerinde bulunan mekanik sistemlerin CAD programı üzerinde 

tasarımı. 

• Şerit Bulma Algoritmasının Oluşturulması: Python, Opencv kütüphanesinden 

faydalanılarak kendi geliştirdiğimiz algoritmalar ile şerit tanıma algoritması 

hazırlanması. 

• Simülasyon Parkurunun Oluşturulması: Önceki senelerdeki yarışma videolarından 

yola çıkarak Unity programı ile pist simülasyona dökülür. 

• Trafik İşaretleri Algoritmasının Oluşturulması: Kendi görüntü işleme 

algoritmalarımızı kullanarak trafik lambalarının tanıtılması. 

• Yolcu İndirip Bindirme Algoritmasının Oluşturulması: Otonom aracımız Dur 

tabelalarını okudukları andan itibaren levha ile paralel şekilde 30 sn duraksar. 

• Park Etme Algoritmasının Oluşturulması: Sistemde özgün olarak hazırladığımız 

algoritmamız park levhasını görünceye dek ilerlemeye devam eder, gördüğü andan 

itibaren park işlemi otomatik olarak başlatılır. 

• Ön Tasarım ve Simülasyon Raporlarının Hazırlanması: Aracın bu tarihe kadar olan 

tasarım ve planlamaların rapor ortamına aktarılması 

• Rapor Sunumlarının Gerçekleştirilmesi ve Simülasyon Gösterimlerinin Yapılması: 

Gönderilen raporların hakem heyetine sunulması. 

• Kullanılması Kararlaştırılan Malzemelerin Teminatı: İlk rapor sonrası tasarlanmış 

araç üzerinde bulunan malzemelerin alınması. 

• Mekanik Montaj: Temin edilen malzemelerin testlere başlamak için birleştirilmesi 

• Sistem Entegrasyonu: Elektronik ve yazılımın gövde üzerine entegrasyonu. 

• Sensör Sistemlerinin Oluşturulması: Araç üzerinde algılama yapacak sensörlerin test 

edilerek araç üzerine uygun hale getirilmesi. 

• Kritik Tasarım Raporlarının Hazırlanması: İkinci rapora kadar olan gelişmeleri ve 

değişiklikleri rapor ortamına aktarılması. 

• Test ve İyileştirmeler: Araç üzerine entegre edilen sistem ve yazılımların testlerinin 

yapılması ve hataların giderilmesi.  

• Test Videolarının Oluşturulması: Aracın bütün testleri bitirerek, yarışmaya hazır hale 

geldiği halinin rapor ortamına aktarılması. 

 

2. ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ  

 

Ön tasarım raporunda belirtilen Coral Dev Board, Coral ve Sony Starvis IMX327 kameraları 

kritik tasarım raporundan çıkarttık. Bunun nedeni, bize sponsor olmak isteyen bir şirketin 

bunları bize zamanında teslim edememesidir.  Ayrıca maddi destek ödeneğini de henüz 

alamamış olmamız ve ürün fiyatlarının kendi bütçemizi aşacak olması dolayısıyla ürünleri 

çıkartma kararını aldık. 

 

Araç olarak kendi tasarımımız bir ürün yapacaktık. Fakat üretim yerleri ile görüştükten sonra 

gelen fiyat teklifleri bütçemizin çok fazla üstündeydi. Ve çoğu parça bulunduğumuz ilde 

üretilmeyip il dışından gelecek haliyle takibi zor olacaktı. Bizde bu sebeple hazır bir araç alıp 

bu aracı yarışmaya uygun revize etmeye karar verdik 
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Malzeme Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

Cam elyaf 1 mt 50 24 1200 

20 x 20 alüminyum profil 6m 5 78 390 

Koltuk 2 300 600 

Akü 12V 20A 8 250 2000 

Hub motor sürücü 2 375 750 

DC motor sürücü 4 60 240 

Huskylens kamera 5 550 2750 

STM32F103 İşlemci 4 45 180 

URM06-UART 5 510 2550 

Sony Starvis IMX327 3 360 1080 

Toplam   11740 

Tablo 2.1: Planlanan Bütçe 

 

Malzeme Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

ESP32 işlemci 1 78,61 78,61 

ESP32 CAM 2 147,81 295,62 

Logitech C310  1 340 340 

DC Motor Sürücü 4 60 240 

DC Motor 4 200 800 

HUB Motor Sürücü 2 450 900 

Akü 12V 20A 8 250 2000 

Tofaş Serçe 1 5000 5000 

STM32F103 İşlemci 4 45 180 

Toplam   9834,23 

Tablo 2.1: Gerçek Bütçe 

 

 

3. ARAÇ ÖZELLİKLERİ  

Otonom aracımızın fiziksel özellikleri ve şartnamede istenen ölçüler Tablo 3’te açıklanmıştır. 

 

Araç Fiziksel Özellikleri Bizden İstenen Ölçüler Bizim 

aracımız 

Ölçü 

birimi 

Aracın yüksekliği 100 cm < araç yüksekliği < araç 

genişliği x 1.25 (150-225) 

160 cm 

Araç boyu 200 < araç boyu < 425 320 cm 

Aracın genişliği 119 cm < araç eni < 181 160 cm 

Ön tekerlerin açıklığı En az 100 160 cm 

Arka tekerlerin açıklığı En az 80 160 cm 

Ön ve arka tekerlekler 

arasındaki mesafe 

En az 130 200 cm 

Teker genişliği En az 70 90 mm 

Aracın yerden yüksekliği En az 45 120 mm 

Araç ağırlığı - 220 kg 

Tekerlek sayısı 4  4 adet 

Koltuk sayısı En az 1 adet 2 adet 
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Tablo 3: Araç fiziksel özellikleri 

 

 
Şekil 3a: Araç perspektif görünüm                                              Şekil 3b: Araç önden görünüm 

 

 

 

 

 
Şekil 3c: Araç yandan görünüm 

 

3.1 Alt Sistem 

Otonom aracımızın 4 ana alt sistemi mevcuttur.  

• Sensör: çevre hakkında veri toplayan donanım bileşenlerden oluşur. Kamera ve 

ultrasonik sensör içermektedir. 

• Algı: sensör verilerini işlemek için yazılımdan oluşur. 

• Planlama: Algıdan elde edilen çıktıyı davranış planlaması ve hem kısa hem de uzun 

menzilli yol planlaması için kullanır. 

• Kontrol: aracın planlama alt sistemi tarafından sağlanan yolu takip etmesini sağlar ve 

araca kontrol komutları gönderir. 
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3.2 Malzeme ve Mekanik Özellikleri 

 

3.2.1 Elektronik direksiyon sistemi 

 

Direksiyon sistemi aracımıza hareket halinde iken sağa ve sola dönebilme kabiliyeti 

kazandırmaktadır. Bu sistem şartnamede belirtildiği üzere ve otonom olabilmesi için elektronik 

olmak zorundadır. Biz direksiyon sistemi olarak hazır bir aracın direksiyon kutusuna 12V DC 

motor montajlayarak kullandık. Montajımıza direksiyon kutusundan çıkan mile M5*15mm 

cıvata somun yardımıyla mafsalı montajlayarak başladık. Mafsalın üst kısmına 3 tırnaklı metal 

parça (Şekil 3.1.2) kaynakladık (Şekil 3.1.1) ve bu parça sayesinde mafsalı mil aracılığıyla 12V 

DC motora bağladık. Son olarak 3 adet metal levhayı motordan aracın kaportasına denk gelecek 

şekilde M5*20mm cıvata somun yardımıyla sabitledik ve direksiyon kutusuna motor montajını 

yaptık. Daha sonra motorun lastikleri hangi açı ile döndürdüğünü okumak için motora bir 

potansiyometre bağladık. Potansiyometre işlemciye bağlanarak motorun dönüş açılarını geri 

dönüş olarak alıp maksimum durumlarda motorun zorlanıp bozulmamasını, virajlara girerken 

lastik açılarını okumayı ve yarışma başlangıcın da lastikleri otonom olarak düz konuma getirme 

işlemini bu sayede rahatlıkla yapabilir olduk. 

  

Aracın direksiyonundan direksiyon kutusuna giden mil kesilerek bir potansiyometreye bağlanır. 

Potansiyometre okumuş olduğu direksiyon dönüş değerlerini elektrik sinyali olarak araç kontrol 

bilgisayarına aktarır. Bu sayede manuel kullanım anında direksiyonda yapılacak olan bir 

manevra pottan işlemciye, işlemciden direksiyon kutusu üzerinde bulunan motorun sürücüsüne 

iletilir. Bu sayede direksiyon işlemi elektronik olarak sağlanmış olur. 
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Şekil 3.1.1: Elektronik Direksiyon Sistemi 

 

 

Şekil 3.1.2: 3 Tırnaklı Metal Parça 

 

3.2.2 Elektronik gaz pedalı 

 

Aracımız otonom hareketi sırasında gaz pedalına ihtiyaç duymayacaktır. Çünkü aracın gaz 

kontrolü araç kontrol bilgisayarından motor sürücüye elektronik sinyal olarak yollanmaktadır. 

Ama gerek manuel kullanma konusunda, gerek şartname isteri olarak araca bir adet gaz pedalı 

montajlanacaktır. Bu gaz pedalının görseli aşağıda bulunmaktadır. (Şekil 3.2.2) Gaz pedalına 

basılma şiddetini algılayabilmek için üzerine bir potansiyometre bağlanacaktır. Pedala basıldıkca 

potansiyometrenin direnç değeri artacak ve bu direnç değişimi işlemciye yollanılacaktır. İşlemci 

bu veriyi motor sürücünün anlayacağı bir değer aralığına çevirip motor sürücüye yollayacaktır. 
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Bu sayede elektronik gaz pedalı isteri başarılı bir şekilde sağlanmış olmaktadır.  

 
Şekil 3.2.2: Elektronik gaz pedalı 

 

3.2.3 Elektronik fren sistemi 

Aracımız hurda olarak alınmıştır. Bu sebeple üzerinde hali hazırda bulunan hidrolik fren sistemi 

bulunmaktadır. Bu sistem fren pedalına basıldıktan sonra fren ana merkezinde bulunan hidroliğe 

bir mil aracılığı ile sıkışma sağlamaktadır. Sıkışan sıvı fren borusundan fren balatalarına giderek 

balataları sıkıp aracın frenlenmesi sağlanmaktadır. 

 

Biz bu mekanik fonksiyonu fren pedalına bir çelik tel yardımıyla dc motor montajlayarak 

elektronik bir sisteme çevirdik. Dc motorun miline kaynaklamış olduğumuz makara, pedala 

bağlı olan teli motordan almış olduğu dönüşle etrafına dolayarak pedalın çekilme işlemini 

yapmaktadır. Çekilen pedal yukarıda açıklanan sistem ile hidroliği sıkıştırarak fren sistemini 

aktif etmektedir. Motor ters yöne döndürüldüğünde tel boşlayarak ve pedalda olan yayın pedala 

ters yönde itkisi ile pedal normal konumuna gelir. Bu sayede araç tekrar harekete hazır hale 

gelir. Aracın ölçülen fren süresi 1sn’nin altındadır. Ve pist üzerinde çarpmayı engellemek için 

yeterlidir. 
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Şekil 3.2.3.1: Elektronik Fren Sistemi 

 

Yukarıda tasarlanmış olan sistem manuel sürüş esnasında kullanılabilmesi için sisteme bir adet 

elektronik fren pedalı eklenecektir. Pedal üzerinde bulunun potansiyometre sayesinde ise pedala 

ne kadar basıldığı kontrol kartına iletilecek kontrol kartı da aynı otonom sistemde olduğu gibi 

motoru döndürerek frenleme işlemi yapacaktır. 

 

Şekil 3.2.3.2: Elektronik Fren Sistemi 

 

 

3.3 Sistem Ürün Kırılımı 

 

 

Şekil 3.3: Sistem ürün kırılımı 
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3.4 Elektronik Mimari Detayları 

 

Şekil 3.4: Elektronik Mimari 

 

 

4. SENSÖRLER  

 

Otonom araç, onu anlamlandırmak için çevrenin bilgisine ihtiyaç duyar, sensörler aracılığıyla da 

çevreyle ilgili bilgileri alır. Otonom araç tarafından kullanılan ana sensörler arasında bir kamera 

bulunur. 

 

4.1 Sensör Sayıları ve Seçim Nedenleri 

Tablo 4.1’ de kullanılacak olan sensörler, seçim nedenleri ve araç üzerindeki adetleri 

açıklanmıştır. 

 

Sensör Marka/Model Araç üzerindeki 

adeti 

Seçim nedeni 

Kamera ESP32 Kamera 1 Fiyatının uygun 
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olması ve yaptığımız 

denemeler sonucunda 

istediğimiz sonuca 

ulaşmamız. 

Kamera Logitech C310 2 Fiyatının uygun 

olması ve görüntü 

işleme 

algoritmalarımızla 

uyumlu olması 

Ultrasonik Mesafe 

Sensörü 

URM06-UART 4 Algılama mesafesinin 

yüksekliği ve kararlı 

çalışması 

Tablo 4.1: Sensör adetleri ve seçim nedenleri 

 

4.2 Sensör Konumları 

Aracımızın üzerinde 2 adet kamera ön camın ortasında, 1 adet kamera kaputun ön kısmının 

merkezinde, 2 adet ultrasonik mesafe sensörü ön tampon sağ ve sol köşelere yakın, 2 adet 

ultrasonik mesafe sensörü arka tampon sağ ve sol köşelere yakın konumlandırılacaktır. Sensör 

konumları Şekil 4.2 de gösterilmiştir.   

 
Şekil 4.2: Sensör Konumları 

 

4.3 Kullanılacak Olan Sensörler  

4.3.1 Kamera 

Kamera, araç üzerinde dış ortamdan görüntüyü alarak araç bilgisayarına aktarması için 

kullanılmıştır. Burada kameranın araç hızında fps kaybı yaşamaması, yüksek çözünürlüklerde 

görüntü alabilmesi hedeflenmiştir ve kameranın araç üzerindeki titreşimleri önlemesi için bir 

parça tasarlanmalıdır. Kamera için en uygun ESP32 CAM Kamera (Şekil 4.3.1.1) ve Logitech 

C310 HD (Şekil 4.3.1.2) seçilmiştir.  

 

4.3.1.1 ESP32 Cam kamera 

ESP32 Cam Kamera Teknik özellikleri Tablo 4.3.1.2’ de gösterilmiştir.  
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ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth birleşik çiptir ve TSMC ultra düşük güç 40 nm teknolojisi ile 

tasarlanmıştır. Çok çeşitli uygulamalar ve farklı güç profilleri için en iyi performans, RF 

performansı, sağlamlık, çok yönlülük, özellikler ve güvenilirlik için tasarlanmış ve optimize 

edilmiştir. ESP32, 10'dan az harici bileşenle sektördeki Wi-Fi + Bluetooth uygulamaları için en 

entegre çözümdür. ESP32, anten anahtarını, RF balununu, güç amplifikatörünü, düşük gürültü 

alma amplifikatörünü, filtreleri ve güç yönetimi modüllerini birleştirir. Son derece düşük güçte 

çalışan çip, ince ayarlı saat geçişi, güç modları ve dinamik güç ölçekleme gibi birçok özelliğe 

sahiptir. 

     ESP32-CAM Modülü CCD kamera bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bir adet 2Mp CCD 

kamera modülü ile birlikte gelmektedir. Üzerinde 1 adet microsd hafıza soketi ile hafıza artırma 

imkanı bulunmaktadır. Sahip olduğu Bluetooth ve WIFI iletişim haberleşme olanakları 

sayesinde kameradan alınan görüntüleri kablosuz olarak aktarabilme kabiliyetine sahiptir. 

Haberleşme mesafesini artırabilecek güçlü bir anten ile beraber gelmektedir. Çeşitli uzaktan 

görüntü alınabilecek uygulamalarda kullanım için çok uygun bir üründür.  

 

 

 
Şekil 4.3.1.1 ESP32 Cam 

 

 

Besleme Gerilimi 2.2V ～ 3.6V 

Çalışma sıcaklığı -40 ° C ～ 85 ° C 

Çalışma akımı 80mA 

 Destek LWIP protokolü FreeRTOS 

Üç mod desteği AP, STA ve AP + STA 

Destek Lua programı 

İşlemci 32bit çift çekirdekli 240 MHz Tensilica LX6 

SRAM 520 KB Flaş ： 16 MByte 

Wi-Fi Standart FCC / CE / TELEC / KCC 

Wi-Fi Protokolü 802.11 b / g / n / d / e / i / k / r 

Bluetooth Protokolü BLEv4.2 BR / EDR 

Bluetooth Ses CVSD ve SBC 
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Çevresel UART, SPI, I2S, ADC, DAC, I2C 

On-Chip Sensörleri Hall Etkisi, Sıcaklık 

Ağırlık 9g 

Boyut 51.6mm x 28.5mm 

Tablo 4.3.1.1 ESP32 Kamera Teknik Özellikler 

 

4.3.1.2 Logitech C310 HD kamera  

 

C310 HD Web Kamerası, geniş ekran formatında net ve pürüzsüz bir görüntülü arama deneyimi 

(720p/30 fps) yaşatır. Daha iyi ve daha net konferans görüşmeleri için otomatik ışık düzeltme. 

[4] 

 

 
Şekil 4.3.1.2: Logitech C310 HD 

 

Ekran çözünürlüğü 5 MP 

Yatay çözünürlük 2560 pixels 

Optik sensör çözünürlüğü 5 MP 

Max Dikey çözünürlük 1920 pixels 

Kamera mega piksel 1.2 

Video yakalama çözünürlüğü 720p / 30fps 

Diyagonal Görüş Alanı 60 derece 

Ortam türü HDD 

Kablosuz Türü Radyo Frekansı 

Bağlantı Tak ve Çalıştır USB-A 

Kablo uzunluğu 1,5 m 

Otomatik Işık Düzeltme RightLight 2 

Tablo 4.3.1.2 Logitech C310 HD Teknik Özellikler 

 

 

4.3.2 Ultrasonik mesafe sensörü 

Ultrasonik mesafe sensörü, aracın dış engelleri algılamasında kullanılacaktır. Geçen sene 

aracımızda lazer sensörler kullanmıştık. Fakat bu sensörler yarışma sahasının güneş almasından 

kaynaklı kör olmuşlardı. Bu seneki yarışmada bu sorun ile karşılaşmamak için ultrasonik sensör 

kullanımına karar verdik.  Ultrasonik sensör olarak URM06-UART sensörü kullanılacaktır. 
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Araçta 4 adet kullanılacaktır. 

 

4.3.2.1 URM06-UART 

 

 
Şekil 4.3.2.1: Ultrasonik sensor (URM06-UART) 

 

Çalışma Voltajı 6V-12V 

Anma akımı 16mA 

Peek Akımı 2A 

Arayüz TTL pulse 

Çalışma Frekansı 49.5KHZ 

Çalışma sıcaklığı -10℃ ~ ＋70℃ 

Işın açısı 15°（-6dB） 

Algılama Aralığı 20cm ~ 10m (7.87"~393.70") 

Boyut 50 mm (1,97 ") (çap) * 43 mm (1,69") 

((uzunluk) 

Montaj Diş Çapı 35mm (1.38") 

Ağırlık 50g 

Tablo 4.3.2.1: URM06-UART’ın Teknik özellikleri 

 

 

5. ARAÇ KONTROL ÜNİTESİ  

 

5.1 Araç İçi Görüntü İşleme Bilgisayar 

 

Otonom sürüşlerde araçla kurulan bağlantının doğru ve sürekli olması önemli bir husustur. 

Araca gönderilen komutların eksiksiz uygulanması ve araçtan gelen bilgilerin doğruluğu için iyi 

bir araç içi bilgisayar donanımına ihtiyaç duyulur.  

 

Araç İçi Bilgisayar Görüntü İşleme Bilgisayar olarak Monster Tulpar T5 V21.4 kullanıma uygun 

bulunmuştur. Tablo 5.1’de Tulpar T5 ‘in teknik özellikleri bulunmaktadır. 
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Şekil 5.1 Araç İçi Görüntü İşleme Bilgisayar Monster Tulpar T5 V21.4 

 

İşlemci Mimarisi 10. Nesil Comet Lake 

İşlemci Intel® Comet Lake Core™ i7-10875H 

8C/16T; 16MB L3; 8GT/s; 2.3GHz > 

5.1GHz; 45W; 14nm 

Chipset Mobile Intel® HM470 Chipset 

Ekran Kartı nVIDIA® GeForce® RTX3060 Max-

Performance 6GB GDDR6 192-Bit DX12 

Bellek 16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 2933MHz 

SODIMM 

Kablosuz Ağ Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX + Bluetooth 

5.1 M.2 2230 (2,4 Gbps) 

Ağırlık 1.7Kg 

Tablo 5.1 Monster Tulpar T5 V21.4 Teknik Özellikler 

Canlı testler sonucunda problem çıkardığı görülürse fiyat performans oranında bir başkası ile 

değiştirilebilecektir.  

 

5.2 Sürüş Kontrol ve Güvenlik Bilgisayarı 

Sürüş kontrol ve güvenlik bilgisayarı olarak kendi tasarımımız olan ve üzerinde ESP32, STM32, 

Arduino Nano ile üç adet motor sürücü, dört adet röle, iki adet harici motor sürücü çıkışı, ondört 

adet çok amaçlı giriş-çıkış, genişleme yuvası, SPI, UART, I2C, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı 

olan Karaelmas Robotaksi Sürüş Kontrol Kartını (Şekil 5.2a) kullanıyoruz. 

 

Kart üzerindeki ESP32 nin görevi görüntü işleme bilgisayarından gelen komutları elektromotor 

sistemlere ileterek aracın güvenli sürüşünü sağlamaktır. Görüntü işleme bilgisayarı ile 

Bluetooth, wi-fi ve uart üzerinden haberleşebilmektedir. 

 

Kart üzerindeki STM32 nin görevi ise ultrasonik sensörlerden gelen verileri değerlendirerek 

gerekli durumlarda acil frenleme yapmaktır. Gereğinde ESP32 ile uart üzerinden 

haberleşebilmektedir. 
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Kart üzerinde sonradan ortaya çıkabilecek durumlarda kullanmak üzere Arduino Nano için bir 

soket bırakılmıştır.  

 

Elektronik ekip üyelerimiz, araç kontrol kartını çevrimiçi PCB tasarım ve devre simülatörü olan 

EasyEda programında hazırlamış ve Çin’deki en büyük PCB prototip kuruluşu JLBPCB ye 

yollayarak kartların elimize ulaşmasını sağlamıştır.  

 

 

 
Şekil 5.2a: Karaelmas Robotaksi Sürüş Kontrol Kartı 
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Şekil 5.2b: Karaelmas Robotaksi Sürüş Kontrol Kartı 

 

 

5.2.1 STM32F103C8T6 

 

Şekil 5.2.1: STM32F103C8T6 

Paket Tipi LQFP 

Pin Sayısı 48 

İşlemci 

 

Cortex-M3 

Çalışma Frekansı 72MHz 

Depolama Kaynakları 64K Byte Flash, 20KByte SRAM 
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Arayüz Kaynakları 2x SPI, 3x USART, 2x I2C, 1x CAN, 37x I / 

O ports 

Analog-digital çevirim 2x ADC (12-bit / 16-kanal) 

Timers 3 genel timer ve 1 advanced timer 

Debug Download Support JTAG / SWD debug interface to 

download, support for IAP 

RT9193 3.3V regulator chip, 300mA maksimum 

çıkış voltajı 

Tablo 5.2.1 STM32F103C8T6 Teknik Özellikler 

 

5.2.2 ESP32  

ESP32 modül (Şekil 5.3) 18x12 bitlik ADC ve 2x8 bitlik DAC pinlerine sahiptir. ESP32 

bünyesinde, Harvard Tensilica Xtensa LX6 32 bit Dual Core, 240 MHz frekansa kadar 

çalışabilen bir işlemci barındırır. ESP32 modül ücretsiz olarak kullanılabilen C, C++ ve Lua gibi 

diller tarafından üzerinde bulunan mikro USB port sayesinde rahatlıkla programlanabilmektedir. 

Tablo 5.3'te bu denetleyiciye ait teknik özellikler görülmektedir. 

 

 

Şekil5.2.2: ESP32 modül 

 

 

Özellikler ESP32 

MCU Tensilica Xtensa LX6 32 bit Dual Core, 240 

MHz 

Flash 64MB 

SRAM 5120KB 

Input/Output 36xDIO 

ADC Pin 18 x 12 bit (1V) 

DAC Pin 2 x 8 bit 

Çalışma gerilimi 2.2~3.6 V 

WIFI IEEE 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.2 BR/EDR+BLE 

SPI / I2C / UART 4/2/3 

CAN / Ethernet MAC 1/1 

Tablo 5.2.2: ESP32 modül Teknik Özellikler 
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5.3 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

Aracımıza piyasada bulunan standart röle kontağı çıktısı veren RF bir modül ile uzaktan 

kablosuz haberleşme ile “görev başlangıcı” ve “acil kapama” komutları verilebilmektedir. 

Kablosuz haberleşme sadece bu iki komutu sürüş bilgisayarına iletebilmekte olup hiçbir şekilde 

aracın otonom sürüşüne müdahil olamamaktadır. 

 

5.4 Araç Kontrol Stratejisi Mimarisi 

 

 
Şekil 5.4: Araç Kontrol Stratejisi Mimarisi  
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5.5 Kontrol Yazılımı Özellikleri 

 
Şekil 5.5  

 

Sürüş Kontrol Kartında birbirinden bağımsız çalışan iki işlemci bulunmaktadır. Bunlardan 

ESP32 olanı sürüş bilgisayarı olarak kullanılmakta olup otonom ve manual sürüşü için 

elektromekanik sistemleri kontrol etmektedir. Diğeri olan STM32 ise sürüş güvenlik bilgisayarı 

olarak görev yapmaktadır. Algoritması çarpışma tehlikesi hesapladığında ana hareket motorları 

olan HUB motorların sürücülerinin enerjisini kesmekte ve fren motoru ile de fren yapmaktadır. 

 

Araç kontrolü şeritleri gören kameradan gelen görüntüyü öncelikle HSV (hue, saturation, value) 

dönüşümü yapılarak şerit rengi görsel üzerinde maskelenmiştir. Bu görsel Hough Dönüşüm 

algoritması kullanılarak şeritlerin tespiti sağlanmıştır. Tespit edilen şeritler ile araç şeritler 

arasında kendisini konumlandırmaya bu şeritler arasında gitmeye çalışacaktır. Kamera verisinin 

göremediği durumlar için sistemimize 4 köşeye konulmuş ultrasonik mesafe sensörü ile 

denetlenmiştir.  

 

Araç hareketi için sensör ve kameralarından gelen bütün verileri eş zamanlı olarak kontrol 

edecektir. Aracın üstünde öne bakan kamera ile trafik işaretleri tespit edilip, tespit edilen 

işaretler aracın hareketine yön verecektir. Araç temel olarak çizgilere baksa da, tespit ettiği 

işaretler yönlenmesini ve seçimini destekleyecektir.  
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6. OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI  

 

Robotik alanı, esasen üç aşamalı bir döngüye bölünebilir. İlk adım, çevreyi hissetmek veya 

algılamak, ikinci adım bu algıya göre ne yapılacağına karar vermek ve üçüncü adım ise bu kararı 

gerçekleştirmek için bir eylemde bulunmak.  

 

6.1 Bilgisayarla Görme (Çevreyi Algılama) 

 

Bilgisayarla görme, bu döngüdeki algılama adımının önemli bir parçasıdır. Otonom, sürücüsüz 

bir araba inşa etmenin zorluğunun %80'i algıdır. Bilgisayarla görme; çevrenizdeki dünyayı 

görüntüler aracılığıyla algılama, anlama sanatı ve bilimidir. Otonom arabalar söz konusu 

olduğunda bilgisayarla görme; güvenli bir şekilde gezinmek için şerit işaretlerini, araçları, 

yayaları ve çevredeki diğer unsurları tespit edilmesine yardımcı olur. 

 

 

6.1.1 Şerit Tanıma ve Takibi 

 

Şerit takip sistemi programımızda ilk olarak 

algoritmamızı Python dilinde yazılmıştır fakat 

belirtilecek sebeplerden dolayı C++ dilinde yazılımı 

geliştirmeye geçilmiştir. Python dilinde, raporumuzun alt 

metinlerinde anlatılacak olan algortima adımlarında, 

yapmış olduğumuz testlerde dilin işlem gücü C++ nin 

işlem gücüne göre yetersiz kalmıştır. Python dilinde 

yapmış olduğumuz testlerde şerit takip algoritmasının 

çıktı görüntüsünde 5-10 FPS alırken C++ dilinde yazmış 

olduğumuz algoritmamızda 30-35 FPS alınmaktadır. 

Aynı zamanda Python dilinde yazmış olduğumuz 

algoritma çalışırken, programda yaşanan bir hata 

sonucunda algoritma kırılmakta ve çalışmaya dışarıdan 

bir müdahale olmadığı sürece devam etmemektedir bu da 

şerit takip algoritması ve şartname gereği kabul edilebilir 

bir durum değildir. C++ dilinin avantajları ve 

stabilizasyonu sayesinde herhangi bir hata sonucu ile 

karşılaşıldığında döngü yeniden başlamakta ve 

algoritmamız Şekil 6.1.2 deki diyagram da gösterildiği 

gibi işlemektedir. 

 

Şerit takip sistemi algoritmamızın bilgisayar  ortamında 

test görüntülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://youtu.be/RdXVEQqT6sQ 

 

https://youtu.be/RdXVEQqT6sQ
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Şekil 6.1.1.1: Şerit Tanıma ve Takibi Akış Şeması 

 

 

 

Şekil 6.1.1.1 üzerinde algoritmamızın temel çalışma prensibi sıralaması ile aşağıdaki başlıklar 

altında kısa açıklamaları ile belirtilmiştir. Raporun devamında algoritmanın mantığı ve 

diyagramda belirtilen aşamalar anlatılmaktadır. 

 

1. Başla 

2. Görüntü var mı? 

3. Döngü Başlangıcı 

4.Gelen kare dolu mu? 

5. Atla (döngü kırılır bir sonraki kareye geçer) 

6. Gri formata çevir 

7. GaussianBlur filtresi uygula 

8. Canny filtresi uygula 

9. İlgili alan seçimini yap 

10. Çizgi tespit algoritmasını çalıştır 

11. Çizgi var mı? 

12. Boş kare göster (Çizgi bulunmayan kare atılmaz eklenir) 

13. Bulunan çizgileri şerit olarak belirle 

14. Şeritleri çiz 

15. Şerit orta noktasını bul 

16. Orta nokta sapmasını hesapla 

17. Sürüş kontrol bilgisayarına gönder 

18. Döngü tekrarı 

 

FPS kayıpları gelen videodaki her bir karenin işleme sırasında işlem gücünde yetersiz 

kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kayıp kareler şeritlerin algılanmasında eksikler 

yaratmakta ve algoritmanın yanlış kararlar almasına yol açabilmektedir. 

 

Şerit takip sistemi algoritması esp32 kameramızdan gelen her kare için şeritleri 

izleyebileceğimiz ve iki şerit çizip, arasındaki orta noktayı bulmamıza yarayan filtrelerden 

yararlanmaktadır. Open CV kütüphanesinden yararlanmış olduğu filtreler ile görüntüyü 

istediğimiz hale getirip, şeritleri bulma ve takip işlemlerini yapmaktadır. 

 

İlk olarak şerit takip algoritması Şekil 6.1.1.2 da gösterildiği gibi kameradan gelen görüntüyü 

Wİ-Fİ adaptörü ile aktarıp gelen kareleri okumak için bir VideoCapture yaratıp ve Wİ-Fİ 

modülünün ip adresini gelen verileri okumak için atamaktadır. 

 

 
Şekil 6.1.1.2  

Programımız eğer herhangi bir hata ile karşılaşılırsa bağlantı sorunu ile karşılaşıldığını Şekil 

6.1.1.3 de kullanıcıya bildirmektedir. Bağlantı sağlandıktan sonra while döngüsü içerisinde 
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kameradan gelen verileri okuyup, video.read ile yukarıda yaratmış olduğu  VideoCapture’dan 

gelen verileri okumasını sağlar ve daha sonra resize methodu ile işleyeceğimiz görüntüyü 

boyutlandırıp küçültür. İf kontrolü ile eğer boş bir kare geliyorsa o kare için döngüyü kırmasını 

ve sıradaki kareye geçmesini sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 6.1.1.3 

 

Algoritma gerekli bağlantı ve düzeltme kontrollerini yaptıktan sonra gelen karelerde kenar 

algılama algoritması olan Canny Edge Detection’ı kullanacaktır. 

 

Görüntü üzerindeki kenar tespiti ile o görüntüdeki nesneler tespit edilebilir, sayısı çıkartılabilir 

ve özellikleri belirlenebilir. Kenar belirleme algoritmaları temel anlatımıyla, görüntü üzerindeki 

piksellerin renk değerlerinin birbirlerinden farklılaşması ile belirlenir. Şekil 6.1.1.4 kod blokları 

arasında yer alan filtreleme uygulamaları ayrıntılı bir şekilde Şekil 6.1.1.5, Şekil 6.1.1.6 ve Şekil 

6.1.1.7 de anlatılmaktadır. 

 

 
Şekil 6.1.1.4 

 

Algoritmamız görüntüleri 3 kanallı (RGB) almaktadır. Fakat şeritleri diğer renklerden 

ayırabilmek için gelen kareleri 2 kanallı RGBGAY formatına çevirmesi gerekir böylece siyah ve 

beyaz pikselleri ayırabilir hale gelmiştir.  
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Şekil 6.1.1.5 

 

Algoritmamız Şekil 6.1.1.5.1 deki  imshow methodu ile çıkan kareyi ekranda göstermektedir ve 

daha sonra kullanıcı bir tuşa basana kadar programı durdurmaktadır. Bu işlemler test 

aşamalarında adımlarda algoritmanın stabil çalışıp çalışmadığını kullanıcıya rapor etmek için 

kullanmaktadır. 

Araba sürüş kontrol bilgisayarına bağlı olacak algoritmamızda bu method ve ifadeler 

kullanılmamaktadır. 

 

 
Şekil 6.1.1.5.1 

 

Elde etmiş olduğu GRAY formattaki görüntüde algoritmanın ihtiyacı olan beyaz şeritler 

olacaktır fakat gelen görüntüler üzerinde çeşitli nesneler beyaz renge sahip olabilir. Algoritma 

bu durumda şekil 6.1.1.6 deki karede görüldüğü üzere  GaussianBlur filtresi ile gelen kareler 

üzerinde bulanıklaştırma yaparak parazit oluşturabilecek beyaz piksellerden kurtulmayı 

sağlamıştır. 

 

 

Blur filtresi uygulanırken blurlama oranları hava şartları, ışık-gölge oranına göre hesaplanıp 

değişkenlik gösterebilmektedir. 
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Şekil 6.1.1.6 

 

Algoritmamız şekil 6.1.1.6.1 deki  imshow methodu ile çıkan kareyi ekranda göstermektedir ve 

daha sonra kullanıcı bir tuşa basana kadar programı durdurur. Bu işlemler test aşamalarında 

adımlarda algoritmanın stabil çalışıp çalışmadığını kullanıcıya rapor etmek için kullanmaktadır. 

Araba üzerinde, sürüş kontrol bilgisayarına bağlı olacak algoritmamızda, bu method ve ifadeler 

kullanılmamaktadır. 

 

 
Şekil 6.1.1.6.1 

 

Programımız, iki kanallı gelen karelere göre kenar algılama algoritmasını uygulayabilir hale 

gelmiştir.  

Canny Edge Detection, popüler bir kenar algılama algoritmasıdır. John F. Canny tarafından 

geliştirilmiş ve sunulmuştur. Kenar algılama, dijital bir görüntüde görüntü parlaklığının keskin 

bir şekilde değiştiği veya daha resmi olarak süreksizliklerin olduğu noktaları tanımlamayı 

amaçlayan çeşitli yöntemdir. İçerisinde çeşitli matematiksel yöntemleri içermektedir. Görüntü 

parlaklığının keskin bir şekilde değiştiği noktalar tipik olarak "kenarlar" adı verilen bir dizi eğri 

çizgi parçası halinde düzenlenmektedir. Tek boyutlu sinyallerde süreksizlikleri bulmanın aynı 

problemi, adım tespiti olarak bilinmektedir. Zaman içinde sinyal süreksizliklerini bulma 

problemi, değişiklik tespiti olarak bilinir. Kenar algılama, görüntü işleme, makine görüşü, 

bilgisayarla görme ve özellikle özellik algılama ve özellik çıkarma alanlarında temel bir araçtır. 

Şekil(1.6) da canny işlemine geçmiş sonucumuz gösterilmiştir. 
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Şekil 6.1.1.7 

 

 

Algoritmamız şekil 6.1.1.7.1deki imshow methodu ile çıkan kareyi ekranda göstermektedir ve 

daha sonra kullanıcı bir tuşa basana kadar programı durdurur. Bu işlemler test aşamalarında 

adımlarda algoritmanın stabil çalışıp çalışmadığını kullanıcıya rapor etmek için kullanmaktadır. 

Araba üzerinde, sürüş kontrol bilgisayarına bağlı olacak algoritmamızda, bu method ve ifadeler 

kullanılmamaktadır. 

 

 
şekil 6.1.1.7.1 

 

Görüntü içerisinde kenar algılama işleminden gelen karelerde, kareler içerisindeki bütün 

kenarları tespit etmektedir. Şekil 6.1.1.8 kod bloklarında görmüş olduğumuz algoritmamız 

sadece şeritleri seçebilmesi için region of interest yöntemi ile ilgilendiğimiz alanı gelen 

karelerden alıp gördüğü kenarlar üzerinden işlem yapmaktadır. 
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Şekil 6.1.1.8 

 

 

 

Şekil 6.1.1.8 de kullanılan method ile gelen karelerin x ve y değerlerini ayrı ayrı değişkenlerde 

tutmaktadır. laneRegionOfInterest fonksiyonu içerisinde, şeritlerin gözüktüğü alanları seçerek 

algoritmanın doğru alan ile ilgilenmesini ve diğer alanları görmemesini sağlamıştır.  

 

Şekil 6.1.1.8.1 fillConvexPoly methodu ile ilgilenen alanın değerlerini verip şekil 6.1.1.9 de 

görebiliriz. 

 

 
Şekil 6.1.1.8.1 

 

 
Şekil 6.1.1.9 
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Şekil 6.1.1.8.2 kod bloğunda Şekil 6.1.1.9 de uygulamış olduğumuz poly işlemi ile ana 

görüntümüzü birleştirilmektedir. 

 

 
Şekil 6.1.1.8.2 

 

Kaynak kodlarımız içerisinde algoritmamız şekil6.1.1.7 den sonra şekil 6.1.1.9 ve şekil 6.1.1.8.2 

ilgili alan yöntemlerini şekil 6.1.1.8.3 kod blokları ile çalıştırarak şekil 6.1.1.10 sonucu elde 

etmektedir. 

 

 
Şekil 6.1.1.8.3 

 

 
Şekil 6.1.1.10 

 

Programımız şeritleri bulup şekil 6.1.1.10 sonucuna ulaşmıştır. Şeritleri çizdirebilir ve 

aralarındaki uzaklıklara göre orta noktayı bulabilir ve şerit eğimleri değiştikçe orta noktada 

kalmasını sağlayabilmektedir. 

 

Şerit verilerini bir vector üzerinde saklayarak ve  houghLineP methodunu kullanarak,  

houghLine dönüşümü ile şekil 6.1.1.11 de gösterilmiş olan  düz çizgileri tespit etmektedir.  

 

Hough Line Transform, düz çizgileri tespit etmek için kullanılan dönüşümdür ve dönüştürmeyi 

uygulamak için kenar algılama ön işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Şekil 6.1.1.7 de 

algoritmamız kenar tespit işlemlerini gerçekleştirmiştir. 
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Şekil 6.1.1.11 

 

Şekil 6.1.1.10 ilgili alan içerisine Hough Line dönüşümü ile çizgileri tespit etmiştir ve görüntüler 

üzerinde bir video çıktısında görebilmemiz için çizgi rengi, kalınlığı, saydamlığı isteğe bağlı bir 

şekilde şekil 6.1.1.12 de algoritmamız tarafından çizdirilmiştir. 

 

 
Şekil 6.1.1.12 

Bulunan şeritleri çizdirebilmek için yazmış olduğumuz şekil 6.1.1.12.1 deki  laneDrawLanes 

fonksiyonu ile görüntü üzerine çizim işlemlerini yapmıştır. 

 

 
Şekil 6.1.1.12.1 

 

 

Şekil 6.1.1.13 üzerinde şeritlerin orta noktasını bulabilmek için img rols ve cows değerlerine 

göre öncelikle gelen karenin orta noktasını yine isteğe bağlı renk, uzunluk, kalınlık değerlerine 
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bağlı olarak yeşil bir çizgi ile işaretlemiştir. 

 

Programımız şekil 6.1.1.13 ve şekil 6.1.1.14 de gösterildiği üzere tespit edilen şeritlerin iki 

yanına iki adet yeşil işaret koyarak eğimin yani şerit hareketlerine bağlı olarak değişimleriyle 

meydana gelen hareketleri izlemesini sağlamıştır. 

 

Orta noktaya koymuş olduğu yeşil çizgi ise iki yana koymuş olduğu yeşil çizgilere eşit uzaklıkta 

kalacak şekilde orta noktada kalmayı sağlamaktadır. 

 

Algoritmamız orta noktayı da bulduktan sonra robotaxi aracımıza hangi yöne ne kadar açı ile 

hareket etmesini söylemelidir. Bunu yapabilmek için resimde şekil 6.1.1.13) görmüş olduğumuz 

yatay yeşil çizgiden yararlanmaktadır. Buradaki çizgi orta noktada kalmaya çalışan çizginin 

resmin ortasına koymuş olduğu yeşil çizgi ile arasındaki mesafeyi ölçerek bize arabanın orta 

noktadan ne kadar uzaklaştığı bilgisini vermektedir. 

 

Algoritmamızın olası durumlara karşı tepki vermektedir. Bunlar sağ ya da sol şeridin 

bulunmaması durumunda yapması gerekenlerdir.  

 

Şekil 6.1.1.13 üzerinde görmüş olduğumuz orta noktayı ekranda gösteren çizgilerin çalışma 

prensipleri şu şekildedir. İki yanda bulunan ve şeritleri takip eden, kırmızı çizgiler üzerinde, 

belirtilmiş konumdaki yeşil çizgiler, iki şerit arasındaki mesafeyi ölçmek ve orta nokta 

hesaplanmasında yararlanılmaktadır. Bu iki çizgi şerit genişliği değiştikçe şeritlerin üzerini takip 

ederek şeritler arası mesafenin değişmesini de takip edebilmektedir.  

 

 

 

 

şekil 6.1.1.13 üzerinde bu iki yeşil çizgi net bir şekilde ifade edilmiştir. şekil 6.1.1.14üzerinde 

görmüş olduğumuz kısa yeşil dik çizgi, iki şerit arasının ortasını göstermektedir. Bunu yaparken 

belirtmiş olduğumuz iki şerit arası genişliği hesaplayan yeşil çizgilerin yarısını almaktadır. Elde 

etmiş olduğumuz orta nokta verisi şeritlerin genişliğine bağlı olarak, orta noktada kalmayı, şerit 

arası mesafe değişimine göre sürekli kontrol ederek sağlamaktadır. Şekil 6.1.1.13 üzerinde almış 

olduğumuz sonuç şekil 6.1.1.14 üzerinde net bir şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.1.1.14 üzerinde uzun yeşil çizgi, bize gelen karenin orta noktasını vermektedir. Bulmuş 

olduğumuz orta nokta verisinden ne kadar uzaklaştığımız hesaplamada yardımcı olmaktadır. 

Araç sağa ya da sola viraj alırken, ekranın orta noktası ile bulmuş olduğumuz orta noktası 

arasındaki mesafe şekil 6.1.1.14 de düz bir şekilde belirtilmiş şekil 6.1.1.13 üzerinde net bir 

şekilde viraj içerisinde gösterilmiştir. Test amaçlı kullanmış olduğumuz görüntülerde şeritleri 

gören kamera, aracın ortasında bulunmadığı için test görüntüleri üzerinde karelerin ortasını 

gösteren çizgimiz şeritlerin ortasından uzak bir şekilde şekil 6.1.1.14 durmaktadır. Bu durum 

algoritma orta nokta hesabında bir hata sebebi değildir. Kamera konumuna göre değişkenlik 

göstermektedir.  

 

Şekil 6.1.1.14 üzerinde yeşil çizgi ile göstermiş olduğumuz son nokta, ekranın ortasını ve iki 

şerit arasını gösteren çizgiler arasındaki yatay çizgidir. Bu yeşil yatay çizgi, ekranın ortası ile 

şeritlerin ortası arasında viraja girme anlarında oluşan açıklığın kaç piksel olduğunu 

hesaplamaktadır. Elde etmiş olduğumuz bu uzaklık verisi sürüş kontrol bilgisayarına direksiyon 
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için kendi belirlemiş olduğumuz aralık olan 0-200 arasında dönüş komutlarını göndermektedir. 

şekil 6.1.1.14 üzerinde net bir şekilde oluşan viraj boyutuna göre çizmiş olduğu yeşil çizgi 

görülmektedir. 

 

 

 

 
Şekil 6.1.1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.1.14 
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Viraja girilmemesi durumunda şekil 6.1.1.15 de düz zemin üzerinde görmüş olduğumuz, ekranın 

orta noktası ve şeritlerin orta noktası arasında bir uzaklık meydana gelmemesinden dolayı 

algoritmamızın döndürmüş olacağı veri 0 olacaktır. Bu durumda arabamız şekil 6.1.1.16 de 

görmüş olduğumuz gibi otonom sürüşe devam edecektir. 

 

 
Şekil 6.1.1.15 

 

 

 
Şekil 6.1.1.16 

 

Algoritma yazılmış olan yardımcı fonksiyonlar ile tespit işlemlerini yaptıktan sonra bulmuş 

olduğumuz şeritler şekil 6.1.1.16.1 de  0 dan büyük ise yani şerit bulunuyorsa, bunları çizdirme 

ve orta nokta bulma işlemlerini ekranda göstermektedir. 

 

Şekil 6.1.1.15 laneCreateLanes yardımcı fonksiyonu sağ ve sol şeritlerin olup olmaması 
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durumları da göz önüne alarak şeritleri bulup vector içerisinde koordinatlarını tutmaktadır. 

Daha sonra laneDrawLanes ile tutulan vector verilerine uygun bir şekilde şeritleri şekil 6.1.1.17 

ve şekil 6.1.1.18 de gösterildiği şekilde çizdirmektedir. 

 

 
Şekil 6.1.1.16.1 

 

Şekil 6.1.1.16.2 kod bloğunda şekil 6.1.1.17 üzerinde şerit ve şekil 6.1.1.15 da gösterilen 

çizgilerin son kullanıcı çıktısını verirken opaklığını ayarlamak için kullanılmıştır. 

 

 

 
Şekil 6.1.1.16.2 

 

 

 
Şekil 6.1.1.17 
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Şekil 6.1.1.18 

 

Algoritma her gelen kare için şekil 6.1.1.17 ve şekil 6.1.1.18 de gerçekleşen yol çizdirme 

işlemini döngüyü yeni gelen kareler için devam ettirmektedir. 

 

 FPS saniye başına gelen karelerin ekrana verilmesidir. Programımız her bir kare için çalışarak 

hesaplamaları yapmaktadır. Sonuç olarak orta noktadan ne kadar uzaklaştığını hesaplanır ve 

arabaya ortalaması için sürüş kontrol bilgisayarına seri port üzerinden kendi belirlediğimiz 0-

200 arasında direksiyon çevirme verisini göndermektedir. 

• 0-100 : Ne kadar sağa gideceği veri aralığıdır. 

• 100-200: Ne kadar sola gideceği veri aralığıdır. 

 

 

6.1.2 Trafik işaretlerini tanıma 

 

Simülasyon ortamında kullandığımız ve gerçek arabamıza uygulayacağımız trafik işareti 

tanıma işlemi aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 6.1.2: Trafik İşareti Tanıma Akış Şeması 

 

1. Veri setinin hazırlanması: Arabaya monte edilen kamera kurulumu ile gerçek hayatta trafik 

işaretlerinin görüntüleri elde edilmiştir.  
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Şekil 6.1.2.1: Veri setimizi oluşturmak için kullandığımız görsellerin birkaçı 

 

2. Veri çoğaltma: Toplanan görüntüler, önce veri çoğaltma ile görsel çoğaltılmıştır. Veriyi 

çoğaltma nedeni gerçek hayatta her zaman eğitim için kullandığımız görsellerdeki gibi tabela 

konumları, renkleri olmamasıdır. Tabelaların yön, açı farklılığı, hasar görmüş olması, 

aydınlatma veya kötü hava koşullarında görüş zorlaştırması, sürekli güneşe maruz kalması 

nedeniyle renginin solması veya arabanın titremesi, hızı nedeni ile kamera ile trafik 

işaretlerini doğru algılamak zorlaşabiliyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak için bizim 

kullandığımız çoğaltma yöntemleri: bulanıklaştırma, yakınlaştırma, eskitme, keskinleştirme, 

aydınlık ve kontrast değerleriyle oynamadır. (Şekil 6.1.2.2) Eğitim, test ve doğrulama olmak 

üzere üç alt veri kümesine bölünmüştür. Yakalanan toplam görüntülerin %70'i eğitim, %20'si 

doğrulama ve %10'u test olarak kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.2.2: Veri çoğaltma yöntemlerine örnek 

 

3. Etiketleme: Toplanan görüntüleri sınıflandırmak ve sınırlayıcı kutu oluşturmak için 

etiketleme yapılmıştır. Görüntülerin etrafında sınırlayıcı kutu oluşturmak için görüntünün 

yüksekliği, genişliği ve xmin, xmax, ymin, ymax gibi parametrelere sahip her bir sınıf 

gereklidir. Sınırlayıcı kutu tam olarak görüntüdeki nesnenin sınıfını yakalar. Etiketleme 

işlemi için “LabelImg” programı (Şekil 6.1.2.3) kullanılmıştır.  
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Şekil 6.1.2.3: LabelImg programında etiketleme 

 

4. Eğitim için dosya hazırlama: YOLO için istenen bir başka dosya ise .names dosyasıdır 

(Şekil 6.1.2.4). Bu dosya içerisinde sınıfların adlarını tutmaktadır. Ayrıca bütün dosyaların 

DarkNet klasöründeki konumunu belirten .data uzantılı dosyayı da bizden talep edilir. 

 

 
Şekil 6.1.2.4: Veri setimizdeki trafik işaretlerinin sınıf isimleri 

 

5.  YOLO (You Only Look Once) algoritması: konvolüsyonel sinir ağlarını (CNN) kullanarak 

nesne tespiti yapar. YOLO Mimarisi Şekil 6.1.2.5a’da gösterilmiştir. YOLO’yu tercih 

etmemizin nedeni, nesne tespitini gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesi, bu işlemi oldukça 

hızlı bir şekilde ve tek seferde yapabiliyor olmasıdır.  Bu algoritmanın diğer algoritmalardan 

daha hızlı olmasının sebebi resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıdır. 
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Şekil 6.1.2.5a: YOLO Mimarisi 

 

Yolov4 algoritmasını kullandığımız için veri etiketleme programı olan “LabelImg” programında 

etiketlerimiz YOLO formatında kaydedilmiştir. Her bir etiket dosyası .txt uzantılı olup, 

içerisinde 5 değer içermektedir. (Şekil 6.1.2.5b) Bunlar sırasıyla görüntünün sınıfını, x_merkez, 

y_merkez, genişliği, yüksekliği temsil eder. 

 

 
Şekil 6.1.2.5b: YOLO değerleri 

 

6. Darknet kurulumu: Darknet, C ve CUDA ile yazılmış açık kaynaklı bir sinir ağı 

framework’üdür.  Hızlıdır, kurulumu kolaydır, CPU ve GPU hesaplamasını destekler. Son 

teknoloji ürünü, gerçek zamanlı bir nesne algılama sistemi olan YOLO özelliğine sahiptir. 

 
Şekil 6.1.2.6: Darknet logosu 

 

 

Yolo V4, 53 evrişim katmanından oluşan (2 + 1*2 + 1 + 2*2 + 1 + 8*2 + 1 + 8*2 + 1 + 4*2 + 

1 = 53) Darknet-53'ün ağ yapısını benimser. Ağ yapısı 53 evrişim katmanı ve 5 maksimum 

havuz katmanı içerir. Aşırı sığmayı önlemek için her evrişim katmanından sonra toplu 

normalleştirme ve bırakma işlemleri eklenir. Darknet-53, referans olarak artık sinir ağı fikrini 

kullanan beş artık bloktan oluşur. Şekil 6.1.3.6.2‘de Darknet53 yapısı gösterilmiştir. [5] 
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Şekil 6.1.2.6.2: Darknet53 yapısı 

 

 

7. config dosyası oluşturma: YOLO algoritmasının çalıştırılabilmesi için Darknet bizden bazı 

dosyalar beklemektedir. Bunlardan bir tanesi de .cfg dosyasıdır. Config dosyası YOLO 

içerisindeki Sinir ağının başarısını, hızını vs etkileyecek özellikleri bizden talep eder. 

 

8. Makefile dosyası ayarlaması: Darknet kütüphanesinden kullandığımız makefile dosyasında 

OpenCV ve GPU ayarlarını değiştirilir. 

 

9. Önceden eğitilmiş model ağırlıkları: Eğitime başlamadan önce önceden eğitilmiş model 

ağırlığı da eklemek gerekir. Biz önceden eğitilmiş Yolov4 ağırlıklarını kullandık. 

 

10. Model eğitimi: Yukarıdaki tüm işlemler gerçekleştikten sonra veri seti eğitmeye 

başlanmaktadır. (Şekil 6.1.2.10) 

 

 
Şekil 6.1.2.10: Model eğitimi 

 

 

11. Verileri Görselleştirme: Eğitim tamamlandıktan sonra oluşan modelimizi ne kadar doğru 

sonuç veriyor diye test edilmiştir. Simülasyon videosunda görüleceği üzere başarımı yüksek 

bir model oluşturduk. 
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Şekil 6.1.2.11a: Eğitim Sonuçları 

 

 
Şekil 6.1.2.11b: Eğitim Grafikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.2.11c: Sınıfa göre ortalama hassasiyet Doğrulama seti (solda), Test seti (sağda) 

 

Eğitimlerden daha iyi performans ve doğruluk almak için modelimizi güncellemekteyiz. 

 

 

6.1.3 Trafik ışıkları tanıma 

Trafik ışıklarını tanımak için YOLO modelinde trafik lambası görselleri eğitilmiştir. Daha sonra 

OPENCV yardımıyla, algılanan trafik lambasında çalışan renk bulunur. Bu işlemlerin mantığı 

aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 6.1.3: Trafik Işıkları Tanıma Akış Şeması 

 

• Kameradan gelen görüntülerden trafik lambasını algıla. 

 

• Algılanan trafik lambasının kameradan gelen her bir BGR kareyi HSV’ye 

dönüştür. 

𝑅′ =
𝑅

255
 

𝐺′ =
𝐺

255
 

𝐵′ =
𝐵

255
 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = max(𝑅
′, 𝐺′, 𝐵′) 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = max(𝑅
′, 𝐺′, 𝐵′) 

∆= 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 

 

Renk tonu (Hue) hesaplaması 

 

𝐻 =

{
 
 
 

 
 
 

0˚ ∆= 0

60˚ × (
𝐺′ − 𝐵′

∆
𝑚𝑜𝑑6) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑅′

60˚ × (
𝐵′ − 𝑅′

∆
+ 2) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐺′

60˚ × (
𝑅′ − 𝐺′

∆
+ 4) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐵′
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Doyma (Saturation) hesaplaması 

 

𝑆 = {

0˚ , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 0
∆

𝐶𝑚𝑎𝑥
, 𝐶𝑚𝑎𝑥 ≠ 0

 

 

 

Değer (Value) hesaplaması 

𝑉 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 

 

 

• Kırmızı, sarı ve yeşil için belirlenen renk değerleri arasında çalışan ışık rengini bul. 

Hangi renk olduğunu ekrana yazdır / işlemciye gönder. 

6.2 Harekete Geçme 

 

6.2.1 Kontrol sistemi 

 

PID günümüzde çok kullanılan bir kontrol yöntemidir. Endüstrideki uygulamaların %75’inde 

uygulanmıştır. Çok geniş bir uygulama alanının olmasına rağmen PID uygulamaları için standart 

bir tanımlama yoktur. PID denetleyiciler yapısı çok basit olması, ayarlanacak değişken sayısının 

az olması ve fiziksel gerçekleşmenin kolay yapılması sayesinde çok tercih edilir. 

 

 
Şekil 6.2.1: PID Kontrol şeması 

 

PID’ın matematiksel denklemleri, denklem (11)’de ve denklem (12)’de gösterilmiştir. Burada 

r(t) giriş (referans) sinyali, u(t) kontrol sinyali, e(t) hata sinyali ve y(t) sistemin çıkışıdır. Kp, Kd, 

Ki katsayıları ise sırası ile oransal, türevsel, integral katsayılarıdır. [1] 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝∙ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 
𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
   (11)  

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡) (12)  

 

6.2.2 Ani fren  
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Şartnamede bulunan “Ani Fren Görevi: Yarışma parkuruna belirlenen bir noktada "Ani Fren 

Görevi" olacaktır denilmektedir. Bu görev kapsamında, şehir içi trafiğinde beklenmedik şekilde 

yola çıkabilecek / atlayabilecek yaya ve benzeri durumlara karşı hareket sırasında çarpmadan 

durması için ultrasonik sensörleri ile sürekli olarak tarama yapan Güvenlik Bilgisayarı 

algoritması çarpışma tehlikesi hesapladığında ana hareket motorları olan HUB motorların 

sürücülerinin enerjisini kesmekte ve fren motoru ile de fren yapmaktadır. 

 

6.2.3 Park algoritması 

Pisti başarıyla tamamlayacak otonom aracımızın bitiş noktasından sonraki hedefi doğru şekilde 

park etmektir. Kameradan gelen görüntülerden park yasak ve park yeri tabelalarını ayırt edip, 

uygun bir park yerine park algoritmamız sayesinde park edecektir.  
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Şekil 6.2.3: Park modu akış şeması 

 

 

7. ÖZGÜN BİLEŞENLER  

 

7.1 Tasarımsal Özgünlük 

Yarışma şartnamesin de ki araç özellikleri dikkate alınarak aracımızın alt sistemlerini ve 

dış gövdesini Solidworks programından tasarladık. Alt sistem üzerinde bulunan manevra, 

hareket ve fren sistemleri olarak bütün tasarımlar kendimize aittir.  

- Elektronik sürüş kartı: Sürüş kontrol ve güvenlik bilgisayarı olarak kendi tasarımımız 

olan ve üzerinde ESP32, STM32, Arduino Nano ile üç adet motor sürücü, dört adet röle, 

iki adet harici motor sürücü çıkışı, ondört adet çok amaçlı giriş-çıkış, genişleme yuvası, 

SPI, UART, I2C, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı olan Karaelmas Robotaksi Sürüş Kontrol 

Kartını kullanıyoruz. 

-  

- Kart üzerindeki ESP32 nin görevi görüntü işleme bilgisayarından gelen komutları 

elektromotor sistemlere ileterek aracın güvenli sürüşünü sağlamaktır. Görüntü işleme 

bilgisayarı ile Bluetooth, wi-fi ve uart üzerinden haberleşebilmektedir. 

-  

- Kart üzerindeki STM32 nin görevi ise ultrasonik sensörlerden gelen verileri 

değerlendirerek gerekli durumlarda acil frenleme yapmaktır. Gereğinde ESP32 ile uart 
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üzerinden haberleşebilmektedir. 

-  

- Kart üzerinde sonradan ortaya çıkabilecek durumlarda kullanmak üzere Arduino Nano 

için bir soket bırakılmıştır.  

 
 

- Elektronik Direksiyon Sistemi: 1 adet kremayerli direksiyon sistemi kullanılmıştır. Bu 

sistemin elektronik olabilmesi için uygun güçte bir motor adapte edilmiş, ayrıca ön tekerleklerin 

açısını ölçen bir sensör ilave edilmiştir. Bu sayede ön tekerlekleri istediğimiz açıda elektronik 

olaran döndürebilen özgün bir sistemimiz oldu. 

-  Elektronik Fren Sistemi: Aracımız hurda olarak alınmıştır. Bu sebeple üzerinde hali 

hazırda bulunan hidrolik fren sistemi bulunmaktadır. Bu sistem fren pedalına basıldıktan sonra 

fren ana merkezinde bulunan hidroliğe bir mil aracılığı ile sıkışma sağlamaktadır. Sıkışan sıvı 

fren borusundan fren balatalarına giderek balataları sıkıp aracın frenlenmesi sağlanmaktadır.  

Biz bu mekanik fonksiyonu fren pedalına bir çelik tel yardımıyla dc motor montajlayarak 

elektronik bir sisteme çevirdik. Dc motorun miline kaynaklamış olduğumuz makara, pedala 

bağlı olan teli motordan almış olduğu dönüşle etrafına dolayarak pedalın çekilme işlemini 

yapmaktadır. Çekilen pedal yukarıda açıklanan sistem ile hidroliği sıkıştırarak fren sistemini 

aktif etmektedir. Motor ters yöne döndürüldüğünde tel boşlayarak ve pedalda olan yayın pedala 

ters yönde itkisi ile pedal normal konumuna gelir. Bu sayede araç tekrar harekete hazır hale 

gelir. Aracın ölçülen fren süresi 1sn’nin altındadır. Ve pist üzerinde çarpmayı engellemek için 

yeterlidir. 

-  Yazılımsal Diferansiyel: Tasarlamış olduğumuz araç arkadan itişli olup, bu itki iki ayrı 

hub motorla iki tekerlek üzerinden sağlanmaktadır. İki ayrı motor kullanmamız motorların 

hızlarını ayrı ayrı ayarlayabilmemizi bu sayede de diferansiyel bir sistem gibi hareket etmelerini 
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sağlamaktadır. Bu motorların dönüş hızları virajın açısına göre denklem üzerinden hesaplanarak 

sürüş kontrol ve güvenlik bilgisayarı üzerinden motor sürücülere yollanacaktır. 

 

7.2 Yazılımsal Özgünlük 

Aracımızda 1 adet ana görüntü işleme bilgisayarı, 1 adet teyit görüntü işleme bilgisayarı, 1 adet 

sürüş kontrol bilgisayarı ve 1 adet güvenlik bilgisayarı bulunmaktadır.  

Algoritma sonucunda üretilen komut, sürüş kontrol ve güvenlik bilgisayarı olarak 

kullanacağımız STM32F103C8T6 işlemcisine yollanacaktır. Bu işlemci üzerine geliştireceğimiz 

yazılım (C programlama dilinde yazılacaktır), görüntü işleme bilgisayarına gelen komutlara göre 

aracın direksiyon sistemine 2 arka motorun hız ve yazılımsal diferansiyel oluşturma bilgilerini, 

fren bilgilerini ilgili elektronik devrelere yaptıracaktır.  

Ayrıca görüntü işleme bilgisayarı elde edilen verilerine yetersiz kalma ihtimaline karşı kazaya 

engellemek üzere kullanılacak olan 4 adet ultrasonik sensörü okuma ve değerlendirme işlemi de 

bu bilgisayara aittir. Ultrasonik sensörlerden gelen veriler sonucunda kaza oluşma ihtimali 

oluştuğunda bu sürüş kontrol ve güvenlik bilgisayarı görüntü işleme bilgisayarlarından gelen 

verileri almayarak, motorları kapatarak ve frenleme yaparak kazayı engelleyecektir. Bu da ek 

bir güvenlik tedbiridir. 

Trafik işaretlerini algılamak için geliştirilmeye devam eden YOLO algoritması kullanarak; kendi 

modelimiz mevcuttur.  

 

 

8. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  

 

8.1 Genel Önlemler  

Aracımızın dış kaputunda herhangi bir delinme-kesilmeye neden olabilecek keskin-sivri 

çıkıntılar bulunmamaktadır. Aracın içinde ve dışında serbest hareket edebilecek, güvenli sabit 

bir şekilde monte edilmemiş herhangi bir parça bulunmamaktadır. 

  

Aracımızın özellikleri, güvenlik donanımları, TEKNOFEST TÜBİTAK Efficiency Challenge 

Electric Vehicle, Hidromobil araç için hazırlanan Etkinlik Kitapçığı (Rules) içeriğine uygundur 

  

Aracımız, elektrik güvenliği açısından düşük voltajlı elektrik aksamının standardizasyonu ve 

kullanımıyla ilgili olarak ulusal yetkililerce konulmuş kurallara uymaktadır. Elektrik 

donanımının bazı parçalarında IP 44 tipi, diğer parçalarında ise IP 55 tipi koruma 

bulunmaktadır. 

  

Aküden sisteme akım taşıyan ana kablo bir adet üstten basmalı devre kesici acil enerji kesme 

anahtarına bağlıdır. Bu anahtar gerektiğinde dışarıdan da kolayca erişilebilecek bir yerde olup 
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basıldığında tüm enerjiyi kesmektedir. 

 

Araçtaki ana akım elektrik kabloları, her bir iletkenin çapına uygun değerde bir aşırı akım 

kesicisiyle (sigorta vb.) korunmaktadır. 

  

Araçta kullanılan kablolar taşıyacakları maksimum RMS akımın değeri hesaplanarak uygun 

kalıklıkta seçilmiştir. Kablolar uygun kablo kılıfı içerisinde muhafaza edilmiştir. Çıplak veya 

izolesi uygun olmayan kablo kullanılmamıştır. Kablo demetleri uygun şekilde kelepçe ile 

bağlanmıştır 

Aracın freni aktif olduğunda 3 kişinin itmesine rağmen tekerlekler dönmemektedir. 

  

Aracın arka kısmına, gündüz en az 25 m uzaktan görünebilecek şekilde, kırmızı ışık veren ve 

frene tam ya da yarım basma durumunda devreye girecek bir stop lambası bulunmaktadır. 

8.1 Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS) 

Araç üstünde, araca doğrudan kablo ile bağlanan bir UMS devresi bulunmaktadır. Üzerinde iki 

adet buton bulunmaktadır. Kırmızı renkli olan butona basıldığında araç acil kapanış 

yapmaktadır. Yeşil olan butona basıldığında ise araç görevine başlamaktadır. 

  

8.2 Kontrol Sistemi 

Aracın bütün hareketi (yol takibi, fren ve direksiyon manevraları) araç üzerindeki kontrol 

sistemi tarafından gerçekleştirilmektir. Bu kontrol, elektromekanik sistemler ile yapılmakta olup 

yukarıdaki ilgili kısımlarda açıklanmıştır. 

  

Aracımız hafif frenlemelerde rejeneratif elektrik fren, kesin frenlemelerde ise fren pedalına takılı 

elektromekanik bir sistem aktif edilen hidrolik fren sistemi kullanmaktadır. 

  

8.3 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

Aracımıza piyasada bulunan standart röle kontağı çıktısı veren RF bir modül ile uzaktan 
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kablosuz haberleşme ile “görev başlangıcı” ve “acil kapama” komutları verilebilmektedir. 

Kablosuz haberleşme sadece bu iki komutu sürüş bilgisayarına iletebilmekte olup hiçbir şekilde 

aracın otonom sürüşüne müdahil olamamaktadır. 

  

8.4 Montaj ve Kablaj Unsurları 

Montaj 

- Basit yapıştırmalar haricinde silikon vb. yapıştırıcı kullanılmamıştır. 

- Kritik kısımlarda bölümlerin sabitlenmesi cıvata, perçin  ile yapılmıştır. 

- Civatalı bağlantılarda fiberli somun kullanılmış olup somunun tam anlamda sıkıldığından emin 

olunmuştur. 

- Araba hazır halde iken hiçbir parça anormal oynamalar yapmamaktadır. 

- Uygun olmayan bağlantı ekipmanları kullanılamamıştır. 

- Elektronik aksamlar sabit parçalara parçaya monte edilmiştir. 

Kablaj 

- Kablolar görevine göre seçilmiştir. 

- Sıcak bölgelere temas eden kablolar ısıdan yalıtılmıştır. 

- Delinme, kesilme ve yontulma gibi durumlar karşısında kablo korumaya alınmıştır. 

- Basma, çekme gibi durumlarda kablonun zarar görmemesi için kablolar kanal içine alınmıştır. 

- Kablo demetleri kablo çorabı ile sarılmıştır. 

- Kablolar görevlerine ve takıldıkları soketlere göre etiketlenmiştir. 

- Güç kabloları ve yalıtkanları taşıyacakları akıma göre seçilmiş, araç içinde korunaklı-yalıtımlı 

bir şekilde döşenmiştir. 

- Kabloların renk seçiminde olabildiğince standartlara dikkat edilmiştir. 

- Güç kablolarının renk seçiminde (+, artı) hat Kırmızı (-, eksi) hat Siyah renk kullanılmıştır. 

- Güç aktarım organlarında konnektör kullanılmıştır. 

- Tüm iletkenler uygun bir biçimde yalıtılıştır. 

- Kablolar, kablo demetleri ve aktarım yapan hiçbir ekipman hareketli bir yüzeye (teker vb.) 

temas etmemektedir. 

 

8.5 Çarpmaya karşı mesafe sensörü 

Çarpmaya karşı sensör olarak ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. Sensörümüzün amacı 

aracın olağan dışı hareket etmesi sonucundan herhangi bir cisme çarpmaması için üzerinde 
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bulunan sensörler cisme olması gerektiğinden fazla yaklaşırsa sürüş kontrol bilgisayarı hub 

motor sürücülerindeki enerjiyi keserek ani frenleme yapmaktadır. Bu şekilde çarpmaya karşı ek 

bir güvenlik önlemi alınmıştır. 

8.6 Batarya yönetim sistemi 

Aracımız üzerinde bulunan bataryalar gerilim ölçümleri ile anlık olarak izlenmektedir. Batarya 

üzerlerine bağlanacak olan sıcaklık sensörleri ile bataryaların ısınma durumu takip edilecektir. 

Bir problem olduğu durumda sürüş kontrol bilgisayarı güç kesimi yaparak aracı durduracak ve 

alarm verecektir. Aynı zamanda sistemdeki ana akım kabloları sigortalar ile korunarak kısa 

devre olma durumuna karşı ekstra önlem alınmıştır. 

 

 

9. SİMÜLASYON VE TEST   

9.1 Simülasyon Ortamı 

 

Simülasyon ortamımız (Şekil 9.1.1) UNITY 3D programı üzerinde hazırlanmış olup tamamen 

yarışma ortamına benzer nitelikte tasarlanmıştır.  Ortam simüle edildikten sonra içerisine hazır 

assetler kullanılarak levhalar ve araba yerleştirilmiş olup, kamera aracın (kaput) ortasında 

konumlandırılarak (Şekil 9.1.2) görüntü işlemeye hazır hale getirilmiştir. Tamamen hazır hale 

getirilen simülasyon ortamı üzerinde şerit takip sistemi ve levha tanıma algoritmaları simülasyon 

çerçevesi üzerine konumlandırıldıktan sonra simülasyon başlatılıp otonom sürüş simüle 

edilmiştir. 

 

Simülasyon ortamın geliştirilmesi için kullanılan sistem; 

-İşletim sistemi : windows 10  

-kullanılan İşlemci : Intel i5-9300H   2.4 GHz 

 

 
Şekil 9.1.1           Şekil 9.1.2 

 

Simülasyon ortamı için Şekil 9.1.4 ve Şekil 9.1.5 de görmüş olduğumuz, Unity 3D 

kütüphanesinden hazır olarak 3D model bir araba kullanılmaktadır. 
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Şekil 9.1.4                                                                       Şekil 9.1.5 

 

Arabanın hareket etmesi ve kontrolleri için Unity engine yardımı ile C# üzerinde fizik 

kontrolleri yazılmıştır. 

 

 

 

Şekil(9.1.6)’de arabanın fizik kontrolleri için hangi kütüphanelerden yararlanılacağı 

yazmaktadır. 

 
Şekil 9.1.6 

 

Şekil(9.1.7)’de arabanın hız, konum, iskeleti, dönüş açılarının değerlerinin tutulacağı 

tanımlamalar yapılmıştır. 

 
Şekil 9.1.7  

 

Şekil(9.1.8)’de arabanın dönüş açısın hesaplanabilmesi hız kontrolleri yazılmıştır. Bir vektör 

içerisinde gelen direksiyon verisine göre hesaplamaları yaptırılıp açı değeri elde edilmiştir. 

 

Şekil 9.1.8 
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Şekil(9.1.9)’de arabamızın simülasyonunu gerçeklediğimiz Unity 3D ortamında rigidbody ve car 

controller arayüz bölümleri görüntülenebilmekte,  arabanın hızı, dönüş hızı  değerlerinde 

yapılacak testlere göre düzenlemeler yapılabilmektedir.  

 

 
Şekil 9.1.9 

 

9.2 Simülasyon Sonuçları 

 

Şekil(9.2.1) de görmüş olduğumuz ilk simülasyon ekran görüntüsü aracın iki şerit arasında 

otonom bir şekilde ilerlediği göstermektedir. 6.1.1 deki şerit takip algoritması kullanılarak 

ekrandaki görüntü elde edilmiştir. 

Simülasyon içerisinde algoritmanın stabilizasyonu izlenebilmekte, Şekil(9.1.9) deki hız değerleri 

üzerinden düzenlemeler yapılarak değişken hız durumlarına karşı verdiği tepkiler 

ölçülebilmektedir. 

 

Şekil(9.2.1) de aracımız düz bir yol üzerindeki şeritleri tespit edip aynı yol üzerinde takibini 

devam ettirmektedir.  

Yan taraflardaki kırmızı çizgiler bulunan şeritler, üzerlerindeki yeşil çubuklar şeritler arası 

mesafeyi ölçmekte ve şeritlerin yönleri değişmesi durumlarında eğimlerini hesaplamamıza 

yarayan çubuklardır. Ortada yer alan yeşil uzun çizgi ekranı ortalamakta ve kısa çizgi ise 

yanlardaki iki yeşil çizgiyi referans alarak orta noktayı hedeflemektedir. 6.1.1 deki şerit takip 

algoritması anlatımında detaylı anlatımları yapılmıştır. 
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Şekil(9.2.1) 

 

Şekil(9.2.2) üzerinde ise algoritmamızın viraja girdiği durumlarda orta noktayı bulma 

algoritması test edilmektedir. Yandaki yeşil çubukları referans alarak orta noktayı bulan ortadaki 

dik çizgimiz viraja girdiği durumlarda orta noktayı takip etmekte ve bu durumlarda resmin 

işaretlemiş olduğumuz orta noktasından uzaklaşmaktadır. 

Algoritmamız aralarında kalan mesafeyi ölçmek ve kullanıcıya göstermek için yatay yeşil 

çizgiyi çizdirmiştir. Yatay yeşil çizginin uzunluk değeri aracımıza ne kadar direksiyon açısı ile 

dönmesi gerektiğini gönderir. 

 

 
Şekil(9.2.2) 

 

9.3 Analizler 

Araç olarak Tofaş markasının Serçe model arabasını hurda olarak alıp yarışmaya göre restore 

ettik. Bu sebeple üzerinde herhangi bir analiz test çalışması yapılmadı. 
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9.4 Testler 

Aracın üzerine montajlamış olduğumuz döndürme ve hareket mekanizması geçen sene 

Teknofest Robotaksi yarışmasında kullandığımız aracın üzerindeki sistemle çok benzer bir 

sistemdir. Geçen sene yarışma sahasında aracımızın hızı ve manevra kabiliyeti yeterince iyiydi. 

Bu sebeple bu sene almış olduğumuz araç üzerine aynı döndürme ve hareket sistemini adapte 

ettik. Montajlamalar sonucu geçen seneki sistemimiz araç üzerine başarılı bir şekilde oturdu ve 

mekanik anlamda yapılan ileri, geri ve manevra testlerinden başarıyla geçti. 

 

 

• Şerit takip sistemi algoritmamızın bilgisayar ortamında test görüntülerine aşağıdaki 

linkten ulaşabilirsiniz. 

https://youtu.be/RdXVEQqT6sQ  

 

 

• Oluşturduğumuz gerçek verilerle kendi modelimizin trafik işaretlerini tanıma için 

simülasyon üzerinde sonuçları: 

 
Şekil: Simülasyon üzerinde oluşturduğumuz modelin Durak levhasını tanıması 
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