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1. Takım Organizasyonu 
 
Takımımız, 2021 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü 
bünyesinde Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür SOLMAZ önderliğinde kurulmuştur. 
Takımımızın üyeleri otonom araç teknolojisi alanındaki güncel çalışmaları takip eden ve 
ilerleyen yıllarda ülkemizin de içinde yer alacağı otonom taşıt sektöründe çalışmaya istekli 
öğrencilerden oluşmaktadır. 

Ekibimizde Tablo 1.1’de görüldüğü üzere 3 Yazılım Mühendisliği öğrencisi, 2 Mekatronik 
Mühendisliği öğrencisi, 1 Makine Mühendisliği öğrencisi ve 1 Anadolu Teknik Lisesi 
öğrencisi (Mekatronik Bölümü) bulunmaktadır. Ekip üye sayımızın az olması nedeniyle 
üyelerimiz birden fazla alanda özel yeteneklerine göre ortak olarak çalışmalarını 
sürdürmekte olup, Şekil 1.1’de görüleceği üzere farklı çalışma alanlarında birbirlerine katkı 
sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Tablo 1.2’de iş-zaman çizelgesi verilmiştir. İş planımızda 9 adet iş paketimiz olup ön 
tasarım raporunun teslim tarihine göre iki parçaya ayrılmıştır. ÖTR tesliminden önce 6 adet 
iş paketi (simülasyon ve tasarım çalışmalarını içeren), teslimden sonra 3 adet iş paketi 
(üretim, test ve araç test videosu çalışmalarını içeren) gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda Tablo 1.2’de gösterilen iş planına bağlı kalınmıştır. 

Tablo 1.1 Ekip Üyeleri. 

Yazılım Mühendisliği 
Mekatronik 
Mühendisliği 

Makine 
Mühendisliği 

Anadolu Teknik 
Lisesi 

Abdulkadir ÇULHA Kadir KAYIN Enes ERBİL 
Mehmet Çağatay 

SOLMAZ 

Ali PANPALLI 
Tuğrul Yiğit 

GÜLEN 
  

Arda AŞKIN    
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Şekil 1.1 Organizasyon Şeması. 
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Tablo 1.2 İş Zaman Çizelgesi. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 
Ön tasarım raporunda sunulan bazı yöntem ve donanım tercihlerinde değişikliğe gidilmiştir. 
Bu değişikliklerin başında bütçe ve teknik yeterlilikler gelmektedir. Aracın şerit takibinde ve 
tabela tanımasında kullanılacak olan lidar ön tasarım raporunda Camsense-X1 modeli tercih 
edilmiştir. Fakat bu lidar modelinin çalışma hızının uygun olmamasından ve hareketli bir 
cisim üzerinde gereken veriyi istenilen derecede verememektedir. Bu sebeple araçta RPlidar-
A2M8 modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda henüz tam kararlaştırılamadığı için eksik sunulan elektronik direksiyon 
(steer-by-wire), elektronik gaz pedalı (pedal-by-wire) ve elektronik fren (brake-by-wire) 

sistemlerine ön tasarım raporu sunumunda belirtildiği gibi gerekli düzeltmeler, Bölüm 3.3’de 
detaylı bir şekilde verilmiştir.  

Simülasyon ortamında çalışmak ile gerçek ortamda çalışmak farklı durumlar oluşturmaktadır. 
Bu sebeple simülasyon için geliştirilen algoritmaların gerçek ortama göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. Algoritmalardaki filtreler ve bazı yöntemler bu yönde revize edilmiştir. Ayrıca 
kamera açıları ve konumlandırılan noktalar simülasyon ile bire bir örtüşmemektedir. Bu 
durum saha testlerinin simülasyon ortamından farklı olması sebebinden kaynaklanmaktadır. 
Bundan dolayı ön tasarım raporunda hatalı olan lidar konumu kurallara uygun şekilde taşıt ön 
panelinde taşıtın sınırlarını geçmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. 

Ön tasarım raporunda uzaktan müdahale sistemi için kullanılması planlanan nRF24l01 
modülünün veri alışverişi mesafesinin az olmasından dolayı 6 kanallı 2.4 GHz Flysky FS-
CT6B model radyo kontrollü kumanda kullanılmıştır.  

Ön tasarım raporunda verilmiş olan şasi üretim esnasında karşılaşılan yerleşme planından 
kaynaklı sorunlardan dolayı ve gerekli direnç koşullarını karşılamak, tehlikeli durumlardan 
can güvenliğini korumak için şasi üzerinde analiz sonucuna göre gereken değişiklikler 
yapılmıştır. 

Yapılan harcamalar sponsorlarımız tarafından karşılanmıştır. Daha önce verilmiş olan tahmini 
bütçe Tablo 2.1’de, yapılan harcamalar ise Tablo 2.2’de verilmiştir. Tahmini bütçe ile yapılan 
harcamalar arasındaki farklar alınan proformalardaki malzeme özelliğindeki değişikliklerden 
kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 2.1 Sunumda Belirtilen Tahmini Bütçe. 
Malzeme Adı Birim Fiyatı (₺) 
Workstation 15.000 
Motor seti 2.500 
Batarya ve Şarj Aleti 7.500 
Tekerlek 2.000 
Kamera 1.000 
LIDAR 4.900 
Şasi 3.000 
Kabuk 10.000 
Servo Motor 2.000 
Koltuk 8.000 
Toplam 55.900 

 
 
Tablo 2.2 Harcanan Bütçe.  
Malzeme Adı Birim Fiyatı (₺) 

Workstation 12.999,21 

Motor seti 4.189 

Batarya ve Şarj Aleti 5.841 

Tekerlek 1.982,40 

Lineer motor 453,47 

Kamera 1.364,48 

LIDAR 4.345,55 

Şasi 3.000 

Kabuk 10.000 

Servo Motor 355,69 

Koltuk 8.000 

Toplam 52.530,80 
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3.Araç Özellikleri 
 
Bu bölümde aracın mekanik özellikleri ve detayları, kabuk üretiminde kullanılan yöntemler, 
elektronik araç özellikleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 

3.1. Mekanik Detaylar 

 
Aracın şasisi, tasarım ekibimiz tarafından SolidWorks programı ile tasarlanmıştır. ANSYS 
programında yapılan şasi dayanım analizi Şekil 3.1’de görülmektedir. Gerekli direnç 
koşullarını karşılamak ve tehlikeli durumlardan can güvenliğini korumak için şasi üzerinde 
analiz sonucuna göre gereken değişiklikler yapılmıştır. Teknik çizimi ve analizi yapılan ve 
alüminyumdan üretilen şasi, uzun süre dayanıklı bir şekilde kullanılmak üzere, araç 
boyutlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Motorun şasiye temasını engellemek için 
şaside ve tasarımda revizyona gidilmiştir. Şekil 3.1‘deki ve Şekil 3.2’deki tasarımların farklı 
olmasının nedeni motorun şasiye temasının tahmin edilememesidir. Üretim esnasında 
karşılaşılan bu sorun şasinin ön tarafında yapılan değişiklik ile düzeltilmiş ve Şekil 3.1’deki 
tasarımın analizi ve üretimi yapılmıştır. Şekil 3.2 ön tasarıma göre üretilmiş olan fakat 
sonradan Şekil 3.1’deki gibi taşıt üzerine montaj esnasında değiştirilmiş olan şasinin 
görüntüsüdür. 

 
Şekil 3.1 ANSYS Programında Yapılan Şasi Dayanım Analizi. 
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Şekil 3.2 Araç Şasisi. 

 
Araç tasarımı yapılırken şartnamede belirtilen araç genişliğinin 1.25 katını geçmeyecek 
şekilde yapılması istenen yükseklik değeri 1350 mm olarak belirlenmiştir. Şartnamede 
belirtilen hususlara göre tasarlanan aracımızın teknik özellikleri Tablo 3.1’de görülmektedir. 

Tablo 3.1 Aracın Teknik Özellikleri. 

Özellik  Birim Değer 

Uzunluk mm 2200 
Genişlik mm 1250 
Yükseklik mm 1350 
Tekerlek sayısı Adet 4 
Şasi Materyal Alüminyum 
Kabuk Materyal Cam elyaf + Karbon fiber kumaşı 
Fren sistemi tipi Disk fren 
Lastiklerin genişliği mm 90 
Motor tipi BLDC 
Motor gücü W 1000 
Batarya tipi Li-Ion 18650 
Bataryanın nominal voltajı V 48.1 
Bataryanın maksimum voltajı V 54.6 
Bataryanın kapasitesi Ah 30 
 

3.2. Kabuk Üretimi  

 
Üretilen şasi üzerinde tersine mühendislik uygulanarak kabuk tasarımı yapılmıştır. Öncelikle 
şasinin ana iskeleti oluşturulmuş ve ardından mukavva karton ve bant kullanılarak iskelet 
üzerine cam elyaf gerilmesi ile düz bir zemin oluşturulmuştur (Şekil 3.4, Şekil 3.5). Cam 
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elyaf, oluşturulmuş düzlem üzerine serilip, üzerine epoksi ile kaplanarak ilk aşama 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.6). Cam elyaf üzerine macun kaplandıktan sonra macun 
yüzeyinde oluşan çukurlar zımparalama işlemi ile giderilmiştir (Şekil 3.7). Pürüzsüzleştirilen 
kabuk Şekil 3.8’deki halini almıştır. Son katman olarak yüzeye karbon fiber kumaşı serilip 
onun üzerine sertleşmesi için epoksi sürülmüş, ardından pasta ve cila yapılarak yüzey parlak 
hale getirilmiştir (Şekil 3.9). Ortaya çıkan araç modelinin son hali Şekil 3.10’da 
görülmektedir. Son olarak üretimi yapılan kabuk Şekil 3.3’te gösterildiği gibi tersine 
mühendislik uygulanarak teknik çizimleri yapılmıştır. 

 
Şekil 3.3 Araç Tasarımı. 

 

Şekil 3.4 Araç İskeleti. 
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Şekil 3.5 Cam Elyaf İçin Hazırlanmış Zemin. 

                                                                                   
Şekil 3.6 Cam Elyaf Katı. 
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Şekil 3.7 Macun Katı. 

                                                                          
Şekil 3.8 Çukurların Giderilmiş Hali. 
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Şekil 3.9 Karbon Fiber Kaplama. 

                                                                           
Şekil 3.10 Aracın Son Hali. 

 
3.3. Elektronik Araç Özellikleri 

3.3.1. Steer by Wire 

 
Günümüzde Hidrolik Direksiyon Sistemi (Hydraulic Power Steering / HPS) yerini Elektrikli 
Direksiyon Sistemine (Electronic Power Steering / EPS) bırakmıştır. Hidrolik direksiyonlara 
göre en büyük avantajı, motor stop etse bile sürücünün ihtiyacı olan direksiyon desteğini 
kesmemesidir. Bu avantaj aynı zamanda bir dezavantaja dönüşebilmektedir. EPS'de 
yaşanacak herhangi bir elektriksel veya elektronik bir arıza, motor çalışırken direksiyon 
desteğini kaybetmemize neden olmaktadır. 

Elektronik direksiyonlar, direksiyon pompası, hortumlar, tahrik kayışı, kasnak, hidrolik yağı, 
vb. bazı parçalara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Bunlar yerine bir elektrik motoru 
kullanır. Hidrolik sistemlerden daha küçük ve daha hafif bir yapıdadır. Düşük araç hızlarında 
daha fazla ve yüksek hızlarda daha az destek sağlayan değişken güç denge sistemine sahiptir. 
Sürekli olarak bir hidrolik pompayı çalıştıran hidrolik direksiyon sistemlerinden farklı olarak, 
sadece gerekli olduğunda EPS motorunu çalıştırır. Bu nedenle HPS sistemine sahip olan bir 
araçtan daha fazla yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

EPS sisteminin bir diğer avantajı ECU yazılımının kolayca ayarlanabilir olmasıdır. EPS' nin 
ek bir avantajı, patlak lastik gibi tek taraflı kuvvetleri telafi edebilmesidir. Ayrıca elektronik 
denge kontrolü ile birlikte acil durum manevralarında yönlendirme özelliğine de sahiptir. 
Otomatik Park Sistemi ile birlikte kullanılarak, ECU kontrolü altında direksiyon otomatik 
kontrol edilebilir ve araç kendi kendine park edebilir. Ayrıca Şerit Takip Sistemi kullanılarak, 
ECU ve sensörler yardımıyla aracın şeritte kalması sağlanabilir [1]. 

Araçta direksiyon sistemi için birçok sistem düşünülmüştür. Düşünülen sistemlerden birisi 
direksiyonu yüksek torklu servo motor kullanarak hareket ettirmek olmuş ancak kullanılacak 
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servo motor için yapılan sistem, sistemin çalışmasını etkileyecek ölçüde tork kaybına sorun 
açmıştır. Bu sorundan dolayı 12 volt 900Ncm özelliklerine sahip lineer motor kullanılmasına 
karar verilmiştir. Direksiyon sisteminin tasarlanma görüntüsü Şekil 3.11’de, uygulanma 
görüntüsü Şekil 3.12’de sunulmuştur. Kullanılan lineer motorun konum bilgisini ve güvenlik 
korumasına almak için potansiyometre kullanılmıştır. Lineer motor için potansiyometrenin 
uygulama görüntüsü Şekil 3.13’te ve son olarak elektronik bağlantı şeması Şekil 3.14’te 
görülmektedir. Potansiyometreden alınacak tekerlek konum bilgisi otonom sürüş sırasında 
şerit eğim bilgileriyle paralel kullanılarak daha sağlıklı bir sürüşün yapılması sağlamıştır. 

 
Şekil 3.11 Direksiyon Sistemi SolidWorks Programında Tasarlanması. 

 
Şekil 3.12 Direksiyon Sistemi. 
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Şekil 3.13 Direksiyon Motoru için Potansiyometre. 

 
Şekil 3.14 Direksiyon Motoru ve Potansiyometrenin Bağlantı Şeması.  

 

3.3.2. Brake by Wire 

 
Geleneksel disk fren sistemi iki pabuç arasındaki diski tel yardımıyla sıkıştırarak frenlemeyi 
sağlar. Bir brake-by-wire fren sistemi, fren pedalına ne kadar basıldığını izleyen ve bilgileri 
bir kontrol ünitesine gönderen bir seyir sensörünü kullanarak frenleri elektronik olarak 
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kontrol etmektedir. Buna karşılık, bu ünite, aracı yavaşlatmak veya durdurmak için gerekli 
basıncı kullandığımız servo motor ile iletişim kurarak sağlamaktadır. 

Sistem ayrıca güvenliği artırmak için fren performansını dinamik olarak uyarlayan, aracın 
çalışmasını, yol koşullarını ve sürücü eylemlerini izleyen bir dizi sensöre sahiptir. Kablo ile 
frenleme sistemi, geleneksel mekanik ve hidrolik bileşenleri tamamen ortadan kaldıran ve 
araçlardaki frenleri kontrol etmek için bunları elektronik sensörler ve aktüatörlerle değiştiren 
bir otomotiv teknolojisidir. Kablo ile frenleme sisteminin avantajlarından bazıları şunlardır 
[2].  

 Daha kısa durma mesafesi ve zamanı ile sonuçlanan daha hızlı tepki vermesi,  
 Mekanik sistem kaybı, gürültüsüz çalışmaya ve titreşimin ortadan kaldırılmasına 

neden olması,  
 Motor bölmesini daha küçük yapan ve daha az yer kaplayan ve daha iyi yer 

kullanımına yardımcı olan daha az yer tüketimidir. 

Araçta fren sistemi için DSSERVO DS5160 HV 60 kg servo motor kullanılmıştır. Kullanılan 
servo motorun özellikleri Tablo 3.1’de verilmiştir. Bu servo motor Tablo 3.1’de belirtildiği 
gibi 6.0 – 8.4 DC volt ile çalışmaktadır. Gerekli voltajın sağlanması için DC-DC voltaj 
regülatörü kullanılmıştır. Fren sisteminin tasarımı Şekil 3.15’te, araç üzerinde konumu Şekil 
3.16’da ve elektronik bağlantı şeması Şekil 3.17’de gösterilmiştir. 

 
 
 
Tablo 3.1 Servo Motorun Özellikleri. 

Marka DSSERVO 

Çalışma Gerilimi 6.0-8.4 DC Volt 

Tork 
58kg.cm (6V), 65kg.cm (7.4V), 70kg.cm 
(8.4V) 

Hız 
0.17 sn / 60 ° (6V), 0.15 sn / 60 ° (6.4V), 
0.13 sn / 60 ° (8.4v) 

Ağırlık 162g 

Boyut 65 * 30 * 48mm 
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Şekil 3.15 Fren Sisteminin Tasarımı. 

                                                                                   
Şekil 3.16 Fren Sistemi. 
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Şekil 3.17 Fren Sistemi Bağlantı Şeması. 

 

3.3.3. Pedal by Wire 

 
Araçta elektronik gaz için X9C103S (Şekil 3.18) dijital potansiyometre kullanılmıştır. 
Kullanılan potansiyometrenin özellikleri [3]: 

o 100 adımda 0-10kΩ 

o 3 terminalli potansiyometre veya 2 terminalli değişken direnç olarak kullanılır. 

o 3 kablolu kontrol arayüzü 

o Potansiyometre uç noktalarında ±5V'a kadar 

o 4.4mA akım yutucu veya kaynak özelliği 

o Güç uygulandığında kırmızı güç LED'i yanar 

o 5V mantık uyumlu. 

Potansiyometrenin bağlantı şeması Şekil 3.19’da araç kontrol ünitesine bağlantısı Şekil 
3.20’de verilmiştir. 
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Şekil 3.18 X9C103S Dijital Potansiyometre. 

 
Şekil 3.19 X9C103S Dijital Potansiyometre Bağlantı Şeması. 
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Şekil 3.20 Araç Kontrol Ünitesi. 
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4. Sensörler 
 

4.1. Kamera 

 
Görüntü sensörleri olarak kullanılan kameralar, otonom sürüş algoritmaları oluşturabilmek ve 
nesne tanıma algoritması oluşturabilmek için gerekli bilgileri sağlarlar. Görüntü işleme ve 
yapay zekâ algoritmaları kameralardan toplanan veriler ile gerçekleştirilir. En önemli nokta, 
yorumlanan kamera verilerinin aracın çevresini tanımada en zengin bilgileri vermesidir. 
Kamera aracın tavanına yerleştirilecek olup 170 derecelik yatay, 90 derecelik dikey alandaki 
hacmi otonom kararlar için taramaktadır. Kullanılan kamera Logitech C922 olup Şekil 4.1’de 
gösterilmiştir.  

  
Şekil 4.1 Kamera. 

 
İlgili kamera modelinin kullanılma sebebi fiyat performans bakımından en iyi kamera 
olmasıdır. 

Logitech C922 Webcam Özellikleri; 

o Desteklenen istemcilerle 720p HD görüntülü görüşme (en çok 1280 x 720 piksel) 
o Önerilen sistemde Full HD görüntü kaydı (en çok 1920 X 1080 piksel) 
o H.264 görüntü sıkıştırma 
o 20 aşamalı otomatik odaklama özelliğine sahip Carl Zeiss® mercek 
o Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon 
o Otomatik olarak zayıf ışığı düzeltme özelliği 
o Hi-Speed USB 2.0 onaylı 

 
4.2. Lidar Sensör 

 
Yarışmada kullanılan lidar modeli Şekil 4.2’de görseli verilen RPLIDAR A2M8’dir. 
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SLAMTEC firması tarafından üretilen yeni nesil bir sensördür. 12 metrelik bir aralıkta 2 
boyutlu 360 derece tarama gerçekleştirebilen RPLIDAR A2M8’nin tipik tarama frekansı 
10hz'dir. Kullanıcıların ihtiyacına göre 5-15 Hz aralığında da ayarlanabilmektedir. 10 Hz 
olması koşulunda çözünürlük 0,9° olacaktır. RPLIDAR A2M8, bir dizi tarayıcı çekirdeği, 
çekirdeğin yüksek hızda dönmesini ve mekanik güç sağlayan parçalardan oluşmaktadır. 
Normal çalıştığında, tarayıcı saat yönünde dönecek ve tarayacaktır. Kullanıcılar, RPLIDAR'ın 
iletişim arabirimi aracılığıyla menzil tarama verilerini alabilmekte ve PWM aracılığıyla dönüş 
motorunun başlatma, durdurma ve dönme hızını kontrol edebilmektedir.  

RPLIDAR’ın çalışma prensibi şöyledir; sensör, kızılötesi lazer sinyalini yayar ve lazer sinyali 
tespit edilecek nesne tarafından yansıtır. Yansıtılan sinyal daha sonra RPLIDAR’da görüntü 
toplama sistemi ile örneklenir ve gömülü dijital sinyal işleme örnek verilerin işlenmesini 
başlatır. İletişim ara yüzü aracılığıyla nesne ve lidar arasındaki mesafe ve açı verileri 
kullanıcıya aktarılır.                            

İlgili lidar modelinin kullanılma sebebi, modelin düşük maliyetine rağmen yüksek derecede 
verim alınabilecek niteliklere sahip olmasıdır.     

Şekil 4.2 RPLidar A2M8. 

4.3. Isı Sensörü 

 
Araçta ısı sensörü olarak 100k NTC sensörleri kullanılmıştır. Bu sensörler bataryaların her bir 
paralel hatta bir adet bağlanarak her paralel hücrenin sıcaklığını ekranda gösterecek şekilde 
araç kontrol ünitesine bağlanmıştır. Bağlantı şeması Şekil 4.3’te verilmiştir. Isı miktarı 
arttığında acil durum senaryosu devreye girerek ve araç motorunun hızlı bir şekilde 
elektriğinin kesilmesi ile durdurulacaktır. Sıcaklık sensörlerinden birinin bağlantı şeması 
Şekil 4.3’te verilmiştir. Şekil 4.4’te görülen sıcaklık sensörleri uçları Şekil 4.3’teki bağlantıya 
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paralel olarak bağlanmıştır. 
 

                                           
Şekil 4.3 Isı Sensörü Bağlantı Şeması. 

                                                             
Şekil 4.4 Isı Sensörü ve Batarya. 

4.4. Sensörlerin Konumları 

 
Sensörlerin araç üzerindeki konumları Şekil 4.5’te görülmektedir. Lidar, parkurun yanlarında 
bulunan bariyerleri algılaması için ön panele yerleştirilmiştir. Kamera ise yol çizgilerini ve 
trafik işaretlerini algılaması için taşıtın üst paneline yerleştirilmiştir. 
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Şekil 4.5 Sensörlerin Konumu. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 
 
Araç kontrol ünitesi, aracın ivmelenmesini, yavaşlamasını, fren yapmasını, direksiyon 
işlevlerini, araç ışıklarını ve batarya durumunu kontrol etmektedir. Araç kontrol ünitesine 
otonom sürüş verilerine göre yapacağı işlem UART yoluyla gönderilecektir. Veri gönderme 
işleminde kullanılan kodlar Şekil 5.1’de, veri alma işleminde kullanılan kodlar Şekil 5.2’de, 
kontrol ünitesinin görselleri Şekil 5.3’te, çalışma şeması Şekil 5.4’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.1 Kontrol Ünitesine Veri Gönderme İşleminde Kullanılan Kodlar. 
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Şekil 5.2 Veri Alma İşleminde Kullanılan Kodlar. 

 
Şekil 5.3 Araç Kontrol Ünitesi. 
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Şekil 5.4 Araç Kontrol Ünitesi Çalışma Şeması. 

5.1. Kablosuz Haberleşme Sistemi 

Aracın otonom göreve başlaması ve acil durumlarda müdahale için uzaktan kontrollü 
kumanda kullanılmıştır. Uzaktan kumanda olarak Flysky FS-CT6B kullanılmıştır. Bu 
kumandanın kullanılmasının sebebi uzun menzilli olmasıdır. 6 kanalı bulunan bu kumandanın 
acil durumlarda durdurabilmesi ve otonom göreve başlaması için 2 kanalı kullanılmaktadır. 1. 
kanalı otonom göreve başlaması için, 3. kanalı ise acil durumlarda durdurmak için kullanılır. 
Arduino ile kumandanın bağlantısı alıcının Arduino’nun +5v, GND ve analog pinleri 
kullanılarak oluşturulmuştur. Bağlantı Şeması Şekil 5.5’ gösterilmiştir. 
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Şekil 5.5 Bağlantı Şeması. 

 
5.2. Drive by Wire 

 
Kablo ile sürüş olarak bilinen bu sistem; otomobilde fren sistemi, gaz ve direksiyon dahil 
olmak üzere çok çeşitli araç işlemlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik bir sistemdir. 
Çoğunlukla otomobiller temel olarak bu ana araç işlemlerini gerçekleştirmek için hidrolik ve 
mekanik teknolojiyi kullanırlar. Sistemler güçlü olsa bile aşırı karmaşık, verimsiz ve yıllar 
boyunca aşınma ve yıpranmaya elverişlidir. Kablo ile sürüş sistemi, eski mekanik kontrollerin 
yerini alan bir dizi elektronik sistem olarak tanımlanabilir. Kabloları hidrolik basınç ve 
sürücüye bir aracın hızı veya yönü üzerinde doğrudan fiziksel kuvvet sağlayan başka şeyler 
kullanılarak yerine kablo ile sürüş teknolojisi frenleri etkinleştirmek, direksiyonu kontrol 
etmek ve diğer işlemleri yapmak için elektronik kontrol kullanılır. Kablo ile sürüş sistemi, 
seyir esnasında konfor, işlevsellik ve güvenliği arttırmak için büyük bir potansiyele sahiptir. 
Bilgisayarlar ve sensörler komutları analiz etmekte ve araçlara net olarak ne yapacağı 
konusunda talimat vermektedir. Kablo ile sürüş sisteminin çevreye olan etkisi incelendiğinde 
ise yakıt ekonomisini iyileştirir ve motor emisyonunu azaltarak çevreye daha faydalı olduğu 
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görülür. Otomotiv endüstrisinde, mekanik ve hidrolik kontrol sistemlerini terk etmeyi ve 
bunları elektronik kontrollerle değiştirmeye yönelik bir eğilim ve çaba vardır. Aracın 
ağırlığını azaltan ve verimliliğini arttıran mekanik bileşenler (mil, pompa, hortumlar, sıvılar, 
soğutucular, silindirler vb.) bulunabilir. Elektronik kontroller stabilite kontrolü gibi daha 
otomatik kontrol fonksiyonlarını kolaylaştırarak güvenliği de arttırabilir. Ek olarak otomotiv 
sistemlerinin esnekliğini arttırarak 30 araçların değiştirilmesini veya yükseltilmesini 
kolaylaştıran elektronik kontroller kullanımı iyileştirir. Daha iyi bir yakıt verimliliği sağlar ve 
acil durumlarda daha kısa tepki süreleri gösterir. Elektronik sistemlerin sağladığı sistem 
kontrol fonksiyonlarının karmaşıklığı araç performansını modellemeyi zorlaştırabilir. Bu 
karmaşık sistemleri entegre etmek, öngörülebilir ve güvenli performans elde etmek otomotiv 
endüstrisi için önemli bir zorunluluktur. Kablo ile sürüş sisteminde mekanik kontrol için çoğu 
elektrik sistemler, sensörler bilgileri kaydeder ve elektronik enerjisini mekanik harekete 
aktaran bu veya bir dizi bilgisayara veri iletir. Şekil 5.6’da Drive-by-Wire için kullandığımız 
kumanda gösterilmektedir. Kullandığımız kumanda aynı zamanda herhangi bir acil durumda 
uzaktan müdahale etmemize olanak sağlamaktadır [4]. 

 
Şekil 5.6 Drive-By-Wire İçin Kullanılan Kumanda. 

5.3. Araç İçi Haberleşme 

Araç içi haberleşme için CAN BUS haberleşme sistemi kullanılmıştır. Kullanılan bu sistem 
hem mekanik hem de elektronik olarak devasa bir altyapıya ve tasarıma sahiptir. Aracın 
yapımında ön planda tutulan bu gereçlerin gerekliliklerinin başında ise güvenlik geliyor. Bu 
sebeple, bünyelerinde bulunan her bir sensörün doğru bir şekilde çalışması ve sistemde 
birbirleri ile çok hassas bir şekilde haberleşmesi gerektiği için kullanılmıştır. 

CAN BUS haberleşme, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe kullanılan bir haberleşme 
protokolüdür. 1986 yılında Robert Bosch tarafından Otomotiv Mühendisleri Kongresi’nde 
tanıtılmıştır. 

Araçların bünyelerinde, bir çok durum hakkında ölçüm yapan, aracın çalışmasını sağlayan, 
sürücü ile mekanik arasında köprü vazifesi gören ve gerekli durumlarda sistem güvenliği 
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sağlayan bir çok sensör yapısı bulunmaktadır. Ve bu sistemlerin sürekli olarak birbirleri ile 
senkronize bir şekilde çalışması ve haberleşmesi gerekmektedir. CAN BUS haberleşme 
protokolünün görevi, araçlarda bulunan elektronik kontrol üniteleri arasında veri alış-verişini 
güvenli ve hassas bir şekilde sağlamaktır. 

Sensörlerden gidecek veriler, belirli bir değişken ile tanımlanır. Bu sistemde, kullanılan her 
bir gönderilecek veri için kullanılabilecek iki adet tanımlama yöntemi bulunmaktadır. Bu 
yöntemler ‘Standart ID’ ve ‘Genişletilmiş ID’ olarak adlandırılır. Standart olan modelde on 
bir bitlik bir ID ataması yapılabilirken , genişletilmiş olan modelde yirmi dokuz bitlik ID 
ataması yapılabilir. Bu sayede pek çok mesaj, farklı kimlikler verilerek birbirine karışmadan 
iletişim sağlanır. 

Şekil 5.7’de bir veri iletiminde gerçekleştirilen kontrol işlemleri gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.7 Kontrol İşlemleri. 

Protokolde, haberleşme yapacak her bir sistem için iki adet haberleşme bacağı bulunmaktadır. 
Bunlar Rx(Receiver) ve Tx(Transmitter) bacaklarıdır. Bu bacaklar, sistemde ortak bir ağa 
bağlıdır. Merkezi bir yönetim söz konusudur. Sistemde yönetim, elektrik kontrol ünitelerine 
bağlıdır. Bütün sensörler aynı hat üzerine mesaj bırakırlar. Ancak aynı anda iki veya daha 
fazla mesaj hattan iletilemez. Kendi aralarında bir sıralaması vardır. Bu sıralama 
doğrultusunda gerekli veri iletimi sağlanır. Aracımızdaki araç içi ekran görüntüsü Şekil 5.8’de 
gösterildiği gibidir [5]. 
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Şekil 5.8 Araç İçi Ekran Görüntüsü. 

 
 

5.4. Kontrol Ünitesi 

Aracın donanım olarak kontrol kartı ihtiyacı Workstation kullanarak gidermiş 
bulunulmaktadır. Araca ROS tabanlı kontrol algoritmaları geliştirilmektedir. Ubuntu 18.04 
üzerinden çalışan bu ROS tabanlı algoritmaların yüksek görüntü işleme kapasitesine sahip bir 
süper bilgisayar kartı ile sağlanması en güvenilir yollardan biridir.  

Kartımızın teknik özellikleri Tablo 5.1’de belirtildiği gibidir. 

Tablo 5.1 Workstation Özellikleri. 

İşlemci 
AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz 6 Çekirdek 
35MB AM4 7nm İşlemci (Tray, Fanlı) 
 

Anakart 
Asus Prime B450M-A II 4400 mhz (OC) 
RGB M.2 AM4 mATX Anakart 

Bellek 
GeIL 16GB Orion RGB 3600mhz CL18 
DDR4 Ram 
(GAOSR416GB3600C18BSC16GB) 

Ekran Kartı 
Asus GeForce RTX 3060 Rog Strix V2 
O12G 12GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı 

SSD 
PNY 500GB CS2130 NVMe Okuma 
3500MB-Yazma 925MB M.2 SSD 
(M280CS2130-500-RB) 

Güç Kaynağı 
Asus 550W TUF Gaming 80+ Bronze Güç 
Kaynağı 

  



30  

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 
 
Aracımızda kullanılacak otonom sürüş algoritmaları şu şekildedir;  

 Otonom Sürüş Algoritması,  
 Nesne Tespit ve Tanıma Modülü,  
 Şerit Takip Algoritması,  
 Park Algoritması. 

6.1. Otonom Sürüş Algoritması 

Sürüş algoritması Şekil 6.1’deki şemadan da anlaşılacağı gibi, oluşturulan karar yapısı 
sayesinde nesne tanıma ve şerit takip algoritmalarından aldığı verileri kullanarak gerekli 
eylemleri gerçekleştirmektedir. 

 

Şekil 6.1 Otonom Sürüş Algoritması. 
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Algoritmanın aldığı kararların çıktıları Şekil 6.2 ve Şekil 6.3’te paylaşılmıştır. 

 
Şekil 6.2 Algoritma Çıktıları. 

 
Şekil 6.3 Algoritma Çıktıları. 

6.2.  Nesne Tespit ve Tanıma Modülü 

Nesne tespiti için görüntü işleme teknikleri ve metotları kullanılır. Görüntü işleme dijital bir 
görüntü içerisindeki önemli bilgilerin okunması, çıkartılması ve işlenmesi için kullanılan bir 
yöntemdir. Görüntü içerisinde bulunan bir nesne ya da bir ortam hakkında insan görme 
sistemine benzer şekilde nitel bilgiler edinilmesi ve kullanılması görüntü işlemenin temel 
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amaçlarındandır. Görüntülerde bulunan nesnelerin tespiti, tanımlanması, sınıflandırılması ve 
takibi gibi ihtiyaçları karşılayacak birçok yöntem geliştirilmiştir. Özellikle görüntülerdeki 
hedef nesnenin bulunması ve ileriki zaman dilimlerinde bu nesnenin kaybedilmemesi birçok 
alandaki uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [6]. 

Etraftaki trafik işaretleri tanınırken derin öğrenme metotları kullanılarak evrişimsel yapay 
sinir ağlarından yararlanılmıştır. Yapay Sinir Ağları, insan beyninin işleyişinden esinlenilerek 
geliştirilmiş olan ve onun çok basit bir modelini içeren matematiksel yapılardır. Güçlü grafik 
işlemciler sayesinde bilgisayar görüşü ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak geliştirilen 
algoritma sayısı her geçen gün artmıştır. Bu şekilde yapay sinir ağlarını kullanan birçok nesne 
tespit algoritması üretilmiştir [7]. Eğitimimizde 10344 resimlik veri seti oluşturularak tüm 
levhalarla ilgili obje karakteri ve obje konum bilgileri elde edilmiştir. Bu bilgilerden 
faydalanılarak YOLOv3-tiny mimarisinde eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

YOLO, geleneksel nesne tespit yöntemlerinin aksine sınırlayıcı kutuların bulunması, sınıf 
olasılıklarının hesaplanması ve diğer tüm işlemleri tek bir regresyon problemi olarak ele almış 
ve nesne tespit alanına yeni bir görüş getirmiştir. YOLO ile görüntü üzerinde hangi nesnelerin 
nerede olduklarını tespit etmek için görüntüye yalnızca bir kez bakılması yeterlidir (YOLO). 
Tek bir evrişimsel ağ ile aynı anda birden fazla sınırlayıcı kutu tahmin edilmekte ve her bir 
sınıf için sınıf olasılıkları tahmin edilmektedir. Bu birleşik model, geleneksel nesne tespit 
etme yöntemlerine göre çeşitli faydalara sahiptir. 

YOLO mimarisinin kullanım örnekleri Şekil 6.4 ve Şekil 6.5’te verilmiştir [8]. 

 
Şekil 6.4 YOLO Uygulanmış Görsel. 
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Şekil 6.5 YOLO Uygulanmış Görsel. 

YOLO algoritması ilk olarak tüm resmi 32x4 boyutlarında ızgara dediğimiz grid bölgelerine 
ayırır. Her bir ızgara sinir ağından geçirilir. Burada amaç ızgara içinde bulunan nesneyi tespit 
etmek ve kapalı bir kutu içerisine almaktır. Izgaralar sinir ağından geçirilirken nesnenin orta 
noktası “Izgara içinde bulunuyor mu?” diye bakılır. Eğer nesnenin orta noktası ızgara içinde 
ise, tespit ettiği nesnenin yüksekliğini, genişliğini, sınıfını ve güven skorunu hesaplar. 

Güven Skoru = Pr(obj)*IoU  
Pr(obj): Izgara içinde nesnenin bulunma olasılığı  
IoU: Gerçekte nesnenin bulunduğu kutu ile tahmin edilen kutunun kesişimi 

YOLO algoritmasının ızgaralara ayırdığı örnek bir görsel Şekil 6.6’da verilmiştir [9]. 

 

Şekil 6.6 Izgaralanmış Görsel. 
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R-CNN ve diğer nesne tespit algoritmaları görüntü üzerinde bölgesel öneri yöntemleri 
kullanarak bulunması istenen nesnenin bulunma ihtimali yüksek konumları belirler. Bu 
bölgelerde nesne olup olmadığını kontrol eder. Yapılan işlemlerden sonra, nesnenin görüntü 
üzerindeki sınırlarının belirlenmesi, aynı nesnenin birden fazla tespiti durumunda ise 
kaldırılması ve nesne tespit başarı puanının yeniden hesaplanması sağlanır. Bu karmaşık 
yöntemler beraber çalıştıklarında çok yavaş kalırlar. Kullanılan YOLOv3 algoritması ise 
görüntüyü yalnızca bir kez evrişimsel sinir ağından geçirip, FPS arttırmakta ve gerçek 
zamanlı nesne tespitine olanak sağlanmaktadır. 

YOLO algoritması oldukça popülerdir. En önemli avantajları ise düşük işlem süresi ve genel 
ortalama kesinlik değerinin algılama konusundaki diğer algoritmalara kıyasla daha yüksek 
olmasıdır. Bir saniyede işlediği görüntü sayısı yüksek değerlerde olduğundan dolayı gerçek 
zamanlı projelerde kullanılmaya uygundur. Şekil 6.7’de YOLO ve diğer kullanılan 
algoritmalarla karşılaştırılması verilmiştir [10]. 

                                 
Şekil 6.7 YOLOv3 ve Diğer Nesne Tespit Algoritmalarının Karşılaştırılması. 

YOLO algoritmasının rakiplerini geçtiği en önemli nokta FPS(Frames Per Second) saniyede 
yakaladığı görüntü sayısıdır. YOLO’nun FPS değeri rakiplerinin üstünde olduğu için daha 
yüksek bir güven skoru vermektedir. YOLO’nun rakipleri ile olan FPS karşılaştırması Şekil 
6.8’de belirtildiği gibidir [11]. 



35  

                
Şekil 6.8 YOLO ve Diğer Nesne Tespit Algoritmalarının FPS Karşılaştırılması. 

YOLO ve bir diğer nesne tanıma algoritmalarından olan Faster RCNN algoritmasının nesne 
tanıma doğruluğu ve hızı arasındaki farkı Şekil 6.9 ve Şekil 6.10’da gösterilmiştir [12]. 

                        
Şekil 6.9 YOLO. 

                        
Şekil 6.10 Faster RCNN. 
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YOLO’nun doğruluğu ve hızı Şekil 6.9 ve Şekil 6.10’da da görülebileceği gibi diğer 
rakiplerine göre daha iyi olduğu için nesne tanıma modülü olarak YOLO algoritması 
kullanılmıştır. 

6.3.  Şerit Takip Algoritması 

Şeritler sürücülere konumunu ve aracı hangi yöne yönlendirecekleri noktasında referans 
sağlar. Bu çalışmada kamera ile şerit tanıma ve takibi için aşağıdaki sıralı yöntemlerle bir 
algoritma türetilmiştir. Bu algoritmanın basamakları aşağıda verildiği gibidir:  

 Perspektif dönüşümü gerçekleştirilir. 

 Orijinal görüntüye gri filtresi uygulanır.  

 Beyaz maskesi uygulanarak beyaz renkler alınır. 

 Gauss Bulanıklığı yöntemiyle gürültüden kurtulmak için tekrar filtrelenir.  

 Hough çizgileri alınır ve çizgilerin çizilmesi için belirli bir süzgeç uygulanır.  

 Hough çizgileri birleştirilir ve orijinal görüntüye çizdirilir.  

 Gelen sonuçlara göre yön tayini yapılır. 

6.3.1. Perspektif Dönüşüm 

Perspektif nesnenin bulunduğu konuma bağlı olarak, gözlemcinin gözünde bıraktığı etkiyi 
(görüntüyü) 2 boyutlu bir düzlemde canlandırmak için geliştirilmiş bir iz düşüm tekniğidir. 
Perspektif dönüşümü için 3X3 dönüşüm matrisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dönüşüm 
matrisini bulmak için görüntü üzerinde 4 noktaya ve bu noktaların toplam çıktısına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu 4 noktanın 3'ü collinear olmamalıdır. Dönüşüm matrisini bulmak için 
kullanılacak “cv2.getPerspectiveTransformation()” fonksiyonundan sonra 
“cv2.warpPerspective” fonksiyonunu kullanarak 3X3 matrisi elde edilir.  

Kodlar Şekil 6.11’de belirtildiği gibidir. 

 
Şekil 6.11 Perspektif Dönüşümü Sağlayan Kod. 

Şekil 6.12’de olduğu gibi bakıldığında eğik olan çizgiler, kameradan gelen görüntü üzerinden 
4 köşe noktasıyla tespit edilmiş, belirlenen 4 noktanın koordinatına atanmıştır. Daha sonra ise 
oluşturulacak görüntüdeki köşelerin koordinatları atanıp perspektif dönüştürme işlemine 
başlanmıştır. Son olarak Şekil 6.13’teki dönüşüm elde edilmiştir. 
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Şekil 6.12 Başlangıç Görseli. 

                                                                          
Şekil 6.13 Elde Edilen Dönüşüm. 

6.3.1.1. Perspektif Dönüşüm Katsayılarının Elde Edilmesi 

Parametrelerin otomatik olarak çıkarılması için matris bölmesi işlemi gerekmektedir. Girdi 
olarak verilen bir görüntü otomatik olarak hizalanmıştır. Dönüşüm için kullandığımız matris 
işlemlerimiz Şekil 6.14’te gösterildiği gibidir. 

 
Şekil 6.14 Matris İşlemleri. 

 
A matrisini bulmak için ilk olarak z değeri z = a31x + a32y + a33 şeklinde 
yazılarak x’ ve y’ değerleri; 
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x′= a11x+a12y+a13/ a31x+a32y+a33; y′=a21x+a22y+a23/a31x+a32y+a33 

şeklinde hesaplanmıştır. Gerekli sadeleştirme işlemleri yapıldıktan sonra; 

x' = a11x + a12y + a13 - a31xx' - a32yx’ ve y' = a21x + a22y + a23 – a31xy' - a32yy' 

elde edilir. 

Bu denklemleri matris formunda yazılmış hali Şekil 6.15’te gösterildiği gibidir (B = A x a). 

 
                            Şekil 6.15 Denklemlerin Matris Formunda Yazılmış Hali. 

Burada aranılan a vektörü a = (A^ - 1)*B = B/A matris bölme işlemi ile bulunmuştur. Burada 
dikkat edilmesi gereken bir nokta elimizde sekiz bilinmeyen (a vektörünün elemanları) 
olmamasına rağmen görünürde sadece iki denklem bulunmaktadır. Sekiz bilinmeyenli bir 
denklemin tek çözümünün olması için bağımsız sekiz denklem gerektiğinden bizim de 
çalışmada tek bir (x,y) noktası yerine dört tane (x,y) noktası üzerinden dönüşüm 
yapılarak a matrisi bulunmuştur. Perspektif dönüşüm örnekleri Şekil 6.16 ve Şekil 6.17‘de 
gösterilmiştir [13]. 

                
Şekil 6.16 Perspektif Dönüşüm Örneği. 
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Şekil 6.17 Perspektif Dönüşüm Örneği. 

6.3.2. Gri Filtresi 

OpenCV-Python, bilgisayarla görme sorunlarını çözmek için tasarlanmış bir Python 
bağlamaları kitaplığıdır. Gri filtreleme işleminde “cv2.cvtColor()” fonksiyonu kullanılır.  
“cv2.cvtColor()” fonksiyonu Bir görüntüyü bir renk uzayından diğerine dönüştürmek için 
kullanılmaktadır. Aşağıda fonksiyonun aldığı parametreler ve açıklamaları verilmiştir.  

Sözdizimi: cv2.cvtColor(src, kod[, dst[, dstCn]]) 

Parametreler; 
src: Renk alanı değiştirilecek olan resimdir. kod: Renk uzayı dönüştürme kodudur. dst: src 
görüntüsü ile aynı boyut ve derinliğe sahip çıktı görüntüsüdür. Opsiyonel bir parametredir. 
dstCn: Hedef görüntüdeki kanal sayısıdır. Parametre 0 ise, kanal sayısı kaynak ve koddan 
otomatik olarak türetilir. Opsiyonel bir parametredir. 

 

6.3.3. Maskeleme 

Belirli bir dizinin öğelerini, bir dizinin üst sınırları ve alt sınırları temsil ettiği iki dizinin 
karşılık gelen öğeleriyle kontrol etmek istenildiğinde penCV'de “inRange()” olarak 
adlandırılan fonksiyon kullanılmaktadır. “inRange()” fonksiyonu, verilen dizinin öğeleri üst 
sınırları ve alt sınırları temsil eden iki dizi arasında yer alıyorsa 255'e eşit bir öğeler dizisi 
döndürür. Şeritlerin renginin eşik değerini öğrenmek için Şekil 6.18’de gösterilen kod 
uygulanarak Şekil 6.19’daki sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen değerler ise şerit takip 
algoritmasında kullanılmaktadır.   
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Şekil 6.18 Filtreleme için geliştirilen algoritma. 

 Şekil 6.19 Elde edilen sonuçlar. 
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6.3.4. Gaussian Filtresi 

Gaussian filtresi görüntüleri bulanıklaştırmak ve görüntü üzerindeki gürültüyü azaltmak için 
kullanılır. Kenar bulma işlemi için görüntüde yumuşatma yapılmaktadır. Bu adım, belirgin 
gürültünün kenar detektörü üzerindeki etkilerini azaltmak için görüntüyü hafifçe 
yumuşatmaktadır. Kısaca gereksiz ayrıntıların da kenar gibi görünmemesi için Gaussian Blur 
fonksiyonu kullanılmaktadır. Son örnek olarak Gaussian Blur fonskiyonu Şekil 6.20’deki 
kodlarla uygulanmış olup Şekil 6.21 elde edilmiştir. 

                                  
Şekil 6.20 Gaussian Filtresini Uygulayan Kod Dizisi. 

                           
Şekil 6.21 Gaussian Filtresi Uygulanmış Görsel. 

 
6.3.5. OpenCV - Kenar Tespiti Algoritmaları 

Kenar, iki farklı yer arasında sınır oluşturan dizi bağlantılı bir pikseldir. Kenar algılama 
resimdeki yoğunluk farklılıklarını, onları oluşturan fiziksel süreçler açısından karakterize 
etmeye çalışan süreçtir. Kenar algılamanın hedeflerinden biri yoğunluk değişikliklerinin 
tespiti ve karekterizasyonudur.  

Çizgiler nesne sınırlarını ve piksel renklerinin yoğunluklarındaki keskin değişiklikleri temsil 
etmektedir. Kenar tespiti için Canny, Sobel ve Laplace görüntü işleme kenarları çıkarmak için 
en çok bilinen ve kullanılan algoritmalardır.  Kenar tespit yönteminin tercih edilme 
aşamasında aşağıdaki başlıklarda mevcut olan veriler kullanılmıştır. Bu başlıklar ve 
başlıkların altında bulunan kod ekran çıktı görselleri değerlendirilerek ihtiyacımız olan kenar 
tespit yöntemi olarak Canny kenar tespit yöntemi seçilmiştir. 
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6.3.5.1. Sobel Kenar Tespiti (Sobel Edge Detection) 

Sobel kenar tespiti, birinci dereceden türevlere dayalı gradyan tabanlı bir yöntemdir. 
Görüntünün ilk türevlerini X ve Y eksenleri için ayrı ayrı hesaplar. Şekil 6.22’deki görüntüye 
Şekil 6.23’deki kod uygulanıp Şekil 6.24 elde edilmiştir. 

 
Şekil 6.22 Sobel Yöntemi Uygulanmadan Önceki Görüntü. 

                                              
Şekil 6.23 Sobel Kenar Tespitini Sağlayan Kod Dizisi. 

 Şekil 6.24 Sobel Yöntemi Uygulanmış Görsel. 
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6.3.5.2.  Laplacian Kenar Tespit Yöntemi 

OpenCV içinde tanımlı bir diğer kenar tespit algoritması olan Laplacian algoritması Şekil 
6.25’de gösterildiği gibidir. Şekil 6.25’deki kod kullanılıp Şekil 6.26’daki görüntüden Şekil 
6.27 elde edilmiştir. 

                                  
Şekil 6.25 Laplacian Yöntemini Sağlayan Kod Dizisi. 

                 
Şekil 6.26 Laplacian Yöntemi Uygulanmadan Önceki Görüntü. 

                 
Şekil 6.27 Laplacian Yöntemi Uygulandıktan Sonraki Görüntü.  
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6.3.5.3.  Canny Kenar Tespit Yöntemi  

Canny kenar belirleme algoritması; görüntüde keskin olarak belirlenmiş kenarları bulmak için 
John F. Canny tarafından geliştirilmiş ve aşamaları olan bir algoritmadır. Kenar bulmada 
etkin olarak kullanılır [14].  

Aşamalar sırasıyla;  

 Görüntünün gürültülerini azaltmak amacıyla Gaussian çekirdekle konvolüsyon 
alınarak azaltılır,  

 Gradyan operatörü uygulanır. Bu şekilde görüntünün Gradyan büyüklüğü ve yönü 
hesaplanır,  

 İkili eşikleme uygulanır bu şekilde istenmeyen ayrıntılardan arındırılma işlemi 
gerçekleştirilir, 

 Güçlü-zayıf ayrımı yapıldıktan sonra baskılama uygulanır ve asıl kenarlarla görüntüye 
son hali verilmektedir.  

Canny kenar tespiti için kullandığımız kodlar Şekil 6.28’te belirtilmiştir. 

                             
Şekil 6.28 Canny Kenar Tespitini Sağlayan Kod Dizisi. 

Canny yönteminin uygulanabilmesi için ilk olarak kameradan gelen anlık veri gri tonlamalı 
resim haline getirilmektedir. Gürültüleme ile yumuşatılır ve az sayıdaki nokta toplulukları 
görüntüden atılır. Ardından Canny kenar algılama algoritması, her pikselin yoğunluk 
gradyanını ölçer ve büyük renk değişimlerine sahip pikseller üzerine noktalar çizilir. 
Dolayısıyla kenarların algılanması için görüntüleri gri ölçeğe dönüştürmek gerekmektedir. 
Simülasyonumuzdan örnek gri tonlamalı renk değişimi Şekil 6.29 ve Şekil 6.30’da verilmiştir. 



45  

 
Şekil 6.29 Gri Tonlama Uygulanmadan Önceki Başlangıç Görseli. 

 
                        Şekil 6.30 Gri Tonlama Uygulandıktan Sonraki Başlangıç Görseli. 

Canny algoritmasının uygulanması için gerekli şart sağlanmıştır. Şekil 6.31’de Canny 
algoritmasının uygulandığı örnek sonuç paylaşılmıştır. 

 
Şekil 6.31 Canny Algoritması Uygulandıktan Sonraki Başlangıç Görseli. 

 

6.3.6. Hough Transform 

Hough Transform, herhangi bir şekli tespit etmek için kullanılır. Bir çizgi, orijinden çizgiye 
olan dikey mesafenin nerede olduğu ve saat yönünün tersine ölçülen bu dikey çizgi ve yatay 
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eksen tarafından oluşturulan açı olduğu y = mx+c gibi parametrik biçimde veya parametrik 
biçimde temsil edilir.   

Şerit tanıma için Hough Dönüşümü kullanılmıştır. Matematiksel olarak açıklanabilen her 
şekli, görüntüde bazı bozukluklar olsa dahi bulabilen bir tekniktir. Bir çizginin formülü y = 
mx + c şeklinde ifade edilmektedir. Bir diğer ifade biçimi ise orijine yaptığı açı ve uzaklığa 
bağlıdır.  rho = x*cos(theta)+y*sin(theta) şeklindedir (Şekil 6.32). 
 

                                                                                                            
Şekil 6.32 Hough Dönüşümü. 

 

Hough Transform' un çizgiler için nasıl çalışma şekli herhangi bir çizgi bu iki terimle temsil 
edilebilir, (\rho, \teta). Bu yüzden önce bir 2D dizi veya akümülatör oluşturulur ve başlangıçta 
0'a ayarlanır. Dizinin boyutu, ihtiyaç olan doğruluğa bağlıdır. Açıların doğruluğunun 1 derece 
olması istedildiği varsayılırsa, 180 sütuna ihtiyaç vardır. 

Dolayısıyla, bu teknik bir görüntü üzerindeki tüm noktaları tarayarak rho ve theta değerleri 
inceler. Ve böylelikle pikseller hangi rho ve theta değerini yeterince tutuyorsa orada bir çizgi 
var olduğu anlaşılır. Bu yeterlilik kısmı verilen eşik değere bağlıdır. 
 

6.3.6.1.  Olasılıksal Hough Dönüşümü  

Hough dönüşümünde, iki argümanlı bir satır için bile çok fazla hesaplama gerektirdiğini 
görebilirsiniz. Olasılıksal Hough Dönüşümü, görülen Hough Dönüşümünün bir 
optimizasyonudur. Tüm noktaları dikkate almaz, bunun yerine yalnızca rastgele bir nokta alt 
kümesini alır ve bu, çizgi tespiti için yeterlidir. Sadece eşiğin düşürülmesi gerekmektedir. 
Şekil 6.33’de Hough uzayında Hough Dönüşümü ve Olasılıksal Hough Dönüşümü 
karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 6.33 Hough Dönüşümü ve Olasılıksal Hough Dönüşümünün Karşılaştırılması. 

OpenCV uygulaması Matas, J. ve Galambos, C. ve Kittler, JV tarafından Aşamalı Olasılıksal 
Hough Dönüşümünü Kullanan Doğruların Sağlam Tespitine dayanmaktadır. Kullanılan 
fonksiyon cv2.HoughLinesP()' dır. İki argüman kullanılır. Kullanılan argümanlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

 minLineLength: Minimum satır uzunluğu. Bundan daha kısa olan satır segmentleri 
reddedilir. 

 maxLineGap: Tek satır olarak ele almak için satır segmentleri arasında izin verilen 
maksimum boşluktur [15]. 

Şekil 6.34’deki kodu uygulayıp Şekil 6.35’deki görselden Şekil 6.36’daki görsel elde 
edilmiştir. 

 
Şekil 6.34 Kullanılan Kod Dizisi. 
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Şekil 6.35 Sadece Perspektif Dönüşüm Uygulanmış Görsel.  

 
Şekil 6.36 Şeritlerin Son Hali. 

 
6.4. Park Algoritması 

Şerit takibi ve nesne tespit algoritmaları kullanılarak aracın otonom park etmesi sağlanmıştır. 
Nesne tanıma modeli park levhasını tanıdıktan sonra işleme geçer. Park levhasını tanıyana 
kadar şerit takip etmeye devam eder. Park levhasını tespit ettikten sonra levhanın yerini ve 
konumunu belirleyerek şerit takip etmeyi bırakıp park levhasına göre yeni rota oluşturur ve 
park etme işlemine başlar. Park levhası tanıma sonuçlarımız Şekil 6.37’de verilmiştir. 
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Şekil 6.37 Park Levhası ve Park Yasak Sonuçları. 
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7. Özgün Bileşenler 
 

7.1.  Direksiyon Sistemi 

Araçlarda kullanılan direksiyon sistemleri, sürüş rahatlığı için hidrolik yardımlı veya elektrik 
yardımlı sistemler kullanılmaktadır. Tasarlanan sistem (Şekil 7.1) tamamen elektriksel ve 
özerk bir alt yapı oluşturmak için hazırlanan mekanik bir tasarımdır. Direksiyon sisteminde 
kullanılan parçalar Tablo 7.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 7.1 Direksiyon Sisteminde Kullanılan Malzemeler. 
Sistem Marka Model Uzunluk/ İlerleme 

Potansiyometre - WH148 100k 

Lineer Motor - - 200mm/900N 

                          
Şekil 7.1 Direksiyon Sistemi ve Encoder. 

7.2.  Otonom Fren Sistemi 

Kontrol ünitesinden gelen sinyallere bağlı olarak, frenleme gerçekleşmektedir. Aracın fren 
sistemi, sistem yöneticisine ihtiyaç duymadan kontrol ünitesinden gelen sinyaller tarafından 
çalışmaktadır. Şekil 7.2’de geliştirilen araç fren sistemi görülmektedir. 

                                                                    
Şekil 7.2 Fren Sistemi.  
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7.3.  Sürüş Algoritması 

Simülasyon aşamasında görevlerin her birini gerçekleştirmek için iyi tanımlanmış çözümler 
geliştirilmiştir. Otonom sürüş yazılımı YOLOv3-tiny ve şerit takip algoritmasından gelen 
verileri kullanıp aracın otonom biçimde hareketini sağlamaktadır. Tamamen özgün bir şekilde 
geliştirilmiştir. Şekil 7.3’te sürüş algoritması gösterilmektedir. 
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Şekil 7.3 Sürüş Algoritması.
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7.4.  Simülasyon 

Simülasyon ortamı, yarışma şartnamesindeki ölçülere uygun bir şekilde, objeler titizlikle 
yerleştirilerek hazırlanmıştır. Simülasyon ortamı tasarlanırken, gerçek parkura görsellik 
açısından maksimum benzerlik amacı güdülmüştür. Gerçekçilik katan unsurlar olarak pano, 
çadır, insan vb. objelerden yararlanılmıştır. Hazır ortamlardan yararlanılmamış, özgün bir 
halde Unity uygulamasında geliştirilmiştir. Simülasyonun başlangıç noktasına ait görsel Şekil 
7.4’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.4 Simülasyon.  

7.5.  Nesne Tanıma Modülü 

Trafik levhalarının ve ışıklarının araç tarafından kolaylıkla tanınması adına YOLOv3 
mimarisine uygun yaklaşık 10344 görsel kullanılarak bir veri seti oluşturulmuştur. 
Modülümüzün veri setindeki görseller Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri 
standartlarına uygundur. Önceki raporda 7000 görselden yararlanıldığı aktarılmıştı, bu miktar 
arttırılarak nesne tanıma sonuçları daha güvenli bir noktaya getirilmiştir. Tablo 7.2’de 
oluşturulan veri setindeki levhala çeşitlerinin miktarı ve veri setine göre dağılım oranları 
bulunmaktadır. Levhaların etiket işlemine ait örnek görseller Şekil 7.5 ve Şekil 7.6’da 
verilmiştir. 
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Tablo 7.2 Oluşturulan Veri Setindeki Levhaların Miktarı ve Yüzdelik Dağılım Oranları. 

TRAFİK İŞARETİ 
VERİ MİKTARI 

(ADET) 
VERİ SETİNDEKİ 

DAĞILIM(%) 

DUR 600 5,80% 

DURAK 616 5,96% 

GİRİŞİ OLMAYAN YOL 683 6,60% 

İLERİ VEYA SAĞA MECBURİ 
YÖN 

601 5,81% 

İLERİ VEYA SOLA MECBURİ 
YÖN 

575 5,56% 

KIRMIZI IŞIK  602 5,82% 

PARK 616 5,96% 

PARK YASAK 602 5,82% 

SAĞA DÖN VE SOLA DÖN 2000 19,33% 

SAĞA DÖNÜLMEZ VE SOLA 
DÖNÜLMEZ 

2849 27,54% 

YEŞİL IŞIK 600 5,80% 

TOPLAM 10344 100% 

 

Şekil 7.5 Levha Etiketleme İşlemi. 
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Şekil 7.6 Levha Etiketleme İşlemi. 

7.6.  Şerit Takibi 

Aracın, şeritleri yolundan sapmadan takip ederek rotasını başarıyla tamamlaması adına özgün 
bir algoritma yapısı kullanılmıştır. Simülasyon üzerinde devamlı bir biçimde sınanarak 
geliştirilmiştir. Şekil 7.7’de algoritmaya ait bir çıktı örneği gösterilmektedir. 

 
Şekil 7.7 Simülasyon Ortamında Şerit Tanıma Sonuçları. 

7.7.  Tasarım 

Aracımız tasarım takımı tarafından SolidWorks programı kullanılarak tamamen özgün 
tasarlanmıştır (Şekil 7.8). Tasarımın gerçeğe uyarlanmış hali Şekil 7.9’da gösterildiği gibidir.   
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  Şekil 7.8 Araç Tasarımı.   

 
Şekil 7.9 POYRAZ. 

  



57  

8. Güvenlik Önlemleri 
 

8.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri  

Aracın dış kabuk üretiminde yüksek mukavemete sahip karbon kumaş kullanılmıştır. Ayrıca 
yapılan ve yapılacak süregelen testlerde kabuk koruması için ön (Şekil 8.1) ve arka tarafta 
(Şekil 8.2) tampon kullanılmıştır. 

 
Şekil 8.1 Ön Tampon. 
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Şekil 8.2 Arka Tampon. 
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8.2. Elektriksel Güvenlik Önlemleri  

8.2.1. Batarya Koruması 

Batarya paketi aracın bagaj bölümünde bulunacaktır ve batarya koruma kutusu aracılığıyla 
kısa devre ve su sızıntısından korunacaktır. Batarya kutusu sağlam bir noktaya sabitlenecektir. 
Sistem güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve araca yerleştirilmiştir. 
Bataryada yüksek sıcaklık ve kısa devre kontrolleri yapılmaktadır. Bu verilerin herhangi 
birinde istenmeyen değer elde edildiğinde tüm hattı kesecek olan kontaktör tetiklenecektir.  

8.2.2. Acil Stop Butonu 

Oluşması muhtemel bir sorunda dışarıdan müdahale için aracın arkasında kolayca 
ulaşabilecek bir yerde bataryaya bağlı acil enerji kesme butonu bulunmaktadır (Şekil 8.3). 
Aracı durdurmak için butona basıldığında araç ilk olarak frene basmakta ve akabinde tüm 
elektriği kesmektedir. 

                              
Şekil 8.3 Acil Stop Butonu.  

8.2.3. Uzaktan Müdahale Sistemi 

Araçtaki fren sistemi kurallara uygun şekilde uygulanmıştır. Ayrıca aracın arka bölümünde 2 
adet stop lambası kullanılmıştır (Şekil 8.4). Araçta 2 fonksiyonlu Uzaktan Müdahale Sistemi 
(UMS) bulunmaktadır. Aracı uzaktan durdurmak için sinyal gönderildiğinde araç ilk olarak 
frene basmakta ve ardından tüm elektriği kesmektedir. 
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Şekil 8.4 Fren Lambası. 

8.2.4. Araç İçi Elektrik İzolasyonu 

Aracın tesisatında kullanılan 48 V- 12 V çeviriciler elektriksel izolasyondur. Bu sayede aracın 
ana hattı tarafında oluşabilecek bir kısa devre durumu araç içi bilgisayarlarını besleyen hattı 
etkilemeyecektir.  

8.2.5. Elektrik Tesisatında Güvenlik 

Araçtaki kablolar, her bir iletkenin çapına uygun değerde sigorta vb. devre elemanlarıyla 
korunmuştur. Ana hat üzerinden maksimum 25 A geçeceği öngörülmüş ve bu nedenle ana 
hattın kablo kesiti alanı diğer kablolara da uygulandığı gibi uygun kablo çapı seçimine 
gidilmiştir. Elektrik tesisatımız, her hattı farklı renk kablo ile yapılmıştır.  

8.3.  Yazılımsal Güvenlik Önlemleri  

8.3.1. Lidar ile Güvenlik Önlemleri 

Lidar ile aracın ön tarafı taranmaktadır. Uzaklık değerinin 1 metre altında olması durumunda 
araç frenleme yapmaktadır.  

8.3.2. Şerit Güvenlik Önlemleri 

Aracın şerit takibi algoritmasında herhangi bir şerit görmemesi veya bir şeride oldukça fazla 
yaklaşması durumunda hızını yavaşlatan ve takip ettiği şeride göre hareket eden bir güvenlik 
görevi oluşturulmuştur.  

  



61  

9. Simülasyon ve Test 
 

9.1.  Simülasyon Ortamı 

Simülasyon ortamı, gerçek parkur ile her anlamda birebir aynı görünümü yakalama amacı 
güdülerek tasarlanmıştır. Trafik levhalarının ve trafik ışıklarının boyutları, birbirine göre 
konumları ve genel düzeni önceki yarışma süreçleri ve yarışma şartnamesi göz önünde 
bulundurularak, titizlikle tasarlanmıştır. Bu tasarım geliştirilirken Unity uygulaması 
kullanılmıştır. Unity tasarım özgünlüğüne açıktır. Ürün yelpazesi sınırsız bir mağazaya sahip 
olması nedeniyle tasarım açısından önemli kolaylıklar sağlamıştır. 

Unity, Windows işletim sistemi üzerinden kullanılmış olup, simülasyonda lidar sensörü temsil 
etmesi adına temin edilen sanal robot sensör(Turtlebot) için Linux(Ubuntu) işletim sistemi de 
kullanılmıştır [16]. Robotic Operation System(ROS) yazılım sisteminden yararlanılarak iki 
işletim sistemi arasında bağlantı kurulup, sanal robotun Unity programına aktarılmasına 
olanak sağlanmıştır. Robot, etraftaki engelleri algılama özelliğine sahip olup ROS uygulaması 
olan RViz'e veri göndermiştir. Bu veriler RViz programında görsellenmiştir. RViz 
uygulamasında aracın başlangıç noktasındaki sensör verisi Şekil 9.1’de verilmiştir. 

                                                     
Şekil 9.1 RViz Lidar Çıktısı. 

Simülasyon Mimarisine ait şema Şekil 9.2’de paylaşılmıştır. 
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Şekil 9.2 Simülasyon Mimarisi. 

W, a, s, d ve space tuşlarına hareket durumları atanmış olup, otonom sürüş algoritmamızda bu 
tuşlar aracılığıyla sistemin gereken duruma göre kendi kararını vermesi sağlanmıştır. Şekil 
9.3-5’te sistemin yapması gerekenler tanımlanmıştır. 

Şekil 9.3 Simülasyon Yönlendirme Komutları. 
 

 Şekil 9.4 Simülasyon Yönlendirme Komutları. 

                                                                                                        
Şekil 9.5 Simülasyon Yönlendirme Komutları. 

Simülasyon ortamını tanıtıcı görseller Şekil 9.6-9.10’da verilmiştir. 
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Şekil 9.6 Simülasyon Ortamının Kuşbakışı Görüntüsü. 

                                 
Şekil 9.7 Kameramızın Başlangıç Görseli. 

                                     
Şekil 9.8 Durakta Yolcu Alınırken. 
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Şekil 9.9 Durakta Yolcu Bırakılırken. 

 
Şekil 9.10 Park Alanı. 

9.2. Simülasyon Çıktıları 

9.2.1. Nesne Tanıma Algoritması Çıktıları 

Nesne tanıma algoritması gerçek ortamda simülasyon ortamına nazaran daha fazla nesne 
tanıma oranına sahiptir. Daha fazla orana sahip olmasının başlıca nedeni nesne tanıma modeli 
oluştururken gerçek ortamdaki veriler toplanarak oluşturulmasıdır. Nesne tespit 
algoritmasının simülasyon ortamında ve gerçek ortamda çıktıları Şekil 9.11-9.21 arası 
verilmiştir.  
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Şekil 9.11 Sola Dönülmez. 

 
Şekil 9.12 Sola Dönülmez. 
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Şekil 9.13 Durak. 

 
Şekil 9.14 Durak. 
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Şekil 9.15 Park ve Park Yapılmaz. 

 
Şekil 9.16 Park ve Park Yapılmaz. 

 
Şekil 9.17 Giriş Yasak. 
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 Şekil 9.18 Girişi Olmayan Yol ve Sağa Dönülmez. 

 Şekil 9.19 Kırmızı Işık ve Yeşil Işık. 

 Şekil 9.20 Kırmızı Işık ve Yeşil Işık. 
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Şekil 9.21 Kırmızı Işık ve Dur. 

9.2.2. Şerit Tanıma Çıktıları 

Şerit tanıma algoritmasından nesne tanıma algoritmasına nazaran test sahasında, simülasyon 
ortamında alınan verim alınamamıştır. Bu sorunun oluşmasında simülasyon ortamındaki her 
noktanın sabit ve eşit ışık alması test sahasında güneş ışığından eşit miktarda 
yararlanamamasından kaynaklanmaktadır. Güneş ışığının ortama eşit ışık vermemesi veya bir 
ortamdaki bir bölgeye fazla ışık vermesi sonucu simülasyon ortamı için hazırlanan şerit 
tanıma algoritmasında değişikliğe gidilmiştir. Bu değişim sonrası simülasyon ortamına yakın 
sonuçlar elde edilmiştir. Şerit tanıma algoritmasının simülasyon ortamında ve gerçek ortamda 
çıktıları Şekil 9.22’de verilmiştir 

 Şekil 9.22 Algoritmaya Ait Çıktı Örneği. 

9.2.3. YOLO Algoritması Model Analizi 

Aracın gerçek ortamda nesne tanıma algoritması olarak YoloV4 kullanılmaktadır. Simülasyon 
videosunda ise YoloV3-Tiny algoritması tercih edilmiştir. Simülasyonda YoloV3-Tiny 
kullanılmasının sebebi otonom sürüş yapmamızı sağlayan sistemin YoloV3-Tiny’de daha 
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fazla FPS almasından dolayıdır. Gerçek ortamda otonom sürüş için kullanılacak sistem daha 
iyi ve güven skoru daha yüksek olduğu için YoloV4 kullanılmaktadır. YoloV3-Tiny ve 
YoloV4 levha tanıma oranlarının karşılaştırılması Tablo 9.1’de gösterilmektedir.  

Model eğitilirken internet ortamında sanal bir bilgisayar kullanıldığı için eğitim sürelerini 
internet hızı etkilemektedir. YOLO algoritmaları kendi aralarında karşılaştırmaları Tablo 
9.2’de gösterilmektedir.  
 
Tablo 9.1 YoloV3-Tiny ve YoloV4 Levha Tanıma Oranları. 

 YoloV3-tiny YoloV4 

Sola Dönülmez 51.08% 65.01% 

Sağa Dönülmez 50.71% 60.68% 

İleriden Sağa Mecburi Yön 69.00% 71.32% 

İleriden Sola Mecburi Yön 69.49% 78.79% 

Durak 93.81% 93.84% 

Park 78.67% 81.91% 

Park Yasak 78.07% 79.90% 

Giriş Olmayan Yol 94.62% 95.72% 

Dur 88.41% 88.42% 

Kırmızı Işık 88.25% 90.17% 

Yeşil Işık 89.92% 89.91% 

Tablo 9.2 YOLO Algoritmaları Karşılaştırılması. 

Model Subdivision/batch 

Ortalama 
İnternet 

hızı 
Ortalama 

FPS 
Ortalama Güven 

skoru Eğitim Süresi 

YOLOV3-
TİNY 32/8 20mb/s 220 fps 59%       3 SAAT 

YOLOV4 32/8 20mb/s 21 fps 72% 18 SAAT 
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9.3. Test Süreci 

Otonom Araç testleri, gerekli güvenlik önemleri alınmadığında birtakım problemlere sebep 
olmakta ve maddi kayıplar oluşmaktadır. Bunun farkında olarak yazılımsal ve donanımsal 
olarak oluşabilecek durumlara karşı test senaryoları üzerindeki çalışmalar yarışma gününe 
kadar sürdürülecektir. Otonom sürüş için oluşturulan algoritmaların kontrolleri ilk olarak 
simülasyon ortamında test edilmektedir. Test parkurundan görüntüler Şekil 9.23 ve Şekil 
9.24’te gösterilmektedir.  

 
Şekil 9.23 Test Parkuru. 

 
Şekil 9.24 Test Parkuru. 
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