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1. Takım Organizasyonu 
RACLAB topluluğu 2014 tarihinde Doç. Dr. Akif DURDU önderliğinde kurulmuştur. Otonom 

teknolojiler alanında faaliyet göstermekte olan ve alt dal olarak İnsansız Sualtı Aracı, İnsansız 

Kara Aracı (İKA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorilerinde çalışmaktadır. 

RACLAB Sigun takımı, İnsansız Kara Aracı alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda 

faaliyet göstermektedir. 2019 yılında RACLAB takımı, Bilkent Teknoparkta bulunan 

Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden biri olan MIT (Massachussets Institute Of 

Technology) öncülüğünde OpenZeka firmasının düzenlediği otonom araç yarışmasında 

birincilik elde etmiştir. 

Takımımız bu sene 1 doktora, 1 yüksek lisans, 8 lisans öğrencisi olmak üzere 10 kişiden 

oluşmaktadır. Otonom araç takımı, Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif DURDU danışmanlığında, 1 Elektrik 

Elektronik Mühendisliği ve 9 Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyle beraber çalışmalarına 

devam etmektedir. Otonom araç takımı proje kapsamında 3 alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplar 

veri toplama, nesne tespiti ve görüntü işleme, simülasyon ve araç kontrol ekibidir. Sigun takımı 

organizasyon şeması Şekil 1’de verilmiştir. 

RACLAB Sigun takımı çalışmalarını yürütürken RACLAB bünyesinde bulunan lisansüstü ve 

doktora öğrencilerinin güncel teknolojiler üzerine yürüttükleri projelerden de destek alarak 

çalışmalarını ilerletmektedir. Hedefleri doğrultusunda yazılım teknolojileri alanında tecrübe 

edinerek gelecekte bu alanda yerli mühendisler yetiştirme vizyonuyla hareket etmektedir. 

Çalışmalar ilk olarak LGSVL ve Gazebo ortamlarında geliştirilip test edilmiştir. İkinci aşamada 

1/10 ölçekli RACLAB mini aracı üzerinde testler yapıldıktan sonra son aşamada yarışma aracı 

üzerinde testler yapılarak tüm hataların giderilmesi sağlanmıştır. 

1.1 Organizasyon Şeması ve Ekip Üyeleri: 

 
Şekil 1: Takım organizasyonu 
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1.2 İş Zaman Çizelgesi: 

Tablo 1: Çalışma çizelgesi1 

Çalışmalar 
Aylar 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür taraması ve Teknofest 

yarışma kurallarının 

incelenmesi 
✓ ✓ 

                

Otonom sürüş için gerekli 

ortamların öğrenilmesi 
 ✓ ✓  

              

Simülasyon ortamının 

kurulması ve yarışma ortamına 

uygun harita tasarlanması 

 ✓ ✓ ✓ 
              

Lokalizasyon ve haritalandırma 

algoritmalarının tasarlanması  
✓ ✓ ✓ ✓ 

             

Levha tespiti algoritmalarının 

tasarlanması  
✓ ✓ ✓ ✓  

            

Şerit takibi algoritmalarının 

tasarlanması 
 ✓ ✓ ✓ ✓  

            

Derin öğrenme için veri 

toplanması 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

             

Trafik işareti algılama 

algoritmalarının tasarlanması   
 ✓ ✓ ✓ 

            

Levha tespiti ve şerit takibiyle 

beraber durak algoritmalarının 

tasarlanması     

✓ ✓ ✓ 

           

Park etme algoritmalarının 

tasarlanması   
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      

Otonom sürüş algoritmalarının 

tasarlanması    
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

         

Tasarlanan algoritmaların 

simülasyon ortamında test 

edilmesi   

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
       

Simülasyon ortamında test 

edilen algoritmaların mini 

araçta test edilmesi       

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

   

Mini araçta test edilen 

algoritmaların gerçek araca 

entegre edilmesi           

    ✓ ✓ ✓ 
 

Hata tespiti ve iyileştirme 

çalışmaları              
 ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 
1 Çalışma çizelgesinde aylar 2 parçaya bölünerek planlama yapılmıştır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Takıma yeni bir üye eklenmiştir. Eklenen üye takım organizasyonu alanında yer alan alt 

kategorilerdeki veri toplama alanında görev almaktadır. Harita tasarımı ve veri toplama 

konularında çalışmalarına devam etmektedir. 

Ön tasarım raporu aşamasında kara araçlarının test edilmesi için geliştirilmiş olan LGSVL ve 

Gazebo simülasyon ortamlarında çalışılmaya başlanılmıştır. Kritik tasarım raporu sürecinde ise 

Teknofest tarafından gönderilen araç modelinin uyumluluğundan ve sensör ekleme 

kolaylığından dolayı çalışmalara Gazebo simülasyon ortamında devam edilmesine karar 

verilmiştir. 

Ön tasarım raporu sürecinde 9400 veri etiketlenerek oluşturulan veri setiyle model eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Kritik tasarım raporu aşamasında 60340 veriyle beraber yeni sınıflar 

eklenerek sınıf ve veri sayısı arttırılmıştır. Oluşturulan yeni veri setiyle model eğitimi 

gerçekleştirilmiş olup modelin başarı oranı kayda değer miktarda artmıştır. 

Üç adet park algoritması geliştirilmiş olup başarı oranı en yüksek olan seçilerek yeni 

oluşturulan model ile kullanılmaya başlanmıştır. 

Teknofest tarafından verilen hazır aracın ebatları baz alınarak yeni güvenlik önlemleri 

oluşturulmuştur. 

Simülasyon ortamında ROS mimarisi kullanılarak düğümlerle araç hareketleri ve haberleşme 

sağlanmaktaydı. Kritik tasarım raporu sürecinde ise hazır araç üzerinde ve simülasyon 

ortamında ROS mimarisinden yararlanmanın yanı sıra CAN Bus sistemiyle beraber çalışacak 

şekilde algoritmalarda düzenlemeler yapılmıştır. 

 

3. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi 
Yarışmada alanında kullanılabilmesi için tam donanımlı elektrikli bir araç platformu Teknofest 

tarafından sağlanmaktadır. Araç üzerinde 3 temel sensör bulunup bu sensörlerin kullanımı ve 

detayları Kısım 3.1’de anlatılmıştır. Araç haberleşme protokolü olarak CAN protokolünü 

kullanmaktadır. CAN protokolüyle haberleşmek için kullanılan modül Kısım 4.2’de 

anlatılmıştır. Simülasyon üzerinde sağlanan arayüz isterlerini karşılayacak şekilde Speed ve 

Throttle (hız ve gaz), brake (fren), Steering Angle (tekerlek açısı) özelliklerini kontrol 

edebileceğimiz Can-utils paketi kullanılmıştır. Algılayıcılar olarak LIDAR ve derinlik kamerası 

aracın ön kısmına konumlandırılarak kullanılmıştır. Bu algılayıcıların araç bilgisayarı üzerinde 

kolaylıkla çalışabilmesi için üreticiler tarafından ürün ile birlikte hazırlanan 

pointcloud_to_laserscan ve zed-ros-wrapper paketleri kullanılmıştır. Kullanılacak olan aracın 

yüksekliği 1870mm, uzunluğu 2480mm ve genişliği 1410mm’dir.  

3.1. Sensörler 

Yarışma alanında Velodyne Puck Hi-Res LIDAR, SBG Ellipse microll IMU ve ZED Kamera 

kullanılması planlanmaktadır. LIDAR ve ZED kamera aracın tepe konumunda bulunacaktır.  

3.1.1. Velodyne Puck Hi-Res 

Velodyne Puck Hi-Res LIDAR, belirli bir menzil içerisindeki değişken mesafeleri ölçmek için 

darbeli lazer şeklinde ışığı kullanan bir uzaktan algılama sensörüdür [1]. Bu sensör 360° gerçek 

zamanlı veriyi üç boyutlu uzaklıklar ve kalibre edilmiş yansımalar olarak sisteme 

kaydetmektedir. Sistem tarafından kaydedilen diğer verilerle birleştirilen ışık darbeleri menzil 

içindeki engeller hakkında yüksek doğrulukta üç boyutlu veriler üretmektedir. Ayrıca LIDAR 

sensörünün tercih edilme nedeni Kısım 6.2’de detaylıca anlatılmıştır. Simülasyon ortamlarında 

bulunan araçlar üzerindeki LIDAR sensör görünümleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Gazebo Simülasyon ortamında LIDAR görünümü 

Teknik özellikler: 

• 16 kanal 

• 100 metreye kadar efektif mesafe 

• Hassasiyet: +/- 3 cm (ortalama) 

• Dönüş hızı: 5 – 20 Hz 

• Kolay konfigürasyon için dahili web server 

 

3.1.2. ZED Stereo Kamera 

Gazebo simülasyon ortamında kullanılan ZED kamera, Stereolabs şirketi tarafından üretilen 

insan görüş sistemini temel alarak geliştirilmiş 3 boyutlu ve 100 Hz frekansına kadar kayıt 

yapabilen bir kameradır [15x]. ZED üzerinde bulunan 4 megapiksellik 2 adet kamera ile 

derinlik verisi oluşturabilmekte ve piksellerin konumunu belirleyebilmektedir. Düşük ışık 

hassasiyetine sahip olan ZED kamera iç ve dış ortamlarda 2K çözünürlüğe kadar 3 boyutlu 

video çekebilmektedir. 16:9 oranında görüntü alan ZED kamera f2.0 diyafram açıklığı ile 

110 derece görüş alanına sahiptir. ZED kamera, 0.5 metre ile 20 metre arasında 32 bitlik 

derinlik verisi oluşturmaktadır. Sanal odometri özelliği ile 1mm hareket ve 0.1 derece 

dönme hassasiyeti ile 6 eksende hareketleri algılayabilmektedir. USB 3.0 ile bilgisayar 

bağlantısı yapılan ZED kamera 5 volt 380 mili amper güç tüketmektedir. ZED kamera 

genellikle arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu haritalama, drone, otonom araç ve analizler için 3 

boyutlu veri toplama uygulamalarında kullanılmaktadır. Windows ve Ubuntu işletim 

sistemlerinde çalışabilen ZED kameranın, ROS (Robot Operating System), Unity, Matlab, 

Opencv gibi platformlara uygun paketleri bulunmaktadır [2]. Simülasyon ortamlarındaki 

araçta bulunan ZED kameranın görüş açısı Şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3: Gazebo simülasyon ortamında ZED kamera görüşü 

3.1.3. SBG Ellipse microll IMU 

Inertial Measurement Unit (IMU) olarak da bilinen Ataletsel Ölçüm Birimi, hızlanmayı, yönü, 

açısal oranları ve diğer yerçekimsel kuvvetleri ölçer ve bildirir. Üç ivmeölçer, üç jiroskop ve 

yön gereksinimine göre üç manyetometreden oluşur [3]. Bu üç donanımın her biri bir ekseni 

temsil eder. Bu eksenler sırasıyla boylamsal, yatay ve dikey eksenlerdir. Çeşitli IMU türleri 

mevcuttur. Fiber optik jiroskop (FOG) teknolojili IMU’lar, halka lazer jiroskop (RLG) 

teknolojili IMU’lar, mikro elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojili IMU’lar olarak 

sınıflandırılabilir. Tekerlekten alınan odom verisiyle IMU verileri füzyon edilerek CAN 

protokolü aracılığıyla daha doğru bir veri elde edilir. Bu verilerle birlikte aracın doğru şekilde 

dönüp dönmediği kontrol edilebilmektedir. 

 

4. Araç Kontrol Ünitesi   

4.1. Araç Bilgisayarı 

Araç bilgisayarı olarak NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirici kartı kullanılmıştır. Bu kart 

gömülü yapay zeka özellikli bir bilgi işlem cihazı olup yüksek hız ve güç verimliliği sağlar. 

Modüler mimariye sahip bu bilgisayar; 512-core Volta GPU (Tensor Çekirdekleriyle), 8-core 

ARM v8,2 CPU, 32 GB’a kadar bellek, 137 GB/s bellek bant genişliğiyle uçtan uca AI robotik 

uygulamalarının geliştirilmesine olanak sağlamaktadır [4]. Çeşitli Otonom sürüş 

algoritmalarının bilgisayar üzerinde kurulacak olması ve yapay sinir ağı kullanımının da araç 

üzerinde çalıştırılacak olmasından dolayı oldukça güçlü ve gerçek zamanlı yüksek FPS ihtiyacı 

olduğu için bilgisayar seçimi otonom teknolojisinde oldukça önemlidir. CUDA çekirdek 

yazılımı ile senkron bir şekilde birden fazla modelle kullanabileceğimiz Jetson'u farklı 

senaryolarda yüksek performans ya da enerji tasarrufu ayarı ile kullanılabilmektedir. NVIDIA, 

bunun için NVPModel'i sunmaktadır. Çalışmalarda kullanılan ROS tabanlı yazılmış görüntü 

işleme ve nesne tespiti algoritmalarının yüksek işlem gücüne sahip bir araç bilgisayarıyla 
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kullanılması, algoritmaların çalışma performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. NVIDIA 

Jetson AGX Xavier kartının görünümü Şekil 4’te verilmiştir.  

 
Şekil 4: Jetson AGX Xavier Geliştirme Kiti 

NVIDIA Jetson AGX Xavier Geliştirme Kiti Detaylı Özellikleri [4]: 

• 512-core Volta GPU (Tensor Çekirdekleriyle) 

• 8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 

• 32GB 256-Bit LPDDR4x | 137GB/s 

• 32 GB eMMC 5.1 Flaş Depolama 

• (2x) NVDLA Motoru 

• 7-way VLIW Görüntü İşlemcisi 

• (2x) 4Kp60 | HEVC/(2x) 4Kp60 | 12-Bit Desteği 

• 105 mm x 105 mm x 65 mm 

• USB-C 2x USB 3.1, Port #1 üzerinden kapalı sistem hata ayıklama ve flaşlama desteği 

 

4.2. Haberleşme 

Araçlarda haberleşme protokolü olarak CAN, UART ve Flexray gibi protokoller 

kullanılmaktadır. CAN protokolünü diğer protokollerden ayıran özellikler haberleşmede 

kullanılan cihazlardan birisi bozulduğunda iletişim ağının bozulmaması ve iletişim esnasında 

elektriksel gürültülerden dolayı oluşabilecek hatalardan etkilenmeyecek bir altyapıya sahip 

olmasıdır. Bu sebepten dolayı kullanılan sensörlerin ana bilgisayar olmadan birbirleriyle araç 

içerisinde haberleşmeleri için CAN veri yolu kullanılmaktadır [5]. Bu veri yolunu kullanarak 

araç içerisinde yer alan sensörler ve aygıtlar arası iletişim ana bilgisayar olmadan birbirleriyle 

CAN Bus ile sağlanacaktır. İletişim sonucunda oluşan veriler işlenerek araç bilgisayarına 

gönderilecektir. Geliştirilen otonom sürüş algoritmalarında yer alan hız, fren, tekerlek açısı gibi 

araç komutları CAN Bus üzerinden mikro denetleyicilere ve sensörlere iletilecektir. 
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5. Araç Dinamiği Modelleme/Tanılama ve Kontrolü 

Araç modelinin hareketi için kullanılan yaklaşım Ackermann yönlendirme geometrisidir. Bu 

geometri genel olarak tekerlek üzerinde statik olarak tanımlı olan “Toe” açısının dinamik olarak 

değişmesini sağlar. Bu açı, araca üstten bakıldığında hareketi sağlayan ön tekerleklerin arkaya 

göre farklı mesafede olması durumudur. Ön tarafın arkaya göre kapalı olmasına toe-in, açık 

olmasına toe-out denir [6]. Ackermann yönlendirme geometrisi sayesinde direksiyon 

döndürüldüğünde hangi tekerleğin kaç derecelik bir açı yapması gerektiğini hesaplamamızı 

sağlamaktadır. Böylelikle her bir ön tekerleğin birbirinden bağımsız bir şekilde dönmesi 

sayesinde aracın dönüşte kayması önlenir.  

Düzlemsel hareket yapan aracın hareketi esnasında her tekerleği bir yay üzerinde hareket 

etmektedir. Dönüş yaparken taşıtın kaymasını engellemek, aracın dönüş kararlılığını korumak 

ve minimum tekerlek aşınmasını sağlamak gerekir. Bunun için de tekerleklerin taradıkları 

yayların merkezinin yani ani dönme merkezlerinin çakışık olması koşulundan geçer. Bu 

duruma Ackermann geometrisi adı verilir [7]. Ackermann geometrisindeki her tekerleğin 

merkez çizgi arasındaki mesafe (T), aracın dingil mesafesi (L), tekerleğin dümdüz ileriye olan 

açısı (α1), dış tekerleğin düz önden açısı (α0) ve dönüş yarıçapı (R)’e göre formüle edilebilir 

[8]. Formülize edilmiş olan görüntü Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5: Ackermann Geometrisi’nin Üstten Görünümü 

Sabit bir hızda yalnızca ön tekerleklerin yönlendirildiğini varsayarsak, tekerleklerde ideal 

açıları bulmak için aşağıdaki formül kullanılır. 

 

𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐿

𝑅 −
𝑇
2

)      𝛼0 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐿

𝑅 +
𝑇
2

)                                           (1) 

 

 

Şekil 6’da verilen grafikte aracın dingil mesafesi (L) ve tekerleğin merkez çizgi arasındaki 

mesafe (T) sabit tutularak, x ekseninde iç tekerlek açısı ve y ekseninde olası bir eğri aralığına 

karşılık gelen dış tekerlek açısı çizilmiştir. 
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Şekil 6: Ackermann Dönüş Grafiği 

Kırmızı çizgi, basit dönüş için iki tekerlek açısı arasındaki ilişkiyi gösterir. Mavi çizgi, ideal 

dönüş için iki tekerlek açısı arasındaki ilişkiyi gösterir. Dönüş ne kadar sıkı olursa, iç açının dış 

açıya oranı o kadar yüksek olur. Tekerlekleri bu şekilde döndürmek için bir mekanizmanın nasıl 

oluşturulacağı konusundaki zorluk, Ackermann yönlendirme geometrisi sayesinde 

çözülmüştür. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Bu kısımda aracın yarışma içerisinde yer alan görevleri tamamlamak için kullanmış olduğu 

otonom sürüş algoritmalarından bahsedilmiştir. 

 

6.1. Levha ve Trafik Işıkları Tanıma 

Trafik işaretlerinin tespiti üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 

farklı derin öğrenme metotlarının avantajları ve dezavantajları gözlemlenmiştir. Bu duruma 

yönelik kıyaslama Şekil 7’de verilmiştir. Otonom kara araçlarında kullanılan derin öğrenme 

modelleri için yüksek doğruluk çıktısının yeterli olamayacağı anlaşılmış olup bununla birlikte 

modelin çalışma hızının da yüksek olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 

yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hız ve doğruluk alanlarında aynı anda başarılı 

olan YOLOv3-tiny modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. 
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Şekil 7: Nesne tespitinde yaygın olarak kullanılan modellerin karşılaştırılması [9] 

Gerçek dünya testleri gerçekleştirilmiş olup 1/10 ölçekli RACLAB mini aracına entegre edilmiş 

NVIDIA Jetson TX2 kartı üzerine kurulu olduğundan hangi derin öğrenme modelinin daha 

verimli çalışacağı tespit edilmiştir. Bu testlerin sonuçlarına yönelik grafik Şekil 8’de verilmiştir. 

 
Şekil 8: NVIDIA Jetson TX2 performans testleri 

Nesne tespiti kısmında ilk olarak internet üzerinde bulunan videolardan ekran resimleri 

toplanarak gerçekçi bir veri seti elde edilmiştir. Bu veriler YOLO mimarisine uygun olarak 

etiketlenmiştir. Bu veri setini çoğaltabilmek adına Github üzerinde bulunan Türkiye Trafik Veri 

Seti (TTVS) ekibine katılım sağlanmıştır. Burada bulunan binlerce etiketlenmiş veri 

içerisinden, ekibimizin geliştirmiş olduğu veri setine uygun olan veriler seçilmiştir. Bu verilerin 

sınıf sayılarında farklılıklar olması problemine çözüm olarak ekibimizin kullanmak üzere 

belirlediği 12 sınıfa uygun bir şekilde veriler düzenlenmiştir. Bu veriler üzerinde YOLO 

mimarisine uygun olarak format değiştirme ve yeniden boyutlandırma yapılmıştır. Düzenlenen 

verilerden oluşturulan veri setinden daha iyi verim alabilmek için veri çoğaltma yöntemleri 

(Gaussian, gama, gölgelendirme ve kar efekti) kullanılmıştır. Bunun sonucunda daha büyük bir 
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veri seti elde edilmiştir. Oluşturulan bu veri seti, YOLOv3-tiny algoritması kullanılarak model 

eğitimi gerçekleştirilmiştir. Model yarışma alanında çekilmiş olan video üzerinde ve 

simülasyon ortamında test edilmiş olup başarı oranının oldukça yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Bu kısımda yaşanabilecek problemlerden biri deforme olmuş trafik levhalarının yanlış 

tanınması ya da hiç tanınmasıdır. Bu gibi durumlar için alınan önemlerden biri levha ve şeritler 

arasında öncelik sırası belirlenmesidir. Örneğin aracın güzergahında bulanan tabelalar arasında 

sol tarafta sola mecburi yön ve tam karşısında da girilmez tabelaları olup bu güzergah üzerinde 

levhaların bulunduğu noktada ise sadece sol ve ileri yönde yollar olduğu varsayılırsa bahsi 

geçen sola mecburi yön tabelasının, sağa mecburi yön olarak algılandığı bir durumda araç 

girilmez tabelasının sahip olduğu yüksek öncelik değerinden dolayı düz gitmeyerek şerit takibi 

algoritmasından ve LIDAR’dan gelen verilere öncelik verecektir. Bir diğer problem ise nesne 

tespiti esnasında levhalara ve trafik ışığına olan uzaklığın hesaplanmamasından dolayı nesne 

tespit algoritmasının tetiklenmesidir. Bunun önüne geçmek için tespit edilen levhanın veya 

trafik ışığının araca olan uzaklığı, derinlik kamerasından hesaplanır. Hesaplanan uzaklık 

verisinin belirli seviyeye ulaşmasıyla doğruluk değeri kontrol edilmeye başlanır. Bu iki değerde 

algoritmanın tetiklenmesi için gerekli olan seviyedeyse algoritma çalıştırılır. Sonuç olarak 

böyle bir problemin yaşanması durumunda gerekli önlem alınmıştır. 

 

6.2. LIDAR Yardımıyla Otonom Sürüş ve Mesafe Tespiti 

Simülasyon ortamında üç boyutlu LIDAR çeşitlerinden biri olan Velodyne’ın VLP-16 sensörü 

tercih edilmiştir. Bunun en temel sebebi çoğu simülasyon ortamında daha gerçekçi veriler 

üretmesi ve "Katı hal tarama" teknolojisi kullanılmasından dolayı yüksek tarama hızı, küçük 

alıcı görüş alanı, yüksek lazer gücüne dayanabilmesi gibi avantajlar sağlamasıdır. Ayrıca sık 

kullanımdan dolayı oluşan açık kaynak bilgilere erişim daha kolaylaşmıştır. Muadil LIDAR 

ürünlerine göre maliyet-efektif açısından çok daha iyi olmasından dolayı gerçek hayatta 

kullanma ihtimaline karşın en efektif seçeneği bize sunmaktadır. 

6.2.1. LIDAR Destekli Otonom Sürüş 

1) LIDAR’dan gelen üç boyutlu “Point Cloud” konum verisini gerçek araca entegre aşamalarını 

kolaylaştırmak için iki boyutlu “Laser Scan” mesafe veri tipine dönüştürülmüştür. Bu 

dönüştürme işlemi Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 9: Simülasyon ortamından gelen 3 boyutlu verinin 2 boyutlu veriye dönüştürülmesi 
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2) İki boyutlu LIDAR verisinde hata oranını azaltmak için veri üzerinde bazı filtreler 

uygulayarak nokta sayısı azaltılmıştır. Böylelikle optimum seviyede iki boyutlu LIDAR verisi 

elde edilmiştir. 

3) Gelen LIDAR verisi üzerinde bulunan 360 adet lazer sayısını mantıksal 5 eşit parçaya bölüp 

(ön, ön sağ, sağ, ön sol, sol) engellerin aracın hangi bölgesine ne kadar uzaklıkta olduğunu 

tespit ederek bu veriler doğrultusunda otonom sürüşü iyileştirecek algoritmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

4) Aracın levha ve trafik ışıklarını tanıması ve uzaklıklarının tespiti için LIDAR verisi ile 

işlenmiş kamera verisi füzyon edilerek nesnelerin araca göre konumları tespit edilmiştir. 

Simülasyon ortamında LIDAR verisiyle füzyon işlemi Şekil 10’da verilmiştir. 

 
Şekil 10: Füzyon edilerek oluşturulan LIDAR verisinin arayüz üzerindeki görüntüsü 

5) Tespit edilen levha ve trafik ışıklarının mesafe verisine göre algoritmaların çalışma 

gereksinimleri hesaplanmıştır. Bu veriler ile trafik ışığı tespiti, levha tespiti ve durak görevinde 

dinamik hız ayarlamaları yapılmıştır. 

6.3. Görüntü İşleme Yöntemleriyle Şerit Takibi  

Şerit takibi algoritmasında kameradan elde edilen görüntü, üst kısımlarından kırpılıp aracın 

gideceği güzergâh üzerindeki şerit görüntüleri işlenerek aracın sağ ve sol kenarlarında 

oluşabilecek olası nesne karmaşıkları engellenmiştir. Kenarlarından kırpılmış görüntü 

perspective transform yöntemi uygulanarak kuş bakışı görünüme getirilmiştir. Elde edilen kuş 

bakışı görünümü Şekil 11’de gösterilmiştir. 
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Şekil 11: Kuş bakışı görünümü 

 

Görüntü üzerinde threshold yöntemi kullanılarak sağ ve sol şerit için tespit işlemi yapılmıştır. 

Araç tespit edilen şeritlere olan uzaklığa göre hareket etmektedir. Threshold uygulanmış 

görüntü Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 12: Threshold yöntemi uygulanmış görüntü 

6.4. Derin Öğrenme ile Şerit Takibi  

Şerit takibi algoritmasında ilk olarak eğitim için gerekli görseller oluşturulmuştur. Veri 

oluşturmak için hazırlanan simülasyon ortamındaki şeritlerde hareket eden araç kamerasıyla 

çekilen video görselleri kullanılmıştır. Kamera görüntüsüyle alınan şeritleri üç farklı renge 

boyayarak veriler oluşturulmuş ve oluşturulan görseller yol üzerindeki aracın sağında kalan 

şeritler kırmızı renge, ortada bulunan yatay şeritler yeşil renge ve aracın solunda bulunan şerit 

mavi renge boyanmıştır. Derin öğrenme için giriş verisi [64,256,3] boyutunda kamera 

görüntüsü ve çıkış görüntüsü aynı boyutlarda siyah renk üzerine üç renge boyanmış şeritler 

olacak şekilde eğitim yapılmıştır. Eğitim verilerine yönelik boyama işlemi Şekil 13’te 

verilmiştir. 
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Şekil 13: Eğitim verileri için boyama işlemi 

Şerit takibi uygulamasının en büyük sorunlarından birisi olan ışığa karşı duyarlılık sorununu 

çözebilmek ve eğitim verisini iyileştirmek amacıyla Data Augmentation işlemi yapılmıştır. 

Oluşturulan veriler ilk olarak gamma düzeltmesi kullanılarak parlak ve karanlık olacak şekilde 

3 katına çıkartılmıştır. Oluşturulan yeni verilerin ayna görüntüleri ile toplamda veriler 6 kat 

arttırılmıştır. U-net yapısı kullanılarak yapılan eğitim sonucunda oluşturulan modelin 

simulasyon ortamında gerçek zamanlı testleri yapılmıştır. Farklı ışık durumlarında ve karanlık 

bölgelerde başarılı bir şekilde şeritler belirlenebilmiştir. Birkaç örnek girişe karşılık tespit 

edilen şeritler Şekil 14’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 14: Eğitilmiş model örnek girdi ve çıktı verileri 

Tespit edilen şeritler üzerinde noktalar belirlenerek bu noktalara göre aracın kontrolü için 

gerekli tekerlek açı değerleri hesaplanmıştır. Tespit edilen şeritleri bulunduğu görüntünün alt 

kısmından başlayarak 6 parça ve [10,256] piksel büyüklüğünde resimler alınmıştır. Alınan bu 

6 resim üzerinde kırmızı, yeşil ve mavi renkler belirlenmiştir. Belirlenen renkleri içine alan en 

büyük çember belirlenip orta noktasının y ekseni koordinatı bir diziye kaydedilmiştir. Alınan 6 

resim üzerinde de bu işlemler belirlenmiştir ve her renkten 6 tane olmak üzere toplam 18 nokta 

belirlenmiştir. Belirlenen noktalar Şekil 15’te gösterilmektedir. Araç normal sürüş sırasında 

kırmızı ve mavi renkleri ortalayarak hareket etmesi için kırmızı ve mavi renklerden tespit edilen 

12 noktanın ortalaması alınıp görselin orta noktasından farkına göre hata hesaplanmıştır. 

İşlenen son üç görselde oluşan hata elde edilerek tekerlek açı değeri hesaplanmıştır. 
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Şekil 15: Şeritler ve belirlenen noktaların görüntüsü 

Kısım 7.3 ve Kısım 6.7’de bulunan şerit tespiti algoritmalarında yaşanabilecek farklı durumlara 

ilişkin önlemler şu şekildedir: 

Şerit tespiti kısmında güneş açısına bağlı olarak bazı kısımlarda şerit algılanamayabilir. Bu 

sorunlar tek bir şeridin kapanması durumu ve iki şeridin birden kapanması durumu olarak ikiye 

ayrılabilir. Tek bir şerit tespit edilememesi durumunda araç kendini tespit ettiği şeride göre 

oranlayarak araç seyrine devam etmektedir. İki şeridin birden tespit edilememesi durumunda 

ise LIDAR verisinden ve nesne tespitinden gelen veriler karşılaştırılarak şerit bilgisi alınana 

kadar aracın normal seyrine devam etmesi mümkünse araç devam ettirilir. Engellere olan 

mesafenin belirlenen eşik seviyesine ulaşmasıyla birlikte bu süre zarfında iki şeritte tespit 

edilemiyorsa araç güvenli bir şekilde durdurulur. 

6.5. Park Algoritması 

Park algoritması için öncelikle araç park edilebilir tabelasını algılayana kadar LIDAR ile 

güvenli sürüş yapılmaya başlanır. Park tabelasını gördüğü zaman ise derinlik kamerası ile bu 

tabelanın orta noktasına olan uzaklığını hesapladıktan sonra tabela görüntüsünü araç kamera 

görüntüsünün sağ bölgesine yakınsayarak park alanına yaklaşması sağlanmıştır. Bu yakınsama 

işlemi hedef nokta ve algılanan nokta arasındaki hata değerini tüm alanın oranlanmasıyla elde 

edilen değer(error) ile yapılmaktadır. Şekil 16’da altı metre eşik değerinde örneklendiği gibi 

belirli bir mesafe eşiğinin altına inilmesi durumunda tabela ortalanarak park şeritleri de dikkate 

alınarak park alanına yaklaşılmaktadır. Park şeritleri tespit edildikten sonra aracın şeritleri 

geçmemesi için şerit takip algoritması uygulanarak şeritleri ortalaması sağlanmıştır. Son olarak 

park işlemi gerçekleşirken aracın park tabelasına olan uzaklığı belirli bir değerin altına 

düştüğünde araç durdurularak park görevi başarıyla bitirilmiş olur. 

 
Şekil 16: Sapma Mesafe İlişkisi 
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7. Güvenlik Önlemleri 
Bu alanda otonom sürüş esnasında veya araç hareket halinde değilken oluşabilecek güvenlik 

sorunları için yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinden bahsedilmektedir.  Yazılımsal 

güvenlik önlemlerinde araca acil durma, hız değişikliği gibi konularda verilen komutlar CAN 

Bus protokolü üzerinden yapılmaktadır.  

7.1. Şerit Tespit Edememesi Durumunda Güvenlik Önlemi 

Şerit tespit algoritması, otonom bir araç için en kritik görevlerden bir tanesidir. Yarışma 

parkurunun kenarlarında bariyerler olacağı için şerit takibi algoritmasının bozulması 

durumunda otonom araç bariyerlere çarparak durabilir ancak otonom araç işlek bir yolda 

kullanılacak olursa şerit takibi algoritmasının bozulması ölümlü kazalara sebep olabilir. Aracın 

şerit tespit algoritmasında ya da donanımında oluşabilecek olası hataların (şerit tespiti için 

kullanılan kameranın hasar alması, hava şartlarından dolayı şeridi algılayamaması, vb.) 

gerçekleşmesi durumunda geliştirilmiş olan algoritma yardımı ile otonom aracın sağ ve sol 

şeritleri algılayamadığı durumlarda hızı güvenli bir şekilde düşürülerek araç durdurulmaktadır. 

7.2. Trafik Levhalarının Yanlış Tespitine Yönelik Güvenlik Önlemi 

Test aşamasında veya yarışma esnasında aracın trafik levhalarını doğru bir şekilde 

tanıyamaması durumuyla karşılaşılabilir. Örneğin sağa dönülmez ve sola dönülmez 

tabelalarının birbiriyle karıştırılması gibi bir problem ortaya çıkabilir bu da kazaya sebebiyet 

verebilir. Şerit takibi algoritmasının çıktısı ile levha tespiti algoritmasının çıktısı birbiri ile 

uyuşmadığında şerit takibi algoritmasına öncelik tanınmıştır. Ayrıca levha tespit modelinin 

çıktısı, belli bir eşik değeri üzerinde olması durumunda model çıktısını karar mekanizması 

olarak kullanacak bir algoritma tasarlanmıştır. 

7.3. Araç Hareket Halindeyken Gelen Sensör Verilerinin Uzun Süreli Kesilmesi 

Araç hareket komutu aldıktan sonra gelen sensör verilerine göre hareket sağlamaktadır. Bu 

sensör verileri üzerinden gelen verinin kesilmesi durumunda son aldığı veriye göre hareket 

edeceğinden dolayı aracın kaza yapma ihtimali artarak tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Bu 

sorunun önüne geçmek için belirli aralıklarla algoritma yardımıyla sensörlerden gelen verilerin 

durumu kontrol edilmektedir. Gelen verilerde bir aksilik olması durumunda araca durma 

komutu verilerek bu sorunun önüne geçilmektedir. 

7.4. Seyir Esnasında Yolda Bilinmeyen Bir Cisimle Karşılaşılması 

Aracın seyri esnasında karşısına çıkabilecek çeşitli nesneler ve yayalar, sürüş güvenliğini tehdit 

edecek başlıca unsurlardandır. Bu gibi durumlardan sakınmak için LIDAR’ dan gelen veriler 

kullanılarak araç yoluna çıkabilecek nesnelerin araca olan uzaklığı tespit edilecektir. Elde 

edilen uzaklık verisi aracın mevcut hızı kullanılarak hesaplanan güvenli uzaklık değerinden 

daha az olursa araç önce yavaşlayacak daha sonra duracaktır. Araç yavaşlarken engelin yoldan 

çıkması durumunda araç normal seyrine devam edecektir. Araç yoluna çıkan engelin araca olan 

uzaklığı aracın anlık hızı kullanılarak hesaplanan ani fren eşik değerinden daha düşükse ani 

fren protokolü devreye girecek ve araç ani fren yaparak duracaktır. 

7.5. Sensörlerin Fiziksel Hasarlardan Korunması 

Olası bir çarpışma durumunda aracın otonom sürüşü için hayati öneme sahip sensörler, aracın 

kaputunun üst kısmına konumlandırılmasıyla fiziksel hasar alması engellenmiştir. Aksi halde 

sensörlerin aracın tampon kısımında bulunması çarpışma anında sensörlerin darbe almasına 

sebebiyet verecektir. 
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7.6. Sensörlerin Bozulması Durumunda Güvenlik Önlemi 

Otonom sürüş algoritmaları gerçekleştirilirken araç üzerinde yer alan sensörlerden birinin 

bozulması durumunda CAN Bus diğer sensörlerle haberleşerek veri aktarımı yapmaya ve 

otonom sürüşe devam edecektir. Bozulmuş olan sensörün nesne tespiti ve şerit tespiti gibi 

önemli otonom sürüş algoritmalarına etkisi göz önünde bulundurularak acil fren sistemi etkin 

hale getirilir. 

7.7. Acil Durum Fren Sistemi 

Yarışma esnasında araç hareket halindeyken araçta bir sorun oluşması veya aracın önüne ani 

bir engel çıkması durumunda CAN Bus modülü üzerinden araca maksimum fren komutu 

gönderilerek oluşabilecek ani sorunların önüne geçilmiştir. Acil durum fren sisteminin amacı, 

mümkün olabilecek en kısa mesafede aracı durdurmak ve oluşabilecek kazaları önlemektir. 

 

8. Simülasyon  
Otonom araçların test edilmesi için tasarlanmış olan LGSVL ve Gazebo simülasyon ortamları 

seçilmiş ve üzerlerinde çalışmalar yapılmıştır [10]. Teknofest tarafından verilen modelin 

uyumluluğu, sensör ekleme kolaylığı ve gerçek dünyadaki gibi gürültülü veri üretme 

özelliklerinden dolayı Gazebo simülasyon ortamıyla çalışmalara devam edilmesine karar 

verilmiştir. Gazebo simülasyon ortamı ROS mimarisiyle uyumlu çalışan bir simülasyon 

ortamıdır. Çalışmalar Ubuntu 20.04 işletim sistemi üzerinden Linux altyapısını kullanarak 

gerçekleştirilmiştir. İşletim sistemi üzerinden araç ile haberleşmenin sağlanabilmesi ve 

algoritmaların geliştirilmesi için ROS mimarisi tercih edilerek kurulum yapılmıştır. Kurulumlar 

tamamlandıktan sonra ROS mimarisiyle birlikte Gazebo simülasyon ortamı da gelmektedir. 

Gazebo simülasyon ortamıyla ROS sistemi arasında sorunsuz bağlantı gerçekleştirilmiştir. 

Bağlantı sağlandıktan sonra yarışma şartnamesine uygun haritayı oluşturmak için çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar için üç boyutlu modelleme ve canlandırma uygulaması olan Blender 

tercih edilmiş olup harita ve levha tasarımı gerçekleştirilmiştir. Harita tasarımını Gazebo 

simülasyon ortamına uygun olan formatta (.dae) çıktı alınarak simülasyon ortamına aktarım 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Yarışma şartnamesine uygun olarak tasarlanan haritanın Blender 

üzerinde görünümü Şekil 17’de verilmiştir. 

 
Şekil 17: Hazırlanan Haritanın Blender Uygulaması Üzerinde Görünümü 
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Harita ve simülasyon ortamlarının görünümü Şekil 18’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 18: Gazebo Simülasyon Ortamı ve Tasarlanmış Harita 

Yarışma kapsamında istenen trafik levhaları ve işaretleri uygun şekilde modellenerek 

simülasyon ortamındaki haritaya uygun şekilde yerleştirilmiştir. Harita ve Teknofest tarafından 

gönderilen modelin simülasyon ortamına aktarılmasıyla beraber sensörlerden veri toplanmıştır. 

Bu veriler içerisinde yer alan 3 boyutlu LIDAR verisi 2 boyutlu formata dönüştürülerek 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun için pointcloud_to_laserscan paketi kullanılmıştır. 

Kameradan gelen verilerin anlamlandırılması için OpenCV kütüphanesinden yararlanılmıştır. 

Araç üzerinde şerit algılama ve takibi, levha tespiti ve trafik ışıklarının algılanması gibi otonom 

sürüş algoritmaları kullanılmaktadır. Bu algoritmalar Kısım 6’da yer alan otonom sürüş ve 

algoritmaları alanında anlatılmıştır. 

8.1. Yarışma Senaryosu İçin Simülasyon Sonuçları 

Kullanılan otonom sürüş algoritmalarıyla beraber simülasyon ortamında gerçekleştirilen 

otonom sürüş görselleri ve puanlandırması bu alanda yer almaktadır. 

İlk görev olarak aracın başlangıç konumundan harekete başlaması Şekil 19 ve Şekil 20’de 

verilmiştir. Bu alanda araç 200 puan almıştır. 
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Şekil 19: Aracın Başlangıç Konumunda Bulunması 

 
Şekil 20: Aracın Otonom Şekilde Hareketi 

İkinci ve üçüncü görevlerde ise kurallara uygun şekilde yolcu alma ve yolcu indirme görevlerini 

araç başarıyla simülasyon ortamında otonom bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu görevleri 

gerçekleştirirken nesne tespiti yaparak durak levhasının algılanmasıyla beraber levhaya olan 

uzaklık hesaplanarak belirli uzaklığa ulaştığında araç 30 saniye beklemektedir. Bu alanda 500 

puan yolcu alma görevinden ve 500 puan yolcu indirme görevinden almış bulunmaktadır. Yolcu 

alma ve yolcu indirme görevleri Şekil 21 ve Şekil 22’de sırasıyla verilmiştir. 
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Şekil 21: Yolcu Alma Görevi 

 
Şekil 22: Yolcu İndirme Görevi 

 

Dördüncü ve beşinci görevlerde park yerine ulaşma ve kurallara uygun park etme görevleri 

başarıyla yapılmış olup park yerine ulaşmak için otonom sürüş algoritmalarından 

yararlanılmıştır. Bu alanda park yerine ulaşma görevi için 500 puan ve kurallara uygun park 

etme görevi için ise 500 puan almıştır. İki görevinde gösterimi şekil 23 ve şekil 24’te verilmiştir. 
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Şekil 23: Park Yerine Ulaşma Görevi 

 
Şekil 24: Kurallara Uygun Olarak Park Etme Görevi 

Raclab Sigun takımı tarafından geliştirilen otonom sürüş algoritmalarıyla araç, simülasyon 

ortamında bütün görevleri doğru rotayı takip ederek başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu görevleri 

gerçekleştirirken almış olduğu puanlar tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Simülasyon Ortamı Puanlandırma Sonuçları 

Görev Puan 

Aracın Harekete Başlaması 200 

Kurallara Uygun Yolcu Alma 500 

Kurallara Uygun Yolcu İndirme 500 

Park Yerine Ulaşma 500 

Kurallara Uygun Park Etme 500 

Doğru Rotayı Takip Etme 500 

Toplam Puan 2700 

 

Yarışma kapsamında RACLAB Sigun takımı tarafından geliştirilen otonom sürüş 

algoritmalarının Gazebo simülasyon ortamındaki çalışmasını gösterir videoya 

https://youtu.be/iHUf7p6cWr4 adresinden ulaşılabilir. 

 

9. Sistem Entegrasyonu 

LIDAR ve ZED kamera sensörleri NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirme kartına 

bağlanmıştır. Bu geliştirme kartı araç bilgisayarı olarak kullanılmaktadır. Diğer sensörler ve 

donanımlar ise CAN Bus aracılığıyla araç bilgisayarına bilgi sağlayacaktır. Araç bilgisayarı 

Ubuntu 20.04 işletim sistemine sahip olacak olup işletim sistemi üzerinde otonom sürüş 

algoritmaları için gerekli olan işlemler ROS (Robot Operating System) mimarisinden 

faydalanılarak Python programlama diliyle yazılmıştır. ROS mimarisi Kısım 9.1'de 

anlatılmıştır. 

Nesne tespitinde kullanılan yapay zeka modelinin araca entegre edilmesi ve mantıklı veriler 

alabilmesi için Darknet sistemi kullanılmaktadır. Darknet, C ve Cuda ile yazılmış açık kaynaklı 

bir sinir ağı yapısıdır. Eğitilmiş modelin Darknet aracılığıyla işlenmesi sonucu araç 

kamerasından algılanan levhaların koordinat bilgileri ve doğruluk oranı bilgileri elde 

edilmektedir. 

Araç hareketi CAN Bus'a komut göndererek sağlanmaktadır. 

9.1. ROS Mimarisi 

ROS (Robot Operating System), robotlar için açık kaynak bir meta-işletim sistemidir. Bu sistem 

donanım soyutlama, düşük seviye cihaz kontrolü, sık kullanılan fonksiyonların kolay dâhil 

edilmesi, işlemler arasında mesaj aktarımı ve paket yönetimi gibi olanaklar sunmaktadır. ROS 

bu bakımdan diğer alternatif robotik uygulamalarına benzemektedir. ROS’u diğer 

muadillerinden ayıran en temel özelliği parçalı yürütülebilir ve bölümlenebilir bir tasarım 

sunmasıdır [11]. ROS’un bir diğer faydası da önceden geliştirilmiş hazır algoritmaları yükle ve 

kullan formatında hızlı bir şekilde çalıştırabilmesidir. Ayrıca algoritmada performans 

karşılaştırması, gözetim yapabilme kolaylığı sağlaması ve hata ayıklama mekanizmasına sahip 

olmasıdır. 

İçerisinde ROS barındıran araçtaki sensörlerle ses ve görüntü gibi dış dünyadan toplanan veriler 

bilgisayara ulaşır. Bilgisayarda algoritma ve kullanım alanına göre işlenen veri, alıcı 

konumundaki robota komut olarak geri dönebilmektedir. Buradaki bilgisayar ve robotun 

iletişimi ROS arayüzünde bulunan mesaj ve topic olarak adlandırılan öğeler ile 

yapılabilmektedir [12]. 

https://youtu.be/iHUf7p6cWr4
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ROS sistemi publisher-subscriber (yayıncı-abone) arasında topic üzerinden iletişim sağlayan 

düğümlerin meydana getirdiği bir mimaridir. Düğüm denilen yapı işlem gerçekleştiren kod 

dizinleridir. 

Her biri farklı bir işlem yürüten bu düğümlerin senkronize bir şekilde birbirleriyle iletişim 

kurması gerekmektedir. Bu bağlantıyı gerçek zamanlı ve senkronize bir şekilde sağlamak için 

bir sunucuya ihtiyaç vardır. Bu sunucuya ROS Master ismi verilir. Düğümler ROS Master’a, 

publish (yayın) ve subscribe (abone) bilgileriyle kaydolurlar. Şekil 25’te gösterildiği gibi XML-

RPC tabanlı olan Master sunucusunun kullanılması ile birbirleriyle iletişime geçen düğümler 

sayesinde istenilen işlem gerçekleştirilmiş olur.  

 

Şekil 25: ROS’un temel çalışma prensibi 

 

10.  Test ve Doğrulama 

Gerçek araç için yapılan algoritmalar ilk önce simülasyon ortamında test edilmiştir. Daha 

sonrasında Teknofest tarafından verilen imkanlar doğrultusunda hazır araç üzerinde testler 

yapılmıştır. Otonom araç testleri, oluşabilecek kazaların önüne geçilerek maddi kayıpların 

önlenmesi ve algoritmaların performanslarının test edilmesi için büyük öneme sahiptir. Yapılan 

testlerde geliştirilen algoritmaların tepkileri ölçülmüş olup algoritmalardaki hatalar 

giderilmiştir ve gerekli olan optimizasyon işlemleri yapılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 

test ve doğrulama aşamaları şu şekildedir: 

 

1) Aracın Can Bus protokolüyle haberleşerek tekerlekleriyle iletişim sağlayıp 

sağlanmadığı test edilmiş olup hız, tekerlek açısı, fren gibi aracın hareketine etki 

eden faktörler bu protokol üzerinden test edilmiştir. Can Bus protokolüyle 

haberleşme sağlanırken kullanılan örnek mesaj türleri Şekil 26’da verilmiştir. 

 

Şekil 26: Örnek Can Bus Mesaj Türleri 

2) Teknofest tarafından sağlanan uzaktan bağlantı ile araç testi aşamasında, araç 

üzerinde kullanılan kamera ve LIDAR sensörlerinden otonom sürüşte kullanılacak 

olan algoritmalar için Point Cloud verisi, derinlik verisi gibi verilerin alınması test 

edilmiştir. 
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3) Nesne tespiti yapabilmek adına 60340 veri ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu 

eğitimin sonucunda elde edilen model, daha önceden belirlenmiş olan 12 sınıf 

üzerinde nesne tespiti yapmaktadır. Bu modelin test sonuçları incelendiğinde trafik 

levhalarının doğru tespit edilme oranları oldukça yüksek olarak gözlemlenmiştir. Bu 

gözlemlere yönelik levha tespitleri Şekil 27’de verilmiştir. 

  
Şekil 27: Nesne Tespiti Test Sonuçları 

4) Derin öğrenme ile şerit takibi ve görüntü işleme yöntemleriyle oluşturulan şerit 

takibi algoritmalarının araç bilgisayarındaki bellek kullanımı ve yük altındaki 

performans kayıpları test edilmiştir. 

5) Araç hareket halindeyken kazaya sebebiyet verebilecek bir nesnenin önüne çıkması 

durumunda devreye girecek olan acil fren güvenlik sistemi test edilmiştir. 

LIDAR’dan gelen veriye göre belirlenen mesafede ani fren uygulandığında kazaya 

sebebiyet vermeden aracın durduğu gözlemlenmiştir. 

6) ZED kamera ROS kapsamında 10 Hz frekansında derinlik bilgisinin alınması, 

geliştirilen otonom sürüş algoritmaları için gereklilik oluşturmaktadır. IMU 

üzerinden alınan verilerin roll, pitch, yaw olarak 3 temel eksende elde edilmesi veya 

quaternion (dört eksen) olarak elde edilmesi gerekmektedir. Bu veriler kontrol 

edilerek sensör bilgileri test edilip doğrulanmıştır. 

7) Simülasyon ortamında tasarlanan harita üzerinde, durakta bekleme ve park alanına 

ulaştıktan sonra park işlemini gerçekleştireceği görevler test edilmiş ve bu alanlarda 

da başarılı olunmuştur. Durakta bekleme algoritması, durak tabelasının tespitinin 

ardından tabelaya yakınlığı ölçülmüş ve belirlenen uzaklık noktasına gelindiğinde 

aracın durdurulması sağlanmıştır. Aracın durdurulmasının ardından 30 saniye bu 

alanda bekleyerek görevini tamamlamıştır ve belirlenen diğer görevler için otonom 

sürüşüne devam etmiştir. Park alanına ulaşan araç, park ve park yapılamaz 

tabelalarının tespitini gerçekleştirmiş ve park etmek için boş olan alana yönelerek 

park etme görevini de başarıyla tamamlamıştır. Bu doğrultuda levha tespitinin 

doğruluğu ve kameradan alınan derinlik bilgisinin verimli kullanımı da eş zamanlı 

olarak test edilmiş olup başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Belirtilen test ve doğrulama aşamalarına ek olarak simülasyon ortamı üzerinde yolcu 

alma ve indirme testi, hız ve performans testi, park testi, trafik ışıklarının ve levhaların 



 

26 

tespitinin performans (FPS, doğruluk oranı) testi, güneşli havalarda ve ışığın az olduğu 

ortamlarda otonom sürüş algoritmalarının performans testleri yapılmıştır. 
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