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1. Takım Organizasyonu 

 
Otonom biriminde teknik anlamda çalışan 12 kişi vardır. Bunlar Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden 

öğrencilerdir. Teknik ekip dışında tanıtım ve sponsorluk çalışmalarını sürdüren 6 kişi daha 

bulunmaktadır. Teknik ekip, proje kapsamında 4 alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplar yapay zeka, kontrol 

planlama, mekanik ve elektroniktir. 

 

 

1.1 Organizasyon Şeması: 

 

 

            
                                                                   Şekil 1.1 
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1.2 Ekip Üyeleri: 

 

  

 
 

 

 

 

 

Şekil 1.2 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi: 

 
Tablo 1.2 Çalışma Takvimi 

 
 

 

 

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

 
Otonom aracımızda şerit takibi görevi için kullanılacak olan lidar ve kameradan gelen verileri 

işlemesi için bir adet NVIDIA Jetson AGX  Xavier marka geliştirme kartı kullanacağımızı ön tasarım 

raporumuzda belirtmiştik fakat ürünün elimize ulaşma tarihinin  bir hayli geç olacağını düşündük ve 

bu görev için aracımız içinde bir dizüstü bilgisayar bulundurmayı kararlaştırdık. Dizüstü 

bilgisayarımız işlem yönünden güçlü bir bilgisayar olduğundan ihtiyacımızı kolaylıkla sağlayıp gelen 

verileri işleme görevini başarıyla sağlayacaktır. 

 

Tabela ve trafik lambalarını tanıma görevi için 2 adet logitech c922 yerine bir adet See3CAM3CU55  

model kamera kullanacağız. Kameralarımızı değiştirme nedenimiz tabela ve trafik lambalarının 

tespitinde gerekli olan geniş açıyı logitech c922 kameralarımızın karşılayamaması, bu nedenle  geniş 

açılı See3CAM3CU55  model kamerayı kullanacağız. logitech c922 model kameralar şerit takibi 

görevinde kullanılacaktır. 
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Ön tasarım raporunda belirtiğimiz OS1-16 lidarın temini iptal edilen sponsorluğundan dolayı 

gerçekleşmedi. Sponsorluk arayışlarımız süreciyle iletişime geçtiğimiz firma bize kiralık olarak 

sağladığı Velodyne PUCK model 3d lidarı kullanma kararı aldık.  

 

 

 

3. Araç Özellikleri 

 

 

Aracımızın kabuk ve şasisi karbon-fiber kompozit malzemeden üretilmiş olup mekanik 

aksamlarımızda ise havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyum 7075 T6 malzeme 

kullanılmıştır.  

Direksiyon sisteminde st-37, Alüminyum 7075 T6 ve 1040 çeliği kullanılmıştır.  

Fren sisteminde st-37 ve karbon-fiber kompozit malzeme kullanılmıştır.  

Otonom arayüze sahip aracımızın direksiyon sistemi ve fren sistemi servo motorlar ile entegre edilip 

sürüşe hazır hale getirilmiştir. 

 

 
 

Araç Fiziksel 

Özellikleri 

 

Bizden İstenen 

Minimum Ölçüler 

 

Bizden İstenen 

Maksimum Ölçüler 

 

Bizim Aracımız 

 

Ölçü Birimi 

 

Araç Yüksekliği 

 

100 

 

150-225 
 

 

102 

 

cm 

 

Araç Genişliği 

 

120 

 

180 

 

120 

 

cm 

 

Araç Boyu 

 

200 

 

425 

 

250 

 

cm 

 

Ön Tekerler 

Arası Açıklık 

 

100 

 

- 
 

 

110 

 

cm 

Arka Tekerler 

Arası Açıklık 

 

80 

 

- 
 

80 

 

cm 

Ön ve Arka 

Tekerler Arası 

Açıklık 

 

130 

 

- 
 

132 

 

cm 

 

Araç Yerden 

Yüksekliği 

 

45 

 

- 
 

100 

 

mm 

 

Teker Genişliği 

 

70 

 

- 
 

100/80/16 

 

mm 

 

Araç Ağırlığı 

 

- 
 

- 
 

98 

 

kg 

 

Tekerlek Sayısı 

 

4 

 

4  

 

4  

 

adet 

 

Koltuk Sayısı 

 

1 

 

- 
 

1 

 

adet 

Şekil 3.1 (Araç Genel Özellikleri) 
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Şekil3.2 (Araç Genel Görünüm) 

 

3.1 Direksiyon Sistemi  

 

Bize verilen pisti analiz ederek aracın dönmesi gereken maksimum dönüş açısını hedef alarak 

hesaplamalara başlıyoruz. Ackerman Prensibine göre bulduğumuz değerler doğrultusunda 

ihtiyacımız olan dönüş açısını belirliyoruz. Ardından dümen kolu uzunluğu, krameyer ve pinyon dişli 

hesaplarını yapıyoruz. Hesaplamalar sonucu tasarım sürecine başlıyoruz.  

Catia programını kullanarak yapmaya başladığımız tasarımlar sonucu ortaya mekanik bir direksiyon 

sistemi çıkar. Otonom sürüş olabilmesi için mekanik olan bir sistemi elektronik bir şekilde sistemin 

kontrolünü sağlayacak elektrik motorunun sisteme entegresi, beraberinde yeni parçalar 

tasarlamamıza neden olur. Aracımızda elektronik direksiyon (steer-by-wire) olarak adlandırılan 

otonom direksiyon kontrol sistemi resimdeki gibidir. 
 

 
Şekil3.1.1 (Direksiyon Sistemi Renderlı Montaj) 
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3.1.1 Ackerman Geometrisi  

 

Sola dönen 4 tekerlekli bir araç düşünülürse aracın sola doğru çok yavaş bir hızla döndüğü 

varsayılırsa araçta kayma olmadığı düşünülebilir ve dönüş esnasında iç ve dış tekerlek arasındaki 

kinematik açıklanabilir. Araç izi ve dingil mesafesi kinematik incelemede aracın karakteristiğini 

gösteren ana parametrelerdir. Bu geometri aynı zamanda Ackerman Geometrisi olarak da 

bilinmektedir.  

Şekil3.4 de sola dönüş yapan ve dönüş merkezi O olan bir aracın Ackerman modellemesini 

görüyoruz. 

 
Şekil3.1.2 (Sola Dönüş Yapan Aracın Ackerman Modellemesi) 

 

 

W: Ön tekerlekleri taşıyan aksın uzunluğu  

I: Dingil mesafesi  

𝛿𝑖: İç teker dönüş açısı  

𝛿𝑜: Dış teker dönüş açısı  
 

3.1.2 Çizim Üzerinde Ackerman Uygulaması:  

 

Biz bu özellik ve bilgilerden yola çıkarak Catia’ dan çizimlerini yaptığımız aracın Ackerman 

Geometrisini göz önünde bulundurarak yine çizim üzerinde bu geometriyi yapabiliriz. Burada 

öncelikle aracımızın ne kadar çapta bir dönme ekseni olmasını istiyoruz önce onu belirliyoruz. Bunu 

belirlerken öncelikle bize verilen pistin analizlerini yaparak aracın gerekli dönüş açılarını 

belirliyoruz.  

 

Aracımızın ekip arkadaşlarımızla belirlediğimiz 15 metrelik bir çapta daireyi aracımızın sürtmeden 

dönmesini istiyoruz. Bu yüzden öncelikle araca kuş bakışı baktığımızda araç bir virajı dönerken 

sürtecek olan noktasını belirler ardından çizdiğimiz 15,000 mm’ lik çapta çemberi bu noktaya teğet 

alırız. Ardından iç ve dış tekerlerin alacağı açıları çizim üzerinden buluruz. 
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Şekil3.1.3 (Çizim Üzerinde Ackerman Uygulaması) 

 

Aracımız sağa ve sola doğru viraj alırken gerekli olan minimum iç ve dış tekerleri açısının aynı 

olduğunu görüyoruz. Şekil 3.1.3’te görüldüğü üzere sağa dönüş sırasında iç tekerin 12,148 derece dış 

tekerin ise 10,343 derece olduğunu görüyoruz.  
 

3.1.3 Ackerman Matematiksel Hesaplanması:  

 

Tübitak’ın internet sitesi ile bizimle paylaşılan ”Elektrikli Araçlarda Diferansiyel Bilgi Notları ’ndan” 

faydalanarak elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda yaptığımız hesaplamaları bu bölümde 

gerçekleştireceğiz. 

 
Şekil3.1.4 (Ackerman Matematiksel Hesaplanması) 

 

 

 



12 

 

 

 

 

Aracımızın dönmesini istediğimiz daire çapı 15 metre olduğu için çizim üzerinde aracı bu daireye göre 

konumlandırarak 𝑅1 uzunluğunun yaklaşık olarak 3685mm olduğunu gördük yani;  

𝑅1=6280 𝑚𝑚  

𝑙=1320 𝑚𝑚  

W = 1100 mm  

Şekildeki OAD ve OBC üçgenleri kullanılırsa; 
 

İç ve Dış Tekerlerin Dönüş Açısı: 

 

İç Teker Dönüş Açısı :                                                                         Dış Teker Dönüş Açısı: 

                                                                             
tan𝛿𝑖=13206280−11002                                                                     tan𝛿𝑜=13206280+11002  

tan𝛿𝑖=0,23037                   tan𝛿𝑜=0,193265  

tan−10.23037= 12,973                                        tan−10,193265=10,938  

𝛿𝑖= 12,273                    𝛿𝑜= 10,938  
 

Ackerman Geometrisi ile iç ve dış tekerlek arasındaki dönüş açıları farklılıklarının ifadesi 

matematiksel olarak da doğrulandığına göre dişli modül hesaplamalarına başlanılabilir. 

 
3.1.4 DİREKSİYON SİSTEMİ HESABI:  

 
Dümen Kolu Uzunluğu ve Uzama Miktarı Hesaplanması  

 

Ackerman hesabından gelen dönüş açısı bizim tekerleğe bağlı rot kolunun yaptığı  

hareket incelenir. Sistem başlangıçta tasarımsal olarak bu şekilde bağlanır. 
 

 
Şekil3.1.5 (Çizim Üzerinde Tasarım Çıktıları) 

 

Araç dönüş açısını aldığında tekerleklerin ve rot kolunun hareketi bu şekli alır. Bizim arabamızda 

Ackerman hesabımızın dönüş açısı 12,273 derece geldi ve hesaplamalar buna göre yapıldı. 
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Şekil3.1.6 (Tekerlek Dönüş Açısı Uygulaması) 

 

Kesikli çizgiler tekerlek ve rot kolunun araç tekeri tamamen sağ tarafa doğru dönüş alacağı sıradaki 

konumunu göstermektedir.  

 

Düz çizgiler ise tekerlekler 12,273 derece (bizim aracımızdaki Ackerman açı ölçüsü) açı yaptığındaki 

konumunu temsil eder.  

 

Rot kolu uzama miktarını hesaplamak için rot kolunun yaptığı hareketi geometrik olarak ikizkenar 

üçgenmiş gibi düşünerek basitçe uygulama üzerinde yorumladık. Yaptığımız bu geometriyi çizim 

programı üzerinde gerçekleştirerek gereken ölçüleri bulduk. 
 

 
Şekil3.1.7 (Rot Kolu Dönüş Uygulaması) 

 

 

Dümen kolu: 100 mm  

Dümen kolu uzama miktarı: 21.342 mm  
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3.1.5 Kramayer ve Pinyon Dişli Hesaplarının Yapılması  

 

Yapmış olduğumuz rot kolu uzama miktarı hesabı tekerleklerin sadece bir tarafa hareketi sonucu gelir. 

Bu miktarı iki ile çarparsak eğer her iki tarafa gitmesi için gerekli krameyer dişli uzunluğunu buluruz.  

 

2×21.342=42.684 𝑚𝑚  

 

Dişli modülünü belirlemek için öncelikle 1. modülden başlayarak (1.25,1.5,2,2.5, …) modüllerini 

deneyerek bize en uygun dişli modülünü belirleriz. Biz bu belirlemeyi dişli çapının boyutuna göre 

belirlenir. Bunların hesabını yaparken şu formüllerde yerine koyarız;  
 

𝑡=𝑚×𝜋                          𝑧=𝐿/𝑡 
 

t: Adım Uzunluğu  

m: Modül  

z: Diş Sayısı  

L:Kramayer Uzunluğu 

Adım(t): Bir diş attığında kaç mm hareket ettiğini buluruz.  

 

Biz modülümüzü 1 olarak belirledik. Bunun sebebi aracın hareket kabiliyetini artırmak direksiyona 

vereceğimiz hareketi olabildiğince manevra kabiliyetini artırarak motora bu yönde kolaylık sağlamak. 

  

𝑡=1.5 × 𝜋= 4,712𝑚𝑚  

 

Kramayer diş sayısı ise şu şekilde hesaplarız;  

𝑧=42.684⁄4,712 = 9,059 ≅ 10 diş  

 

Kramayer de bizim için yeterli olan diş sayısı miktarını bulduk. Şimdi ise Pinyon Dişlide ki olması 

gereken diş sayısını hesaplayalım. Pinyon dişlide ki diş sayısını belirlerken, biz direksiyon dönüş 

açısını kullandığımız servo motorun kapasitesi 180 derece olduğundan dolayı pinyonun diş sayısını 

buna göre belirleyeceğiz. Direksiyonu saat yönünde 90 derece çevirdiğimizde sağ tekerlek sağa doğru 

12,273 derecelik hareket edecek. 

  

𝑡 =1,5 × 𝜋=4,712 𝑚𝑚  

𝑧 = 21,342⁄4,712 = 4,529 ≅5 diş   

 

Pinyon dişli 90 derece döndüğünde 3 diş atıyorsa 360 derece de kaç tane diş olması gerektiğini 

buluruz. Buradan yola çıkarak pinyon da ki dişli sayısını şu şekilde belirleriz;  

 

90      5 

 

360   𝑥   

 

𝑥= = 20 dişli olarak hesaplanmıştır.  

 

Yapılan hesaplamaların ardından tasarımlara başlanmıştır. 
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3.1.6 Direksiyon Sisteminin Tasarımları: 

 
Kramayer Dişli 

 

Şekil3.1.8 (Kramayer Dişli Tasarımı) 

 

 
Şekil3.1.9 (Kramayer Dişli Teknik Resim) 
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Pinyon Dişli 

 

 
Şekil3.1.10 (Pinyon Dişli Tasarımı) 

 

 
Şekil3.1.11 (Pinyon Dişli Teknik Resim ) 
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Şekil3.1.12 (Kramayer ve Pinyon Dişli Analizleri) 

 

 

Servo Motor Tutucu: 

 

 
Şekil3.1.13 (Direksiyon Servo Motoru Tutma Aparatı) 
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3.1.7 Direksiyon Sistemi Montajı: 

 

 
Şekil3.1.14(Dişli Kutusu Tasarımı) 

 

 
Şekil3.1.15 (Dişli Kutusu Rulman Montajı) 

 

 
Şekil3.1.16 (Dişli Kutusu Kramayer Dişlisi Montajı) 
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Şekil3.1.17 (Dişli Kutusu Pinyon Dişli Montajı) 

 

 
Şekil3.1.18 (Dişli Kutusu Kapağı ve Rulman Montajı) 

 

 
Şekil3.1.19 (Direksiyon Servo Motor Tutucu Montajı) 
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Şekil3.1.20 (Direksiyon Servo Motor Montajı) 

 

 

 
Şekil.3.1.21 (Direksiyon Sistemi Araç Üzerine Montajı) 
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3.2 Fren Sistemi 

 

Aracımızın fren sistemi, günümüz araçlarında da kullanılan hidrolik fren sistemi kullanılması 

planlanmaktadır. Bu sistemde bir debriyaj üstü fren merkezi, fren pedalı ve çift pistonlu disk 

kaliperleri kullanılacaktır. Fren kutusu ve fren kontrolünü sağlayacak olan elektrik motoru aparatı 

kendi tasarımlarımız olup kendi bünyemizde üretimleri gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Fren 

sistemini ise resimde gösterildiği gibi hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. 
 

 
Şekil3.2.1 (Fren Sistemi Tasarımı Genel Görünüm) 

 

 
Şekil3.2.2 (Fren Sistemi Araç Üzerine Montajı) 
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3.3 Fren Hesabı  

 

Durma Mesafesi Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki tablodan belirlenmiştir. Fren hesapları 

araç 15 km/h hızla giderken durmak istediği bir durum için hesaplanacaktır. Tablodan bakıldığında 15 

km/h hızla giden bir aracın toplam 1,5 m gibi bir mesafede tamamen durabilmesi gerekmektedir. 

 

 
 

Şekil3.3.1 (Araç Hız ve Yol Durumuna Göre Durma Mesafe Tablosu) 

 

Reaksiyon Süresinin Belirlenmesi:  

Tablodan da görüldüğü gibi 3,1 m gibi bir mesafe sadece reaksiyon mesafesi olarak belirlenmiştir. Bu 

süre mekanik sistemlerdeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yaptığımız Hesap ile bu süre: 0,74 

saniye. 

 

Fren Süresinin Hesaplanması:  

Araç 15 km/h hızdan 0 km/h hıza t kadarlık bir fren zamanında yavaşlayıp duracaktır. Bu süreç 

toplamda 1,5 metrelik bir mesafede gerçekleştiğine göre:  

Fren süresi: 0,71 saniye. 

 

Fren anındaki ivmenin hesabı:  

Fren anında araç 15km/h ten 0 km/h hıza 0,71 saniye de inmektedir. Bu durumda:  

Araç fren anında -5.88m/sn^2 ivmeyle yavaşlamalıdır.  

 

 

Fren Kuvvetinin Hesabı:  

Newton’un 2. Yasası gereği, F=m.a’dır.(Araç kütlesi 98kg alınırsa)  

Fren kuvveti= F =m. a = 98kg x 5.88m/sn2=576N bulunur.  

 

 

Fren Anında Tekerlerdeki Fren Yükünün Dağılımı:  

Sistemde toplamda iki adet fren kullanacağız ve bunlar sadece ön tekerlerde bulunacak.  

Bu durumda öndeki tekerler 576N fren yükünü karşılayacak.  

 

 

Ön tekerlerdeki fren kuvvetlerinin hesaplanması:  

Ön tekerlerin karşılaması gereken 576 N’luk kuvvet iki tekerlere de eşit dağıldığı varsayılarak, sadece 

bir tekerin 288N’luk bir fren kuvveti oluşturabilmesi gerekmektedir.  

Bu kuvvetin oluşturulabilmesi için 180mm olan fren diskimize temas edecek olan balatadaki sürtünme 

kuvvetinin 892 N olması gerekmektedir.  

Balata ve fren diski arasındaki sürtünme ise günümüzde 0,3-0,4 arasındadır(0.35 alınmıştır)  

Fren diskimize her iki tarafından da balatalar sürtecektir. Bu balataların gerekli sürtünme kuvvetini 

verebilmesi için 2548N/2=1274N’luk bir kuvvetle sıkılması gerekmektedir.  
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Balatalardaki emniyetli yüzey basınçlarının bulunması ve balata boyutlarının hesabı:  

Günümüz teknolojisi ile üretilen balatalarda emniyetli yüzey katsayısı maksimum 800-1200N/cm^2 

dir. Emniyet katsayısı:2,5 alınırsa emniyetli yüzey basıncı 320 N/cm^2 olarak alınabilir.  

320N/cm^2 lik yüzey basıncına göre 2538 N’luk baskı altında deformasyon olmaması için 3.9cm^2 

den büyük bir baskı alanı olmak zorundadır. Kısacası fren diskinin sadece bir yüzeyine temas eden 

alanın 4cm^2 den büyük olması gerekmektedir.  

Araçta kullanmayı planladığımız AP Racing CP4226-2S0 Ürünü Pabuç yüzey alanı 9,4 cm^2 cm. 

 
Fren Merkezindeki Pistonu İten Kuvvet: 

 

 
Şekil3.3.2 (Fren Sistemi Modellemesi) 

 

F s =FN. μ  

μ(fren diskinde oluşan sürtünme) =0,35  

892N= FN. 0,35  

FN =2548N  

 

PHİDROLİK = FN / A  

A=20,2 cm2  

PHİDROLİK = 2548 N/2020 mm2 =1,261 N / mm2 =12,61 bar  

PHİDROLİK =FM /A FM (FREN MERKEZİNDEKİ PİSTONU İTEN KUVVET)  

 

d: Fren Merkezi = 8mm r Fren Merkezi = 4mm  

A= πr2 = π .(4)2 = 50,24 mm2  

12,61 bar=FM /50,24 mm2  

 

FM=633,52 N 
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3.4 Araç Üzerindeki Donanımların Tasarımı: 

 

 
 

Şekil3.4.1 (Şerit Takibi İçin Olan RP Lidar ve C920 Kamera Sisteminin Tasarımı) 

 

 
 

Şekil3.4.2 (Tabela Tanıma İçin Olan C920 Kamera Sisteminin Tasarımı) 
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Şekil3.4.3 (Haritalama Görevi İçin Olan Velodyne Lidar Sisteminin Tasarımı) 

 

 

3.5 Gaz Kontrol (Pedal By Wire) 

 

Tahrik motoru olarak kullandığımız HUB motorumuzun sürücüsü olarak KELLY KBL MOTOR 

DRIVER kullanılmaktayız. Motor – Motor sürücü bağlantısı şekil 3.3.4’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3.5.1 
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Şekil 3.5.1’deki throttle bağlantısı 3 bacaklı pot için gösterilmektedir. 3 bacaklı pot bacaklarındaki 5v-

gnd-sinyal bacakları bulunmaktadır. Bu bacaklardan sinyal bacağı mikroişlemci bacağından ayarlanan 

pwm sinyali ile çıktı vermektedir.  

 
3.5.1 PWM Sinyali 

 

Motor sürücümüzün gaz referans gerilimi 0-5v arasındadır. Bu değer motor sürücü şematiğinde 3 

bacaklı pot ile ayarlanmaktadır. Yazılımsal kontrol edilebilmesi için referans değerler arasında voltaj 

çıktısını motor sürücüye verilmesi gerekir bunun sağlanabilmesi için işlemcimizden pwm sinyali 

üretmemiz gerekecektir.  

 

İşlemci bacaklarımız dijital olarak çıktıları 0 volt ve 3.3 v verebilmektedir. Yani ara değerler 

verememektedir. Örneğin 1.5v çıktı verme gibi bir özelliği olmamaktadır. Bu aşamada pwm sinyalini 

özelliğinden yararlanacağız. 

 

 
Şekil 3.5.1.1 

 

Şekil 3.3.5’teki görselde pwm sinyal örnekleri bulunmaktadır. Pwm sinyali sürecinde ne kadar süre 

3.3v seviyesinde kalacağını Pulse width ile ayarlanarak tam bir sinyaldeki duty cycle oranı sağlanır. 

Bu oran ile skalamız olan 0-3.3v arasında ortalama voltaj değerini işlemcimizin bacağından elde etmiş 

oluruz. 

 

Oluşturulan pwm çıktımız ile motor sürücüye hız kontrol sinyali yolluyoruz. İşlemcimizde pwm 

destekli bulunan B Portu 4. Pin ile pwm üretmekteyiz. Pwm destekli pinlerin ayrı olması, işlemci 

mimarisindeki donanımsal zamanlayıcıların bu pinlere bağlı olmasıdır. Bu konu Araç Kontrol 

Sisteminde açıklanacaktır. 
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3.6 Genel Araç Görünümü: 

 

 
Şekil3.6.1 (Araç İzometri Görünümü) 

 

 
Şekil3.6.2 (Araç Ön Görünümü) 

 

 
Şekil3.6.3 (Araç Arka Görünümü) 
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Şekil3.6.4 (Araç Sol Yan Görünümü) 

 

 
Şekil3.6.5 (Araç Sağ Yan Görünümü) 

 

 
Şekil3.6.5 (Araç Sağ Yan Renderlı Görünümü) 
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3.7 Alt Sistem ve Temel Birleşenler Arası Fiziksel Arayüzler: 

  

Şekilde görüldüğü üzere fiziksel arayüzleri arasındaki bağlantılar gözükmektedir. Araç Kontrol 

Sistemi (AKS) kartı alt sistemlerin kontrolünü sağlarken Jetson Xavier ve Jetson TX2 bilgisayarları 

kontrol algoritmalarını çalıştırmaktadır.  

 

3.7.1. AKS ile Jetson Xavier Haberleşmesi: 

 

Bu iki arayüz arasındaki haberleşme uart protokolü ile gerçekleştirilmektedir. Protokol üzerinden araç 

hızı, fren durumu, açı bilgileri gönderilmektedir. Bu bilgiler ile AKS aracın alt sistemlerini kontrol 

etmektedir. 

 

3.7.2. Jetson Xavier ile Jetson TX2: 

 

İki arayüz arasındaki haberleşme Ethernet protokolü ile gerçekleşmektedir. Ethernet protokolü 

kullanarak ros arayüzü kullanılmaktadır. İki arayüz arasındaki bilgi alışveriş tabela bilgisi 

içermektedir. Xavier bilgisayarı üzerinde sürüş algoritmaları çalıştırılmaktadır. Jetson bilgisayarı 

yapay zeka bilgisayarı olarak kullanılarak yapay zeka modelli çalıştırılacaktır.  

 

 

  

  

 
 

Şekil3.7.2.1  
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3.8 Sistem Ürün Kırılımı: 

 

Şekilde görüldüğü üzere sistemin alt bileşenleri gözükmektedir. Sistemimizin kırılım ağacı 

sensörler, ana bilgisayar, alt sistemler ve aktüatör olmak üzere dört ana daldan oluşmaktadır. 

Her bir dal birbirleri ile ilişkilidir.  

 

 

 

 
Şekil3.8.1 

                                            

 

3.9 Elektronik Mimari Detayları: 

 

Aşağıdaki Şekilde gözüktüğü üzere Evrim adlı aracımızın elektrik tesisatı gözükmektedir. 24 – 

42 V aralığında bataryamız bulunmaktadır. Ana hattımız üzerinde hattı kesecek iki adet acil 

stop butonu bulunmaktadır. Aynı zamanda yazılımsal olarak kontrol edebildiğimiz röle ile ana 

hattı da kesebilmekteyiz. Ana hattı 12 V’a dönüştürecek 3 adet 24-72 V aralığında çalışan 

Meanwell Converter bulunmaktadır. AKS kartı, kontrol bilgisayarları ve servo motorların 

beslemeleri bu üç Converter ile ayrı ayrı sağlanmaktadır. Sensörler ile iletişim bu 

bilgisayarlarda sağlanır.   
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Şekil3.9.1 

 
4. Sensörler 

 
4.1 Kullanılan sensörler ve bilgi (Araç üzerindeki konumları vs.): 

Araç üzerinde toplam 3 adet Logitech C920 kamera, 1 adet Velodyne VLP16 lidar ve 1 adet 

gps sensörü bulunmaktadır. 

 

4.2 Çevre algılama sensörlerimizin araç üzerinde dizilimi: 
 

 
Şekil4.2.1 
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4.3 Sensörlerin birbirlerine göre konumları: 

 

  
Şekil4.3.1 

 

4.4 Lidar ile sürüş ve kamera ile sürüş bilgisi: 

 

Sürüşü gerçekleştirmek için gerekli verileri Lidar ve Kamera2 sensörlerimizden alacağız. 

Lidarımızdan sol ve sağ duvarın belli açılardaki uzaklıkları alınarak way point oluşturmada 

kullanılacaktır. 

Kamera ile şeritlerin görüntüleri alınarak şerit takibi algoritmamız çalıştırılacaktır. 

Lidar ile sol ve sağ engellerin belli açılardaki uzaklıklarını alarak geometrik işlemlerden sonra 

way point oluşturmak için gerekli sensördür.  Aynı zamanda tabelaların bize olan uzaklıklarını 

algılama içinde kullanılacaktır. 

Kamera sensörümüz tabela tanıma ve şerit takibi gibi görevleri gerçekleştirmede gerekli olan 

görüntüleri bize verecektir. 

Gps sensörü aracımızın konumunu bularak park görevinde kör sürüş için rota oluşturulacaktır. 

Park tabelasının konumunu lidar ile bize olan uzaklık verisine göre hesaplanıp rota 

oluşturulacaktır. 
 

4.5 Bu sensörleri tercih etmemizin sebebi: 

Velodyne VLP16 lidar seçmemizin sebebi bize sunduğu 3 boyutlu nokta bulut verisidir. 

Böylece biz tabelaların bize olan uzaklıklarını bulabileceğiz. Ancak iki boyutlu lidarlar bize 2 

boyutlu veri döndürmektedir. Bu sürüş görevi için yeterli olsa da tabela konumlarını bulmada 

yetersizdir. 

Kullanacağımız kamera tabelaları görebilmesi için geniş açılı ve yüksek çözünürlük olmalıdır. 

Seçtiğimiz kamera, See3CAM3CU55 bize oldukça uygundur. 

Gps sensörü 1 metre altında hassasiyetinde olmalıdır. Konum bilgimiz park görevinde oldukça 

önemli olduğundan bize hassas gps modülü gerekecektir. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 
Otonom araçlarda sensörlerden gelen yoğun bilgiyi işleyip, çıktılar sağlanabilmesi ve bu 

işlemler boyunca zaman kayması olmaması için ana bilgisayarın seçilmesi önem arz 

etmektedir. Sensörlerden gelen bilgiler işlenmeli, füzyon algoritmalarına veri olarak verilmeli 

ve tüm çıktılar sonucunda araca doğru komut yollanmalıdır. Tüm bu işlemlerden dolayı seçilen 

bilgisayar işlem gücü yüksek olmalıdır.  

 
Yapılan araştırmalar ve maliyet göz önünde bulundurularak Jetson AGX XAVIER 16GB 

bilgisayarı alımı kararlaştırılmıştır. 
 

Jetson AGX Xavier 16 GB, 20 Watt altında çalışma güçü ile 20 TOPS hızlandırılmış işlem 

kapasitesi sunar. Jetson AGX Xavier derin öğrenme, bilgisayar görüsü, GPU hesaplama, 

multimedya işleme ve daha fazlası için board support package (BSP), Linux OS, NVIDIA 

CUDA, cuDNN ve TensorRT yazılım kütüphanelerini içeren NVIDIA JetPack SDK tarafından 

desteklenmektedir. 
 

Şekil 5.1.1 

 

 

• GPU: Xavier gpu olarak Tensor çekirdeği ile donatılmış 512 çekirdek Volta GPU kullanır. 

• CPU: Güçünü ARM mimarisinden alan 8 çekirdekli 8-Core ARM v8.2 64-Bit CPU kullanır. 

• Bellek: 16 GB DDR4 256-Bit ara işlem belleği kullanır ve buna ek hafızalar 

eklenerek çoğaltılabilir. 

• Görüntü Hızlandırıcı Modülü: Paralel işlem özelliği büyük hız 

kazandırmaktadır. 7-Way VLIW modülü bu özelliği ürüne sağlamaktadır.
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5.1 Ürünün diğer özellikleri: 
 
 

Şekil 5.2.1 

 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi ürün çevresel birimleri ile iletişim protokollerini desteklemektedir. Diğer ara 

birimleri ile ileriye dönük revizyonlarımızı karşılayabilecek alt yapıya sahiptir. 

 
Aşağıdaki resim aracımızda planladığımız donanım mimarisinin yapısı bulunmaktadır. Yapı 

birçok iletişim protokolü ve çevrebirimlerinin kullanılmasını içeriyordur. 
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Şekil 5.2.3 

5.3  Yapay Zekâ Bilgisayarı 
 

Aracımız üzerinde bulunan tabelalar ve trafik ışıklarının tespiti için kullanacağımız kameradan gelen 

görüntüler üzerinde işlem yapıp tespiti sağlayacak Yolo V3 yapay zeka modelimizin sorunsuz ve hızlı 

bir şekilde çalışabilmesi için yapay zeka bilgisayarının otonom aracımız üzerindeki önemi oldukça 

fazladır. 
 

Şekil 5.3.1
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Yolo V3 yapay zeka modelimizin ihtiyacını karşılayacak özellikte ve maliyet olarak bize en 

uygun olan JETSON TX2 model bilgisayarı tercih ettik. Jetson Tx2 özellikle görsel 

hesaplamalar için üretilmiş donanımlı bir geliştirme platformudur. Jetson sisteminde, 256 

CUDA çekirdeğine sahip bir NVIDIA Pascal grafik çipi de bulunuyor. 

 
 

Ürün Özellikleri: 
 

Şekil 5.3.2 
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5.4 Araç Kontrol Sistemi 

 

Tasarımlarımızın şematik kısmı bitmiş durumdadır. Ancak yetişememe ve herhangi bir sorun 

olduğu takdirde kullanmamıza karşı yedek olarak Tübitak Elektromobil Yarışı’nda 

kullanacağımız kartı kullanmayı düşünmekteyiz. Diğer kartın mimarisini ve PCB şemasını da 

bu raporumuzda eklemiş bulunmaktayız. 

 

 

5.5 Mimari 

 

Araç kontrol sistemi aracımızı yöneten temel birimdir.Araçta bulunan tahrik sistemi, batarta 

yönetim sistemi,şarj sistemi,araç hızı,batarya gerilimi gibi unsurları kontrol eden ve 

aracımızda bulunan alt sistemlerle kordineli bir biçimde çalışmasını sağlayan bir elektroniksel 

donanımdır.  
 

 

AKS kartımızda bulunan yollar; 3x uart çıkışı 2xcan-bus 1xrf haberleşme  

AKS kartımız üzerinde; 1 adet tiva tm4c123g mikrodenetleyici, 1 adet xbee marka kablosuz 

haberleşme modülü, 1 adet röle, 1 adet sigorta, pwm I/O, sensör inputları, dijital input/output, 

canbus modülü ve uart çıkışları vardır.  
 

İşlevleri; Aracın verilerini (hız, motor sıcaklığı, batarya sıcaklığı) izleyerek istenmeyen bir 

durum olduğu taktirde aracı durdurmayı sağlar. 
 

 
Şekil 5.5.1 
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5.6 Mikroişlemci Bölümü 

 

Aracımızın kontrol sistemi, otonom aracımızda ana bilgisayardan aldığı verileri araç kontrol 

algoritmalarımız ile anlamlandırarak alt sistemlerimizin kontrolünü gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca alt birimlerden geri dönüş bilgilendirmeleri alarak ana bilgisayardan gelen veriler ile 

karşılaştırıp daha doğru sonuç veren kontrolü sağlar. 

 

 Araç kontrol sistemimizin temel bileşeni Tiva C series TM4C123GH6PM Arm işlemcidir. 

Bu işlemci yüksek hızı, I/o olanaklarının fazla olması, kontrol kolaylığı sağlaması, 

gereksinimlerimizi karşılayacak çevre birimlerini içermesi ve endüstriyel ve otomotiv 

uygulamalarında sıkça kullanılan açık kaynak bolluğu göz önüne alınarak seçilmiştir. 

 Aracımızın kontrol sistemimi sürekli olarak ana bilgisayardan gelen verileri, işlemci 

mimarisinin sunduğu kesme (interrupts) tabanlı mimarisi sayesinde, seri haberleşme 

protokolü UART ile dinlemektedir.  

 

Gelen bu veri paketi aracın o anki konumuna göre direksiyon durumu, fren durumu ve motor 

hızı bilgilerini içermektedir. Gelen veriler, aynı kaynak için geri bildirim ile alınan anlık 

veriler ile karşılaştırılması yapıldıktan sonra hareket komutları verilir.  

 

Ayrıca dışarıdan acil durumlar için sistem kapatma ve fren uygulamalarını sağlamayı 

mümkün kılmak için atanmış butonları dinlemektedir. Tüm bu işlemlerin gerçek zamanlı 

olarak 22 yapılabilmesi için yine işlemci mimarisin sağlamış olduğu RTOS kullanılmaktadır. 

Ayrıca anlık hızımızın kontrolünü doğru bir şekilde sağlamak için PID uygulaması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 
Şekil 5.6.1 
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Mikroişlemci olarak TM4C123GH6PM kullandık. Kullanacağımız pinleri Şekil de görüldüğü 

gibi belirledik. Görüldüğü üzere araç üzerinde PWM ile motor kontrolü, Uart ve Can-Bus 

haberleşmesi, I2C haberleşmesi bu işlemci tarafından sağlanır. 

 

 
Şekil 5.6.2  

 

5.7         Outputs 

 

Araç Kontrol Sistemi üzerinden korna , far, silecek ve sinyal devrelerine gidecek çıkışlar 

bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 5.7.1 
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5.8       Haberleşme Bölümü 

 

U14 (SN65HVD230Q1) Can Protokolü entegresidir. Xbee ile pit bilgisayarı ile kablosuz 

bir şekilde haberleşmeyi sağlayacağız.  

 

 
Şekil 5.8.1 

 
5.9       Güç ve Düzenleme   

 

Kartımız 12 V ile beslenmektedir. Kartın over-voltage koruması vardır. Gerekli voltaj 

dalgalanmalarında devreyi korur. Karttaki regülatörlerle de kart üzerinde 5V ve 3V hattı 

elde etmekteyiz. 

 

 
Şekil 5.9.1 
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5.10 Sensörler 

 

Otonom aracımızda kullandığımız IMU ve Sıcaklık sensörleri de aşağıdaki şekilde 

gözükmektedir. 

 

 
Şekil 5.10.1 

 
     5.11             PWM 

 

Motorlarımızı kontrol ettiğimiz PWM çıkışlarımız ise aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

 
Şekil 5.11 
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5.12. Yedek AKS Kartı 
 

5.12.1 Mimari 

Bu tasarımda da Tübitak Elektromobil Yarışında kullandığımız kartın mimari ve PCB 

şemasını görmekteyiz.Herhangi bir sorun olduğu takdirde bu kartı kullanmayı 

hedeflemekteyiz.  

 

Şekil 1.1 ‘deki gibi bir şema oluşturup ihtiyaçlarımızı belirledik. Hedefimiz araç 

Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması, bunların log kayıtlarının tutulması, Araç 

durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi görevlerini tamamlayabilmekti.  

 

 
Şekil 5.12.1.1 

 

• Devre Dizaynı 

Kartı 12V hattından beslemekteyiz. Input tarafında 8 adet dijital, 6 adet analog ve 6 adet 

GPIO; output tarafında ise 10 adet dijital ve 4 adet PWM çıkışı olmasını istemekteyiz. Sensör 

tarafında gyro,sıcaklık,hız,gps ve gprs sensörleri; iletişim tarafında ise aracın bilgileri rf 

modülü yardımıyla pit alanındaki bilgisayardan izlenecek , Nextion ekranından görüntüleri 

görmek için Uart kullanılacaktır. Bms’den verileri almak için de canbus hattı bulunmaktadır. 
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• Güç ve Düzenleme 

 

12 V girişi sahip bölümümüz U6 (7805) regülatörü ile önce 5 V ‘ a U1 (LM1117) regülatörü 

ile de mikroişlemciyi beslemek için 3,3 V’a düşürmek hedeflenmiştir. Kartta gerilim 

değerlerinin doğru çalıştığını görmek amacı ile LED’ler eklenmiştir. Q22 N kanallı mosfet ile 

girişe fazla gerilim gelmesi halinde gerilimi toprağa vererek devreyi koruması amaçlanmıştır. 

 

 
Şekil 5.12.2.3 Güç ve Düzenleme Bölümü 

 

 
Şekil 5.12.2.4 Güç ve Düzenleme Bölümü Baskı Devre Görünümü 

 
• Mikroişlemci Tarafı 

Mikroişlemci olarak PIC32MX764F128H kullandık. Kullanacağımız pinleri Şekil 2.2.1.’deki 

gibi belirledik. Xbee ve can protokollerini de kullanmak için gerekli pinleri aktif ettik. Kartı 

beslediğimizde devrenin doğru çalıştığını , yazılan kodlarda bir sıkıntı olmadığını anlamak 

için devreye Buzzer ekledik. Sıcaklık , Hız , Akım,Gerilim değerlerini görebilmek adına Uart 

pinlerini de tanımladık. 

 
Pin No Pin Adı Pin Türü Fonksyion Açıklama 

5 U3rx Giriş Uart3rx Uart3 Rx Pini 

6 U3tx Çıkış Uart3tx Uart3 Tx Pini 

7 Mclr 
 

Programlam

a Pini 

Reset Pini 

9 Vss 
 

Programlam

a Pini 

Programlama Ground Pini 

10 Vdd 
 

Programlam

a Pini 

Programlama Beseleme Pini 

11 Rb5 Çıkış Gpıo_Out Debug Led1 Kontrol Pini 

12 Rb4 Çıkış Gpıo_Out Debug Led2 Kontrol Pini 
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15 Rb1 
 

Proglama 

Pini 

Pic’in Konfigürasyon Ayarının Yapıldığı 

16 Rb0 
 

Proglama 

Pini 

Pic’in Konfigürasyon Ayarının Yapıldığı 

17 Rb6 Çıkış Gpıo_Out Ön Far Çıkış 

28 Rb13 Çıkış Gpıo_Out Korna Çıkışı 

29 Rb14 Çıkış Gpıo_Out Silecek Çıkışı 

30 Rb15 Çıkış Gpıo_Out Arka Stop Ledleri 

33 Rf3 Çıkış Gpıo_Out Buzzer Çıkış 

49 Rd1 
 

U4tx Uart4 Tx Pini 

50 Rd2 
 

U1rx Nextion Rx 

51 Rd3 
 

U1tx Nextion Tx 

58 Rf0 
 

Can1rx Can Rx 

59 Rf1 
 

Can1tx Can Tx 

62 Re2 Giriş Gpıo_Input Korna Giriş Pini 

63 Re3 Giriş Gpıo_Input Silecek Giriş Pini 

64 Re4 Giriş Gpıo_Input Far Giriş Pini 

Şekil 5.12.3.1 Kullanılan Pinler ve Açıklamaları 

 

 

 
Şekil 5.12.3.2  Kartın Mikroişlemci Bölümü 
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• Input ve Sensörler 

 
Mikroişlemci tarafındaki pinlerle input tarafını yüksek gerilim ve akımları kontrol edebilmek , 

iki devreyi birbirinden fiziksel olarak ayırabilmek yani yalıtımı sağlamak amacı ile U2 

(TCMT4100) optokuplör kullandık. 
 
 

 
Şekil 5.12.4.1 Input ve Sensör Tarafı 

 

 
Şekil 5.12.4.2Input ve Sensör Tarafı Baskı Devre Çizimi 
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• Haberleşme Bölümü 
 

U4 (MCP2561) Can Protokolü denetleyicisidir. Bms verilerimizi(Voltaj ve Sıcaklık) 

kartımızın canbus entegresi ile okuyacağız. Xbee ile pit bilgisayarı ile kablosuz bir şekilde 

haberleşmeyi sağlayacağız. 
 

 
Şekil 5.12.5.1 Can ve Xbee bölümü 

 
 

 
Şekil 5.12.5.2 Can ve Xbee bölümü Baskı Devre Görünümü 

 
• Output Tarafı 

 

Şekil 2.5.1’de görüldüğü üzere Araç Kontrol Sistemi üzerinden korna , far, silecek ve sinyal 

devrelerine gidecek çıkışlar bulunmaktadır. Buradaki mosfetler üzerine herhangi bir ters akım 

geldiğinde devre diyot üzerinden tamamlanmaktadır. 
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Şekil 5.12.6.1 Sistemin Output Tarafı 

 

 
5.12.6.2 Sistemin Output Tarafının Baskı Devre Çizimi 
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Şekil 5.13.6.3 ‘te de görüldüğü üzere yüksek akımlarda anahtarlama yapıp devreyi korumak 

için Röle kullanılmıştır.  
 

 
Şekil 5.12.6.3 Sistemin Koruma Elemanları 

 

 
Şekil 5.12.6.4 Sistemin Koruma Elemanlarının Baskı Devre Çizimi 
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Şekil 5.12.6.5 Kartın Şematiği 

 

 
Şekil 5.12.6.6 Kartın Baskı Devre Çizimi 
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Şekil 5.12.6.7 Mikroişlemcinin Baskı Devre Görünümü 

 
5.13 Yazılım Bölümü 

 
5.13.2  Hall effect ile hız hesaplama  
 
Teker yarıçapı ile tekerlerin çevresi hesaplıyoruz. Daha sonrasında hall effect sensoru ile 

çevrenin kaç tur attığını bularak çevrenin zamana bölümü ile araç hızını hesaplıyoruz. 

 
Şekil 5.13.2.1 Hız hesaplamaları ile ilgili kod kısmı 
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5.13.3  Nextion Ekrana Veri yollama 
 
Aks Kartımız ile Nextion arasındaki haberleşmeyi UART protokolüne uygun bir şekilde 

gerçekleştiriyoruz 

 

 
Şekil 5.13.3.1 Uart Protokolünün uygulanması 

 
 

 
 
 
5.13.4  Uart ile Haberleşme 
 
Uarttan gelen data yı protokole uygun bir şekilde ayıklayarak bilgi çıkarımını yaptığımız 

metodlarımızdır. 
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Şekil 5.13.4.1 Haberleşme ile ilgili kod kısmı  

 
 

5.13.5 Silecek 
 
Silecekte kullandığımız servo motorun kontrolünü araç kontrol sisteminde pwm sinyali 

üreterek yapıyoruz. Oluşturduğumuz metodlar aşağıdadır. 
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Şekil 5.13.5.1 Silecek kontrollerinin sağlanması 

 
 
 

 
5.13.6 Nextion Ekranı 

     Yarışa gidecek aracımızın araç kontrol sistemi ekranının yapımında ilk olarak araştırarak bir 

tasarım taslağı belirledik. Önceliğimiz Güneş ekrana vurduğunda renklerin göz yormaması ve 

pilot tarafından ekranın anlaşılabilir olması.  

PowerPoint, Excel, Photoshop gibi uygulamalarla arka planımızı tasarladık. Bu tasarıma 

Batarya Yönetim Sisteminden (BMS) AKS aracılığıyla aldığımız veriler batarya hücresinin 

sıcaklığını, akımını ve gerilimini açık bir şekilde yerleştirdik.  

Yarış esnasında süreyi iyi kullanabilmek için geçen süreyi ve tur sayısını ekranımızda belirttik. 

Hız için dijital bir gösterge tasarımı yaptık. Nextion ekranımızın kendine ait programı (Nextion 

Editor) olduğu için hazırladığımız arka planı programa attık.  

Sayısal verilerin yanında progress barlar kullanarak programımızı güzelleştirdik ve daha 

anlaşılır hale getirdik. Çeşitli kodlar kullanarak programımıza BMS ten aldığımız verilerle 

harcanan gücü hesaplattık. Ekranımız aktif ve çalışır hale geldi. 
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Şekil 5.13.6.1 Araç İçi Ekran Arayüzü 

5.13.7 Geçen Süre 

Kod içerisinde tanımladığımız “baslat” değişkeni ile birlikte 4 farklı şekilde (başlama, 

durdurma, kaldığı yerden devam etme, sıfırlama) kodlama yaptık ve ekrana yansıtarak pilota 

bilgi yolladık. 

5.13.8 Akım 

BMS kanalından aldığımız akım değeri ondalıklı bir sayı olacağı için Nextion Editor 

programının toolbox kısmından “float” aracını kullandık ve 00.000 olacak şekilde kodladık. 

5.13.9 Batarya Gerilimi 

BMS kanalıyla aldığımız değer ondalıklı bir sayı olduğu için “float” kullandık ve bu sefer 

000,00 olarak kodladık. Aynı zamanda pilotumuzun tehlikenin bir an önce farkına varabilmesi 

adına yukarısında gördüğünüz çizgilere programın bize sunduğu Progress barları kullanarak iki 

renk seçeneği ekledik. Batarya gerilimimiz 115,2 - 134,4 değerlerinin arasında yeşil diğer tüm 

durumlarda kırmızı olmasını sağladık. 

5.13.10 Hız 

Pilotun telefonundan aldığımız sinyallerle hız hesaplaması yaptık ve ekranımıza yansıttık. 

Dijital çağa ayak uydurabilmek için kullandığımız dijital hız göstergesine progress bar ekledik 

ve çift fotoğraf kullandık. Hız verisi ile progress barı kod kullanarak birbirine bağladık. Bu 

sayede ortak hareket etmelerini sağladık. 

5.13.11 Tüm Hücrelerin Gerilimleri 

Aracımızın bataryasında bulunan 32 tane hücrenin gerilimlerini BMS kanalıyla aldık ve 

yansıttık. Bu görselde kırmızı renkte bulunan progress barlar 3,6 - 4,2 değerleri arasında yeşil 



55 
 

renkte gözüküp pilota sorun yok sinyali verecek. Bu değerlerden farklı bir değere iner veya 

çıkarsa kırmızı renkte gözükecek ve pilot tehlikeli bir durum olduğunu rahatlıkla anlayacak 

(Görselde 0,0 değerinde olduğu için kırmızı.). 

5.13.12 Sıcaklık 

BMS kanalından aldığımız sıcaklık verilerinin ortalamasını aldık ve ekranda gösterdik. Sıcaklık 

yazısının üzerinde bulunan çizgilere Progress barlar koyarak iki renk seçeneği ekledik. 

Pilotumuzun daha iyi anlayabilmesi adına normal olan 60 değerimizin üzerine çıktığında 

progress barlar kırmızı oluyor. 

5.13.13 Harcanan Güç 

BMS kanalıyla aldığımız akım ve gerilim kod yardımıyla çarpılıyor ve yeni oluşturduğumuz 

değişken sayesinde her veri geldiğinde eski değeri üzerine koyarak topluyor. Bu sayede toplam 

harcanan gücü bulmuş olduk. 

5.13.14 Tur Sayısı 

Aracımız her bir tur attığında dışarıdan veri yolluyoruz ve pilot rahatça hangi turda olduğunu 

görebiliyor. 

 

Şekil 5.13.14.1 Araç İçi Ekran Arayüzü  
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5.13.15    Pit Bilgisayarı 

 
Seyir halinde iken aracın teknik verileri gözlemlenmekte ve elde edilen veriler doğrultusunda 

kararlar alınarak araç üzerinde değişiklikler yapılmaktadır. Fakat yarış esnasında pilot tarafından 

pit istasyonuna aktarılabilecek veri miktarının kısıtlığı ve pilotun bu gerekçeyle meşgul edilmesi 

tehlikeli olduğundan, teknik takip ve inceleme prosedürünün kablosuz haberleşme sistemi ile araç 

dışındaki görevli kişiler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

Ekip olarak bu bağlamda, araç üzerindeki tüm elektronik sistemler ile bağlantı kuracak bir modülü 

araca entegre ettik. Motorların devirleri, motor sıcaklıkları, tekerleklere iletilen güç, batarya 

sıcaklıkları ve gerilimleri, elektronik sistem üzerinden geçen akım, anlık tahrik seviyesi, eksen 

açıları gibi verileri araç içerisinde modüle bildirerek belirli frekanslarda yayınlayacak şekilde 

kodladık. 

Pit tarafında, yayınlanan verileri yakalayıp analiz edebilmek için C# dili tabanlı bir uygulama 

geliştirdik. Anlaşılabilir ve sade bir arayüz geliştirerek operasyon esnasında kolay uygulamanın 

kullanımının kolaylaştırılmasını sağladık. Uygulama açıldıktan sonra gerekli bağlantı protokolleri 

ayarlanarak araç ve pit istasyonu arasında veri alışverişi başlatılır. Araçtan alınan veriler anlık 

olarak görsel bir şekilde güncellenirken diğer yandan veri tabanına kaydedilir. 

 
5.13.16      Teknik Detay 

 

 
Şekil 5.13.16.1 Sistem Algoritması 

 
 
XBee haberleşme modülü, araç üzerindeki sistemden gerekli verileri aldıktan sonra paketleyerek, 

bizim belirlediğimiz şifreleme protokolü ile veri paketlerini yayınlamaktadır. 

İstasyon tarafında ise yayınlanan verileri yakalarken ortamda bulunan, parazit adı verilen 

istenmeyen veri paketleri sistem işleyişini aksatmaktadır. Bu sebeple şifreleme protokolümüz 

doğrultusunda, veri paketleri filtrelenerek haberleşme sağlıklı hale getirilmektedir.  

Filtrelenmiş olan veri paketleri bilgisayar yazılımı içerisinde parçalanarak grafiklere aktarılır ve 

aynı zamanda veri tabanı üzerine kaydedilir. 
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5.13.17     Bilgisayar Yazılımı Arayüzü 
 

 
Şekil 5.13.17.1 Pit Bilgisayarı Arayüzü 

Veri Tipleri 

Hız : Aracın anlık hızı  

Pil : Anlık pil gücü 

Pil Gerilimi : Anlık pil gerilimi 

Güç : Üretilen güç 

Akım : Sistem üzerinden geçen akım 

Sıcaklık : Motorlardaki sıcaklık 

Gerilim : Motorlara uygulanan gerilim 

Pil Sıcaklığı : Pil hücrelerindeki ortalama sıcaklık 

Hücre Gerilimleri : Her bir pil hücresinin ayrı ayrı gerilimi 

Tur Sayısı : Aracın pistteki tur sayısı 

Süre : Yarış başlangıcından itibaren geçen süre 

 
5.13.18 Veri Kaydı 
 
Bilgisayar yazılımı veri paketlerini ayrıştırıp arayüzde görüntüledikten sonra veriyi sıkıştırarak 

bir XML dosyası içerisine yazarak kayıt tutar. Bu XML dosyasını çeşitli formatlara dönüştürerek 

belgelendirmekteyiz. 

Örnek veri paketi: 

“<HIZ>16<SICAKLIK>65<PIL>115<AKIM>11<HUCRE>3.7<TARIH>:11.02.2020 

14:13:47”  

şeklinde tüm veriler eklenerek kaydedilmektedir. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 
6.1. Tabela ve Trafik Işıklarının Tanınması 

 

1) Kullanabileceğimiz yapay zeka modeller hakkında araştırmalar yaparak birbirlerine göre 

avantajları ve dezavantajları saptandı. Belirlenen modellerden sistemimize en uygun 

olanlar seçildi. 
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2) Seçilen bir tabelanın çeşitli açılardan 1000 adet fotoğrafını çekerek farklı algoritmalara 

uygun olacak şekilde etiketlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.1 ve 6.1.2 ilk veri setimiz için çektiğimiz fotoğraflar 

 

3) Modellerin sistem gereksinimleri, doğruluk değerleri ve saniye başına düşen kare sayısı 

(Fps) gibi değerleri temel kısıt olarak kabul ederek, ‘Yolov3’ algoritmasının 

tasarladığımız araç sistemine en uygun sonuç olduğu kararlaştırıldı.  

4) Her sınıftan yaklaşık olarak 1000 adet etiket bulunduran 10.000 fotoğraf ve 13.000 

etikete sahip, 13 sınıflık, ilk veri seti oluşturuldu ve ‘Yolov3’ modeli ile eğitildi.  

 

6.1.3. Etiketlemek için labelImg kullanıldı 

 

5) Eğitim çıktıları olarak trafik lambalarında renklerin ayırt edilmesinde bir sorun olduğu 

saptanarak bu olaya özgü bir algoritma geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıktı. 

6) Bu sebeple 3 farklı sınıfı tek bir lamba sınıfı altında toplandı ve yeni bir model eğitildi. 
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Şekil 6.1.4 Trafik lambasının YOLO algoritması üzerindeki çıktısı 

 

7) Lambaların ayırt edilebilmesi için opencv kütüphanesi kullanılarak yeni bir algoritma 

yazıldı. 

 

Şekil 6.1.5 Lamba tanıtmada kullanılan algoritmanın çıktısı 

 

8) Trafik lambası tespit edildikten sonra yazılan algoritma ile renk ayırımı yaparak lamba 

sınıfı 3 farklı renk durumuna göre gruplandırıldı. 

9) Eğitimle birleştirilen algoritma oluşturulduktan sonra algoritmada kullanılması gereken 

eşik değerleri simülasyon ortamında test edilerek bu yöntemin daha başarılı sonuç 

verdiği ve kullanılabilir olduğu kanısına varıldı. 
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10) Yapılan tüm çalışmalarda simülasyon sonuçlarının başarılı olduğu gözlemlenip gerçek 

tabela ve trafik lambaları ile denenmesi kararlaştırıldı. Yarış şartnamesinde belirtilen 

tabelalar temin edildi. 

 

11)  Temin edilen tabelalar ile veri seti genişletilerek ilk gerçek algoritma denenmesi yapıldı.  

 

Şekil 6.1.6 İlk Test Sonuçları 

 

12)  Gerçek ortamdaki testler sırasında seçtiğimiz algoritmanın çalıştırılması gereken 

donanımın var olan (Jetson tx2) sistem ile gerçekleştirilemediği ve bu sorunun 

çözümünde ‘Yolov3-tiny’ algoritmasının hem daha hızlı çalışabiliceği hem de ‘Yolov3’ 

doğruluk çıktılarıyla benzer olacağı sonucuna varıldı. Bu sebeple algoritma değişikliğine 

gidilerek ‘Yolov3-tiny’ ve ona uygun veri seti tekrar tasarlandı. 

 

13)  Araç üzerinde gerçekleştirilen denemelerde ‘Yolov3-tiny’ algoritmasının tabela ve trafik 

lambası tanımada asgari kısıtlarda çıktılar elde edildi.  

 

 

Şekil 6.1.7 Yolov3-tiny ile yapılan son test sonuçları 
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6.2. Şerit Takibi Algoritması 

 

1) Kameradan elde edilecek görüntülerin gerçek boyutları ile eşleşebilmeleri için iç ve dış 

parametrelerinin saptanması gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlenebilesi için 

OpenCv kütüphanesinde bulunan “satranç tahtası “ metodu kullanıldı. Bu metot 

kullanılarak kamerada oluşabilecek fıçı gürültüsü ve iğne yastığı gürültülerinin oluşması 

engellendi. 

 

 
Şekil 6.2.1 

2) Kameradan alınan veriler Binay sisteme çevrilerek kullanılabilir hale getirildi. Şekilde 

örneği verilen kamera verisi gösterildi. 

 
Şekil 6.2.2 

3) Görüntü üzerinde açma ve kapama işlemleri yapılarak şeritlerin netleştirilmesi sağlanmış 

olundu. 

 

 
Şekil 6.2.3 
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4) Kamera verisinde sadece şeritleri algılayabilmek için veri üzerinde kırpma işlemi 

uygulandı. 

 

 
Şekil 6.2.4 

 

5) Kırpılan veri sistemimize uygun olabilmesi için kuşbakışına çevrildi. 

 

 
Şekil 6.2.5 

 

6) Şeritlerin kuşbakışı haline getirilen görselde tespit edilebilmesi için histogram metoduna 

çevrildi. 

 

 
 

Şekil 6.2.6 
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7) Tespit edilen şerit görseli haricinde beyaz bir nokta şerit olarak algılanmaması için 

görüntü belli boyutlarda dikdörtgenler içerisine alındı. 

 

 
Şekil 6.2.7 

 

8) Şeritlerin orta noktası bulundu. Bu noktaları ikinci dereceden bir denkleme çevirerek eğri 

buldurma metodu kullandı. 

 

 
Şekil 6.2.8 

 

9) Tespit edilen eğriye aracın mevcut konumuna göre PID algoritması çalıştırılarak şerit 

takibi gerçekleştirildi. 

 

 
 

Şekil 6.2.9 
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6.3. Lidar ile Sürüş 

 

1) Öncelikle gelen lidar verisi üzerinde temizleme işlemleri yaparak gereksiz noktaları 

temizledik ve nokta sayısını azalttık.  

 

 

 

 
Şekil 6.3.1 

 

2) Daha sonra sürüş algoritması oluşturabilmek için lidar verisini sadece duvarları ve 

tabelaları gösterecek şekilde filtreledik. Duvar filtrelemesi yaparken noktaların 

yüksekliğinin ortalamasını alarak noktaları tek bir yükseklikte sabitledik ve 3 boyutlu 

lidar verisini 2 boyutluya çevirdik. 

 

 
 

 
Şekil 6.3.2 
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3) Duvar filtresinin bize döndürdüğü uzaklık verisi üzerinde 4 adet waypoint oluşturarak 

aracımızın takip edeceği rotayı oluşturduk. Waypointleri oluştururken lidar verisi 

üzerinde aracın sağında ve solunda her 15 derecede bir nokta belirledik. Oluşturulan 

waypointler ile pure pursuit algoritmasını çalıştırdık. 
 

 

 
Şekil 6.3.3 

 

 

 

4) Tabela filtresinin döndürdüğü lidar verisi ile kamera verisini füzyon ederek tabela ve 

trafik lambalarının tanınmasını sağlayarak tabela ve trafik ışıklarının araca olan 

uzaklığını tespit ettik 

 

 

 

5) Tespit edilen mesafeye göre aracın duracağı mesafeyi hesaplayarak aracın tabelalara göre 

hareket etmesini ve trafik ışıklarında ya da durak tabelasında istenilen mesafede 

durmasını sağladık.
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7.Özgün Bileşenler 

 

7.1. Tasarım Özgünlüğü  

 

Yarışma şartnamesinde belirtilen ölçülere uygun olan tasarımı ekibimiz üyelerine ait aracımızın 

bire bir aynı ölçülerde modelini oluşturup simülasyon ortamına aktarmış durumdayız. 

Aracımızda kullanacağımız direksiyon ve fren sistemleri aracımız üzerinde uyumlu bir şekilde 

çalışacak şekilde ekibimiz tarafından tasarlandı. 

 

7.2. Yazılım Özgünlüğü 

 

Aracımızın önünde bulunan kamera üzerinden şerit tespiti yapabildiğimiz ve konum 

farketmeksizin aracımızın şeritler içerisinde kararlı bir şekilde yola devam etmesini sağlayacak 

bir yazılım geliştirdik. 

Tabela ve trafik ışıklarının tespiti için ekip üyelerimizin temin ettiği trafik tabelalarını ve trafik 

ışıklarını kullanarak binlerce fotoğraftan oluşan bir veri seti oluşturmuş bulunmaktayız. 

Aracımızda kullanacağımız Lidar’ı kullanarak aracın bulunduğu konuma göre etrafının üç 

boyutlu noktasal haritasının oluşturulmasını sağlayan yazılımı ekibimiz üretmiştir. 

Aracımızın elektrik ve elektronik sistemlerini tasarlarken önceliğimiz her zaman can güvenliği 

olmuştur en ufak hatadan kaçınılarak özenli bir şekilde güvenli bir sistem oluşturmaya çalıştık. 

 

7.3. Donanım Özgünlüğü  

 

Aracımızda alt sistemlerin kontrol edileceği mikrodenetleyici araç kontrol sistemi kendi ekip 

üyelerimiz tarafından tasarlanmaktadır. 

Kartın Özellikleri; 

 İşlemci olarak PIC32MX764F128H mikrodenetleyici kullanılmaktadır. 

 3 adet UART kanalı 

 1 adet can-bus 

 3 adet PWM çıkışı 

 

 
Şekil 7.3.1 
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Şekil 7.3.2 

AKS tasarımlarımızın yetişmeme durumunda b planı olarak düşündüğümüz yapı şekilde 

görüldüğü üzere delikli plaket üzerine Tiva c geliştirme kartını yerleştirilmesi ile gerekli pinlerin 

çıkarılması ile düşünülmüştür. Geliştirme kartı üzerindeki işlemci aks tasarımımızda düşünülen 

işlemci ile aynıdır. Çıkış olarak ayarladığımız üç adet pwm destekli pin, iki adet uart haberleşme 

pinleri, kart gnd’leri, ic2 pinleri ve gpıo çıkışları bulunmaktadır. 
 

8. Güvenlik Önlemleri 

 

Aracımızın için oluşturduğumuz güvenlik önlemlerini: 

1.) Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

2.) Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

3.) Mekanik Güvenlik Önlemleri olmak üzere 3 ana başlığa ayırabiliriz. 

 
8.1. Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

 

 
8.1.2. BMS Güvenlik Önlemleri  

 

     BMS bataryada aşırı şarj, aşırı deşarj yüksek sıcaklık ve kısa devre kontrollerinin yapıldığı 

elektronik kartımızdır. Bu verilerin herhangi birinde istenmeyen değer elde edildiğinde tüm hattı 

kesecek olan kontaktörü tetikleyecektir. 
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8.1.3. Acil Stop Butonları 

 

 
Şekil 8.1.3.1. Aracımızda bulunan stop butonları 

 

       Aracımızın üzerinde dışarıdan müdahale edebileceğimiz şekilde 2 adet fiziksel buton 

bulunmaktadır.  Bu butonlar aracımızın ana elektrik hattına seri olarak bağlanarak tüm hattı 

kesebilmektedir. 

 
8.1.4. Araç İçi Elektrik İzolasyonu 

 

      Aracımızın tesisatında kullanılan 48 V- 12 V çeviricilerimiz elektriksel izolasyondur. Bu 

sayede aracın ana hattı tarafında oluşabilecek bir kısa devre durumu araç içi bilgisayarlarını 

besleyen hattı etkilemeyecektir. 

 
8.1.5. Elektrik Tesisatında Güvenlik 

 

      Araç üzerinde bulunan elektrik kabloları üzerinden geçeceği akıma göre seçilmiştir. Ana hat 

üzerinden maksimum 25 A geçeceği öngörülmüş ve bu nedenle ana hattın kablo kesiti alanı 4 

mm2 olarak belirlenmiştir. 

     Elektrik tesisatımız, her hattı farklı renk kablo ile yapılmıştır. 

 
8.2. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

 

 

8.2.1. Lidar ile Güvenlik Önlemleri  

 

    Lidar ile aracımızın 90° ve 110° arasında dönen uzaklık değerinin 1 metre altında olması 

durumunda aracımız acil stop durumunu geçecektir. 

 
8.2.2. Şerit Güvenlik Önlemleri 

 

    Aracımızın şerit takibi algoritmasında herhangi bir şerit görmemesi veya bir şeride oldukça 

fazla yaklaşması durumunda hızını yavaşlatan ve buna göre eylem gerçekleştiren bir güvenlik 

görevi oluşturulmuştur. 

 
8.2.3. Hız Kontrol Güvenliği  

 

    Hız ölçümümüz sonucunda aracımızın hızı üç durum altında değerlendirilir: 

1.) İstenilen seviyeye güvenli şekilde çıkarılması 

2.) İstenilen seviyede tutulması 

3.) İstenmeyen durumlara karşı ana hattı kesecek olan kontaktörün tetiklenmesi 
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8.3. Mekanik Güvenlik Önlemleri 

 
8.3.1. Mekanik Aksamlarının Güvenlik Analizleri 

 

 
 

Şekil 8.3.1.1. 

 

Direksiyon sistemimizde kullanılacak pinyon ve kremayer dişlilerimizin Ansys Sonlu Elemanlar 

analizi ile 𝜎em = 5,88 değeri elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 8.3.1.2. 

Aracımızda mekanik olarak en kritik parçamız aks, Ansys Sonlu Elemanlar analizi ile 𝜎em = 

3,82 değeri elde edilmiştir.  

 

 

 
8.3.2.Yolcu Güvenliği 

           

                                        

Şekil 8.3.2.1 

       Aracımızda yolcu güvenliği düşünülerek bir yaşam kafesi tasarlandı. Yaşam kafesi, 

herhangi bir takla durumunda yolcunun baş ve ayak bölgesinde meydana gelebilecek 

yaralanmaları engellemek için aracımızda kullanılmıştır.   
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Şekil 8.3.2.2 

          Yangın perdesi; motor, batarya ve elektronik parçalarda oluşabilecek sorunlardan dolayı 

çıkabilecek yangının, yolcu kompartımanına ilerlemesini önlemesi için uyguladığımız bir 

yöntemdir. 

 

 

 

9. Simülasyon ve Test 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ubuntu

•Ubuntu sürümümüz 16.04 versiyonudur.

•Açık kaynaklı ve diğer teknolojileri desteklediği için ubuntu işletim sistemi tercih edilmiştir.

ROS

•ROS Kinetic versiyonu kullanılıyor.

•Açık kaynaklı robotik programlama arayüzüdür. 

•Yazılım paketlerinin paralel bir şekilde çalıştırılması için kendi içinde network oluşturur.

•Birçok hazır yazılım paketi sunmaktadır.

CUDA

•CUDA 10.0.130 sürümünü kullanmaktayız.

•Yapay zeka modelimizi ekran kartı üzerinde çalıştırarak paralel programlama ile işlem 
hızımızı artırır.

Yapay Zeka 
Modeli

•Yapay zeka modeli olarak YOLOV3 kullanılmaktadır.

•Tanıma oranı ve çalışma hızı bakımında YOLOV3 kullanılmıştır.

•Diğer modellerden farklı olarak hazır metodlar içermektedir.

Simülasyon 
Motoru

•Simülasyon motoru olarak Gazebo9 kullanılmıştır.

Kullanılan Teknolojiler 
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9.1.  Simülasyon Mimarisi 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şekil  9.1.2.                                                                  Şekil 9.1.3. 

 

9.2. Simülasyonda kullanılan Algoritmalar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML formatı ile 
ön ve arka 
taşıyıcıların 

oluşturulması

Ön tekerler için 
kremayer

oluşturulması

Tekerler 
oluşturularak 

kremayere
bağlanması

Ön tekerlerin 
hareketinin 
sağlanması

Ana dış 
kabuğun 
modele 

yerleştirilmesi

Sensörlerin
modele 

yerleştirilmesi
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9.5. Oluşturulmuş Düğümler 

 

 

 
9.4. Oluşturulan Konular (Topic) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazebo

•Gazebo araç üzerindeki sensörlerin datalarını ilgili topiclere yollar.

•Aracın kontrolü için ilgili topicleri dinler.

Tabela Tanıma 
Dügümü

•Önceden eğitilmiş modelimizi darknet_ros ile çalıştırır.

•Araç üzerindeki kamera verisini alır ve yapay zeka modelinde kullanır.

•Uzaklık belirleme algoritmasına göre tanımış tabelaları yayınlar.

Lidar Sürüş 
Düğümü

•Tabela_durum düğümünü dinler.

•Tabela durumuna göre sağ ya sol duvarı referans alarak waypointler oluşturur.

•Oluşturulan waypointlere göre rota oluşturur.

•Sürüş algoritmasını çalıştırır.

Şerit Takibi 
Düğümü

•Araç üzerindeki kamera datasını alır.

•Şeritleri belirler.

•Tabela durumuna göre sürüşü gerçekleştirir.

Park Düğümü

•Bitiş çizgisini tanımlar.

•Park edilebilir tabelasının konumunu belirler.

•Park işlemini gerçekleştirir.

Veri Yollama 
Düğümü

•Sürüş algoritmalarının sonucu olarak oluşan teker açısı ve hız bilgilerini uart ile 
gömülü tarafa yollar.

Teker Kontrol 
Topic

• Simülasyondaki 
aracın teker 
açıları için 
kullanılır.

Hiz Kontrol Topic

• Simülasyondaki 
aracın hızıiçin
kullanılır.

Tabela Durum 
Topic

• Tanınmış 
tabelanın 
durumu için 
kullanılır

Lidar Data Topic

• Lidar datası 
yayınlanır.

Yol Kamerası 
Topic

•Şerit takibi 
için kamera 
verisi 
yayınlanır.

Tabela 
Kamerası Topic

•Tabela tanıma 
için görüntü 
yayınlanır.

Model Stage
Topic

•Aracın konum 
verisi ve 
yörünge verisi 
yayınlanır.

Fren Durumu 
Topic

•Algoritma 
çıktısına göre 
fren durumu 
yayınlanır

Uart Topic

•Uart
üzerinden 
yollanacak 
veriler 
yayınlanır.
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9.5. Simülasyon algoritmalarının testi 

 

 

Simülasyonda oluşturduğumuz algoritmaları vakit kaybetmeden test edebilmek için aracımızın 

küçük hali olan bir RC araç oluşturduk. Gerçek parkurdan ölçeklendirerek oluşturduğumuz 

parkur üzerinde RC aracımız ile geliştirdiğimiz algoritmaları test etmekteyiz. 
 

 

 
Şekil 9.5.1 

 

 

9.6. Alt Sistemlerin Testi 

 

Aracın tüm alt sistemini tasarlamış olduğumuz kablolu kumanda ile sürerek test etmiş olduk. Bu 

testimizde aracımızın gerçek hayattaki hızı, alabileceği teker açısı ve fren tepkisi test edilmiştir. 

Testlerimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup otonom sürüşe hazır hale getirilmiştir.  

 

 
Şekil 9.6.1 
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Kritik Tasarım Raporu puanlaması aşağıdaki şablona göre yapılacaktır. 

 
Bölüm Puanlama 

1 Takım Organizasyonu 5 

2 Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 10 

3 Araç Özellikleri 10 

4 Sensörler 10 

5 Araç Kontrol Ünitesi 10 

6 Otonom Sürüş Algoritmaları 10 

7 Özgün Bileşenler 15 

8 Güvenlik Önlemleri 10 

9 Simülasyon ve Test   15 

10 Referanslar 5 

 


