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1 TAKIM ORGANİZASYONU 

Bu bölümde takım organizasyonu ve yetenekleri hakkında genel tanıtıcı bilgiler verilmelidir. 

Robotaksi Otonom Araç tasarım sürecinde iş paylaşımını gösteren bir organizasyon şeması ve 

kimlerin görev yaptıkları gösterilmelidir.   

ALATAY Otonom Takımı, 2018 yılında TUBITAK’ın düzenlemiş olduğu Efficiency 

Challenge kategorisine ekleneceği duyurulan Autonomous kategorisi ile birlikte oluşturulmuş 

bir ekiptir ve faaliyetlerine devam etmektedir. Güncel takımın otonom ekibi 1’i akademik 

danışman, 2 lisansüstü öğrenci ve 4’ü lisans öğrencisi olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. 

Otonom ekibine ait organizasyon şeması Şekil 1’de verilmiştir. Otonom proje ekibi geliştirdiği 

tasarım ve algoritmaları Alatay Elektromobil üzerinde uygulamaktadır. Dolayısıyla bu ekip 

Alatay Elektromobil proje ekibiyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Otonom ekibi proje 

danışmanlığını Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami 

KESLER yürütmekte olup, yine aynı bölümde doktora çalışmasını yürüten Araştırma Görevlisi 

Mustafa TÜMBEK projenin özellikle donanımsal uygulamalarında görev alacaktır. 

Öğrencilerden 4’ü Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde lisans, 2’si lisansüstü düzeyinde 

eğitim görmektedir. Takım üyelerinin ortak ilgi alanları otonom araç geliştirme, makine 

öğrenmesi, görüntü işleme ve bilgisayar görüsü gibi güncel konuları içermektedir. Takım olarak 

amacımız tecrübeler edinerek tam otonom seviye yani 5. seviye otonom araç geliştirmektir. 

Otonom araç algoritmaları 1/10 ölçekli mini araç ve ALATAY’19 aracı üzerinde geliştirilmekte 

ve test edilmektedir. Özelikle otonom araç uygulamasın binek araç üzerinde uygulanmasında 

yine üniversitemiz elektromobil ATAY takımı ile koordineli ve tam bir uyum içerisinde 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ATAY Elektromobil takım organizasyon şeması ve iş 

paketleri Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 1 Alatay otonom takım hiyerarşisi 

 

Akademik Danışman

Doç. Dr. Selami Kesler

Takım Kaptanı 

Arş. Gör. Mustafa 

Tümbek

Öğrenci Takım Kaptanı 

Murat Kuralay (Elektrik 

Elektronik Müh.)

Bekir Sert 

(Elektrik 

Elektronik Müh.)

Furkan Duru 

(Elektrik 

Elektronik Müh.)

Hüseyin Aycan 

(Elektrik 

Elektronik Müh.)

Ali Musab Ateş 

(Elektrik 

Elektronik Müh.)

Alatay 

Elektromobil 

Ekibi (Mekanik)

Alatay 

Elektromobil 

Ekibi (Elektrik)
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Şekil 2 Alatay elektromobil takım hiyerarşisi (Elektrik ve Mekanik) 

Alatay otonom aracında temel olarak yazılım ve donanım olarak iki ana iş paketi 

bulunmaktadır. Bu temel iş paketlerinin alt başlıkları ve görev dağılımları Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3 Alatay otonom aracına ait iş paketleri ve görev dağılımı 

Motor Tasarımı

Araç Kontrol 

Sistemi ve 

İnvertör

Kalıp ve Kabuk 

Geliştirme

Batarya Yönetim 

Sistemi

Askı Donanım 

Şase Geliştirme

Direksiyon 

Sistemi 

Geliştirme

Fren Sistemi 

Geliştirme
Telemetri Sistemi

(O) Bahadır İşcan

(M) Ahmet Can Sak

(M) İzzet tin Mert 

Sarıoğlu

(MT) Furkan Yapıcı

(M) Göktürk Coşkun

(E) Deniz Sam

(E) Sabri Yeniceli

(E) Mehmet Ali Çetin

(E) Burak Atalay

(E) Songül Öztürk

(E) Fahrett in Okur

(E) Orkun Za 

(E) Mikail Zeki Kızılkoca

(O) Erdal Demir

(O) Özgür Fırat

(O) Emre Gamsız

(MT) Orhan Kulacoğlu

(MT) Sefa Andiç

(O) Semih Büyükarık

(O) Mustafa Ata Afyon

(O) İsmail Gürbüz

(MT) Aytuğ Torun

(O) Hüsamett in Serter

(N) Sevde Rüzgar

(E) Hande Nevin Kılıçkır(E) Metin Ersöz

(E) Enagnon Appolinaire 

Dantondji

(E): Elektrik Elektronik Mühendis liği, (M): Makine Mühendisl iği, (MT): Mekatronik Mühendisl iği, 

(N): Endüstri Mühendisliği, (O): Otomotiv Mühendisliği 

Akademik Danışman

Doç. Dr. Selim Köroğlu

Takım Kaptanı 

Arş. Gör. Akif Demirçalı

Alatay Otonom

İş Paketleri

Donanım

Trafik İşaretleri 

Algılama

Şerit Algılama ve 

Takibi

Simülasyon 

Çalışmaları

Yazılım

Sistem 

Entegrasyonu
Otonom AKS

Güvenlik 

Tedbirlerinin 

Alınması

Murat Kuralay

Ali Musab Ateş

Ali Musab Ateş

Murat Kuralay

Bekir Sert

Ali Musab Ateş

Hüseyin Aycan

Furkan Duru

Mustafa Tümbek

Murat Kuralay
Mustafa Tümbek
Alatay Elektromobil Ekibi

Mustafa Tümbek
Ali Musab Ateş

Alatay Elektromobil Ekibi
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Şekil 3’de belirtilen iş paketlerine ait iş zaman grafiği Tablo 1’de verilmiştir. Toplam 

proje süresi 9 ay olarak planlanmış olup, çalışmalar büyük oranda iş-zaman çizelgesine bağlı 

olarak yürütülmektedir. Çalışma başlangıcında ROS işletim sisteminin kullanılması 

planlanmıştır. Ancak, hazır bir sistem olması nedeniyle gerekli esnekliği sağlayamadığı için bu 

işletim sisteminden vazgeçilmiştir. Bunun yerine Linux ortamında kendi kontrol 

algoritmalarımız oluşturulmuştur. İş gereklilik ve hedefler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1 İş zaman grafiği 

İlgili Çalışmalar 
Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Literatür Taranması          

Otonom Genel Sistemin Tanımlanması          

Gerekli Programlama Dillerinin Öğrenilmesi          

Şerit Algılama Algoritmaların Tasarlanması          

Trafik İşareti Algılama Algoritmaların Tasarlanması          

Park Etme Algoritmaların Tasarlanması          

Simülasyon Ortamının oluşturulması          

Araç ile Otonom Sistemin Entegrasyonu          

Araç Güvenlik Tedbirlerinin Tasarlanması          

Sürüş Testlerinin Yapılması          

 

Tablo 2 İş gereklilik ve hedefler tablosu 

İlgili Çalışmalar Gereklilik Hedefler 

Literatür Taranması Yok 

Elektrikli araçlarda otonom sürüş 

sistemlerinin araştırılarak bilgi 

edinilmesi 

Otonom Genel Sistemin Ta-

nımlanması 
Literatür Taranması 

ALATAY aracının otonom sü-

rüşü için gerekli donanım ve yazı-

lımların tespiti 

Gerekli Programlama Dilleri-

nin Öğrenilmesi 

Donamına uygun programlama dil-

lerinin tespiti 

Programlama becerilerinin elde 

edilmesi 

Şerit Algılama Algoritmaların 

Tasarlanması 

Programlama dilinin ve Şerit Algı-

lama Algoritmasının Bilinmesi 
Aracın yol şeridini takip etmesi 

Trafik İşareti Algılama Algo-

ritmaların Tasarlanması 

Programlama dilinin ve Görüntü İş-

leme Algoritmasının Bilinmesi 
Aracın trafik işaretlerini tanıması 

Park Etme Algoritmaların Ta-

sarlanması 

Programlama dilinin ve Görüntü İş-

leme ve Şerit tanıma Algoritması-

nın Bilinmesi 

Aracın park edebilmesi 

Simülasyon Ortamının oluştu-

rulması 

Programlama dili öğrenilmesi, Al-

goritmaların bilinmesi ve Simülas-

yon geliştirme ortamının araştırıl-

ması 

Gerçek hayata uygun parkur üze-

rinde otonom sürüşün bilgisayar 

üzerinde yapılması 

Araç ile Otonom Sistemin En-

tegrasyonu 

Simülasyonda çalışan algoritmalar 

ve donanım bileşenleri hakkında 

bilgi sahibi olunması 

Otonom yazılım ve donanımın 

elektrikli araca uygulanması 

Araç Güvenlik Tedbirlerinin 

Tasarlanması 

Simülasyon ve gerçek hayatta karşı-

laşabilecek hataların tahmini 

Güvenli otonom sürüşün gerçek-

leştirilmesi 

Sürüş Testlerinin Yapılması 
Donanım ve yazılım ile birleştiril-

miş elektrikli araç 

Tasarlanan parkur üzerinde oto-

nom sürüşün gerçekleştirilmesi 
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2 ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ 

Bu kısımda ön tasarım raporu değerlendirmesi yapılır. Varsa ön tasarım raporundan sonraki 

değişiklikler ve değişikliklerin sebepleri açıklanır. Ön tasarımda planlanan bütçe ve son bütçe 

arasında karşılaştırma yapılır.   

Ön tasarım raporu simülasyon çalışmaları, ROS işletim sistemi, şerit algılama, trafik işaretleri 

tanıma algoritması çalışmalarının başlangıç seviyelerini oluşturmaktadır. Süreç boyunca 

yapılan çalışmalar neticesinde ön tasarım raporunda planlanan çalışmalarda bazı iyileştirme ve 

geliştirmelere ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu iyileştirme ve değişikler kısaca aşağıda 

özetlenmiştir. 

Çalışma başlangıcında ROS işletim sisteminin kullanılması planlanmıştı. Ancak, hazır bir 

sistem olması ve gerekli esnekliği sağlayamaması nedeniyle bu işletim sisteminden 

vazgeçilmiştir. Bunun yerine Linux ortamında kendi kontrol algoritmalarımız oluşturulmuştur. 

Ön tasarım raporunda şerit algılama algoritmasında kuş bakışı dönüşümü kullanılmamıştır. 

Başlangıçta şerit açılarının belirlenmesinde perspektif görüntüden yararlanılmıştı. Ancak, bu 

yöntem şerit açıların hesaplanmasında yeterli hassasiyet ve doğruluğu sağlayamadığı fark 

edilmiş, bunun yerine kuş bakışı görüntü kullanılmıştır. Kuş bakışı görüntüsünün oluşturulması 

perspektif görüntüye kuşbakışı dönüşüm yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, şeritlerin araca olan 

mesafelerin ölçümünde herhangi bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu dönem içinde şerit 

mesafelerinin algılanması sağlanarak, aracın şeritlere yaklaşık eşit mesafede kalması 

hedeflenmiştir. Böylelikle aracın güvenli bir şekilde şerit ihlali yapmadan yolda ilerlemesi 

sağlanmıştır. Bu iyileştirmelere ilişkin çalışma detayları Bölüm 0’da verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını tanımak için COCO veri tabanı 

kullanılmıştır. Ancak, bu veri tabanının yeterli performans göstermediği tespit edilmiştir. 

Bunun sebebi COCO veri tabanında yer alan trafik işaretlerinin Türkiye’de kullanılan trafik 

işaretleriyle tam anlamıyla benzerlik göstermemesidir. Bu sebeplerden dolayı yeni bir veri 

tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanının oluşturulmasında Google Haritalar uygulamasından 

alınan resimler ve ekibimizin tarafından Denizli ili bölgesinde çekilen trafik işaretleri 

fotoğrafları kullanılmıştır. Oluşturulan veri tabanında yer alan trafik işaretlerine ait veri sayıları 

Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Elimizde 3 boyutlu Lidar bulunmaması ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle trafik işaretleri 

mesafelerinin ölçülmesinde Lidar sensörü kullanılmamıştır. Bunun yerine algılanan trafik 

işaretleri mesafesini ölçmek için 3 boyutlu kamera görüntüleri kullanılmıştır. Bunu 

gerçekleştirmek için kameradan (ZED Kamera) nokta bulutu (Point Cloud) elde edilmiştir. Bu 

nokta bulutuna göre uzaklık Öklid (Euclidean Distance) hesabı yapılarak bulunmuştur. 

Şerit algılama ve trafik işaretlerinin tanınmasında kullanılan algoritmaların koşturulmasında 

klasik programlama yöntemlerinde bu işlemler ardışık olarak yapılmaktadır. Ancak döngü 

sürelerinin çok uzun sürmesi gerçek zamanlı uygulamalarda sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle 

süreci hızlandırmak için paralel programlama tekniğine geçilmiştir. 
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Şekil 4 Trafik işaretleri veri sayısı 

Proje ekibi otonom çalışmalarına 2018 yılında başlamış olup yine o yıl Tübitak’ın düzenlemiş 

olduğu Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışı kategorisinde katılmıştı. Bu yarış kapsamı 

sadece şerit takibi ve durma görevlerini içermekteydi. Dolaysıyla özellikle aracın otonom 

sürüşe uygunlaştırılması ile ilgili donanımlar hali hazırda bulunmaktadır. Özellikle otonom 

sürüş sistemleri için en önemli ve en işlevsel sensörlerden birisi üç boyutlu Lidar sensördür. 

Ancak fiyatlarının çok yüksek olması ve mevcut bütçe imkanlarımızın yeterli olmaması 

nedeniyle bu sensör alımı gerçekleştirilmemiştir. Bunun yerine alternatif olarak daha ucuz bir 

çözüm olan üç boyutlu kamera sistemleri kullanılmıştır.  Otonom araç çalışmalarımızla ilgili 

ilave donanım gereksinimleri ve bütçe tertibi özeti Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3 ALATAY otonom bütçe tertibi 

Sıra No Malzeme/ekipman adı Gerekçe Fiyat 

1 Mini parkur Ön test işlemlerinde 2.400 TL 

2 Jetson AGX Xavier Developer Kit Mevcut işlemciye göre 

ihtiyaç duyulan daha 

yüksek işlem hızı sunması 

6.500 TL 

3 Samsung 970 EVO Plus 250GB Hafıza 250 TL 

4 Intel Dual Band Wireless-AC 8265 

Desktop Kit 802.11ac WiFi 

Bluetooth 

Uzaktan bağlantı 

gereksinimleri için 

450 TL 

5 15.6 ASUS MB16AC IPS 

1920x1080 5ms USB Type-C 

MONITOR 

Batarya beslemeli monitör 

ihtiyacı 

2.200 TL 

6 Gerçek parkur Gerçek boyutlu aracın test 

edilmesi 

3.500 TL 
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7 Elektronik Sarf  2.500 TL 

8 Mekanik Sarf  1.000 TL 

9 Konaklama ve yol giderleri  6.000 TL 

10 Diğer kalemler  1.000 TL 

Toplam 25.800 TL 

 

3 ARAÇ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Raporun bu bölümünde, otonom sürüş arayüzlerine odaklanarak kullanılacak aracın nihai 

tasarımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Araç özellikleri teknik resim, fotoğraf, vb. gibi 

görsellerle birlikte anlatılmalıdır.  

Otonom sürüş için kullanılacak olan araç, Atay takımı olarak tasarımı yapılan 2017 ve 2018 

yıllarında Tübitak’ın düzenlemiş olduğu Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışı 

kategorisine katılan “Alatay” aracıdır. Aracın önden görünümü Şekil 5’te gösterilmiştir. Aracın 

genel özellikleri de Tablo 4’te verilmiştir. Ayrıca araca ait boyutları gösteren teknik resim 

çizimi de Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5 Alatay Aracı 

ZED Streo Kamera

Rp Lidar
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Şekil 6 Alatay aracı boyutlarını gösteren teknik çizim 
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Tablo 4 Araç özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3380 

Genişlik mm 1540 

Yükseklik mm 1260 

Tekerlek Sayısı # 4 

Şase malzeme Alüminyum 

Kabuk malzeme Karbon fiber, Alüminyum kompozit 

Fren Sistemi türü 4 teker için  bağımsız hidrolik disk, el freni 

Ön ve arka tekerlerin çapı mm 550 

Ön ve arka tekerlerin genişliği mm 80.5 

Motor türü Özel tasarım dış rotorlu BLDC motor 

Motor sürücüsü türü Özel tasarım 

Motor gücü kW 2x2=4 kW 

Motor verimliliği % 85 

Batarya türü Li-Ion 

Batarya nominal gerilimi V 100.8 

Maximum batarya gerilimi V 114.8 

Batarya nominal gücü Wh 4032 

 

Tasarlanan Alatay aracının otonom olarak kullanılabilmesi için 2018 yılında bazı eklemeler 

yapılmış ve bu şekilde Tübitak tarafından düzenlenen yarışlarda Autonomous kategorisinde de 

yarışmaya katılım sağlanmıştır. Aracın direksiyon ve fren sistemi otonom sürüşe 

uygunlaştırılmıştır. Bunun için direksiyon ve fren sistemine uygun mekanik tasarımlar yapılmış 

yönlendirme ve fren için uygun motorlar eklenmiştir.  

Araca yerleştirilen sensörlere göre üretilen hız, açı ve fren bilgileri CanBus aracılığıyla Nvidia 

Jetson TX2 kartı tarafından Araç Kontrol Sistemine (AKS) iletilmektedir. AKS tarafından 

işlenen bu bilgiler ise yine CanBus ağı üzerinden direksiyon ve freni kontrol eden motorlara 

iletilmektedir. Şekil 7’de AKS’den aldığı fren komutuna göre fren pedalını kontrol eden lineer 

step motor ve fren pedalına bağlantı şekli gösterilmiştir. Kullanılan motor 0-10 cm aralığında 

kontrol edilebilmektedir. Bu sayede pedala kademeli basma işlemi de 

gerçekleştirilebilmektedir. Motorun konumunu korumak için torku 0,5 Nm’dir. Bu da 

yerleştirildiği konuma göre fren işlemini sabit şekilde gerçekleştirmek için yeterlidir. 
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Şekil 7 Otonom fren işlemini gerçekleştirmek için yerleştirilen motor ve düzenek 

Şekil 8’de de AKS’den aldığı açı komutuna göre direksiyon milini kontrol eden servo motor ve 

direksiyon miline bağlantı şekli gösterilmiştir. Şekilde gösterilen direksiyon kutusu araç için 

geliştirilmiş özel bir direksiyon kutusudur. Kullanılan servo motorun nominal devri 3100 rpm 

ve torku da 0,45 Nm’dir. Bu değerler direksiyon miline 30/1’lik bir dişli vasıtasıyla 

aktarılmaktadır. Dolayısıyla direksiyon milinin 12 Nm tork ile 100 rpm döndürülebilmesi 

mümkün olmaktadır. Bu değerler de aracın otonom olarak maksimum 30 km/h hız ile gittiği 

düşünülürse yeteri kadar hızlı dönüş tepkisi verilebilmesi için yeterlidir. 

 

Şekil 8 Otonom direksiyon kontrol işlemini gerçekleştirmek için yerleştirilen motor ve düzenek 
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4 SENSÖRLER 

Bu kısımda araçta kullanılacak olan nihai sensörler (lidar, radar, kamera vs.) hakkında bilgi 

verilmelidir ve neden seçildikleri vurgulanmalıdır. Sensörlerin sayıları, araç üzerinde 

konumları, kullanılan sensör fizyon algoritmaları hakkında bilgi verilmelidir. 

ALATAY Otonom araç projesinde kamera ve LIDAR sensörleri kullanılacaktır. Sensörlerin 

tipi, sayısı ve araç üzerindeki konumları Tablo 5’te verilmektedir. 

Tablo 5 Otonom araç sensörleri 

Sensör Tipi Marka ve Model Adet Araç Üzerindeki Konumu 

Kamera ZED Stereo Kamera 2 Araç Tavanı ve tampon üst kısmı 

LIDAR RPLIDAR A2M6 1 Araç Ön Tamponu 

4.1  ZED Stereo Kamera 

ZED Stereo Kamera, Stereolabs firması tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Yüksek çözünürlük 

ve yüksek fps (frame per second) değerine sahiptir. Bu sayede yüksek kalitede 3 boyutlu video 

yakalama gerçekleştirilebilir. İç ve dış ortamlarda 0.5 – 20 metre arası derinlik algısına sahiptir. 

6 eksenli konum takibi ve 3 boyutlu haritalama yapılabilir. ZED Stereo Kamera’nın farklı video 

modlarında görüntü alma özellikleri mevcuttur. Video modlarının değişimine bağlı olarak 

kameranın diğer özellikleri de değişmektedir. Bu durum Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6 Kamera Özellikleri 

Video Modu Saniyedeki Kare Sayısı Çözünürlük (Yan Yana) 

2.2K 15 4416 x 1242 

1080p 30 3840 x 1080 

720p 60 2560 x 720 

WVGA 100 1344 x 376 

 

Şerit takibi ve trafik işaretlerini tanıma algoritmalarının kamera tabanlı gerçekleştirilebilmesi 

için kullanılan kameranın yeterince hızlı ve bilgisayar tarafından işlenebilecek çözünürlükte 

görüntü alması gerekmektedir. Aksi taktirde, algoritmaların bilgisayar tarafından işlenmesi 

gecikecektir. Bu durum, aracın verilen görevi yerine getirememesine veya kaza yapması gibi 

sonuçlara sebebiyet verecektir. Bunun için yüksek hızlı kamera olan ZED Stereo Kamera, 

kullanıcıya bu konuda esnek çözümler sunmaktadır. 

4.2 Rplidar A2M6 

RPLIDAR A2M6, SLAMTEC firması tarafından üretilen yeni nesil düşük maliyetli 360⁰ 

tarama yapabilen 2 boyutlu bir lazer tarayıcıdır. Tarama mesafesi maksimum 16 metredir. 

Çalışma frekansı 10 Hz olduğu durumda, (600 rpm) açısal çözünürlük 0,9⁰’dir. Ayrıca çalışma 

frekansı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 5-15 Hz aralığında serbestçe ayarlanabilir. 

Çalışma prensibi ise genel olarak şu şekilde işlemektedir: 

• LIDAR modüle edilmiş kızılötesi lazer sinyalini yayar ve lazer sinyali tespit edilecek 

nesne tarafından yansıtılır. 

• Yansıtılan sinyal daha sonra RPLIDAR'da görü toplama sistemi ile örneklenir ve 

gömülü DSP örnek verilerin işlenmesini başlatır.  

• İletişim arayüzü vasıtasıyla nesne ve LIDAR arasındaki mesafe ve açı değerleri 
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kullanıcıya aktarılır. 

 

Şekil 9 RPLIDAR A2M6 

Şerit takibi ve trafik işaretlerinin tanınarak aracın direksiyon açısı üretmesi esnasında yanlış 

rotada ilerleme durumunda yolun sağ ve solunda bulunan güvenlik duvarlarının algılanması 

için LIDAR sensörü tercih edilmektedir.  

5 ARAÇ KONTROL ÜNİTESİ 

Araçta kullanılacak nihai kontrol ünitesi ile ilgili bilgiler aktarılmalıdır. Kablosuz haberleşme 

sistemi anlatılmalıdır. Kontrol yazılımı özellikleri aktarılmalıdır.  

ALATAY araç kontrol bileşenleri ana kontrol ünitesi, motor sürücüleri, direksiyon açı sensörü, 

fren pedalı konum butonu, gaz pedalı ve kullanıcı arayüzünden oluşmaktadır. Normal sürüş 

sistemi için geliştirilen ALATAY aracı, gaz pedalından aldığı bilgi ve direksiyon açı bilgisine 

göre aracın hedeflenen hız bilgisini oluşturur. İki hız bilgisi tekerlek içi motorların sürüşünde 

kullanılmak üzere motor sürücülere aktarılır. Bu hızlanma anında oluşabilecek bir motor arızası 

için her bir motor diğerinin durum bilgisini CANBUS hattından alır. Böylelikle aracın 

güvenlikli sürüşü sağlanmış olur. Aynı zamanda AKS sistemine gönderilen bilgiler kullanıcı 

arayüzüne yansıtılır. Araç hareket ediyorken motor arızası olması veya yüksek akım talep 

etmesi durumunda araç güvenli bir şekilde durdurulur ve alarm verir. 

 

 

Şekil 10 Araç kontrol sistemi 
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Aracın dönüş yapması ile direksiyondan gelen açı bilgisi kullanılarak elektronik diferansiyel 

sistemi motorlara farklı hızlar göndermektedir. Frenleme anında ise fren pedalı konumu bilgisi 

ile motorlar devre dışı bırakılarak motorların aşırı güç çekmesi de engellenmiştir. Araç kontrol 

sistemi ile ilgili şema Şekil 10’da verilmiştir. Otonom sürüş için gaz pedalı devre dışı bırakılmış 

ve otonom kontrol kartından gelen hız bilgisi kullanılmıştır. Böylelikle normal sürüş ve otonom 

sürüş sağlanmıştır. 

Kullanıcı arayüzünde batarya kapasitesi, batarya sıcaklığı, motor hızları, motor sıcaklıkları, 

ortalama hız, DC bara akımı ve en düşük/yüksek batarya gerilimleri kullanıcıya aktarılır. Bu 

bilgiler aynı zamanda telemetri sistemiyle uzak operatöre aktarılarak yarışma esnasında bilgi 

edinilmesi tek yönlü olarak sağlanır. Araç kullanıcı arayüzü ve telemetri sistemi sırasıyla Şekil 

11 ve Şekil 12’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 11 AKS kullanıcı arayüzü 

  

Şekil 12 Telemetri sistemi 
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6 OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI 

Bu bölümde trafik işaretlerinin tanınması, şerit takibi gibi araçta kullanılan otonom sürüş 

algoritmaları ve yazılım süreçleri hakkında bilgi verilmelidir. 

6.1 Şerit Takibi 

Yarışta şerit takibi yapabilmek için kameradan alınan perspektifi görüntü dönüştürme işlemine 

tabi tutularak kuş bakışı görüntü elde edilir. Kuş bakışı görüntüsünü elde etmek için bir 

geometrik dönüşüm olan Ters Perspektif Haritalaması (Inverse Perspective Mapping) 

yapılması gereklidir [1], [2]. Ters perspektif haritalaması perspektif etkisinin elde edilen 

görüntüden kaldırılmasını sağlar. Bilgi içeriğinin tüm pikseller arasında homojen olarak 

dağıtıldığı yeni bir 2 boyutlu alana (yeniden etkilenen alana) yeniden gönderilir. Böylece 

görüntü tepeden görünüş veya kuş bakışı olarak elde edilir. Ters perspektif haritalaması 

yapılabilmesi için araca yerleştirilmiş kameranın yer ile arasındaki mesafenin ve açının 

bilinmesi gerekmektedir. Bu durum Şekil 13’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 13 Kameranın araca yerleştirilmesi  

Kameranın yerleştirme açısına göre rotasyon matrisi (Rotation Matrix) oluşturulur. Ters 

perspektif uygulayabilmek için kameranın odak uzaklığına (Focal Lenght) ihtiyaç vardır. Odak 

uzaklığı, kameranın lens ve görüntü sensörü arasındaki mesafe (Şekil 14 (a)) olup, kameranın 

görüş açısı hakkında bilgi verir. Bu uzaklık kameranın görüş mesafesi doğru orantılı, görüş 

açısı ise ters orantılıdır. Odak uzaklığına göre değişimler Şekil 14 (b)’de gösterilmiştir. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 14 Odak Noktası ve Odak Uzaklığına Göre değişim 
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Ters perspektif haritalaması yani kuş bakışı görüntü elde etmek için Denklem 1 kullanılır. 

𝒙∗ = 𝑯
𝒙 𝐬𝐢𝐧 𝜽 +𝒇 𝐜𝐨𝐬 𝜽

−𝒚 𝐜𝐨𝐬 𝜽+𝒇 𝐬𝐢𝐧 𝜽
  ;  𝒚∗ = 𝑯

𝒚 𝐬𝐢𝐧 𝜽 +𝒇 𝐜𝐨𝐬 𝜽

−𝒚 𝐜𝐨𝐬 𝜽+𝒇 𝐬𝐢𝐧 𝜽
       (1) 

Burada 𝑥∗, 𝑦∗ yeni piksel koordinatlarını, f odak uzaklığı, 𝜃 aracın yer ile yaptığı açıyı ve H ise 

aracın yerden uzaklığını göstermektedir. 

Simülasyon ortamında alınan örnek görüntü Şekil 15 (a)’da ve aynı görüntü üzerine uygulanan 

kuş bakışı dönüşümü sonucu elde edilmiş görüntü ise Şekil 15 (b)’de gösterilmiştir. Böylelikle, 

kuş bakışı görüntü üzerinden şerit açıları daha doğru şekilde tespit edilmektedir. 

Şekil 15 Yol şerit görüntüsü için (a) benzetim ortamından alınmış perspektif görüntü (b) kuş bakışı 

görüntü 

Kameradan elde ettiğimiz görüntüyü kuş bakışına çevirdikten sonra görüntünün renk uzayını 

RGB’den gri skala (Grayscale) renk uzayına dönüştürülür. Bu dönüşüm sayesinde RGB renk 

uzayında 3 kanallı olan resmi 1 kanallı görüntüye dönüşümünü sağlanır. Gri skala dönüşümü 

yapabilmek için birçok yöntem mevcuttur. Bunlar ortalama, ağırlıklandırma ve parlaklık 

yöntemidir. Bizim tercih ettiğimiz yöntem ağırlıklandırma yöntemidir ve bu dönüşümü (2’de 

gösterilmiştir. 

𝒀𝒆𝒏𝒊 𝑮𝒓𝒊 𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂 𝑮ö𝒓ü𝒏𝒕ü𝒔ü = 𝟎. 𝟑 ∗ 𝑹 + 𝟎. 𝟓𝟗 ∗ 𝑮 + 𝟎. 𝟏𝟏 ∗ 𝑩  (2) 

Grileştirilmiş görüntü ikili (Binary) görüntüye dönüştürülür. İkili görüntü elde etmek için eşik 

değeri belirlenir. Grileştirilmiş görüntüdeki piksel değeri 125’in atındaki değerleri 0’a çekilir 

ve 125’in üstündeki değerler 255 değerine çekilir. İkili görüntüyü elde etmek için gerekli 

formül (3’te verilmiştir. 

𝒇(𝒊, 𝒋) =  {
𝟐𝟓𝟓  ;  𝒇(𝒊, 𝒋) ≥ 𝟏𝟐𝟓 

    𝟎   ;  𝒇(𝒊, 𝒋) ≤ 𝟏𝟐𝟓
 

(3) 

 

İkili Görüntü Dönüşümü için (3’te 0 ile 225 değer aralığını kullanılmasının nedeni gri tonlamalı 

bir görüntü için ihtiyacınız olan tek şey, her piksel için bir tek bayt’tır. Bir bayt (veya 8 bit), 0 

ile 255 arasında bir değer depolayabilir. Böylece 256 tane renk tonu ile resmi temsil edilebilir. 

Bu dönüşüm işlemlerini yapılma nedenimiz görüntüye uygulanmak istenen filtreye ve Hough 

dönüşüne uygun biçime getirmek içindir. 

  

(a)  (b) 
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(a)  (b)  

Şekil 16 Resim dönüşümleri (a) gri skala dönüşümü uygulanmış görüntü (b) ikili dönüşümü uygulanmış 

görüntü 

Şerit bilgisini (öz niteliğini) ortaya çıkarmak için kenar bulucu algoritmalara ihtiyaç vardır. 

Kenar bulucular, yoğunluk işlevindeki değişiklikleri bulmak için kullanılan çok önemli görüntü 

işleme yöntemlerindendir. Kenarlar, bu işlevin (parlaklığın) aniden değiştiği piksellerdir. 

Kenar, tek bir piksele bağlı bir özelliktir ve o pikselin komşu pikselleri arasındaki ilişki ile 

hesaplanır. Büyüklük ve yön olmak üzere iki bileşenli bir vektör değişkenidir. Kenar 

büyüklüğü, gradyan (Gradient) büyüklüğüdür ve kenar yönü, gradyan yönüne göre −90°’dir. 

Gradyan yönü, örnek olarak f(i, j) = 0'dan (siyah) f(i, j) = 255'e (beyaz) kadar fonksiyonun 

maksimum büyüme yönünü verir. Örnek olarak verdiğimiz durum Şekil 17’de temsili olarak 

gösterilmiştir ve Gradyan Genliği ve Eğimi ((4 ve (5) matematiksel olarak ifade edilmiştir. 

 

Şekil 17 Gradyan yönü ve kenar yönü 

|𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒇(𝒙, 𝒚)| = √(
𝝏𝒇

𝝏𝒙
)

𝟐

+  (
𝝏𝒇

𝝏𝒀
)

𝟐

 (4) 

𝜓 = arg (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦
) (5) 

Kenar bulucu olarak gradyan operatörleri üç kategoriye ayrılabilir: 

• Farklılıklar kullanarak görüntü fonksiyonunun türevlerine yaklaşan operatörler. Bazıları 

rotasyonel olarak değişmez (örneğin Laplacian) ve bu nedenle sadece bir konvolüsyon 

maskesinden hesaplanır. İlk türevlere yaklaşan diğerleri, birkaç maske kullanır. 

Oryantasyon, birkaç basit modelin en iyi eşleşmesine dayanarak tahmin edilir. 

• Görüntünün sıfır geçişlerine dayanan operatörler, ikinci türev fonksiyonunu kullanır. 
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Örnek olarak Marr-Hildreth veya Canny kenar detektörleri verilebilir. 

• Bir görüntüyü parametrik bir kenar modeli ile eşleştirmeye çalışan operatörler. 

Kenar belirleme işlemlerinde, ikinci ve üçüncü kategoriden bir algoritma kullanılması 

durumunda gradyan işleminin derecesi attığı için görüntüdeki gürültü daha fazla olmaktadır. 

Bu sebeple, tercih edilen kenar bulma algoritması birinci kategoriye ait bir algoritmadır. Bu 

algoritmaya ait oluşturduğumuz özel şerit belirleme maskesi (Kernel) K matrisi ile 

gösterilmekte olup aşağıda verilmiştir.  

𝐾 = [
0 0 1 1 1
0 0 0 0 0

−1 −1 −1 0 0
] (6) 

Filtrenin çekirdeğini belirledikten sonra görüntü ile K matrisi konvolüsyon işlemine tabii 

tutulur. Bu işlemde denklem (7)’de gösterilmiştir. 

𝑮(𝒊, 𝒋) = 𝑭(𝒊, 𝒋) ∗ 𝑲(𝒊, 𝒋) ∑ ∑ 𝑭(𝒊, 𝒋) ∙ 𝑲(𝒊 − 𝒎, 𝒋 − 𝒏)

∞

𝒏=−∞

∞

𝒎=−∞

  (7) 

Konvolüsyon işlemi sonucunda çıkan görüntüyü boyutu ile konvolüsyon işleminin girişine 

verilen görüntü boyutlarını eşitlemek için doldurma (Padding) işlemi yapılır. Konvolüsyon ve 

doldurma işleminden sonra ki görüntü Şekil 18’de belirtilmiştir.  

 

Şekil 18 Filtre uygulanmış görüntü 

Filtre yardımı ile süzgeçlenen görüntüde şeritler daha belirgin hale gelmiştir. Bundan sonra 

uygulanacak Hough dönüşümün daha iyi sonuçlar verebilmesi için görüntü üzerine inceltme 

işlemi uygulanır. İnceltme algoritması, seçilen ön plan piksellerini ikili görüntülerden 

kaldırmak için kullanılan Morfolojik bir işlemdir. Orijinal ön plan piksellerinin çoğunu atarken, 

orijinal bölgenin topolojisini (kapsamı ve bağlantısını) korur. Şekil 19’da basit bir ikili görüntü 

üzerinde inceltme işleminin sonucunu göstermektedir. 
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Şekil 19 İncelteme işlemi uygulanmış örnek görüntü  

İnceltme işleminde filtre maske yapısı olarak artı (cross) maske yapısı kullanılmıştır. İnceltme 

işlemi için kullanılan filtre maskesi denklem 8 gösterilmiştir. 

𝑲𝒊𝒏𝒄𝒆𝒍𝒕𝒎𝒆 = [
𝟎 𝟏 𝟎
𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟎

] (8) 

Filtre işlemine tabi tutulmuş ikili görüntü üzerine inceltme işlemi uygulandığında Şekil 20’deki 

çıktı elde edilmiştir. 

 

Şekil 20 İncelteme işlemi uygulanmış görüntü  

Sağ ve sol şeritleri birbirinden ayırmak için incelteme uygulanmış görüntüyü yataydan ikiye 

bölünür. Bu görüntünün ikiye bölünmesinin nedeni ise kamera aracın orta noktasına 

yerleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada ve kuş bakışı dönüşünde aracın üzerine 

kamera yerleşiminin önemi ortaya çıkmaktadır. İkiye ayrılmış görüntü Şekil 21’de verilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 21 Şerit görüntüsü (a) sol (b) sağ 
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Görüntüyü ikiye bölündükten sonra Hough dönüşümü yapılabilir [3]–[5]. Hough dönüşüm 

algoritması, çizgileri algılamak için akümülatör adı verilen bir dizi kullanır. Akümülatörün 

boyutu, bilinmeyen bir Hough dönüşüm parametresi sayısına eşittir. Başlangıçta, her noktadan 

geçebilecek tüm çizgiler üretilir. Bir çizginin diğer noktaların diğer çizgileriyle kesişmesi 

durumunda, bu (r,θ) parametrelerinin skorunu artırılır. Son olarak, en yüksek skoru alan (r, θ) 

parametreleri çifti, bu çizgiyi oluşturan noktalara dayanarak, görüntü düzleminde mevcut olan 

baskın çizgi olarak seçilir. Hough uzayı Şekil 22’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 22 r ve θ parametrelerine bağlı olarak doğrunun temsil edilmesi 

Görüntü uzayındaki (x, y) noktaları Hough uzayında (r, θ) dönüşümü için gerekli eşitlikler 

denklem (9)’da verilmiştir. 

𝑟 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃 (9) 

Örnek olarak sağ ve sol şeritleri bulmak için ikiye bölünmüş görüntüler üzerine Hough 

dönüşümü uygulandığında Şekil 23’deki çıktılar elde edilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 23 Hough dönüşümü (a) sol şerit (b) sağ şerit 

Şekil 23’e bakılarak analiz yapıldığında θ açısı yaklaşık olarak 0o olduğunda kümelenme 

olduğu görülmektedir. Bu kümelenmeler ilgili konumda (r, θ) şerit olduğu bilgisini 

vermektedir. Kümelenmelerin olduğu noktaların, denklem (9) kullanarak görüntü uzayındaki 

konumları bulunabilmektedir. Bulunan noktalar görüntü uzayına aktarıldığında Şekil 24’teki 

çıktılar elde edilir. 
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 Şekil 24 Hough Dönüşümü ile elde edilen şeritlerin orijinal görüntü üzerinde gösterimi 

Hough Dönüşümü sonunda elde edilen doğruların açısı sol ve sağ için sırasıyla 88.052° , 

88.078°  olarak bulunmuştur. Bu açıların farkı alındığı zaman 0.026° ≅ 0°  olan şerit açısı 

üretilmiş olur. 

Şerit açısına ek olarak aracı şeridin ortasında tutmak için sağ ve sol şeritlerin orta noktasından 

aracın orta noktasına olan uzaklık piksel olarak bulunur. Bu uzaklığın her iki şerit için de 

bulunması gerekmektedir. Sol ve sağ şerit için uzaklıkların hesaplanması sırasıyla denklem (10) 

ve denklem (11)’de verilmiştir. 

𝑼𝒛𝒂𝒌𝒍𝚤𝒌𝑺𝑶𝑳 = 𝒘𝒈ö𝒓ü𝒏𝒕ü −
𝒙𝒐𝒓𝒕𝒂

𝐜𝐨𝐬 𝜽
 

(10) 

𝑼𝒛𝒂𝒌𝒍𝚤𝒌𝑺𝑨Ğ =
𝒙𝒐𝒓𝒕𝒂

𝐜𝐨𝐬 𝜽
 

(11) 

 

Burada verilen 𝜃 şeritin açısı, 𝑤𝑔ö𝑟ü𝑛𝑡ü işlem yapılan görüntünün genişliği ve 𝑥𝑜𝑟𝑡𝑎 ise bulunan 

şeritlerin orta noktasıdır. Uzaklığa ilişkin piksel değerleri kuş bakışıyla elde edilen piksel başına 

düşen metre değeri sayesinde gerçek uzaklığı hesaplamaya imkân tanır. Bunun için yapılması 

gereken hesaplanan piksel uzaklığı ile bilinen piksel başına düşen metre ile çarpılmasıdır. 

Hesaplanan şeritlerin açısı ile şeritler arası mesafe bilgileri yardımı ile direksiyon açısı üretilir. 

6.2 Trafik İşaretleri ve Levhalarının Tanınması 

Trafik işaretleri ve levhaların tanılanmasında literatürde birçok yöntem ve algoritma 

kullanılmaktadır. Bu algoritmalar içerisinde yapay sinir ağları temelli yöntemler sıklıkla 

kullanılmaktadır [6], [7]. Bunun sebebi bu yöntemlerin göreceli olarak basit olması, yüksek 

doğruluklu ve hızlı tanılama performansına sahip olmasıdır.  

6.2.1 Yapay Sinir Ağları 

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninin işleyişinden esinlenilerek geliştirilmiş olan ve onun 

çok basit bir modelini içeren matematiksel yapılardır. Bu yapılarda kullanılan en temel eleman 

aşağıdaki şekildeki gibi basit bir nöron modelidir. Bu basit nöron modelinde giriş ağırlıkları 

(𝑤𝑖
𝑔

), bir çıkış ağırlığı (𝑤ç), bir bias ağırlığı (𝑏), bir aktivasyon fonksiyonu (ℎ(𝑥)) ve bir toplama 

bloğu bulunmaktadır. Nörona gelen giriş işaretleri, giriş ağırlıkları ile çarpılarak toplama 

bloğunda bias ağırlığı ile toplanıp aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıkış ağırlığı ile 

çarpılır ve böylece çıkış işareti elde edilir. 
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Şekil 25 Basit nöron yapısı [8] 

Bu basit nöron modeli kullanılarak, belli sayıda nöronun bir araya gelmesinden oluşan yapı 

YSA olarak adlandırılmaktadır. Bir-girişli Bir-çıkışlı bir veriyi modellemek için 

kullanılabilecek bir SISO-YSA yapısı Şekil 26’de görüldüğü gibidir.  

 

Şekil 26 SISO-YSA yapısı [8] 

Belli sayıda çok-girişli nöron modelinin bir araya gelmesiyle elde edilen MISO-YSA yapısı 

Şekil 27’de görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 27 MISO-YSA [8] 
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6.2.2 Konvolüsyonel Sinir Ağları 

Konvolüsyonel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network) çok katmanlı algılayıcıların bir 

türüdür [9]. Görme merkezindeki hücreler tüm görseli kapsayacak şekilde alt bölgelere 

ayrılmıştır. Basit hücreler, kenar benzeri özelliklere yoğunlaşırken, karmaşık hücreler ise daha 

geniş alıcılarla, tüm görsele yoğunlaşır. İleri beslemeli bir sinir ağı olan CNN, insanların görme 

merkezinden esinlenilerek ortaya atılmıştır. Buradaki matematiksel konvolüsyon işlemi, bir 

nöronun kendi uyarı alanından uyaranlara verdiği cevap olarak düşünülebilir. Konvolüsyonel 

sinir ağları ile görüntü sınıflandırma, nesne tanımlama, görüntü segmentasyonu gibi işlemler 

başarılı bir şekilde yapılmaktadır.  

CNN, bir veya daha fazla konvolüsyonel katman, alt örnekleme (subsampling) katmanı ve 

bunun ardından standart çok katmanlı bir sinir ağı gibi bir veya daha fazla tamamen bağlı 

katmanlardan oluşur. Örnek olarak konvolüsyonel bir sinir ağı Şekil 28’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 28 Konvolüsyonel sinir ağı katmanları [10] 

Birçok gizli alt katmandan oluşan konvolüsyonel sinir ağlarındaki, ilk katman konvolüsyonel 

katmandır. Bu katman genellikle aşağıda verilen örnekte görüldüğü gibi 16x16x3 gibi piksel 

değerlerin oluşan bir sayı dizisidir. Filtreler (5x5x3) yardımı ile görüntü dizisinin sol üst 

köşesinden başlanılarak, filtrelerdeki değerler ile görüntülerdeki değerler çarpılarak tek bir 

sonuç elde edilir. Bu işlem soldan sağa doğru, yukarıdan aşağı doğru yapılır. 16x16x3 ilk 

katmandan 11x11x1 özellik haritası olarak adlandırılan bir sayı dizisi elde edilir. 

 

Şekil 29 Konvolüsyonel katmanı ile özellik haritasının çıkartılması [10] 

Daha sonra nesnelerin tanımlanması için görüntüye eğrilik filtresi uygulayarak, görüntüde 

eğriliklerin olup olmadığı bulunmaktadır. Eğrilik filtresi sayısal değerler içeren bir dizidir. 

Filtre yine sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru piksel tabanlı hareket ettirilir. Buradan elde 

edilen değerler ile görüntüdeki nesneler yavaş yavaş tanımlanmaya başlamaktadır. Eğrilik 
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filtresi yerine üçgen filtreler veya diğer tanımlı filtreler de uygulanabilir.  

Konvolüsyonel sinir ağlarının eğitim sürecinde sinir ağına etiketlenmiş binlerce resim 

verilerek, görüntünün ne olduğu öğretilir. Konvolüsyonel sinir ağlarında test verileri ile derin 

öğrenme algoritmasının öğrenme işleminde ne kadar başarılı olduğu test edilmektedir. 

6.2.3 Bölge Bazlı Konvolüsyonel Sinir Ağları  

Bu yaklaşımda girdi olarak alınan görüntü üzerinden kullanılan bir algoritmanın önerdiği 

yaklaşık iki bin farklı bölge belirlenir. Elde edilen her bölge derin konvolüsyonel sinir ağına 

girdi olarak verilir ve ağın özellik çıkarım yeteneği kullanılarak her bölge için otomatik özellik 

çıkarımı yapılır. Elde edilen özellikler doğrusal destek vektör makineleri yöntemi ile 

sınıflandırma işlemine sokulur ve görüntü üzerinde hangi nesnelerin bulunduğu tespit edilir. R-

CNN yapısının çalışma modeli Şekil 30’da verilmiştir. 

 

Şekil 30 R-CNN çalışma modeli [9] 

Bölge bazlı konvolüsyonel sinir ağlarının yavaş olması nedeniyle Ross Girshick tarafından hızlı 

sürümü olan Fast R-CNN yöntemi geliştirilmiştir. R-CNN çok aşamalı işlemlerden 

oluştuğundan dolayı hesaplama maliyeti ve zaman kaybı oldukça fazladır. Görüntü üzerinden 

nesne tespiti işlemi 47 saniye sürmektedir. Bu yöntemde nesne tespiti süresi 0.3 saniyeye 

indirilmiştir. Bu yöntemde çok aşamalı işlemlerin tek bir aşamaya indirilmesi önerilmektedir.  

Görüntüye belirlenen parametrelere göre birkaç konvolüsyon ve havuzlama işlemi uygulanır. 

Elde edilen özellik haritalarına havuzlama (pooling) katmanı uygulanarak sabit boyutlu özellik 

matrisleri oluşturulur ve matrislerin her biri tam bağlı katmanlara iletilir. Sistemin iki çıkışı 

bulunur. Çıkışlardan birinde softmax fonksiyonu ile olasılıklar hesaplanır. Diğer çıkışta ise 

işaretlenecek bölgenin yerini belirten regresyon değeri elde edilir. Bu yöntem R-CNN’e göre 

daha başarılıdır. Hızlı R-CNN yapısı Şekil 31’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 31 Hızlı R-CNN yapısı [9] 
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Faster R-CNN olarak adlandırılan bir yöntemde Fast R-CNN yönteminin hızlanması için 

konvolüsyonel katmanların çıkışına Bölge Öneri Ağlarının (RPN) eklenmesi önerilmektedir. 

Bölge Öneri Ağları özellik haritalarını girdi olarak alır ve nesne skorları ile birlikte olarak bir 

dizi bölge önerisi verir. İşlem gerçekleştirilirken özellik haritasından belirli bir boyutta çerçeve 

belirlenir çerçevenin ortasına çapa(anchor) yerleştirilir. Ölçek ve en boy oranına göre bölgeler 

belirlenir ve iki tam bağlı katmandan geçirilerek sonuçlar üretilir.  

 

Şekil 32 Daha hızlı R-CNN [9] 

6.3 YOLO Algritması ve Uygulanması 

Nesne algılama ve belirleme konusunda bir yöntem olan YOLO (You Only Look Once) 

algoritmasının son yıllardaki popülerliği artmaktadır [11]. Bunun nedeni ise nesne takibi ve 

algılama konusundaki diğer algoritmalara kıyasla daha hızlı çalışmasıdır. En önemli avantajları 

ise düşük işlem süresi ve genel ortalama kesinlik değerinin (Mean Average Precision (mAP)) 

yüksek olmasıdır. Bir saniyede işlediği görüntü sayısı (Frame Per Second (FPS)) yüksek 

değerlerde olduğundan dolayı gerçek zamanlı projelerde kullanılmaya uygundur. Şekil 33’de 

YOLO ve diğer kullanılan algoritmalarla karşılaştırılması verilmiştir.  

 

Şekil 33 YOLO ve diğer algoritmalarla karşılaştırılması [11] 
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YOLO algoritması Faster R-CNN gibi görüntüyü ızgaralara bölerek işlem yapar. Tek bir 

görüntüyü işlemek yerine aynı görüntünün parçalara bölünmüş halini paralel olarak işlemek 

sinir ağını hızlandırır. YOLO her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturur. Tahmin 

vektörlerinin içerisinde; güven skoru, nesnenin orta noktasının koordinatları ve boyutları, sınıf 

olasılığı vardır. IoU (intersect over union), nesnelerin belli bir eşik değerindeki ortalama 

kesişme değeridir. P (nesne), ızgaraları birbirlerine bağlayan kutunun nesneyi kapsayıp 

kapsamadığının olasılığıdır. Izgaraları birbirlerine bağlayan kutunun güven skoru denklem 

(12)’deki formül yardımı ile hesaplanır. 

 

Kutu Güven Skoru = P(nesne) . IoU (12) 

Güven Skoru: Nesnenin sınıfından bağımsız olarak ızgaranın içerisinde nesnenin olup 

olmadığıyla ilgilenen değerdir. 0 ise nesne yoktur, 1 ise nesne vardır. Eğer güven skoru 1 ise 

komşu ızgaraların değer teşkil edebileceğini gösterir. Güven skoru aşağıdaki denklem (13)’teki 

formül yardımı ile hesaplanır. 

Güven skoru = Kutu Güven Skoru x Bağlı Sınıf Olasılığı (13) 

Bağlı Sınıf Olasılığı: Izgaranın içerisindeki niteliğin her bir sınıfa ait olma olasılığını hesaplar 

ve bu olasılıklar arasındaki en yüksek değeri o ızgaranın sınıfını belirler. Her kutu alt sınırlayıcı 

kutunun çok etiketli sınıflandırma kullanarak içerebileceği bütün sınıfları tahmin eder. İyi bir 

performans için softmax kullanmak yerine sadece bağımsız lojistik sınıflandırıcıları kullanılır. 

Eğitim sırasında sınıf öngörüleri için ikili çapraz-entropi kaybı kullanılır. 

Her ızgarada sadece 1 tane nesne belirlenebildiği için maksimum ızgara sayısı kadar nesne 

tanımlanabilir. Bu sorunu aşabilmek için YOLO algoritmasında Faster R-CNN deki gibi 

Anchor Boxes(Çapa Teoremi) kullanılır. S x S toplam ızgara sayısına göre her bir ızgara için 

anchor box sayısı kadar güven skoru, nesnenin orta noktasının koordinatları, boyutları ve diğer 

sınıflar için olasılığı hesaplanır. Anchor box’a ne kadar benzediğini hesaplamak için de IoU 

değerine bakılır. 

CNN’de çıkış katmanı her konvolüsyonel katmanından çıktığında giriş katmanın yarısı 

boyutlarında olur. Bu durum görüntüdeki nesnenin küçülmesine sebep olup nesnenin 

tanınmasını zorlaştıracak. YOLO algoritması bu sorunu çözebilmek için kaybedilen görüntü 

değerlerini son katmana ekler. Böylece görüntüdeki değerler kaybolmamış olur. 

YOLO algoritmasında üç farklı kayıp fonksiyonu vardır: 

• Sınıflandırma kaybı: Tahmin edilen nesnenin ne kadar yanlış olduğudur. 

• Konum kaybı: Tahmin edilen kutunun ne kadar yanlış olduğudur. 

• Güven kaybı: Izgaranın içinde nesne olup olmadığının ne kadar yanlış olduğudur. 

Trafik ışığı ve trafik işaretleri tanıma görevini yapabilmek için tercih ettiğimiz algoritma 

YOLO’nun bir çeşidi olan “YOLO V3 Tiny” olarak adlandırılan algoritma kullanılmıştır. Bu 

algoritmanın seçilme nedeni ise YOLO V3’e göre bir saniyede daha fazla sayıda görüntü 

işleyebilmesinden dolayıdır. Bir saniye başına işlenen görüntü sayısının artması genel ortalama 

kesinlik değerinde belli bir miktarda azalmaya neden olur. 

Kullandığımız algoritmada sinir ağının girişine beslenen görüntünün boyutu 416x416’dır. 
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Kameradan alınan görüntünün boyutu sinir ağı girişine uygun hale getirmek için görüntü 

yeniden boyutlandırılır. Bu işlem için kübik ara değerleme yapılır. Algoritmaya göre sinir ağ 

yapısında 24 katman bulunmaktadır.  

Yarış görevlerine göre tanınması gereken 14 tane nesne çeşidi vardır. Mevcut YOLO 

algoritması filtrelerinin boyutu ile bu nesnelerin yüksek doğrulukla tespit edilmesi mümkün 

olmamıştır. Dolayısıyla 14 tane nesne çeşidi için filtre boyutları değiştirilmiştir. Yaklaşık 

olarak 3660 veriden oluşan veri tabanının %90’ı ile YOLO algoritması eğitilmiştir. Kalan 

veriler de test işleminde kullanılmıştır. Yarışmada kullanılan trafik işaretleri için elde edilen 

test sonuçları Tablo 7’da verilmiştir.  

Tablo 7 Eğitilen sinir ağının test sonuçları 

 
Ortalama Hassasiyet 

(AP) 

Kırmızı Işık 86.55% 

Sarı Işık 100.00% 

Yeşil Işık 88.20% 

Dur 94.67% 

Girilmez 93.70% 

Mecburi Sağ Dönüş 88.36% 

Sağ Dönüş Yasak 91.87% 

Mecburi Sağ ve Düz 94.98% 

Mecburi Sol 76.32% 

Sol Dönüş Yasak 88.53% 

Mecburi Sol ve Düz 87.07% 

Hız Limiti 30 KM/H 95.29% 

Hız Limiti 20 KM/H 100.00% 

Durak 100.00% 

Park 86.88% 

Park Yasak 98.16% 

Genel Ortalama Hassasiyet (mAP) 86.50% 

 

Trafik işaretleri ve trafik ışıkları mesafelerinin belirlenmesinde 3B kamera görüntülerinden 

yararlanılmıştır. Kullanılan ZED kameranın algılayabildiği derinlik aralığı 0.5 ile 20 m 

arasındadır. Normal kameraların aksine 8 bit yerine 32 bit’lik veri sunması nedeniyle derinlik 

daha hassas ölçülebilmektedir. Yapay sinir ağları tanımlanan nesneyi çevreleyen kutunun köşe 

noktalarının koordinatlarını vermektedir. Bu değerlere göre nokta bulutunda sınırlama 

yapılarak ilgili değerler alınır. Bu alınan veri kümesini içeresindeki sayı olmayan (NaN) ve 

sonsuz değere (Inf) sahip olan değerler veri kümesinde çıkartılır. Sayı olamayan değerler (NaN) 

kameranın algılayabildiği en küçük mesafenin altındaki değerlerdir. Sonsuz değerler ise 

kameranın algılayabildiği en büyük mesafenin üstünde olan değerlerdir. Veri kümesindeki 

anlam teşkil etmeyen değerler çıkarıldığı zaman veri kümesi analiz edilmeye hazır olur. 

Elimizdeki veri kümesindeki değerleri 3B Kartezyen koordinat (X, Y, Z) sistemine göre 

kümelere ayrılır ve 3 kümenin de ayrı ayrı medyan değerine bakılır ve her kümede uzaklık 

hesabı için medyan değeri seçilir. Medyan, bir sayısal serisi (küme) sıralandığında ortada kalan 

değere ait sayısal veridir. Bir sayısal serinin medyan değeri denklem (14)’deki formül ile 
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hesaplanabilir. 

𝑴𝒆𝒅𝒚𝒂𝒏 = 𝑳 +

𝒏
𝟐

− 𝑩

𝑮
 𝒙 𝒘  

(14) 

Denklem(14)’deki L ortanca içeren grubun alt sınıf sınırı, n toplam değer sayısı, B ortanca 

gruptan önceki grupların kümülatif sıklığı, G medyan grubunun sıklığı, W ise grup genişliğidir. 

Medyan işlemi uygulandıktan sonra kartezyen koordinat eksenlerinde nesnenin konumu 

bulunur. Buradan da basit öklid mesafe (Euclidean Distance) hesabı ile uzaklık bulunur. Öklid 

mesafe hesabı denklem (15)’de belirtilmiştir. 

𝒅 =  √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 (15) 

3B Kamera (ZED) üzerinde alınan anlık görüntü ile sinir ağı beslenerek ve nokta bulutu yardımı 

ile işaretlerin mesafeleri ölçülmüştür. Sonuçları Şekil 34’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 34 Trafik işaretleri tanıma ve mesafe ölçümü 
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7 SİSTEM ENTEGRASYONU 

Bu bölümde takımların sensörleri, algoritmaları ve araç kontrol ünitesini nasıl bütünleştirdikleri 

hakkında bilgi verilmelidir. 

Aracın otonom sürüş algoritmaları Şekil 35’deki gibi çeşitli sensörlerden alınan bilgilere göre 

Nvidia Jetson TX2 kontrol kartı ile gerçekleştirilmektedir. Sensör bilgilerinin işlenmesi ve rota-

hız bilgilerinin elde edilmesinden sonra bu bilgiler CANBUS aracılığıyla Araç Kontrol 

Sistemine (AKS) aktarılmaktadır. AKS de ise gelen bu bilgiler elektronik diferansiyele ve diğer 

bazı kontrol adımlarına göre işlenip daha sonra ilgili motorlara yine CANBUS üzerinden 

aktarılmaktadır.  

Kamera

Lidar

Nvidia Jetson 

TX2

Araç Kontrol 

Ünitesi

Motor Sol

Direksiyon 

Motoru

Fren Motoru

Hız (Rpm)

Hız (km/h)

Fren Bilgisi

Motor SağHız (Rpm)

 

Şekil 35 Kontrol sistemi genel şeması 

Araçta otonom sürüş sırasında fiziksel olarak yer alan gaz pedalı devre dışı bırakılmakta ve hız 

bilgisi yazılımsal olarak ayarlanmaktadır. Aracın frenlemesi ise fren pedalına yerleştirilmiş 

olan bir lineer motor vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu motor sayesinde gelen komuta göre 

fren pedalı çekilmekte ya da bırakılmaktadır. Aracın otonom olarak yönlendirilmesi ile 

direksiyon miline yerleştirilmiş bir servo motor kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yolun 

durumuna göre sensör bilgileriyle Nvidia Jetson TX2 kartı ile aracın ilerlemesi gereken rota ve 

buna ilişkin açı bilgisi üretilmektedir. Üretilen bu açı bilgisi aracın dolayısıyla tekerleklerin 

olması gerektiği açıdır. Üretilen bu açı bilgisi AKS sistemine aktarılmakta ve AKS sisteminde, 

kullanılan direksiyon kutusunun özelliğinden kaynaklanan fonksiyona göre tekerlekleri 

istenilen açıya getirmek için direksiyon milinin ne kadar dönmesi gerektiği hesap edilmektedir. 

Üretilen bu konum bilgisi de direksiyon milini döndürmekler görevli olan servo motora 

iletilmektedir (Şekil 36). 

 

Şekil 36 Araç bileşenlerinin araç üzerindeki konumları 
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8 ÖZGÜN BİLEŞENLER 

Bu bölümde ön tasarım raporunda da belirtilen aracın tasarım ve/veya yazılım bakımından 

özgün yönleri değerlendirilmelidir. Bu yönlerden varsa son tasarımda bulunmayanların neden 

gerçekleştirilmediği anlatılmalıdır. 

ALATAY elektrikli araç tasarımı ile üniversitemiz öğrencilerin otonom elektrikli araç 

donanım/yazılımı hakkında bilgi ve beceri kazanması ve en önemlisi her parçasıyla %100 yerli 

araç için geleceğin mühendislerini yetiştirmektir. 

ATAY takımı başta araç kabuk tasarımı, elektrik motoru, direksiyon dişli kutusu, batarya şarj 

ünitesi, motor sürücüsü ve batarya yönetim sistemi (BMS) olarak tamamen kendi tasarımına ve 

imalatına sahiptir. Araçta verimlilik ön planda tutulduğundan kabuk tasarımı ergonomik yapıya 

sahiptir. Ayrıca aracın kabuk imalatı Pamukkale Üniversitesi öğrencileri tarafından karbon 

fiber malzeme kullanılarak yapılmıştır. Buradaki amaç öğrencilerin kabul tasarımı ve imalatı 

ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmasıdır. Araç için tasarlanan elektrik motoru Ansys Maxwell 

yazılımı kullanılarak simülasyon tabanlı tasarım gerçekleştirilmiştir. Böylece analitik 

hesaplama, simülasyon, optimizasyon, motor imalatı ve motor performans deneylerinin 

yapılması süreçleri grup üyeleri bilgi edinmiştir. Batarya şarj ünitesi, BMS ve motor sürücü 

tasarımı ile elektronik eleman seçimi, devre tasarımı, elektronik kart imalatı gibi kazanımlar 

elde edilmiştir. Tasarlanan özgün bileşenlere ait görseller ve açıklamaları Şekil 37 ve Şekil 41 

arasındaki şekillerde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

BMS Master kartı  BMS Slave Kartı 

Şekil 37 BMS devre kartı 
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a) Stator b) Rotor 

 

Şekil 38 BLDC Motoru 

 
 

Evirici Kart Dizaynı Evirici Prototipi 

Şekil 39 Evirici kartı 

 

  

Şarj ünitesi devre çizimi Şarj ünitesi prototipi 

Şekil 40 Şarj ünitesi PFC kartı 
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a) 3D model b) Prototip 

Şekil 41 Batarya şarj ünitesi 

Elde edilen kazanımlara ek olarak, akademik olarak yayın değeri taşıyan tasarımlar için yurtiçi 

bildiriler yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 

9 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Bu kısımda yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için alınan 

önlemler ve çözüm yöntemleri açıklanır. Güvenlik önlemlerine yönelik kullanılan malzemeler 

belirtilir.  

Test aşamasında ve yarışma sırasında olası tehlikeli durumlar için alınması gereken önlemler 

saptanacaktır ve bunun için yapılması planlanan sistemler hakkında bilgi aktarılacaktır. 

Tasarladığımız Alatay aracımız araca ve çevresine zarar verebilecek durumlara karşı bir takım 

güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Alınan bu güvenlik önlemleriyle hem arıza oluşma ve 

aracın ve çevresindekilerin zarar görme olasılığı en aza indirilmekte hem de olası bir arıza 

durumunda müdahale etme imkânı sağlanmaktadır. 

2018 yılında TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle Electromobil ve Autonomous 

kategorisinde gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirerek yarışmaya hak kazanan araca ilişkin 

alınan güvenlik önlemleri ve sistemleri aşağıdaki 3 başlık altında incelenebilir. 

9.1 Elektrifikasyon Güvenliği 

Araçta kullanılan bataryalar Şekil 42’de görüldüğü gibi bir koruma kabı vasıtasıyla toz ve 

nemden korunmuştur. Batarya hücreleri arası yanmaya karşı dirençli malzeme ile izole 

edilmiştir. Batarya kabı hem kızaklı yapı sayesinde araca yerleştirilmekte hem de M8 vida ile 

sürüş sırasında hareket etmeyecek şekilde sabitlenmektedir. Batarya grubu aracın içine 

yerleştirilmeli ve bir koruma kabı aracılığıyla kısa devre ve sızıntıdan korunmalıdır.  
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Şekil 42 Batarya koruma paketi 

Tasarlanan Batarya Yönetim Sistemi (BYS) ile birlikte batarya hücrelerinin ve paketinin 

güvenli işletim sınırları içerisinde çalışması sağlanmakta ve sürekli gözlenmektedir. BYS her 

bir batarya hücresinin ve paketinin gerilimini, akımını, sıcaklığını, şarj durumunu (SOC) 

izlemekte ve güvenli işletim sınırlarının dışına çıkıldığında oluşan duruma göre kullanıcıyı 

uyarmakta ya da gerçekleşmekte olan işlemi durdurabilmektedir. Tasarlanan BYS batarya 

hücrelerinde şarj esnasında meydana gelebilecek gerilim dengesizliklerini gidermek için pasif 

dengeleme sistemine sahiptir. 

 

Şekil 43 Gösterge Uyarı İşaretleri 

Aracın tüm enerjisi Şekil 44’de bağlantısı gösterilen biçimde araca yerleştirilmiş olan iki adet 

seri acil durdurma butonu vasıtasıyla kesilebilmektedir. Bu acil durdurma butonlarının bir 

tanesi sürücünün kullanımı için araç içerisine, diğeri de dışarıdan müdahale için aracı dışarısına 

yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 44 Acil durdurma butonu bağlantısı 
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Araçtaki tüm elektrik kabloları, her bir iletkenin çapına uygun değerde sigortalar vasıtasıyla 

korunmaktadır. Kabloların tamamı çok damarlı ve kılıflı olarak kullanılmıştır. Kablolar araç 

içerisinde mekanik zorlanma ve fiziksel yıpranmalara karşı kablo çorapları ve uygun spiralli 

yapılar ile demetler halinde korunmaktadır. Aracın frenleme performansı yaklaşık 10 derece 

eğimde araç hareket etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın arka kısmına, 25 m uzaktan 

görünebilecek, kırmızı ışık veren ve frene tam basma durumunda devreye girecek bir stop 

lambası konulmuştur (Şekil 45).  

 

Şekil 45 Araç elektrik bağlantı şeması 

9.2 Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS) 

Aracı uzaktan göreve başlatmak ve gerektiğinde durdurabilmek amacıyla Şekil 46’da gösterilen 

RF uzaktan kontrol rölesi kullanılmıştır. Kullanılan bu röle acil durdurma butonu mantığında 

çalışmakta ve onlara seri olarak kullanılmaktadır. Bu röle kartının kullanımıyla aracın tüm 

enerjisi kesildiği için rölenin çalışması için gerekli olan besleme harici bir 12 V batarya ile 

yapılmaktadır.  

 

Şekil 46 RF uzaktan kontrol rölesi. 



 

Pamukkale Üniversitesi Alatay Otonom Kritik Tasarım Raporu 

9.3 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

Tasarlanan araçta tek yönlü haberleşmeye izin veren telemetri sistemi kullanılmaktadır. Aracın 

uzaktan başlatılması ve durdurulması Uzaktan Acil Müdahale Sistemi bölümünde anlatıldığı 

gibi gerçekleştirilmektedir. Röle sisteminin uzaktan kontrolü 433 MHz RF frekansında 

haberleşen kontrol kartı ile sağlanmaktadır. Otonom sürüş için kullanılan Jetson TX2 kartının 

başlatılması ise araç göreve başlanmadan araç içerisinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla 

UMS ile başlatılan araç Jetson kartının üretiyor olduğu hız, açı ve fren bilgilerine göre göreve 

başlayabilecektir.  

10 TEST 

Bu kısımda araca uygulanan test senaryosu hakkında bilgi verilir. Araca uygulanan test sonucu 

ile yapılan tasarımın ne kadar uyumlu olduğu tartışılır. 

Otonom yarış kategorisindeki görev tanımları (şerit takibi, levha ve trafik ışıkları tanıma, yolcu 

alma, yolcu indirme, park etme vb.) büyük ölçüde bir önceki dönem içerisinde simülasyon 

ortamında gerçekleştirilmişti. Bunlara ilişkin çalışmalar ön tasarım raporunda verilmiş ve takım 

üyeleri tarafından kurula sunulmuştu. Ancak tanımlanan tüm görevler simülasyon ortamında 

yerine getirilememiş ve bazı eksiklikler içermekteydi.  Bu çalışma dönemi içerisinde ilk olarak 

simülasyon çalışmaları daha detaylı olarak ele alınmış ve görev tanımlarının çok büyük bir 

kısmı başarı ile yerine getirilmiştir.  

 

   

 

 

 

Şekil 47 Mini test parkuru modüler pist parçaları. 

İkinci aşamada yarış süresince tanımlı ve olası görev ve senaryoları yerine getirecek 

algoritmalar ve sistem entegrasyonu ele alınmıştır. Bu aşamada özellikle şerit algılama ve 

levha/trafik işareti tanıma üzerine yoğunlaşılmış ve bu amaç için yazılım ve algoritma 

çalışmaları yapılmıştır. Şerit algılama ve trafik işaretlerinin tanılanmasında özellikle kamera 

görüntülerinden yararlanılmıştır. Simülasyon ortamında geliştirilen algoritmaların sistem 

entegrasyonu ve test süreçleri ilk olarak 1/10 ölçekli Racecar aracı üzerinde denenmektedir. Bu 
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amaçla mini bir test parkuru oluşturulmuştur. Oluşturulan bu parkur Şekil 47’de gösterildiği 

gibi modüler bir yapıda olup, parkurun parçaları farklı şekillerde bir araya getirilerek her türlü 

senaryonun denenmesine olanak tanımaktadır. Şekil 48’de gösterildiği gibi ALATAY Otonom 

ön test işlemleri önce mini test alanında gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen test 

işlemlerinden şerit tanıma ve takibi esnasında kullanılan algoritmaya ilişkin görseller de Şekil 

49’dan görülebilmektedir.   

 

 

 

  

Şekil 48 ALATAY Otonom ön test alanı. 
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Şekil 49 Test parkurunda şerit tanıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

 

Son olarak belirtilen test işlemleri ve olası iyileştirilmeler tamamlandıktan sonra otonom sürüşe 

uygunlaştırılmış Şekil 50’de gösterilen gerçek ALATAY aracına geçilecektir. Gerçek araç, 

otonom sürüşe uygun olarak entegre edilmiş ve daha önce bu şekilde kullanılmıştır. Geliştirilen 

algoritmaların mini test parkuru üzerinde başarılı olması halinde gerçek araç üzerinde 

çalışmasında önemli bir sorun beklenmemektedir. Olabilecek sorunların ise çözülebileceği ve 

bunun için yeterleri zamanın olduğu öngörülmektedir.  
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Şekil 50 ALATAY Otonom yarış aracı. 
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