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1. Takım Organizasyonu 
 

ADYU YAMANSPACEWAYS  takımı 2018 yılında ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ akademisyen ve öğrencileri ile birlikte TÜBİTAK tara-
fından düzenlenen  Efficiency Challenge yarışmalarına katılmak amacıyla kurulmuştur. Ta-
kımımız ilk kurulduğu günden beri “Yerli ve Milli” sloganını temel almış, çalışmalarını 
yerlilik üzerine yapmış ve  YAMANSPACEWAYS isimli aracını üretmiştir. YAMANSPA-
CEWAYS 2018 yılında Körfez Yarış Pistinde yapılan yarışmada Tübitak Kurul Özel 
ödülünü almıştır. 2019 yılında Teknofest kapsamında yapılacak olan Robotaksi-Binek 
Otonom Araç yarışmaları için çalışmalarına başlayan takımımız OTONOM özellikli 
yeni bir araç ile yarışmalara katılacaktır.      

Takımımızın hedefleri; üniversitemizi temsilen ulusal ve uluslararası yarışmalara 
katılmak, ELEKTRİKLİ VE OTONOM araçlar konularında halkımızı ve üniversite öğ-
rencilerini bilgilendirmek, otonom sistemlerin hızla gelişimini takip etmek, Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerine sahada deneyim kazandırmaktır. 

Bu yarışmada kullanmak istediğimiz aracımız şu an üretim aşamasında olup bazı deği-
şiklikler yapılarak yeni bir hale getirilmek istenmektedir. Aracımız Nvidia Jetson Kontrol kartı 
kullanılarak Otonom sürüşe hazır hale getirilecektir. Araç üzerinde görüntü işleme için kul-
lanmak istediğimiz ZED kameralar ve ayrıca Lidar sensör bulundurmak istiyoruz. Ara-
cımız Teknofest pistinde yarışma kurallarına uyabilecek şekilde donatılacaktır. Trafik 
işaretleri, trafik sinyalleri, yolcu indirme, yolcu bindirme ve park etme yeteneklerine 
sahip olacaktır. Ayrıca olası tehlike ve kazalara karşı uzaktan acil durdurma özelliği 
bulunacaktır. 

  

 
 

Resim -1- 2018 Yılında Efficiency Challenge Yarışmasında Ödül Aldığımız Araç 
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Akademik Danışmanlar:    
• Dr. Öğr. Üyesi Şerif ÇİTİL(Makine Mühendisliği),   
• Arş. Gör. Abuzer DOGAN (Bilgisayar Mühendisliği) ,  
• Arş. Gör. Dr. Kaan Emre ENGİN(Makine Mühendisliği) 

 
1 Abdülkadir Çelebi Elek.-Elektronik Müh. Lipo Batarya Paketleme 
2 Abdurrahman Çelenk Elek.-Elektronik Müh. Yazılım Geliştirme-Unity 
3 Ahmet Çağrı Tekin Elek.-Elektronik Müh. TAKIM KAPTANI-Yazılım-

Unity-Simülasyon 
4 Ahmet Küçük Elek.-Elektronik Müh. Batarya Yönetim Sistemi 
5 Ece Çalışcı Elek.-Elektronik Müh. Telemetri 
6 Elif Cansu Aslan Elek.-Elektronik Müh. Telemetri 
7 Hakan Turunç Elek.-Elektronik Müh. Telemetri 
8 Hamza Can Uçan Elek.-Elektronik Müh. BLDC Motor Tasarımı 
9 İbrahim Soysal Elek.-Elektronik Müh. Şarj Cihazı 
10 Milazım Aydın Elek.-Elektronik Müh. Şarj Cihazı 
11 M. Onur Kaptanoğlu Elek.-Elektronik Müh. Yazılım Geliştirme 
12 Mustafa Göksu Elek.-Elektronik Müh. Unity – Otonom Yazılım 
13 Sami Şeremet Elek.-Elektronik Müh. Kontrol Sistem Tasarımı 
14 Taha Yasin Dogan Elek.-Elektronik Müh. Yazılım Geliştirme 
15 Nilüfer Aksu Elek.-Elektronik Müh. Elektronik Diferansiyel 
16 Veli Demir Elek.-Elektronik Müh. Jetson Programlama 
17 Kürşat Kızılaslan Elek.-Elektronik Müh. Güvenlik Dizayn 
18 Süleyman Çetin Makine Mühendisliği Kabuk Tasarımı 
19 Cengiz Şahin Makine Mühendisliği Kabuk Tasarımı 
20 Gökhan Karakaya Makine Mühendisliği Kabuk Tasarımı 
21 Halil İbrahim Elitaş Makine Mühendisliği Şasi Tasarımı 
22 Eyüp Yaman Makine Mühendisliği Şasi Tasarımı 
23 Onur Savaş Makine Mühendisliği Şasi Tasarımı 
24 Gökhan Yağmur Makine Mühendisliği Otonom Direksiyon Dizayn 
25 Talha Merzifonluoğlu Makine Mühendisliği Otonom Fren Kontrol 
26 Sabahattin Toyan Makine Mühendisliği Otonom Gaz Kontrol 
27 Müslüm Göktaş Makine Mühendisliği Amartisor 
28 Eyüp Sarıdoğan Makine Mühendisliği Kaynak 
29 Reşit Taşçi Makine Mühendisliği Montaj 
30 Ayşegül Karahan Elek.-Elektronik Müh. Yazılım Geliştirme 
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TUBITAK ve Teknofest Yarışma 
Kurallarının araştırılması. 

X         

Elektrikli Araba İçin gerekli Plan-
lamaların Yapılması Otonom  

X X X       

Otonom Simulasyonlarının hazır-
lanması 

   X X     

Fiyat ve Maliyet Listelerinin 
Çıkarılması 

  X       
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BLDC Motor ların analiz ve Re-
vizyonu 

  X X X X X X X 

Kabuk Ve Şase Tasarım ve 
Üretimi 

  X X X X X X X 

Mekanik Malzemelerin Alımı     X X X X X 
Otonom ve Elektronik 
Mazlemelerin Alımı 

    X X X X X 

Batarya Sistemlerin Tasarımı ve 
Analizleri 

    X X X X X 

Motor Sürücü Devrelerin Tasarım 
ve Üretilmesi 

    X X X X X 

Batarya Yönetim Devresinin 
Tasarım ve Üretilmesi 

    X X X X X 

Şarj Cihazının Tasarım ve İmalatı       X X X X 
Otonom Yazılımların Test ve ana-
lizleri 

     X X X X 

Nvidia Jetson Kontrol Kartının 
kurulum ve Programlanması 

     X X X X 

Aracın Test Pistlerinde Test 
Edilmesi 

       X X 

Takım Elemanlarının Eğitilmesi        X X 
 
 

2. Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 
 

Daha önce göndermiş olduğumuz ön tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi yerli ve 
milli bir araç üzerinde çalışıyoruz. Motor, motor sürücü devresi, batarya, batarya yönetim 
devresi, telemetri ve araç kontrol devresi üzerinde geçen sene yapmış olduğumuz çalışmaları 
bu sene dahada geliştirmek istiyoruz. Araç kontrol devresi otonom kontrollü olacağından bu 
parçayı hazır bir tümleşik devre sistemi olarak almayı düşünüyoruz. Fakat içindeki program-
lama metodlarını biz oluşturacağız. Önümüzdeki yıllarda bu devreninde yerli üretimi için 
çalışma yapmak istiyoruz.  

2019 yılı başından itibaren takım olarak oluşturduğumuz yarışma takvimine uymaya 
çalışıyoruz. Kendimizce belirlediğimiz bir yol haritası var. Bu plana uymaya çalışıyoruz. 
Aracımız şu an hala yapım aşamasında. Kabuk kısmı bitmiş durumda. Şasi kısmına bu hafta 
başlıyoruz. Araç bitince iç döşeme kısmına başlamayı düşünüyoruz.  
 
Biz Takım olarak bu yarışmada kullancağımız araç için şu özellikleri geliştirmek istiyouz. 
 

• Aracımızın başlama çizgisinde “start” verildiği an  en geç 30 saniye içinde otonom ola-
rak yarışmaya başlaması. 

• Aracımız parkurun ilk etabında hız sınır işaretini algılayıp hızını pist kuralına göre ayar-
layacak 

• Sola dönüşün yasak olduğu kavşakta yol boyunca düz devam edecek. 

• Durak işaretini gördüğünde Durak önünde yolcu almak için duracak. 

• Trafik lambalarında kırmızı ve yeşil ışıklara göre duracak yada hareket edecek. 
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• Sağa dönüşlerin yasak olduğu yerlerde sağa dönmeden düz devam edecek. 

• Yolcu indirme bölgesine geldiğinde yolcuyu indirmek için duracak. 

• Park Yeri bölgesine geldiğinde park spot larının uygunluk durumuna göre park edecek-
tir. 

Kontrol algoritmalarımız şu an itibariyle trafik işaretlerini tanıma işlemini başarılı bir 
şekilde gerçekleştirmektedir. Yol çizgilerinide başarılı bir şekilde tanımlayabilmektedir. Biz 
bunu dahada geliştirmeye çalışıyoruz. “Prediction Control” algoritmaları üzerinde çalışmak-
tayız. Aracın karar verme mekanizmalarını doğru ve isabetli yönetebilmemiz lazım. Bizler bu 
çalışmaları bir AR-GE faaliyeti olarak görmekteyiz. Bunun için yukarıda saymış olduğumuz 
görevlerin yapılabilmesi için aracımızın kontrol algoritmaları, trafik işaretleri işleme algorit-
maları ve yol çizisi belirleme-ölçme algoritmaları sürekli geliştirlecektir. Ayrıca aracımızın 
sensör bilgilerini değiştirmek istiyoruz. Ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz sensörlerin 
sayıca az olduğunu düşünüyoruz. 
 
 

3. Araç Fiziksel Özellikleri 
 
2018 yılında katılmış olduğumuz TÜBİTAK Elektrikli Araba yarışmasından yeni bir model 
üzerinde çalışmaya başladık. 2 kişilik spor görünümlü orta büyüklükte bir araba modeli üze-
inde çalışmaya başladık. Üzerinde çalıştığımız aracın bazı fiziksel özellikleri aşşağıdaki tabloda be-
lirtilmiştir. Aracımız da iki adet BLDC motor kullanmaktayız. Motorlarımız 1.5kw lık ve 
kendi ürettiğimiz motorlardır. Motor sürücü devrelerimizde yine kendi ürettiğimiz devrel-
erdir.  
 

 
Resim -2- BLDC Motorumuzun MAnyetik Akı Analizi 
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Feature Unit Value 

Length mm 2920 

Width mm 1350 

Height mm 1080 

Number of wheels # 4 

Chassis material St 37(S235JRH), Chrome 
steel 

Shell material glass fiber 

The brake system hydraulic, disc, front, rear, 
hand brake electronic 

hydraulic, disc, front, rear 
electronic brake system 

Diameter of rear tyres mm 560 

Width of rear tyres mm 100 

Diameter of front tyres mm 560 

Width of front tyres mm 80 

Motor type, domestic product or re-
ady-made 

bldc,domestic 

Motor driver domestic product or ready-
made 

domestic product 

Motor power kW 2 x 1.5kw 

Motor efficiency % 93 

Motor weight kg 18 

Battery type lithium-ion battery 

Battery nominal voltage V 84 

Maximum voltage of the bat-
tery 

V 108 

Battery nominal power Wh 3650 
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Feature Unit Value 

CAMERA(for Autonomous) Camera ZED Stereo Camera 

LIDAR(for Autonomous) Lidar RPLidar A3M1 

Kontrol Board (for Autono-
mous) 

Jetson NVIDIA® Jetson™ AGX 
Xavier Module 

Steering Wheel Steer-by-wire Electronic Steer 

Electronic Gas  Pedal-by-wire Electronic Gaz Pedal 

 

 

 
Resim -3- Aracın Solid Çizimleri 
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Resim -4-  Öğrencilerimizin Aracı Sanayide Yapım Aşamaları 

 
Aracı yaparken şu şekilde bir yol izledik. İlk başta farklı otomobil modellerinden resimler 
oluşturduk. Avrupa Birliğinin 2020 den sonra elektrikli araçlarda oluşturmak istediği 
standartlarıda göz önüne alarak iki kişilik orta büyüklükte bir araç üzerinde karar kıldık. Daha 
sonra aracın SolidWorks’te çizimlerini gerçekleştirdik. Yapılan çizimleri yine SolidWorks 
yardımıyla dilimlere böldük. 3 boyutlu bir CNC yardımıyla araç kıvrımlı yüzeylerini strafor 
köpükler üzerine işledik. Daha sonra bu köpükleri birleştirdik ve iskelet kalıbımızı çıkardık. Bu 
kalıbın üzerine alçı çektik ve zımpara yardımıyla pürüzlü yüzeyleri düzleştirdik. Bundan sonra 
bu iskelet kalıbı üzerine reçineyle cam elyap materyalini kullanrak presleme yapacağız ve bu 
şekilde aracın kabuğunu çıkarabileceğiz. Kabuk çıkınca saydamlaştırma ve cilalama gibi bazı 
işlemlere tabi tutacağız. Uygun bir boya rengiyle boyanacaktır. 
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Resim -5-  Araç kabuk kalıbının son hali 

 
4. Sensörler 

Ön tasarım raporunda aracımız üzerinde sensor olarak bir kamera ve bir Lidar 
kullanmak istiyoruz demiştik. Bir kameranın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bunun için araca 
4 kamera yerleştirmek istiyoruz. Bu kameralardan ikisi ön çarprazları biri sağ tarafı biride sol 
tarafı control edecek. Bununla beraber araçta iki adet Akustik BAT sensörler ile Lidar ve bir 
adet IMU sensör kullnılacaktır. Bu sensörlerden gelen verileri Nvidia JETSON kontrol kartı ile 
analiz etmek istiyoruz. 

 

 
Resim -6-  NVIDIA Jetson Xavier 
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LiDAR için ölçüler-  Yükseklik: 41mm     Genişlik: 76mm      Ağırlık: 190g 

Tarama frekansımız 15 HZ civarı. Örnekleme frekansı Saniyede 10000 civarı. 
 

 
Resim -7-  Lidar 

 
ZED Stereo Camera 4MP Çift kamera özellikli ZED dünyanın en hızlı derinlik kamer-

asıdır. 30FPS’de 1080p HD video veya 100FPS’de WVGA çekerek Net ve temiz bir görüntü 
elde etmeye çalışacağız. 
 

 
 

Resim -8-  Stereo Kamera 
 
Kameranın Video Özellikleri Aşşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

Video Mode Frames per second Output Resolution (side by side) 

2.2K 15 4416×1242 

1080p 30 3840×1080 

720p 60 2560×720 

WVGA 100 1344×376 

 



12 

 
Resim -9-  IMU Sensör 

 
Sensörlerden gelen verilerin işlenmesi için KALMAN filtresi kullanılacaktır. Bu filtre 

sayesinde sensor datalarına göre control kartımız bu filtre özelliklerini kullanarak araç yol 
güzergahı için uygun tahminlerde bulunacaktır. 
 
 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

Verimlilik nedeniyle araç kontrol sisteminin tasarımı elektrikli otomobiller için çok 
önemlidir. Ayrıca otonom sürüş kontrolu yapmak , kamera ve sensor datalarını işlemek için 
güçlü bir kontrol kart devresine ihtiyaç vardır. Anlık olarak güçlü bir gpu hesaplama gücü ger-
ekmektedir. Bunun için biz Nvidia Jetson Kontrol kartı kullanmayı düşünüyoruz. Nvidia 
ürünlerinin GPU hızı tartışmasız en iyiler arasındadır. Bu kart içine linux yüklenebilmektedir. 
Programlama yı python dilinde yazıyoruz. Python dilinin görüntü işleme üzerine çok sayıda 
modülü var. Bunlar bize çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Kontrol kartımız otonom için hem 
sensörlerden gelen dataları işleyecek, hemde aracın motor, motor sürücü, batarya ve şarj devrel-
erini control edecektir.  

 
NVIDIA Jetson Xavier 
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Otomobilimizde elektronik diferansiyel ve diğer devreleride tasarlıyoruz.  Tüm bu parçaları 
verimli bir şekilde birlikte çalıştırabilmek için araç control kartına kesinlikle ihtiyacımız var.  
Bizim Araç control kartına bağlamak istediğimiz telemetri sistemi, araç koşullarını izleme, araç 
enerji yönetim sistemi yeteneğine sahip olacaktır. 
Telemetri sistemi yapmak için DRF7020D20 modülünü yada Xbee kartını kullanacağız.  

 
Resim -10- DorJi DRF7020D20 

 
 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Otonom sürüş algoritması oluştururken çok yönlü düşünmemiz gerektiğinin farkında-
yız. Birçok sensörden gelen veri, bunların doğru bir şekilde analiz edilmesi, bu analizler so-
nucu aracın fiziksel özelliklerine göre bir tahmin ve karar verme algoritmasının oluşturulması 
konusunda ciddi çalışmalar yaptık ve hala yapıyoruz.  

Pistimizde yolun durumuna göre trafik işaretleri olacağından evvela araç kontrol kartı-
mız kamera görünütülerinden trafik işaretlerini çözümleyebilme özelliğinde olmalıdır. Trafik 
işaretlerini tanımak için algoritmamızda bir tanıma veri matrisi olmalı. Yani bir data seti kul-
lanılarak daha önceden eğitilmiş bir doğruluk matrisi oluşturabilirsek ve uygun sınıflandırma-
ları yapabilirsek kamera görüntülerinden trafik işaretlerini çözümleyebiliriz. Bizler sokak ve 
caddelerde bulunan trafik işaretlerinin resimlerini çekerek bize özgü bir trafik işaretleri data 
seti oluşturduk. Google ın açık kaynak kodlu Tensorflow paketini kullanarak data setimizi 
tensorflow ile eğittik. Şu an genel olarak 3 çeşit nesne tanıma algoritması kullanılmakta. Bun-
lardan YOLO ve SSD metodları doğruluk oranları düşük algoritmalar. Bizler bu metodları de-
nedik ve otonom bir araç için risk oluşturabileceğini düşündük. Faster R-CNN metodu ise eği-
tilmesi zor olsada daha isabetli bir metod olduğundan bizler datasetimizi eğitirken bu algorit-
mayı kullandık. COCO datasetinden eğitilmiş bir Faster R-CNN metodunu aldık ve kendi da-
tasetimiz ile sınıflandırmaları kendi datasetimize uyarlayarak tekrardan eğittik. Mükemmel bir 
sonuç aldık. Modelimiz trafik işaretlerini başarılı bir şekilde tanıyor.   

 
Faster R-CNN metodunda nesnenin bölge önerilerini CNN ile beslemek yerine, 

evrişimli bir özellik haritası oluşturup CNN girdi görüntüsünü ile besliyoruz. Konvolüsyon 
özellik haritasından, tekliflerin bölgesini tespit ediyor ve bunları karelere çarptırıyoruz ve bir 
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ROI havuzlama katmanı kullanarak, bunları tam bağlı bir katmana beslenebilmeleri için sabit 
bir boyutta yeniden şekillendiriyoruz. Normalde Nesne algılama algoritmalarının tümü 
görüntüdeki nesneyi yerelleştirmek için bölgeler kullanır. Mesela YOLO'da tek bir evrişim 
ağı, sınırlayıcı kutuları ve bu kutular için sınıf olasılıkları öngörülür. SSD, hızlılık ve hassas-
iyet arasında daha iyi bir denge sağlar. Ölçeği tutmak için SSD, çoklu evrişim katmanlarından 
sonra sınırlayıcı kutuları ön-görür. İşte biz bu algoritmalar arasında zamanın iyi kullanılması 
ve nesne tespit oranındaki başarısından dolayı Faster R-CNN metodunu seçip kullandık. 
Aşşağıdaki resimdende görüldüğü gibi Faster R-CNN daha isabetli tesbitlerde bulunuyor. 

 

Resim -11- Trafik işareti analizi 
 
 
  Proje algoritmamızı python programlama dili ile yazdık. Python’un sağladığı kütüpha-

neler ile Tenserflow, Numpy, Keras, Pandas, Pillow, Lxml, Jupyter ve OpenCV ile Faster R-CNN 
metodu ile birleştirip algoritmamızı tamamladık. Faster R-CNN, ve derin öğrenme kütüphaneleri 
ile, kendi oluşturduğumuz data seti ile ve COCO veri tabanından aldığımız resimler ile eğitip, py-
thon tabanlı Labelimg programı ile etiketledik.  

 
  Trafik işaretleri dışında aracın seyir halinde gitmiş olduğu yol durumunun ve yol çiz-

gilerininde doğru bir şekilde tesbiti ve analiz edilmesi gerekmektedir. Yol çizgileri tesbit edi-
lebilirse araç için güvenli sürüş bölgesi oluşturulabilir. Biz yol çizgilerinin ve yol durumunun 
analizi için bazı methodlar kullandık. Ayrıca bunları hala geliştirmeye devam ediyoruz. Kul-
landığımız metodlardan bir tanesi Haar Cascade metodudur.  Haar Cascade, bir resimdeki 
veya videodaki nesneleri tanımlamak için kullanılan ve Paul Viola ve Michael Jones tarafın-
dan "Basit Özellikler Basamağı Kullanarak Hızlı Nesne Algılama" başlıklı makalesinde 
"Nesne Hızını Arttırıyor" başlıklı makalesinde önerilen özellikler kavramını temel alan bir 
makine öğrenme nesne algılama algoritmasıdır. Cascade fonksiyonunun birçok olumlu ve 
olumsuz görüntüden eğitildiği makine öğrenmesi temelli bir yaklaşımdır. Daha sonra diğer 
resimlerdeki nesneleri tespit etmek için kullanılır. 
 
Algoritmanın dört aşaması vardır: 
 

• Haar Özellik Seçimi 
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• İntegral Görüntüler Oluşturma 

• Adaboost Eğitimi 

• Basamaklı Sınıflandırıcılar 

Bir görüntüdeki şekilleri ve  bölümleri tespit edebildiği iyi bilinmektedir, ancak hemen 
hemen her nesneyi tanımlamak için eğitilebilir. 

En son karar verme aşamasından önce Kalman Filtresi kullanacağız. Bütün verilerin 
doğru analiz edildiğinden emin olmak için bu filter kullanılacaktır.  

Yukarıda anlatmış olduğumuz algoritmalara ek olarak kamera görüntülerinin doğru 
analiz edilmesi için kamera görüntülerinin kalibre edilmesi gerekmektedir. Bir kamera 
lensinin fiziksel özellikleri nedeniyle, yakalanan iki boyutlu görüntü asla mükemmel değildir. 
Bir nesnenin görünür boyutunu ve şeklini değiştiren görüntü bozulmaları mutlaka vardır. 
Daha da önemlisi, bazı nesnelerin gerçekte olduğundan daha yakın veya daha uzak görünme 
durumları oluşabilir. Buna perspektif etkiside denebilir. Neyse ki, bu çarpıtmaları ölçebilir ve 
düzeltebiliriz. İhtiyacımız olan tüm bozulma bilgilerini, belirli noktaların teorik olarak nerede 
olması gerektiğini bildiğimiz nesnelerin resimlerini çekerek çıkarabiliriz. Yaygın olarak 
kullanılan, düz bir yüzeydeki satranç taşlarıdır çünkü satranç taşları düzenli olarak yüksek 
kontrast desenlerine sahiptir. Bozulmamış bir satranç tahtasının nasıl göründüğünü hayal et-
mek kolaydır. 
 
 

 

 

Resim -12- Perspektif Analizi 
 

Yukarıdada görüldüğü gibi görüntüyü düzelttikten sonra, bir aracın perspektifinden 
yolun bozulmamış bir görüntüsünü elde ederiz. Bu görüntüyü gökyüzünde bir kuş perspekti-
finden yolun görüntüsüne dönüştürebiliriz.  
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Resim -13- Yol Çizgi Analizi 
 
 

7. Sistem Entegrasyonu 

Aracın bütün dataları ve analizleri, bütün fiziksel karar mekanizmaları tek bir control 
kartı üzerinden değerlendirilecektir. Biz Prediction control algoritması oluşturarak control 
kartımızın doğru karar vermesini sağlamak istiyoruz. Bunun için algoritmamızı analoji tabanlı 
bir yöntem ile oluşturuyoruz. Bu yöntemin araç üzerinde bulunan sensörlerin ve control kartının 
uyumlu ve verimli çalışmasına çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  
  Kontrol kartımız araç içerisinde olacaktır. Ekran görüntüsü alabilmek için ise aracın ön 
gövdesinin orta kısmına bir tablet yerleştirmeyi düşünüyoruz. Kameralardan iki tanesi aracın 
ön tarafında diğer iki tanesi sağ ve sol tarafındadır. Lidar ise aracın uç kısmındadır. 
 

 
Resim -14- Analoji Tabanlı Yöntem 
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8. Özgün Bileşenler 

 
Otonom kontrollu yeni yapacağımız YAMANSPACEWAYS aracımızdaki çoğu bileşen ve 

parçayı yerli olarak üretmek istiyoruz. 2018 yılında yapmış olduğumuz aracımızda motor, mo-
tor sürücüsü, şarj cihazı ve batarya paketini yerli olarak üreten takımımız bu sene yapacağı yeni 
araç için aynı parçaları yerli yapmakla beraber Otonon için ise kullanacağımız yazılımı yerli 
yapıyoruz.  

Kendi imkanlarımızla oluşturmuş olduğumuz trafik işaretleri data setimizi Kaggle üzerin-
den herkesin kullanımına açmak istiyoruz. Trafik işaretleri tesbitinde çok başarılı bir eğitilmiş 
modelimiz var.  

Yol tesbiti konusunda yine görüntü kalibrasyonu, perspektif analizi, renk analizi ve analoji 
yöntemleriyle bütün sensör datalarını Kalman filter kullanarak faydalı bir hale getirmek 
istiyoruz.  

Otonomda kullanacğımız yazılım algoritmasını Unity simülasyon ortamında deniyoruz. Bu 
simülasyon yol Çizgilerini İzleme, Trafik işaret algılama, Park yapma gibi metodları içerecek-
tir. Ayrıca olası acil durumlarda otomoatik durma veya uzaktan acil olarak durma gibi özellik-
lere sahip olacaktır. 

 

 
 

Resim -15- Araç çizimi 
 
 
 
  
. 
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9. Güvenlik Önlemleri 

 
Resim -16- Aracın Elektrik devre şeması 

 
 
Aracımızda güvenlik önlemi için acil stop butonları ve uzaktan acil durdurma özellikleri 
eklenecektir. Ayrıca Batarya ve Motorun aşırı ısınmasına karşı ısı sensörleri eklenecektir. 
Aşırı ısınma durumlarında aracın motor ve bataryası durdurulacaktır. 
 
 

10. Test 
 
Aracımızı kampüs içerisinde belirli bölgelerde bulunan yol çizgileri, trafik işaretleri göz 
önüne alınarak test etmek istiyoruz. İlk başta tarfik işaretleri tesbiti ve yol çizgisi tesbiti yapa-
bilmek için kampüs içerisinde bazı bölgelerden görünütler aldık. Bu görüntüleri kullanarak 
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Bilgisayar ortamında algoritmalarımızı çalıştırma imkanı elde ettik. Yukarıda da basettiğimiz 
gibi çok başarılı bir şekilde trafik işaretleri tesbiti yapabilmekteyiz. 
 

 

 
 

Resim -17- Trafik İşaretleri Analizi 
 
 
 
Unity ile hazırlamış olduğumuz otonom yarış pisti teknofest kurallarına göre hazırlanmıştır.  
 
SİMÜLASYON YOUTUBE LİNKİ 
 
https://youtu.be/OoXnTCtAZ2E 
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Resim -17- Pist Simülasyonu 
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