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1-Takım Organizasyonu 

 

Hazine aracı, Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans ve Lisans öğrencileri tarafından 2019 

yılında yapılacak olan TEKNOFEST yarışması için geliştirilmeye başlanmış otonom bir araçtır. 

Simülasyon aşamasından itibaren ekibimiz, Yapay Zeka ve Gömülü Sistemler olmak üzere iki 

farklı alana bölünmüş ve ekip üyeleri ilgili olduğu alanlara dağılmıştır. Organizasyon şemamız 

Şekil 1’de görüldüğü gibidir. 

 

 



 

   
 

Şekil 1. Takım organizasyonu 

 

2-Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön Tasarım Raporu’nun tesliminden bu yana, çalışmadaki eksiklerin görülebilmesi için 

şartname tekrar gözden geçirilerek yapılması gereken görevlerin listesi çıkarıldı. Ön Tasarım 

Raporu’na kadar olan sürede tamamlanması beklenen bütün görevleri yerine getirilemediği için, 

eksikler tekrar gözden geçirilerek neler yapılması gerektiği üzerine konuşuldu. Otonom sürüş 

algoritmaları konusunda ana odak aracın şeritler arasında yol sürüşünün sağlanması olarak 

belirlenmişti. Bu nedenle Ön Tasarım Raporu'nda yer verilemeyen park senaryosu düşünülmeye 

ve planlanmaya başlandı. Ayrıca parkur başlangıç ve bitişini gösteren, yola dik şeritler 

konusunda da tanıma işlemi yapılmasına karar verildi.  

 

Ön Tasarım Raporu aşamasında takımımız sponsorluk arayışı içerisindeydi. Raporda 

bahsedilen araç, çizimleri sunulan ve yapılması planlanan araçtı. Bu süreç içerisinde yeterli 

desteğin bulunamaması ve ön tasarım raporu sonucu bize sağlanan desteğin de düşünülen 

ölçüde olmaması sebebiyle Ön Tasarım Raporu’nda anlatılan araçtan vazgeçildi. Okulumuzda 

bulunan PILOTCAR markalı Golf arabasının otonom hale getirilmesine karar verildi. Kritik 

Rapor bu araç üzerine kurgulandı.  

 

Aracın değişmesiyle alınması planlanan güvenlik önlemlerinde birtakım değişiklikler yapıldı. 

Sıfırdan bir araç yapılmayacağı için eski bazı maddeler konusunda PILOTCAR’ın bize 

sağladığı özellikler ile yetinildi. Onun haricinde batarya yönetim sistemi, kabloların 

yalıtkanlığı ve acil kesme anahtarı gibi konularda yeni güvenlik önlemleri alınmasına karar 

verildi. Bu bilgiler ilgili başlıkta detaylandırıldı.  

 

Aracın tasarımı bizlere ait olmadığı için bazı sensörler araçta mevcut olmasından dolayı veya 

takılması zor olmasından dolayı araca uygulanmamasına karar verildi. Bunların başında Ön 

Tasarım Raporu’nda bahsedilen devir sensörü ve hız sensörü gelmektedir. Aracın motordan 

gelen hız bilgisinin yeterli olacağına karar verildiği için bu sensörlere ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Aracın lastikleri orijinal olduğu için basınç sensörü takılmamasına karar 

verildi.  

 

3-Araç Fiziksel Özellikleri 

 

 

 

Ölçü Birim 

Toplam Uzunluk 2380 mm 

Toplam Genişlik 1230 mm 

Yükseklik (Güneşlikli) 1935 mm 

Yükseklik (Güneşliksiz) 1200 mm 

Yolcu Kapasitesi 2 + 2 kişi(opsiyonel)  

 

Dönüş Yarıçapı 3 m 

Kütle (Akülü) 305 kg 

Kütle (Aküsüz) 473 kg 

Dingil Mesafesi 1640 mm 

Akü 6 x 8 V 

Park Freni Ayak kontrollü – Çoklu kilit  

 

Motor Tipi Yüksek verimli AC Motor  



 

   
 

 

Motor Gücü 4  kW 

Şase Çelik konstrüksiyon  

 

Çekme Kapasitesi 500 kg 

Lastik Ebatları Ön 18.5 x 8.5 - 8   

 

Lastik Ebatları Arka 18.5 x 8.5 - 8   

 

Yerden Yükseklik 100 mm 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Aracın arkadan görünüşü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
Şekil 3. Aracın önden görünüşü 

 

 
Şekil 4. Aracın sağ yanı 

 



 

   
 

 
Şekil 5. Aracın sol yanı 

 

 
Şekil 6. Direksiyon 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
Şekil 7. Pedallar 

 

 
Şekil 8. Anahtar girişi 

 

 



 

   
 

 
Şekil 9. Akü 

 

 
Şekil 10. Koltuklar 

 



 

   
 

 

4-Sensörler 

 

Araçta kullanılan sensörlerden kamera, lidar ve mesafe sensörünün araçtaki yerleri Şekil 11’de 

gösterildiği gibidir. Lidar sensörü arabanın üstünde ön kısımda yer almaktadır. Diğer bir sensör 

mekanizması olan kameralar arabanın dört kenarında olacak şekilde yine arabanın üzerinde yer 

alan raylara yerleştirilmiştir. Bunların yanı sıra mesafe sensörü ise arabanın dört köşesinde 

olacak şekilde planlanmıştır. 

 

 
Şekil 11. Sensörlerin araç üzerindeki konumları 

 

  



 

   
 

 

Lidar: Velodyne LIDAR Puck 

 

Velodyne Lidar’ın Puck modeli küçük ve kompakt bir Lidar’dır. Performansı ve gücü otomotiv, 

haritalama, robotik, güvenlik akıllı şehirler gibi uygulama alanları için optimize edilmiştir. Puck, 

gerçek zamanlı üç boyutlu uzaklık verisinin alınmasını da mümkün kılar. 

Belirtilen bu sensör şekil 12’de gösterilmektedir. 

 

 

Kanal Sayısı 16 

Maksimum Mesafe 100 m 

Araçtaki Sayısı 1 

Araçtaki Konumu Ön kısım 

Araçtaki Kullanım Amacı Aracın hareketi sırasında çevrede bulunan 

nesnelerin araca olan mesafelerinin tespiti 

için kullanılmıştır. 

Füzyon Algoritması Sensör kendi içerisinde daha stabil ve 

yumuşak sonuçlar vermek için Kalman 

Filtresi kullanır. 

 

 

 

 
Şekil 12. Velodyne LIDAR Puck 

 

 

  



 

   
 

 

Görüntü sensörü: Logitech  C920 HD Webcam  

 

Görüntü sensörleri olarak kullanılan kameralar, otonom sürüş algoritmaları oluşturabilmek için 

gerekli bilgileri sağlar. Görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kameralardan toplanan 

veriler ile gerçekleştirilir. En önemli nokta, yorumlanan kamera verilerinin aracın çevresini 

tanımada en zengin bilgileri vermesidir. Belirtilen bu sensör şekil 13’te gösterilmektedir. 

 

 

Çözünürlük Üst Sınırı 1080p/30 fps 720p/30fps 

Görüş Alanı 78° 

Araçtaki Sayısı 4 

Araçtaki Konumu Kaputun ön cam ile kesiştiği yer, aracın sol 

ve sağ paneli, aracın arka camı ile kaputu 

arası. 

Araçtaki Kullanım Amacı Yolun algılanması. 

Füzyon Algoritması Yolun görülmesi, direksiyon açısının 

belirlenmesi, trafik ışık ve levhalarının 

tanınması. 

 

 

 
Şekil 13. Logitech C920 HD Webcam 

 

  



 

   
 

 

Mesafe sensörü: HC-SR04 

 

Mesafe sensörleri, mesafe ölçmek amacıyla kullanılan araçlardır. Sensörün bulunduğu yerden 

saptadığı cisim ile aradaki mesafeyi ultrasonik olarak ölçümleyip elektriksel bir çıkış olarak 

verirler.Elde edilen bu çıkış MCU yardımı ile dijital olarak işlenebilir. Mesafe sensörleri 

genellikle engel varlığını saptamak amacıyla kullanılır. Belirtilen bu sensör şekil 14’te 

gösterilmektedir. 

 

 

Çalışma Frekansı 40 Hz 

Maksimum Görme Menzili 4 m 

Minimum Görme Menzili 2cm 

Görme Açısı 15° 

Araçtaki Sayısı 8 

Araçtaki Konumu Araç üzerinden her bir köşeye ikişer tane 

olmak üzere birbirlerine 90° açı ile 

konumlandırılmış toplamda 8 adet mesafe 

sensörü kullanılmıştır. 

Araçtaki Kullanım Amacı 2 cm’den 400 cm'ye kadar 3 mm hassasiyetle 

ölçüm yapabilen bu ultrasonik sensör çeşitli 

uzaklık okumada kullanılmıştır. 

 

 

 
Şekil 14. HC-SR04 mesafe sensörü 

 

  



 

   
 

 

Sıcaklık sensörü: DHT22 

 

Projemiz kapsamındaki bu modül, araç motorunun ve bataryasının sıcaklığını ölçerek işlenmesi 

için dijital sinyal çıkışı verir. Belirtilen bu sensör şekil 15’te gösterilmektedir. 

 

Sıcaklık Üst Limiti 123,8°C 

Sıcaklık Alt Limiti -40°C 

Araçtaki Sayısı 2 

Araçtaki Konumu Batarya ve motorun üstüne. 

Araçtaki Kullanım Amacı Araçtaki batarya ve motor kısmındaki aşırı 

ısınmayı tespit etmek ve olası yanma 

durumlarını önlemek amacı ile kullanılır. 

 

 

 
Şekil 15. DHT22 Nem ve Sıcaklık Sensör 

 

  



 

   
 

 

GPS modülü: Nucleo-7M 

 

GPS modülü, uydular ile prototip arasındaki mesafeyi ölçerek anlık konumu belirlemeyi 

amaçlayan bir mekanizmadır. Aracın anlık konum bilgilerini alabilir ve bu doğrultuda aracın 

hızını ölçümlemeyi sağlar. Belirtilen bu sensör şekil 16’da gösterilmektedir. 

 

Konumlama Hassasiyeti 2.5 mCEP 

Güncelleme Oranı Maks. 10 Hz 

Araçtaki Sayısı 1 

Araçtaki Konumu Kontak yanı 

Araçtaki Kullanım Amacı Konum ve hız tespiti 

 

 
Şekil 16. Nucleo-7M GPS Modülü 

 

 

 

  



 

   
 

 

Fren konumu sensörü: Makersan MO 450 açı sensörü 

 

Fren konumu sensörü, 25 derecelik dönme açısına sahiptir. Özel olarak tasarlanan bu sensör 0 

derecede 0.5 Volt üretirken 25 derecelik bir değişimde 4.5 Volt analog sinyal oluşturmaktadır. 0-

25 derece seçilmesinin sebebi fren pedalı maksimum 17 derece dönebilmesidir. En ufak 

değişimin gözlemlenebilmesi hedeflenmiştir.. Belirtilen bu sensör şekil 17’de gösterilmektedir. 

 

Sensörün Özellikleri Frenin miline bağlı olan dönme pozisyonu 

sensöründen öğrenilecektir. 

Araçtaki Sayısı 1 

Araçtaki Konumu Arabanın içinde fren pedalına bir kayış ile 

bağlıdır 

Araçtaki Kullanım Amacı Frenin başlangıç konumuna göre yeni 

konumunu bulma 

Füzyon Algoritması Fren bir servo motor yardımı ile çekilir veya 

salınır. Motor açı verileri girilerek sürülür. Bu 

sayede Frenin anlık konumu başlangıç 

konumuna göre elimizde olur. 

 

 

 
Şekil 17. Makersan MO 450 açı sensörü 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

 

 

5- Araç Kontrol Ünitesi 

  

 

5.1 Ana Kontrol Ünitesi İşletim Sistemi 

   

Ana kontrol ünitesinde ARM tabanlı STM32 mikroişlemcisi kullanılmaktadır. STM32, 32 Bit 

164 MHz’de çalışan ARM’ın ürettiği güçlü bir mikroişlemcidir. Diğer kontrol ünitelerinde ise 

sistemin ihtiyacına göre 8 bit 16 bit ya da 32 bit mikroişlemciler kullanılmaktadır. STM32 

mikroişlemcisinin üzerine gerçek zamanlı işletim sistemi (FreeRTOS) kuruldu. Gerçek zamanlı 

işletim sistemi kullanılmasının amacı aracın bütün sensörlerinden gelen verileri hızlı bir şekilde 

işleyebilmek ve bu verilere hızlı bir şekilde cevap oluşturabilmektir. Örnek olarak, aracın 

önünde bir engel tespit edildiğinde aracın durdurulması gerekmektedir. Bu durumda gerçek 

zamanlı işletim sistemi kullanılmadığında bu verilen komutun ne zaman işleneceğini işletim 

sistemi belirlemektedir. Fakat, gerçek zamanlı sistemlerde ise her işlem kendisine atanan bir 

önem derecesine göre sıralanır. Önem derecesine göre sıralanan sensörlerden gelen veriler 

öncelikli olarak işleme alınır ve cevap üretilir. 

 

 

5.2 Araç Kontrolü 

  

Ana araç kontrol ünitesi, aracın hızlanmasını, yavaşlamasını, fren yapmasını ve direksiyon 

hareketlerini yönetmektedir. Bu bileşenlerin yönetilmesine ait bilgiler UART/CAN üzerinden 

alınacaktır.  

            

 

5.2.1 Fren Pedalı 

 

Fren pedalı bir DC motor tarafından kontrol edilmektedir. Bu DC motor 12V-24V-48V ile 

beslenebilmektedir. 12V değerinde 2 saniye içerisinde tam olarak freni kilitleyebilen bir 

mekanizmaya sahiptir. Sistem 24 Volt ile beslendiğinde 1 saniye ve 48 Volt ile beslendiğinde 

0,5 saniye içerisinde freni kilitleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Araç kontrol ünitesinin kontrol 

ettiği bir adet röle sayesinde DC motora güç verilmesi ya da gücün kesilmesi kontrolü 

yapılmaktadır. Şu anki durumda DC motor 12 Volt ile beslenmektedir fakat test senaryolarında 

24 Volt ile alınacak sonuçlar da göz önünde bulundurulacaktır.   

 

Sürüşe başlamadan önce araç fren sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve 

konfigürasyonunu sağlamak üzere; fren pedalına bir adet dönme derecesini alabileceğimiz 

dönme pozisyonu sensörü bağlanacaktır. Bu sayede frene ne kadar basıldığı ölçülecek ve 

konfigürasyonu yapılacaktır. 

 

5.2.2 İvme Pedalı 
 

 Aracın hızlanması, ivme pedalına bağlı olan dönme pozisyon sensöründen alınan analog veri ile 

gerçekleşmektedir.  Dönüş pozisyon sensörünün gönderdiği analog veri aralığı 0,5 Volt ile 1,8 

Volt arasında değişmektedir.  Mekanik bir işlem olmadığından ivme pedalını kontrol etmek için 

sensör ile motora giden kablo kesilip araç kontrol ünitesinde geliştirilen dönüştürücü modülü 

(DAC) ile aracın hızlanması ve yavaşlaması kontrol edilebilir bir hale getirildi. Aracın kaç voltta 

ne kadar gittiği ölçülüp yarışma kurallarında belirlenen hıza uyulacak ve optimum hız 

belirlenecektir. Bu şekilde, yarışma esnasında belirlediğimiz üç hız aralığıyla sürmek 

hedeflenmektedir.  

 



 

   
 

 

5.2.3 Direksiyon Motoru 
 

Direksiyon bir adet step motor tarafından kontrol edilmektedir. Step motor bir zincir yardımıyla 

direksiyonu hareket ettirmektedir. Step motoru sürmek için bir adet step motor sürücü 

kullanılmaktadır. Bu sürücünün iki girişi bulunmaktadır. Bunlar; direksiyon yönü ve 

direksiyonun kaç derece döneceğidir. Direksiyon yönü araç kontrol ünitesi tarafından dijital 

olarak sürülmektedir. Direksiyonun kaç derece döneceğini yönetmek için ise araç kontrol 

ünitesinin PWM modülü kullanılmaktadır. PWM modülünde belli bir sayıda üretilmemektedir. 

İşlem şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 

• 4 KHz frekansa sahip bir adet PWM modülü aktive edildi. 

• 2 KHz frekansa sahip bir adet de Timer modülü aktive edildi. 

• Timer modülü belirlediğimiz adım sayısı kadar çalıştıktan sonra haberleşmek için bir 

kesme üretmekte ve bu kesmenin sonucunda PWM durdurulmaktadır. Bu sayede 

direksiyon tam istenen açıda dönüş yapmaktadır. 

 

5.2.4 Mesafe Sensörü 

 

Mesafe sensörleri, mesafe kontrol ünitesine bağlanacak. Mesafe kontrol ünitesi ise araç ana 

kontrol ünitesine CAN bağlantısı ile bağlanarak verileri alacaktır. 

 

5.2.5 Isı Sensörü 

 

Isı sensörleri 1-wire protokolü ile haberleşmekte olup ısı ve nem miktarını vermektedir. Bu 

sensörler bataryalarda ve motor tarafında kullanılıp sıcaklık kontrol ünitesine bağlanacaktır. 

Sıcaklık kontrol ünitesi de CAN bağlantısı ile araç ana kontrol ünitesine bağlanacaktır. Isı 

miktarı arttığında acil durum senaryosu devreye girecek ve araç hızlı bir şekilde elektriği 

kesilerek durdurulacaktır. 

 

 

5.2.6 GPS Sensörü 

 

GPS sensörü I2C protokolü ile haberleşme sağlamaktadır. Araç kontrol ünitesinin I2C hattına 

bağlanarak alınan konum bilgisi UART üzerinden araç içindeki bilgisayara aktarılacaktır. 

Konum bilgisi kablosuz haberleşme ile gönderilecektir. 

 

 

5.3 Haberleşme 

  

Günümüzde araçlarda haberleşme protokolü olarak CAN, LIN, Flexray ve UART 

kullanılmaktadır. Bu protokollerin çalışma yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. CAN’de 

herkes istediği üniteye mesaj gönderebilir ve bu herhangi bir karışıklığa yol açmaz. LIN’de ise 

ana ünitenin izin verdiği üniteler iletişim sağlayabilir. Flexray’de ise bu protokolde bir ana cihaz 

yoktur. Herkesin iletişim kurma zamanı vardır ve o zamanda konuşur.  Projemizde, aracımızdaki 

üniteler arası haberleşmede CAN kullanılmasına karar verildi. CAN’in en önemli özelliklerinden 

bir tanesi bir cihaz bozulduğunda iletişim ağının bozulmamasıdır. CAN kullanması sayesinde 

kimlerin çalıştığı bile kolayca öğrenilebilecektir. CAN’de master olarak ana araç kontrol ünitesi 

olacaktır ve sensörler bölümünde bahsedilen sensörler bu hatta bağlanacaktır. CAN Bus 

üzerinden ana araç kontrol ünitesine gelen veriler işlenecek, aynı zamanda gelen veriler otonom 

algoritmaların koştuğu sisteme aktarılacaktır. Ana kontrol ünitesi ile bilgisayar haberleşmesi için 

UART kullanmaya karar verildi. Fakat araçtaki titreşim nedeniyle iletişimde herhangi bir sıkıntı 

olma durumu göz önünde bulundurularak CAN bağlantısına geçmek üzere tedbirler alındı. 

  



 

   
 

Kablosuz haberleşme sisteminde WiFi teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Radyo 

haberleşme teknolojisinin seçilmesinin temel sebepleri; çarpışma engelleyici teknolojisine sahip 

olmaması, gönderilen verinin iletildiğinden ve doğru iletildiğinden emin olunamaması ve 

güvenli haberleşmeyi desteklememesidir. Üniversitede gerçekleştirilen 2 km alanda çekebilecek 

bir kablosuz bağlantı noktası oluşturup araç ile ana makinenin iletişime geçmesi sağlanacaktır. 

Bu sayede internete açılmadan bir bağlantı oluşturulduğu için oldukça hızlı bir iletişim 

gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 

  

Platform ve programlama dili bağımsız bir haberleşme sağlamak için Google Protocol Buffer 

kullanılacaktır. Google Protocol Buffer’ın tercih edilmesinin nedeni; XML’e göre 3-10 kat daha 

küçük boyutlu şekilde serileştirmesi ve 100 kata kadar daha hızlı çalışmasıdır. 

  

Kablosuz haberleşmenin bir kanalda çift yönlü diğer bir kanalda tek yönlü haberleşme şeklinde 

çalışması planlanmaktadır. Çift yönlü haberleşme, aracı uzaktan başlatmak, durdurmak ve bazı 

parametrelerini değiştirmek için kullanılacak ve aynı zamanda çift yönlü haberleşme ana makine 

ile araç arasında bir adet birbirlerinin yaşadıklarını doğrulayacağı haberleşme mekanizması için 

kullanılacaktır. Bu sayede bağlantı koptuğunda araç acil bir şekilde duracaktır.  Tek yönlü 

haberleşme ise araç hareket halindeyken anlık gerekli verileri kontrol merkezine iletecektir. Araç 

hareket halindeyken çift yönlü haberleşme sadece aracı durdurmak için kullanılacaktır. Araç 

kendi otonom sürüşünü tamamlayacaktır.  

  

 

6-Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

6.1 Veri Kümesi Oluşturma 

 

Makine Öğrenmesi çalışmalarında verimli sonuç alınması için en önemli nokta, probleme uygun 

bir veri kümesi oluşturmaktır. Veriler modeldeki işlevlerine göre eğitim, doğrulama ve test verisi 

olarak üçe ayrılır. Toplanan veri; %70 eğitim, %15 doğrulama ve %15 test verisi olarak 

bölünmüştür. Veriler test ve eğitim verisi olarak ayrılırken, birbirlerinden tamamen farklı 

olmalarına dikkat edilmiştir. 

 

6.1.1 Direksiyon Açısı için Veri Kümesi Oluşturma 

 

Direksiyon açısı tahmini için: 

• Şehir içi sürüş videoları, 

• Otonom araçlar için sürüş algoritması oluşturan comma.ai1 şirketinin açık kaynak olarak 

sunduğu sürüş verileri  

kullanılmıştır. Modelin eğitimini olumsuz etkileyebileceği için veri kümesi belirlenirken sürüş 

videolarından şerit olmayan görüntüler, aracın şerit değiştirdiği görüntüler ve gece sürüş 

görüntüleri veri kümesinin dışında tutulmuştur. Yarışma parkuru göz önünde bulundurularak 

kıvrımlı yoldaki sürüşler ve aracın hızlı hareket ettiği zamandan alınan görüntüler de veri 

kümesine alınmamıştır.  

 

 

Oluşturulan bu veri kümesinden alınan resimler, 320x160 boyutlarına getirilmiştir. Her bir 



 

   
 

görüntüye karşılık aracın o andaki direksiyon açısı derece cinsinden kaydedilmiştir. Bu 

direksiyon açılarında sola tam dönüş -180 derece, sağa tam dönüş +180 derece olarak 

ayarlanmıştır. Veri kümesinin dağılım grafiği Şekil 18’de gösterildiği gibidir. Değerlere 

bakıldığı zaman görüntülerdeki çoğu direksiyon açısı değerinin -5 ile +5 derece arasında 

yığıldığı görülmüştür. Veriler dengeli dağılmadığı için bu veri kümesi ile eğitilen modelin doğru 

sonuç vermemesi riskine karşı direksiyon açısı 5 dereceden büyük olan görüntüler üzerinde veri 

arttırımı uygulandı. Bu görüntülerin sayısı 5 katına çıkarıldı. Veriler sıralı olarak bir sürüşten 

alındığı için oluşturulmuş veri kümesi rastgele karıştırılarak eğitime hazır hale getirildi. 

 

Şekil 18. Veri kümesinin dağılım grafiği 

 

6.1.2 Trafik Işık ve İşaretleri için Veri Kümesi Oluşturma 

 

Trafik ışıklarının tespit edilmesi ve tanıması için; 

• LISA2 trafik işaretleri veri kümesi, 

• DriveU3 trafik işaretleri veri kümesi, 

• Udacity4’nin herkese açık olan sürücüsüz araç veri kümesi, 

• Şehir içi sürüş videoları görüntüleri 

 kullanılarak, trafik işaretlerinin tespit edilmesi ve tanınması için; 

• GTSRB 5(German Traffic Sign Recognition Benchmarks), 

• BelgiumTS 6(Belgian Traffic Sign Dataset) 

• Şehir içi sürüş videoları görüntüleri 

görüntüleri kullanılarak veri kümeleri oluşturulmuştur.  

 

 

 

 



 

   
 

Farklı ülkelerin trafik işaretlerinin şartnamade belirtilen trafik işaretleri ile aynı formatta 

olmaması sebebi ile özellikle eksik trafik işaretleri şehir içi sürüş videolarından tamamlanmaya 

çalışılmıştır. Şartnamede bulunan 20 hız sınırı bölgesi sonu tabelası, karayollarında 

kullanılmaması sebebiyle üç boyutlu olarak modellendi. Ancak bu yöntemle toplanan 

görüntülerin azlığı sebebiyle, 

• Belli oranlarda yeniden boyutlandırma 

• Belirli derecelerde döndürme işlemi 

• Gürültü ekleme 

gibi veri arttırım yöntemleri kullanılarak görüntü sayısı çoğaltılmıştır.  

Öncelikle görüntüler açık kaynak kodlu olarak paylaşılan etiketleme programı LabelImg 7 ile tek 

tek etiketlendi. Etiketleme sonucunda görüntü içerisinde bulunan işaret ve ışıkların, 

koordinatlarını ve sınıflarını tutan .txt uzantılı dosyalar elde edildi. 

Trafik ışıkları için yapılan çalışmada modelin eğitilebilmesi için .csv formatına ihtiyaç 

duyuluyordu. Bu nedenle bu işlemi yapan bir program yazıldı. Etiketli verilen bulunduğu .txt 

dosyasındaki değerler, etiketlenen alanın kırmızı ya da yeşil olmak üzere sınıf tanımlayıcısını, 

merkez noktasını, genişliğini ve boyunu vermekte ama CSV dosyasında köşe koordinatlarına 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Program ile köşe koordinatları elde edildi. 

 

6.2 Direksiyon Açısı Tahmini 

 

Otonom araçlar için en önemli konulardan bir tanesi, aracın yolun dışına çıkmadan hareket 

edebilmesidir. Otonom araçlara LiDAR8, radar, ultrasonik gibi sensörler konulmasına rağmen 

renkli görüntü alabilen kamera sensörü, düşük maliyeti ve zengin bilgi sunmasıyla en önemli 

sensördür. Bu sensörden alınan görüntü aracın kontrol girdilerini tahmin etmek için kullanılan 

en önemli veridir. Aracın kontrol girdilerinden en önemlisi, yol takibini sağlayan doğru 

direksiyon açısıdır. Bu işlem genellikle iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki geleneksel 

yöntemdir: Şekil1’de görüldüğü gibi şerit tanıma, yol planlaması ve kontrol mekanizması 

aşamalarından oluşur. Şerit tanıma genellikle, renk geliştirme, Hough 9dönüşümü, kenar tanıma 

gibi görüntü işleme yöntemleriyle yapılabilir. Yol planlama ve kontrol mekanizması, görüntü 

işleme yöntemleriyle yapılan şerit tanıma işleminin çıktısına göre yapılır. Bu yaklaşımın 

perfomansı görüntüden çıkarılan özelliklere ve görüntünün yorumlanmasına bağlıdır. Bu 

yöntemde hata, önceki aşamalardan sonraki aşamalara birikerek nihai tahminin yanlış 

yapılmasına neden olabilir.  

Doğru direksiyon açısının tahmin edilmesi için yapılan diğer yöntem Evrişimsel Sinir Ağları 

kullanılarak yapılan uçtan uca öğrenme yöntemidir: ön kameradan gelen ham görüntüyü alır ve 

çıktı olarak direksiyon açısını verir. Geleneksel yönteme göre avantajları şu şekildedir: 

• Daha az çabayla, daha iyi performans sağlanabilir. 

• Model, eğitim verisine göre en iyi ara parametreleri kendi kendine bulabilir.  

• Önceden tanımlanmış belirli nesnelerin belirli kategorilerini tespit etmeye ve tanımaya, 

eğitim sırasında bu nesneleri etiketlemeye veya bu nesnelerin gözlemine dayanarak 

kontrol mantığı tasarlamaya gerek yoktur.  

 



 

   
 

Geleneksel yöntemle, uçtan uca öğrenme yönteminin karşılaştırılması Şekil 19’da gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 19.  Geleneksel yöntem ve uçtan uca öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması 

 

 

Bu çalışma yapılırken NVIDIA’nın 2016 yılında sunduğu otonom araçlar için uçtan uca 

öğrenme isimli makalesi referans alınmıştır. Bu öğrenme yöntemi, bir sürücünün araba 

kullanmasının taklit edilmesi hedeflendiği için taklit öğrenme olarak da anılır. Makalede sunulan 

model PilotNet adını almıştı. Bu sinir ağı Şekil 20’de gösterildiği üzere bir ayrıştırma 

(normalizasyon) katmanı, beş evrişimli katman ve üç de tam bağlantılı katmandan oluşmaktadır. 

Evrişim katmanları özellik çıkarımı, tam bağlantılı katmanlar ise direksiyon açısı kontrolü için 

kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 20.  PilotNet sinir ağının yapısı 

 



 

   
 

Bu eğitim ve test işlemi ilk aşamada güvenilir bir test ortamı olması için simülasyonda denendi.  

Bu model öncelikle regresyon modeli olarak eğitildi. Bu eğitimin sonunda modele verilen 

görsele göre modelin bir direksiyon açısı tahmin etmesi beklendi. Ancak, veri kümesinde aracın 

düz gittiği görüntüler dönüş yaptığı görüntülerden çok daha fazlaydı. Bu dengesizlik sebebiyle 

istenilen sonuç elde edilemedi. 

Karşılaşılan problemin çözümü için şu yöntem izlendi:  

1. -180 ile +180 arası 19 aralığa bölünerek problem sınıflandırma problemine dönüştürüldü.  

2. Son katmana aktivasyon fonksiyonu olarak “softmax” eklendi. 

 Bu eğitimin sonunda modele verilen görüntüye göre modelin direksiyon açısı için 19 sınftan 

birini seçmesi beklendi. Örneğin birinci sınıf direksiyonu 0 derece çevirmeyi, ikinci sınıf 18 

derece sağa, on birinci sınıf 18 derece sola çevirmeyi temsil ediyordu. Bu modelden alınan 

sonuç ile simülasyondaki araç kontrolü doğru bir şekilde sağlandı. 

Gerçek görüntüler ile denemeye başlandığında, sadece gerçek görüntülerden oluşan veri kümesi 

kullanılarak yapılan sınıflandırma modeli test edildiğinde istenen başarı sağlanamadı. Bu 

nedenle Direksiyon Açısı için Veri Kümesi Oluşturma başlığında anlatılan yöntemler denendi. 

Bu düzenlenen veri kümesi ile regresyon ve sınıflandırma modelinin tekrar denenip sonuçlarının 

karşılaştırılmasına karar verildi. 

 

6.3 Trafik Işıklarının Tespit Edilmesi ve Tanınması 

 

Trafik ışıklarının tanınması konusu otonom araçların şu anda ele aldığı veya çözdüğü klasik bir 

sorundur. Geleneksel görüntü işleme yöntemleri genelde sabit bir konumdaki ışığın tespiti için 

tasarlanmıştır ve gerçek dünya koşullarında otonom araçlar üzerindeki etkisi hala sınırlıdır. 

Kullanımı ağırlık kazanan makine öğrenmesi algoritmaları ise başarı oranlarını arttırmıştır. Bu 

problem için iki farklı yöntem de denenmiş, sonuçları doğruluk oranı ve hız bakımından 

karşılaştırılarak kullanılacak yönteme karar verilmiştir. 

 

6.3.1 Makine Öğrenmesi Yöntemleri 

 

Bir görüntüde birden fazla nesnenin yerini tespit etme ve tanımlama yeteneğine sahip doğru 

makine öğrenmesi modelleri oluşturmak bilgisayarla görü için temel bir problem olmaya devam 

etmektedir. Doğru makine öğrenmesi modeli oluşturabilmek için birden fazla yöntem 

denenmiştir. 

 

Trafik ışıklarının tespiti için YoloV2 derin öğrenme nesne tespiti modeli taban alınarak 

tensorflow arka tabanı kullanan Keras kütüphanesi ile gerçeklenmiştir.  YOLO (You Look Only 

Once) gerçek zamanlı nesne tespiti için kullanılan yüksek performanslı bir yapay sinir ağıdır. 

Model görüntüdeki trafik ışığını içine alabilecek şekilde bir dikdörtgen alan tahmininde bulunur. 

Tahmin edilen dikdörtgen genişliğinin on beş pikselden küçük olması durumunda ortamda trafik 

ışığı olmadığına karar verilmiştir.  

 

 

 



 

   
 

Diğer bir yöntem olarak Google tarafından açık kaynak kodlu bir kütüphane olarak sunulan 

Tensorflow’un üzerine inşa edilmiş, nesneleri algılama modelleri oluşturmayı ve eğitmeyi 

kolaylaştıran Tensorflow Nesne Algılama Uygulama Programlama Arayüzü (Tensorflow Object 

Detection API) kullanılmıştır. Tensorflow, nesne tespiti konusundaki bazı genel kategoriler için 

önceden eğitilmiş modeller koleksiyonu sunmaktadır. Bu önceden eğitilmiş modeller yeni bir 

veri kümesi için eğitim yapılmak istendiğinde yeni modeli başlatmak için de kullanışlıdır. Bu 

çalışmada sunulan modellerden “ssd_inception_v2_coco” ve “faster_rcnn_resnet101_coco” 

modelleri kullanılmıştır.  

Nesne tespit arayüzü girdi olarak TFRecord 10 dosya formatını kullanmaktadır. Bu nedenle 

görüntüler ile görüntülerdeki ışığın konumu ve renginin belirtildiği yaml dosyası bu formata 

çevrilmiştir. “yeşil”, “kırmızı”, “sarı” ve ”ışık yok” olmak üzere dört farklı sınıf kullanılmıştır.  

Yapılan araştırmalar sonucu SqueezeNet’in de nesne tanıma konusunda başarılı sonuçlar verdiği 

tespit ediledikten sonra Keras kütüphanesi ile gerçeklenen SqueezeNet ile sıfırdan bir sinir ağı 

eğitimi çalışması yapıldı. Bu ağın da sonuçları göz önünde bulunduruldu. 

 

6.3.2 Görüntü İşleme Yöntemleri 
 

Görüntü işleme yöntemleri problemin tanımlanması kısmı için planlanmıştır. Bu nedenle bu 

çalışmalarda görüntüden elde edilmiş trafik ışığının kırmızı ya da yeşil olmasının tespiti 

yapılmıştır. Görüntüdeki baskın rengin bulunması ve maskeleme yöntemleri denenmiştir.  

Baskın renk yönteminde, yeri tespit edilen trafik ışığı farklı bir resim olarak ele alındı. Alınan bu 

resimde her bir renk kümesinin alanı çıkartılarak en baskın beş renk SciPy 11kütüphanesi 

sayesinde tespit edildi. Yapılan denemelerde on renk ya da iki renk gibi seçenekler göz önünde 

bulunduruldu ve en verimli çözüm olarak en baskın 5 rengin bulunması yeterli olduğu görüldü. 

Elde edilen en baskın beş rengin RGB kodlarının (255,0,0)(Kırmızı) ve (0,255,0)(Yeşil) 

renklerine olan uzaklıkları tespit edildi. Daha sonra kırmızıya en yakın olan rengin uzaklığı ve 

yeşile en yakın olan rengin uzaklığı karşılaştırılarak trafik ışığının rengi tespit edildi.  

Maskeleme yönteminde, görseller RGB formatından HSV formatına dönüştürüldükten sonra 

piksellerin parlaklık değerleri toplandı. Bu değerin toplam piksel sayısına göre ortalaması 

alınarak görselin ortalama bir tonu veya dolgunluğu belirlendi. Bu ortalama ton değeri, renk 

maskeleri oluştururken kullanılacak olan eşiklerden düşük değer için kullanıldı. Yüksek değer, 

ulaşmak istediğimiz değer için seçildi. Yapılan çalışmalar sonucu yeşilin yüksek renk eşiği 

(100,255,255), kırmızının yüksek renk eşiği (180,255,255) olarak belirlendi. Kırmızı ve yeşil 

renkler için oluşturulan maske, elde edilen resme uygulandı, böylelikle resimdeki yeşil ve 

kırmızı alanlar elde edilmiş oldu. Her renk için elde edilmiş alanların içinde kalan piksel sayısı 

hesaplandı. Alınan değerlere göre görseldeki yeşil ve kırmızı yoğunlukları karşılaştırıldı. Bu 

karşılaştırmaya göre trafik ışığının rengi saptandı. 

6.3.3 Sonuçların Karşılaştırılması 

 

Makine öğrenmesi yöntemlerinde ilk aşamada simülasyon görüntüleri ile yüksek doğruluk oranı 

ile çalışan YOLOv2 modeli, gerçek görüntüler ile denendiğinde elde edilen başarı oranı yeterli 

görülmedi.  Bu nedenle Tensorflow nesne tanıma kütüphanesi denenedi. Bu çalışmada ssd ve 

faster rcnn yöntemleri doğruluk oranı olarak benzer sonuçlar vermesine rağmen çalışma hızı 

olarak farklılık gösterdiler. Ssd_inception modeli, faster rcnn’e göre 5 kat daha hızlı çalıştı. 

SqueezeNet ise yine benzer doğruluk oranı verirken ssd_inception modeline göre daha hızlı 

çalıştı.  



 

   
 

Ssd ve SqueezeNet modelleri arasındaki kararın, yarışma şartlarına daha yakın görüntülerle 

desteklenmiş yeni veri kümesi ile alınacak sonuçlara göre verilmesi planlandı. 

Görüntü işleme yöntemlerinin sonuçları öncelikle iki renk için ayrı ayrı hesaplanmış daha sonra 

genel doğruluk yüzdeleri hesaplanmıştır. Genel doğruluk yüzdesi hesaplanırken şu yöntem 

kullanıldı: 

Genel doğruluk yüzdesi =  
(toplam resim sayısı − toplam hata sayısı) 

toplam resim sayısı 
 𝑥 100 

Hesaplanan yüzdeler Tablo 1’de gösterilmiştir. Ardından sınıflandırma için daha güvenilir bir 

puanlama olan Kappa puanı hesaplanmış ve bu puanın da yüzdelik değeri tabloya eklenmiştir. 

Tablo 1: Elde edilen doğruluk yüzdeleri 

 

 

Yeşil doğruluk 

yüzdesi 

Kırmızı 

doğruluk 

yüzdesi 

Genel doğruluk 

yüzdesi 

 

Kappa yöntemi 

sonuç yüzdeleri 

Baskın renk 

yöntemi 

%92 %100 %97 %95 

Maskeleme 

yöntemi 

%81 %85 %82 %84 

 

Alınan sonuçlar neticesinde görüntü işleme yöntemlerinden baskın renk yöntemi daha başarılı 

görüldü ve kullanılmasına karar verildi. Bu yöntem makine öğrenmesi ile tespit edilmiş ve 

tanınmış olan ışığın rengi için doğrulama yöntemi olarak kullanılmasına karar verildi. Bu şekilde 

iki kademeli bir sınıflandırma ile hata yapma ihtimalinin azaltılması hedeflendi. 

6.4 Trafik İşaretlerinin Tanınması 

 

Aracın yarışma esnasında trafik kurallarına uyarak, parkuru tamamlayabilmesi için trafik 

işaretlerini doğru bir şekilde tanıyabilmesi gerekmektedir. Bu tanıma işlemine göre trafik 

kurallarına uyması için gerekli kontrol girdilerinin verilmesi gerekmektedir.  

Trafik işaretlerinin tanınması genelikle iki aşamada gerçekleştirilmektedir.Birinci aşama 

görüntüde trafik ışığının bulunduğu alanın tespit edilmesi aşamasıdır. İkinci aşama ise tespit 

edilen alanın hangi trafik işareti olduğunun bulunma aşamasıdır.  

Trafik işaretlerinin tanınması için birçok algoritma geliştirilmiştir. Trafik işaretlerinin tespit 

edilmesinde genellikle görüntü işleme yöntemleri, sınıflandırma aşamasında makine öğrenmesi 

yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu iki aşamanın bir arada yapıldığı nesne tanıma yöntemleri 

de bulunmaktadır. Bu bölüm üç ana başlık altında anlatılacaktır: 

• Birinci başlıkta trafik işaretlerinin sınıflandırmasında kullanılan makine öğrenmesi 

yöntemlerinden, 

• İkinci başlıkta trafik işaretlerinin tespit edilmesi için yapılan görüntü işleme 

yöntemlerinden,  

• Üçüncü başlıkta ise denenen bu yöntemlerin karşılaştırmalı sonuçlarından 

bahsedilecektir.   

 

 

 



 

   
 

6.4.1 Makine Öğrenmesi Yöntemleri 

 

Makine öğrenmesi çalışmaları yapılırken hızlı sonuç alma hedeflendiği için gerçek zamanlı 

çalışan modeller göz önünde bulunduruldu. Bu konuda öncelikle YOLO modeli denendi. 

YOLO, gerçek zamanlı nesne tespiti için kullanılan yüksek performanslı bir yapay sinir ağıdır. 

Eğitim için YOLO’nun kullandığı formatın(.txt) içeriğinde etiketlenen sınıf için bir sınıf 

tanımlama numarası, etiketlenen nesnenin orta noktasının x ve y koordinatları, nesnenin 

genişliği ve yüksekliği bulunur. Bilinen büyük veri kümeleri kullanıarak daha önceden eğitilmiş 

modellerin ağırlık dosyaları ve konfigürasyon dosyaları ile eğitime başlanır. 

Trafik levhalarının tespiti için YOLO ağı (YoloV3) ve ilgili konfigürasyon dosyası (yolov3-

tiny.cfg) hazırlanıp kullanılarak bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Fakat sonuçlar 

değerlendirildiğinde beklenen tahmin başarısı elde edilememiştir. Sebebinin ise, kullanılan veri 

kümelerinin küçük boyutlarda yalnızca levha görüntülerini içermesi olduğu düşünülmektedir. 

Trafik ışıklarının tespiti ve tanınması ile ilgili Tensorflow Nesne Algılama Uygulama 

Programlama Arayüzü (Tensorflow Object Detection API) kullanılarak 

“ssd_inception_v2_coco” ve “faster_rcnn_resnet101_coco” modelleri ile çalışmalar yapılmıştı.  

Bu modeller yüksek performans sağladığı için levhalar için de kullanılabileceği düşünüldü. 

Ancak tanıma algoritmaları için internetten sağlanan veri kümeleri şartnamede yer alan trafik 

levhalarının hepsini içermiyordu.  Büyük görüntülerde ışığın konumunu piksel cinsinden 

gösteren bir veri kümesine ihtiyaç vardı. Sınıfların hepsi tamamlanmadan 10 adet sınıfla deneme 

yapıldı ve yüksek başarı oranı elde edildi.  

 

6.4.2 Görüntü İşleme Yöntemleri 

 

Görüntü işleme ile levha tespiti için belirli teknikler uygulanmıştır: 

• Öncelikle alınan görüntü, Opencv kütüphanesi kullanılarak HSV (Hue, Saturation, 

Value) renk uzayına geçirilmiştir.  Bu renk dönüşümü kullanılarak görüntü kontrastı 

arttırılmıştır. Böylelikle ilgili objelerin kenar ve köşeleri belirgin hale gelmiştir. 

• Kenarları yakalamak ve gürültüyü azaltmak için Gaussian blur ve Laplacian 

uygulanmıştır. 

• Elde edilen görüntülerde kontürler çıkarılmış, kontürler içerisinden elips ve daire gibi 

levha şekilleri olabilecek nesneler tespit edilmiştir. 

Levha olması muhtemel alanlar tespit edildikten sonra SVM ile oluşturulmuş olan modele 

verilerek ilgili levhanın sınıf tespiti yapılır. Svm, sınıflandırma için kullanılan oldukça etkili ve 

basit yöntemlerden biridir. Toplamda 15 sınıf oluşturulmuş, oluşturulan her bir sınıf için 

ortalama yaklaşık 200 adet veri eklenmiştir. 

6.4.3 Sonuçların Karşılaştırılması 

 

Yarışma şartnamesinde bulunan trafik işaretleri ile oluşturulmuş bir veri kümesi için şehir içi 

sürüş videoları ile bir veri kümesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte kümedeki 

veri sayısı arttırılarak modeller tekrar test edilmekte ve artan veri sayısına karşı doğruluk 

oranlarının değişimleri gözlemlenmektedir. Faster R-CNN ve SSD_inception modelleri 

arasındaki karar veri kümesi son halini aldığında verilecektir. 



 

   
 

 

Görüntü işleme çalışmalarında veri kümesi oluşturma başlığında anlatılan görüntüler 

toplandıktan sonra eğitim ve test olmak üzere ikiye bölünmüş, eğitim verisi ile eğitilen model 

test görüntüleri ile test edildiğinde Tablo 2’de görüldüğü üzere %97 başarı oranı elde edilmiştir. 

Alınan bu sonuçlar neticesinde başarılı bir sınıflandırma modeli oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 

 Tablo 1: Elde edilen doğruluk yüzdeleri 

 

 

Genel doğruluk 

oranı 

 

Kappa puanı 

İnternetten 

sağlanan veri 

kümesi 

%97 0.96 

Şehir içi sürüş 

görüntüleri ile 

hazırlanan veri 

kümesi 

%94 0.92 

 

Yapılan çalışmalar neticesinde sadece bir model eğitimi yapılarak görüntüden aynı zamanda ışık 

ve işaret verisi almak daha verimli bir çözüm olarak görüldü. Trafik ışığı ve işaretleri için ayrı 

ayrı yapılan çalışmalarda aynı yöntemlerin kullanılabilir olması sebebiyle ayrı ayrı modeller 

geliştirmektense eğitimlerin birleştirilmesine karar verildi. 

 

 

7-Sistem Entegrasyonu 

 

Otonom aracın hareketi Şekil 21’de de görüleceği gibi 4 ana aşamadan oluşur: 

1. Çevreyi algılama: Bu aşama bilgisayarla görme ve sensör füzyon algoritmaları ile 

gerçekleşir. Bilgisayarla görme kısmında yol, işaret, ışık belirlenir; sensör 

füzyonu sayesinde birden fazla sensörden gelen aynı objeleri temsil eden veriler 

birleştirilerek çevredeki engeller bulunur. Araç bu şekilde içinde bulunduğu 

dünyayı anlar. 

 

2. Aracın çevredeki yerinin tespiti: Bu aşama çevrede algılanan nesnelerin 

yerlerinin tespit edilmesidir. GPS’in yaptığı yer tespitinden daha anlaşılabilir 

bilgiler çıkarılır. 

3. Yol planlaması: Aracın beyninin gerçeklendiği yerdir. Önceki iki aşamadan gelen 

verilerin kullanılarak bir noktadan diğer noktaya doğru gidilmesi gereken yolu 

planlar. 

4. Kontrol: Son aşamadır. Yol planlamasının çıkardığı sonuçlar neticesinde 

donanıma gerekli komutlar verilerek aracın kontrolü sağlanır. 

 



 

   
 

 
Şekil 21.  Otonom aracın çalışma sisteminin blok diyagramı 

 

Araçta bulunan sensörler rapordaki ilgili bölümde paylaşılmıştır. Sensörlerin füzyonu, aynı 

objeyi temsil eden ve farklı kaynaklar tarafından üretilmiş olan verilerin birleştirilerek sistemde 

kullanılması anlamına gelir. Bu sayede bilgiler daha anlaşılır ve daha az belirsiz olurlar.  

 

Kamera-Lidar füzyonu için en önemli nokta sensörlerin kalibre edilmesidir. Kalibrasyon, 

standart bir ölçüm ile cihaz kullanılarak yapılan ölçümün karşılaştırılmasıdır. Üç önemli 

kalibrasyon üzerinde çalışılacaktır: 

1. İç kalibrasyon(intrinsic calibration): Sensör parametreleri ile alakalı kalibrasyondur. 

2. Dış kalibrasyon(extrinsic calibration): Sensörlerin cihaz üzerinde nasıl konumlandığı ile 

alakalı kalibrasyondur. 

3. Zamana bağlı kalibrasyon(temporal calibration): Farklı sensör ölçümleri arasındaki 

zaman gecikmeleri ile alakalı kalibrasyondur. 

 

Sensör füzyonu konusunda en çok tercih edilen yöntem olan Kalman Filtresi kullanılacaktır. 

Kalman Filtresi, her sensörün hata yapabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak her 

ölçümün bir kısmını alınır. Birbirini daima tekrar eden iki adımdan oluşur: 

1. Tahmin  

2. Güncelleme 

Tahmin aşaması, aracın bulunduğu andaki çevresini algılama işlemidir. Etraftaki objelerin 

yerleri tahmin edilir. Güncelleme kısmı ise yeni gelen sensör verisini, daha önce tahmin edilen 

çevreye göre anlamlandırmak ve çevreyi güncellemektir.  

 

Aracın çevredeki yerinin tespit edilebilmesi için GPS sensörü kullanılmaktadır. GPS sensörünün 

yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere Eş Zamanlı Lokalizasyon ve Haritalama (SLAM) 

ismi verilen algoritmaların geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. 

 

Aracın çevredeki yeri de tespit edildikten sonra yol planlaması yapılması gerekir. Yol 

planlaması aracın ne yapacağına karar verdiği ve hareket vektörünü çizdiği aşama olarak 

düşünülebilir. Bu noktada trafik ışık ve işaret bilgilerinden alınan veriler büyük öneme sahiptir. 

Aracın hareket edip etmeyeceği, dönüş yapıp yapmayacağı gibi bilgiler trafik ışık ve 

işaretlerinden sağlanır.  

 

 

 

 



 

   
 

Sensör verilerinden sentezlenen bilgilerin donanıma iletilmesi işlemine karar veren bir kontrol 

birimi bulunacaktır. Bu kontrol birimi gelen sensör bilgilerini anlamlandırarak donanıma 

iletilmesi gereken; gaz, fren, direksiyon açısı ve benzeri fonksiyonlara karar verecektir. Bu 

bilgiler donanıma aktarılacak, fren ve ivme pedalının hareketi sağlanıp direksiyon verilen bilgi 

doğrultusunda döndürülecektir. Donanım fonksiyonlarının kontrolü ve birbiri arasında 

haberleşmesi raporda ilgili bölümde anlatılmıştır. 

 

 

8-Özgün Bileşenler 

 

Ön Tasarım Raporu sonuçlarının açıklanmasından sonra takımın ana odağı, otonom olmayan bir 

aracı otonom hale getirmektir. Bu süre içerisinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarında 

aracı özgün kılacak konular üzerinde durulmamıştır. Yapılan iş planı göz önünde 

bulundurulduğunda bu konuda takımdan çıkan fikirlerin bazılarının daha sonraki senelerde 

uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulanabilecek fikirler şu şekilde sıralanabilir: 

 

• Araç için bir Android uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama aracın sensör verilerinin, 

lastik basıncının, motor ısısının izlenmesini sağlayacaktır. Aracın durdurulması 

fonksiyonu da bu uygulama sayesinde yapılabilecektir. 

 

• Otonom sürüşün güvenli ve yüksek performansla gerçekleşmesi için hem derin öğrenme 

hem de görüntü işleme algoritmaları birlikte kullanılacaktır. 

 

• Araba içinde bulunan GPS sayesinde harita üzerinden takip edilebilecektir. 

 

• Yazılımın geliştirilmesi yalnızca takım üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir ve 

gerçekleşmeye devam etmektedir.



 

   
 

9-Güvenlik Önlemleri 

 

 

a. Elektrik donanım parçaları toza ve suya karşı en az IP44 seviyesinde olacak şekilde 

koruma altına alınmış bir şekilde bulunmaktadır.  

b. Çıplak veya araç dışında kalmış kablo bulunmamakla birlikte uygun bir yalıtkan kılıfı 

olmayan kablolar da kullanılmamıştır. 

c. Batarya grubu aracın içine yerleştirilmiştir ve kısa devre, sızıntı ve olası bir darbede 

hasar alıp çevreye zarar verme etkilerini minimize edecek şekilde araçta korunaklı bir 

biçimde bulunmaktadır. 

d. Batarya koruma kabı aracın tabanında sağlam bir noktaya sabitlenmiştir ve olası bir kaza 

anında yerinden oynamayacak şekilde sabitlenmiştir. 

e. Araçtaki tüm elektrik kabloları, her bir iletkenin çapına uygun değerde bir aşırı akım 

kesicisiyle (sigorta vb.) korunmaktadır. 

f. Araçta kullanılan kabloların taşıdığı maksimum RMS akımın değeri kullanılan kablonun 

mm2 biriminden kesitinin 5 katını geçmemektedir. 

g. Aracın arka kısmında, gündüz en az 25 m uzaktan görünebilecek şekilde, kırmızı renkli 

ve frene basılması durumunda devreye girmekte olan iki adet far bulunmaktadır. 

h. Aracın ön kısmına, gündüz en az 25 m uzaktan görünebilecek şekilde, beyaz renkli iki 

adet far bulunmaktadır.  

i. Araçta olası elektriksel problemlere karşı bir tedbir olarak hidrolik fren sistemi 

bulunmakta olup bu sistem elektromekanik bir başka sistem ile aktif hale 

getirilebilmektedir. 

j. Batarya modülünün sıcaklık, gerilim, akım, şarj durumu ve tahmini ömrü vb. durum 

takibi Batarya Yönetim Sistemi ile takip edilebilecektir ve olası bir tehlikede durumu için 

güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

k. Batarya Yönetim Sistemi, batarya hücrelerinde meydana gelebilecek gerilim 

dengesizliklerini gidermek amacıyla bir dengeleme sistemi de içerecektir. 

l. Uzaktan Acil Müdahale Sistemi, uzaktan acil kapatma ve aracı göreve başlatma amacıyla 

araçta bulunacaktır. 

m. Elektronik devre bileşenleri toza ve suya karşı koruma altına alınmış bir şekilde araca 

monte edilecektir.  

n. Enerji üreten donanım ile enerji tüketen birimler arasındaki elektrik bağlantıları, araç 

üzerinde 2 adet ve kablosuz 1 adet olmak üzere, devre kesici (acil güç kesme 

anahtarı/acil durum butonu) aracılığıyla kesilebilecektir. 

o. Acil kesme anahtarları aracın üzerine gerektiğinde kolayca erişilebilecek bir şekilde 

yerleştirilecektir. 

 

 

10-Test 

 

 

Otonom Araç testleri, gerekli ve yeterli güvenlik önemleri alınmadığı zaman büyük 

sorunlara sebep olmakta ve maddi kayıplar doğabilmektedir. Bunun farkında olarak 

yazılımsal ve donanımsal olarak oluşabilecek durumlara karşı test senaryoları üzerindeki 

çalışmalar yarışma gününe kadar detaylandırılarak sürdürülecektir. 

 

Yarışma kapsamında simülasyon aşaması tamamlanmış olmasına rağmen, otonom 

sürüş ile ilgili geliştirilen algoritmaların kontrolleri öncelikli olarak simülasyon ortamında 

test edilmekte, eğitilen modellerin hangi durumlarda hata yaptığı ve bunların önüne nasıl 

geçilebileceği simülasyon verileri ışığında değerlendirilmektedir.  

 

 



 

   
 

Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek test senaryoları şu şekilde sıralanabilir:  

 

1) Aracın sunucu ile arasında bulunan haberleşme mekanizmasının arızası 

durumunda acil durum senaryosunun 3 saniye içerisinde devreye girebilmesinin testi 

yapılacaktır. 

 

2) Kablolu haberleşmelerde titreşimden dolayı oluşan hataların sürekli olması 

durumunda, bunu tespit edip uyarı oluşturabilecek bir sistem tasarımı üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir. Eğer UART haberleşmesinde bu test senaryosu uygulandığında 

verilerin bozulması ile karşılaşılırsa CAN iletişimine geçilmesi planlanmaktadır. Bu 

senaryonun testi yapılacaktır. 

 

 3) Ön tekerleğin manevra kabiliyetinin kısıtlandığı durumlarda oluşabilecek 

tehlikelerle ilgili bir test senaryosu gerçekleştirilecektir.  

 

4) Araçta sıcaklık seviyesinin tehlikeli düzeye ulaştığında elektrik akımının 

kesilmesi ile ilgili güvenlik testleri devam etmektedir.  

 

5) Lidar ve kamera verileri arasında uyuşmazlık durumunda aracın yol planlama 

mekanizmasının uyumlu tepkiler verebilmesi için farklı senaryolar üzerine testler devam 

etmektedir. 

 

6) Aracın otonom şekilde hareket halinde engellere verdiği tepkiler ve süreleri test 

edilip sonuçlara göre gerekli geliştirmeler yapılacaktır. Örneğin, araç parkurda hareket 

ederken ilerlediği yönde yakında bir engel tespit edildiğinde fren mekanizması devreye 

girmeli ve araç çarpmadan durabilmelidir. 

 

7) Trafik ışıklarının renk değişimine aracın tepki süresi test edilip gerekli düzeye 

çekilmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. 
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