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1. TAKIM ORGANİZASYONU 

 

Takımımızı oluştururken birkaç bölümle sınırlı kalmak yerine her iş grubundan, herkesin kendi 

yeteneklerini en iyi şekilde gösterebileceği bir takım oluşturmaya özen gösterilmiştir. Yalnızca 

mühendislik öğrencileri ile sınırlı tutulmayan takımımızda grafik tasarım, matematik, fizik gibi 

tasarım ve temel bilim alanlarından da arkadaşlarımız bulunmaktadır. Çoğunluklu olarak 

takımımızda elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, 

endüstri ve sistem mühendisliği gibi ana mühendislik dallarından, alanında bir çok projeye 

katılmış, Sadece ders notlarını baz almak yerine alanlarında ve ilgili olduğu konularda projeler 

yapmış mühendis adaylarını seçmeye özen gösterilmiştir.  

 

Görev dağılımları bölümlere yönelik değil, takım üyelerinin bireysel ilgi ve yeteneklerine göre 

yapılmıştır. Böylelikle takımımızın temel amaçlarından biri olan öğrenme ve geliştirmeye büyük 

katkı sağlanabilmiştir. Bunları yaparken en çok önem verilen kısım ise takım üyelerinin bireysel 

veya birlikte insiyatif almalarını vurgulayıp çeşitli görevlerin nasıl yapılacağını başka birisinden 

dinleyip kopyalamaktansa kendilerinin öğrenip verilen işleri bitirmelerini sağlamak oldu. 

 

Takım hiyerarşisi hep birlikte tartışılarak belirlendiği toplantılar yapıldı. Bu hiyerarşide ayrılan 

her alt sistemin bir veya iki grup lideri olmasına ve bu grup liderleri kaptan ve kaptan 

yardımcısına her hafta ne yapıldığını bildirmesi kararı alındı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gruplarda görev alan öğrencilerin bölümleri: 

 

- Lidar : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği. 

- GPS : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği. 

- Ultrasonik Sensör : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. 

- Görüntü İşleme : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Matematik . 

- Yapay Zeka : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik. 

- Mekanik Tasarım : Makine Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Fizik Mühendisliği, Malzeme 

ve Nanoteknoloji Mühendisliği. 

- Motor Kontrol : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği. 

- Haberleşme : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. 

- Tasarım : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Mühendisliği. 

- Reklam : Radyo Sinema ve Televizyon, Grafik Tasarım, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. 
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2. ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere , aracın kamerasında beliren tabelaları algılayabilmek 

adına, bir makine öğrenmesi modeli olan SVM (support vector machine) modeli 

kullanılmaktadır. Şu an geliştirilen sistem de bu model üzerinedir. Fakat yapılan testlerin 

sonucunda ortaya çıkacak olan sonuçlara göre tasarlanan SVM modeli parametreleri 

değiştirilebilebilecek ve yeni eklemelerle geliştirilebilecek şekilde ele alınmıştır. Aynı zamanda 

gerçek zamanlı yapılan testler sonucunda elimizde bulunan model ile istenen başarı yüzdesine 

ulaşılmaz ise, şu anda implemente edilmekte olan, farklı bir derin öğrenme modeli olan CNN 

(Convolutional Neural Network) yani “Evrişimli Sinir Ağları” yapısının kullanılması da 

planlanmaktadır. SVM ve CNN yapısı Otonom Sürüş Algoritmaları bölümünde detaylıca 

açıklanmıştır. 

 

Ön tasarım raporunda açıklamayı unutmuş olduğumuz uzaktan kumanda ile araç gücünü kesme 

kuralı güvenlik önlemleri bölümünde detaylıca açıklanmıştır. 

 

Direksiyon sistemini yenileyeceğimizi bu raporda servo motor bölümünde detaylıca açıkladık. 

Ayrıca “Semi Autonomous” yani otonom ve manuel sürüş arasında geçiş yapılması hakkında bu 

raporda bahsettik. 

 

Simulasyonda gimball kullanma gibi bi imkanımız yoktu. Virajlara ve trafik ışığına 

yaklaşıldığında şerit ve ışık görüş açısından çıkıyordu. Bu probleme çözüm olarak kameralarda 

gimball kullanmaya karar verdik. Bu görüntü işleme kısmında daha detaylı anlatılmıştır. 
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3. ARAÇ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

 

Aracın yarış sırasında çekilmiş resmi Şekil.1 de gösterilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil.1. Aracımızın resmi 

 
Aracımızın fiziksel özellikleri Tablo.1’de ve teknik çizimi de Şekil.2’de verilmiştir. 

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2800 

Genişlik mm 1260 

Yükseklik mm 1260 

Teker Sayısı # 4 

Şasi Malzeme Çelik 

Kabuk Malzeme Cam Elyaf 

Fren Sistemi Ön, Arka, El Freni Hidrolik Disk Fren 

Ön Teker Çapı mm 406 

Ön Teker Genişliği mm 80 

Arka Teker Çapı mm 406 

Arka Teker Genişliği mm 80 

Araç Ağırlığı Kg 210 

 
Tablo.1. Aracımızın fiziksel özellikleri 
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Aracımızın şasisinin teknik çizimi ve ölçüleri de Şekil.3’de verilmiştir.  Rollbar ve şaside çelik 

kare ve kutu profiller kullanılmıştır.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2. Aracımızın teknik çizimi  

Şekil 3.a: Şasimizin 3 boyutlu modeli 
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Aracımızdaki rollbarın olası bir takla atma durumunda uğrayacağı stress analizi aşağıda 

görülebilir, bkz. Şekil.3.b-c. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.b: Basınç olarak 5 MPa Dağılmış Yük Altında Şaside Oluşan Von Mises Stres Değerleri 

Şekil 3.c: Basınç olarak 5 Mpa Dağılmış Yük Altında Şaside Oluşan Yer Değiştirme Değerleri 
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4. SENSÖRLER 

 
Otonom araçlar üzerinde kullanılan sensörler oldukça çok çeşitlidir, Ref.1.  Bunlardan araç 

üzerine monte edilecek şekilde dört adet ultrasonik sensör, biri sabit diğeri hareketli (ikiside 

hareketli olabilir) olacak şekilde iki adet CMOS kamera, bir adet 270 derece tarama açılı lidar 

ve bir adet konfigüre edilebilir GPS modülü kullanılacaktır. Bu sensörlerin marka ve 

modellerinin ne olduğu Şekil.4’de gösterilmiştir. Sensörlerimizin tek tek tanıtımı kısaca 

aşağıda verilmektedir. 

 

 

 
Şekil 4: Aracımızın yeni kaplama ile görünüşü ve kullanılacak sensörlerin listesi 

 

   4.a. LiDAR 

Aracımızda kullanılacak olan Şekil.5.’de gösterilen LiDAR bir yüzeye belli frekanslarda 

ışık yansıtıp kaynağa dönmesi için geçen süreyi hesaplayacak şekilde tasarlanmış hassas 

bir cihazdır. Işık hızı sn’de 300,000 kilometre olduğundan ışığın yüzeylerden yansıyıp 

geri gelip algılanma zamanını ölçmek için gerekli ekipman son derece hızlı işlem 

yapmalıdır. Bir fotonun herhangi bir cisim yüzeyine gidişi ve dönüşünde aldığı yol: Yol = 

(Işık Hızı x Geçen Süre)/2 ile hesaplanabilir. LiDAR 1 sn içinde onbinlerce hatta 

yüzbinlerce ışık gönderir her gönderilen ışığın yüzeyden sekme süresini çok hassas bir 

şekilde ölçer. Bu işlemi hızla tekrarlayarak ölçülen yüzeyin kompleks bir haritasını 

çıkarır. Sensör hareket ettikçe cihazın yüksekliği, konumu ve yönü bilgi olarak 

hesaplamalara dahil edilmelidir. Bu tür bilgiler, verinin bütünlüğü açısından çok 

önemlidir. Aracımızda kullanılacak olan “Hokuyo UST-10LX” marka lidarın yapı 

diagramı Şekil.5.’de gösterimiştir.  

Maxbotix XL-
Maxsonar 
WR1

Raspberry 
Pi Camera 
v2

Hokuyo 
UST 
10LX

U-Blox Neo-
7M GPS 
Module
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Şekil 5: Aracımızda kullanılacak olan LiDAR 

 

Aracımızda kullanılacak olan LiDAR 0.25 derece açısal hassasiyette, iç motoruyla toplam 

1081 adımda 270 derece dönerek bilgileri okuma özelliğine sahiptir.  Cihaz 12-24 V ile 

maksimum 150 mA güç kaynağıyla çalışmaktadır. Algılama mesafesi istenen hassasiyet 

değerine göre minimum 1 mm hassasiyete sahip olacak şekilde 10-30 m arasındadır. Bu 

cihaz 20 g değerinde şoka dayanıklı olup -10-+50 derece arasında çalışabilmekte ve 

senkron foto-kuplör açık kollektör çıkış (30VDC, 50 mA-max) üretebilmektedir. Bu bilgi 

mikroişlemciye giriş olarak kullanılmaktadır. Cihaz EMC açısından EN61000 ve  EN-

55011 standartlarını sağlamaktadır. Şekil.6.’da LiDAR’ın iç yapısı gösterilmiştir. 

Şekil.7.’de ise Hokuyo UST-10LX sensörünü Nvidia Jetson Nano içerisinde analiz 

edileceği programın bir örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: Aracımızda kullanılacak olan LiDAR’ın iç yapısı 
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Şekil 7: Nvidia Jetson Nano içerisinde Hokuyo UST-10LX’in konfigüre edileceği program. 

 

EMC: Elektromanyetik uyumluluk: Tam bu aşamada belirtmek isteriz ki bu tür EMC 

standartlarının ne olduğu ve cihaza hem iletken yolla hem de emisyon yoluyla giren çıkan 

istenmeyen parazitlerin önlenmesi konusunda 24 Temmuz 2019 tarihinde resmi 

sponsorumuz olan “Würth Elektronik, Germany” bir seminer vermiştir. Bu seminerde 

konuyla ilgili öğrencilerin konunun önemini kavraması açısından son derece faydalı 

olmuştur.  Gerek cihazların güç girişlerine gerekse mikroişlemcilere ulaşan sensor 

girişlerinde gereken önlemlerin nasıl alınacağı açıklanmıştır.   

4.b Ultrasonik Sensör 

 

 
 

       Şekil 8: MaxBotix MB7060 XL 

 

Ultrasonik sensör, yüksek frekans akustik dalgalarının belli bir hüzme açısı ile yayılmasını 

sağlayıp, yansıyan dalgalardan gelen veriler ile çok hızlı bir şekilde mesafe ve konum tespiti 

yapan bir cihazdır. LiDAR ile birlikte kullanımı amaçlanan bu sensörden Çelebi isimli 

aracımızda 4 adet bulunacaktır. En öne yerleştirilmiş olan uzun mesafe ölçümü yapan 

ultrasonik sensör ile aracımızla karşısındaki obje arasındaki mesafenin tespiti 

amaçlanmaktadır. Çelebi aracımızın iki yanına yerleştireceğimiz orta mesafe ölçümü yapılan 

ultrasonik sensörler ile aracımızın anlık iki duvar arasındaki sahip olduğu mesafe ölçümü 

yapılması amaçlanmakta aracımızın herhangi bir duvara çok yaklaşması halinde aksi yönde 

manevra yapması sağlanmaktadır. Arkaya yerleştirmekte olduğumuz kısa mesafeli ultrasonik 

sensörlerin otonom park sürecine destek sağlaması amaçlanmaktadır. Bu amaç için satın 
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alınan sensör, MaxBotix firmasından tedarik edilen Şekil 7’de bulunan MB7060 XL adlı 

modeldir. Bu modelden Çelebi aracımızda kullanılmak üzere dört adet satın alınmıştır. Sensör 

özellikleri:- muadillerine göre kısaca şunlardır: daha uzun tespit mesafesi. (7.5m) - 20 cm kısa 

mesafe ölçümü. - 1 cm çözünülük. - Bir saniyede 10 kere okuma hızı. - 3.0-5.5 V çalışma 

aralığı. - 3.4mA düşük akım gereksinimi. - Gerçek zamanlı otomatik kalibrasyon. - 42kHz 

frekans ile obje tespiti. - Gürültü önleyici filtre. - küçük, hafif, uygulanması kolay - RS232 

çıktısı.  

 

Çelebi aracımızın otonom sürüşü sağlayacak bütün motorları elektrikli olduğu ve bu 

motorların yüksek enerji harcaması sebebi ile aracımızın diğer ekipmanlarında mümkün 

olduğunca verimlilik ilkesi benimsenmiştir bu yüzden MB7060 XL ultrasonik sensörünün 

3.4mA düşük akım gereksinimi sensörün seçiminde önemli bir rol oynamıştır. RS232 çıktısı 

ultrasonik sensörün elde ettiği veriyi yorumlanacağı modüle yaklaşık 1.5 metrelik ekranlı bir 

kablo ile iletilecektir. RS232 teknolojik yapısı sayesinde uzun mesafeli, doğru veri aktarımı 

yapabilen bir çıktı çeşididir. Sensörün çözünürlüğü ise parkur şartları göz önüne alındığında 

1cm’lik çözünürlüğü gayet yeterli olacaktır. Ultrasonik sensörün gerçek zamanlı otomatik 

kalibrasyon özelliği parkur ve çevre şartlarındaki değişimlerinin Çelebi aracımızın otonom 

sürüşünde oluşabilecek aksamaları önleyecektir. Gürültü önleyici filtre doğru mesafe ölçümü 

yapılabilmesi oldukça önemlidir çünkü parkur ve çevresinde yüksek frekanslı gürültü 

beklenmektedir. Çelebi aracımız yapılan simülasyonlar doğrultusunda, en hızlı mesafe kat 

ettiği yönde (düz otonom sürüş sırasında) saatte 20 kilometre (saniyede 5.5 metre) hız ile 

otonom sürüş yapacaktır. Bir saniyede 10 kere okuma hızı ve 7.5 metre uzun mesafe tespiti ile 

Çelebi aracımızın otonom sürüş gereksinimlerini MB7060 XL ultrasonik sensörü 

karşılamaktadır. Aracımızın duvarlara olan yatay uzaklığında en önemli ölçümü yapan bu 

sensör 20 cm kısa mesafe ölçümü ile simülasyon limitlerimizin üzerinde bir yakın mesafe 

ölçümü yapabilmektedir. Bu 20 santimetre kısa mesafe ölçümü sayesinde Çelebi aracımız 

otonom park görevini sorunsuzca yerine getireceği takımızca ön görülmektedir. Yukarıda 

belirtilen sensörlerin aracımıza entegrasyonu çok kısa zanmanda tamamlanmış olacaktır. 

Ayrıca RS232 çıktılarının RS232’den USB’ye çevirici sayesinde aracımızın otonom sürüş 

operasyonunun büyük veri çoğunluğunun işlendiği Jetson Nano’da işlenmesi planlanmaktadır. 

Şekil.9.’da bu ultrasonik sensörlerin aracın neresine yerleştirildiği gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 
 

Şekil 9: Aracımızda kullanılacak olan ultrasonik sensörlerin yerleşimi 
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4.c. GPS Modülü 

 
 

Şekil 10: Kullanacak olduğumuz U-Blox Neo 7M GPS modülü. 

 

Aracımızda kullanılacak olan GPS sistemi; 

- Aracın hız kontrolü sırasında konumn değişimi ile zaman ele alınarak ve araç motoru 

ile haberleşme kullanılarak aracın hareket hızının kontrolünün sağlanılmasında, 

- Araca yüklenen bir harita üzerinde belirtilen bir konuma gidişinin sağlanmasında, 

- Aracın konum değişimi ele alınarak yol tutuşunun sağlanmasında, 

kullanılacaktır. 

 

Aracımızın GPS sistemini tasarlarken seçtiğimiz modül Şekil 9’da bulunan U-blox Neo-7M 

GPS modülüdür. Bu modülü kullanma sebeplerimizin kısa bir özeti; aldığımız sinyallerin araç 

sabitken veya hareket ederken düzenliliğini ve en yüksek doğruluğunu bize düşük bir sistem 

gücünü korurken sunmasıdır. Karşılaştırma ile değerlendirme yapabilmek için Neo serisinden 

bir başka model ile karşılaştırma Tablo.2’de verilmiştir. Bu GPS modülünün işletme kullanım 

voltajı 3.7 V olarak seçilmiştir. 

 

 
 

Tablo.2. Aracımızda kullanılacak olan GPS modülünün model karşılaştırması 
 

 

Modül bize 0.25Hz – 10.0MHz cetvelinde seçilebilir bir frekans aralığı sunmaktadır. Sürat 

doğruluğu 0,1 m/s’dir. GPS modülünün hassasiyeti ve ilk kesin zamanlaması da aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Tablo.3. Aracımızda kullanılacak olan GPS modülünün teknik özellikleri 

 

a. Kamera Sistemi 

 
Şekil 11: Kullanacak olduğumuz Raspberry Pi Camera v2. 

 

 

Görüntü işleme için kullandığımız Şekil.11.’deki CMOS kamera 8 mega-piksel çözünürlüğe 

sahip olan Sony'nin IMX219 isimli modelidir. Bu sensörler 3280×2464 piksele kadar görüntü 

ihtiyacımızı karşılayabilme yetisine sahiptir. Görüş alanı ise yatayda 62.2 derece ile dikeyde 

48.8 derecedir. Bize, yaygın olan JPEG, RAW, BMP, PNG, gibi görüntü formatlarında görüntü 

ve 'raw h.264' adında video formatında video verisi verebilmektedir. Arabamızda kullanılan bu 

kameramızın haberleşmesi CSI kısaltmasıyla bilinen 'Camera Serial Interface' konnektör tipiyle 

yapılmaktadır. Jetson Nanomuzda da bulunan CSI şeritleri ile kamera verilerimiz Jetson Nanoda 

işlenilmek üzere kullanabilmektedir.  
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5. ARAÇ KONTROL ÜNİTELERİ 

 

  5.a Fırçasız Motor ve Sürücü Devreleri 

 
Aracımızın arka iki tekerinde gömülü olan Fırçasız Doğru Akım Hub motorlarımız 48V 20A 

olmak üzere 1kW değerinde olan Şekil.12.’deki bisiklet motorudur. Motorların birbirlerinden 

bağımsız olarak sürülmelerinin ve tekere doğrudan bağlanmış olmalarının avantajı dönüş, 

çukur ve kasislerde gereken maksimum torku sağlayabilmeleridir. Bu sebeple elektronik 

veya mekanik diferansiyele ihtiyaç duyulmamaktadır. Motor sürücülerimiz BMS güvenlikli 

Li-Ion bataryalarımızdan beslediğimiz 48V ile çalışmaktadır. 12kW’a kadar motor sürebilen 

sürücümüzün giriş ve çıkış güçlerini oranladığımızda (RTM firmasında yapılan ölçümlere 

dayanarak) elde ettiğimiz %99.6 verimlilik oranı ciddi bir başarı elde ettiğimizin 

göstergesidir.  

 
Şekil 12: Kullanılan Fırçasız Hub Motor. 

 

Ana sponsorumuz olan RTM Elektronik ile birlikte geliştirdiğimiz fırçasız motor sürücüsü 

48V doğru akımı çift H-köprüsü topolojisiyle anahtarlayarak 3 faz saf sinüs dalgasına 

dönüştürür. Şekil.13.’teki sürücümüzdeki rejeneratif frenleme özelliği gaz pedalına 

basılmadığı anlarda bataryamızın geri doldurulabilmesini sağlar. RS485 ile aracın diğer 

bilgisayarlarıyla haberleşebilen sürücü ARM mikroişlemcisine sahiptir. Aktif fren özelliği ile 

frene basıldığında motora giden gücü kesen sürücü yazılımsal olarak kalkış sırasında 

rampalama yaparak motorun fazla akım çekip yanma ihtimalini de engeller. 

 

 
Şekil 13: %99.6 Max 12KW Fırçasız Motor Sürücü Kartı. 
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Otonom sürüş algoritmalarının elektromekanik bir hale dönüştürülebilmesini direksiyon 

kontrolü için Şekil.13.’de gösterilen bir adet servo ve hidrolik fren için Şekil.14.’de 

gösterilen bir adet lineer motoru seçerken, makine mühendisliği öğrencilerinin uyguladığı 

teknikler ile gereken tork değerleri hesaplandı bunun yanı sıra elektronik öğrencilerinin 

motorların bu gücü en verimli ve en hızlı şekilde aktarabilmesi için gereken akım, voltaj ve 

tork eğrileri yardımıyla iki motor seçilmiştir.  

 

5.b. Fren için Lineer Motor 

 

Aracımızdaki fren sisteminin nasıl uygulanacağını Ref.2’deki makaleden ayrıntılı olarak 

okuyarak öğrenmiş bulunuyoruz. Aracımız fren sistemi için seçmiş olduğumuz 12V ile 

çalışan lineer motor 500N yük kapasitesine sahip olup 20 cm’ye kadar uzama özelliğine 

sahiptir. Ayrıca bir diğer önemli özelliği saniyede 20mm yol katedebilmesidir.  Bu değerler 

hidrolik frenlerin harekete geçebilmesi için yeterlidir. ARM mikroişlemcisi ile control edilen 

L298 motor sürücü kartıyla sürülen bu motor RS485 protokolü ile haberleşebilmektedir. Bu 

motor otonom sürüşün frenleme anında zaman kaybetmemek için fren pedalına mümkün 

olduğunca yakın tutulacak şekilde yerleştirilmiştir. Frene yeterince basıldığını farkedebilmek 

ve fren lambasını aktive etmek için manyetik anahtarlar kullanılacaktır.  

 

Sürüş algoritmalarının kullanılacağı lineer aktüatörün orta bölümünden 3 santimetrelik bir 

mesafedeki hidrolik frene yük uygulaması planlanmaktadır. Bu yük uygulanırken sürüş 

deneyimi yapacak yolcunun rahat bir eylemsizliği hissedebilmesi için motora PWM tekniği 

ile rampalama yapılacak, araç hareketsiz duruma geldiğinde veya tehlike bitti zaman motor 

freni serbest bırakırken tekrar rampalama yapılarak frenleme tamamlanacaktır. 

 

 
Şekil 14: Hidrolik fren sisteminde kullanılacak olan lineer motor. 
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5.c. Direksiyon için Servo Motor 

 

Aracımızda kullanacağımız direksiyon sistemi için Ref.3 de belirtildiği gibi direksiyon 

yönünün servo motor aracılığıyla gelen sensör bilgilerine göre akıllı algoritmalarımızla 

ayarlanması kararlaştırılmıştır.  Aracımız 7.4 V çalışma geriliminde 40Kg-Cm tork verebilen 

Power HD 1235-MG servo motor direksiyonun Otonom olarak hareket ettirilebilmesinde 

görev alacaktır. 180 derece açıya sahip olan motor ile gerektiği taktirde ekstra çarklar 

kullanarak daha fazla dönme açısı üretilebilmektedir. Üç adet kablo bağlantılarından ikisi 

motorun beslemesinin verileceği kablolardır. Kırmızı kablo pozitif, kahverengi ise negatif 

beslemedir. Kalan turuncu kablo ise servo kontrol sinyal hattıdır. Bu hat ARM 

mikroişlemcisinden gelecek olan PWM (Pulse Width Modulation)-darbe genişliği 

modülasyonu sinyalleri ile sürülecektir. Hangi açıda nereye dönmesi gerektiği ise aracın 

beyni olan “Nvidia Jetson Nano” kartından RS485 üzerinden gelen yapay zekanın işleyip 

verdiği kararlar doğrultusunda belirlenecektir. 

 

Manuel Sürüş: Aracın pistlere taşınması, transportu vb gibi otonom sürüşün 

kullanılmayacağı zamanlarla elbet karşılacağız. Bu gibi durumlarda aracın manuel olarak 

hareket ettirilebilmesi servo motorun direksiyona entegre edilmiş olmasından dolayı oldukça 

zor olacaktır. Üzerinde beyin fırtınası yaptıktan sonra maliyetide göz önünde bulundurarak 

şu şekilde karar verilmiştir: video oyunları için tasarlanan elektronik direksiyonlardan birini 

potansiyometre olarak kullanıp servo sürücümüzün “Manuel Override” modunda 

çalışabilmesini sağlayarak tekerleri zorlanmadan hareket ettirebileceğiz.  Bu riskli durum 

için güvenlik önlemimiz ise  araç otonom sürüşteyken motorların dişlilerinin kırılmaması 

için araç içerisindeki konsola manuel override butonu ekleyeceğiz. Bu buton araç 

çalıştırılırken basılı tutulduğu taktirde servo sürücüsünü manuel override modunda 

çalıştıracak aksi takdirde bu moda geçiş sağlanamayacaktır. 

 

 

 
Şekil 15: Direksiyon sisteminde kullanılacak olan servo motor. 
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a.  Sinyalizasyon 

 

Araç içerisinde otonom sürüş sırasında sinyalizasyon bir insan tarafından değil 

mikroişlemcili kontrol ünitemiz tarafından yapılacaktır. Bu kontrol ünitesinde RS485 

hattından gelen mesajlara göre belirlenecek dijital çıkışlar sağ ve sol sinyal, uzun ve kısa 

far, fren farı, dörtlüler, silecek ve kornaya bağlı olacak ayrık röleleri tetikleyecektir.  

 

Bilindiği üzere araçlar içerisinde çok fazla kablo olmaması ve otomotiv standartları 

çerçevesinde veri iletiminin gerçekleşebilmesi için CANBUS protokolü kullanılmaktadır. 

Geçen yıl özgünce ürettiğimiz devremizin güncel ve gelişmiş bir versiyonu olacak bu kartta 

CANBUS entegresi ile aracın önünden arkasına kadar çift kablolu bir hat çekeceğiz. 

CANBUS entegresi ile sinyalizasyon bilgileri arka taraftaki karta iletilecek ve röleler ordan 

tekrar tetiklenecektir. Takımız üyesi tarafından EAGLE CAD yazılımı ile çizilen bir çift 

taraflı iç delik kaplamalı baskı devre örneği Şekil.16.’da gösterilmiştir. Otonom aracın 

kontrol kartı da bu devre gibi profesyonelce ve endüstriyel standartlarda üretilecektir. 

 

 
Şekil 16: Takım üyemiz tarafından çizilen bir devre tasarımı. 
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6. OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI 

 

6.a. Görüntü İşleme Algoritmaları 

 

     Çelebi aracının nasıl bir yol izleyeceği, yapması gereken görevleri anlaması ve gelişen 

durumlar karşısında kararlar alabilmesi için gerekli olan en önemli detay kamera görüntülerini 

yorumlayabilmesidir. Aracın bu yorumu yapabilmesi için gerekli olan verileri hızlı ve isabetli 

elde edebilmek için aracımızda  görüntü işleme tekniklerinden faydalanılmaktadır. Bir 

sürücünün trafikte güvenli bir şekilde yol alabilmesi; trafik işaretlerini, ışıklarını ve yol 

çizgilerini hesaplayarak doğru kararlar verebilen algoritmalarımız ile sağlanmaktadır.  

 

Öncelikle aracımızın şeritte kalmasını sağlayan algoritmamızı gözönüne alırsak, Python dilinde 

kullandığımız Open CV kütüphanesi büyük bir önem taşımaktadır, bkz Ref.4. Bu kütüphaden 

yararlanarak kullandığımız fonksiyonlar; cvtColor, GaussionBlur,fillConvexPoly, bitwise_and, 

threshold, Canny, floodFill, HoughLinesP, findContours,circle,line görüntü işlerken sıklıkla 

kullanılan çeşitli matematiksel teknikleri yazılıma dökebilmemizi kolaylaştırmaktadır. 

  

Şerit takip sürecininin özellikleri: 

 

i) Görüntünün tamanına ekran dersek, ekranda şeriti ortalamış bir aracın yol çizgilerini 

görmesi gerektiği alanları numpy kütüphanesinin bir fonksiyonu olan np zeros ve 

array fonksiyonları ile ayırıyoruz. Bu ayırma işlemini her iki yol çizgisi bölgesi için 

yapıyoruzve her bölüm kendi içinde görüntü işleme yapıyor.  Şerit çizgileri için 

kırpılan ekranların ikisinde de yapılan işlemler aynıdır. 

 

ii) Sağ ve sol çizgilerini bulmak için kırpılan kısım “cvtColor” fonksiyonu kullanılarak 

grileştirme işlemine tabi tutulur. Ardından verilen threshold değerine göre binarize 

işlemi threshold fonksiyonu ile gerçekleştirilir.  

 

iii) Elde edilen tamamiyle siyah beyaz olan görüntü üzerindeki küçük delik vb. 

pürüzlerin yokedilebilmesi için “GaussianBlur” fonksiyonu bu siyah beyaz 

görüntüyü bulanıklaştırır. 

 

iv) Siyah beyaz ve hafif bulanık görüntüyü elde ettikten sonra “Canny” fonksiyonu ile 

beyaz kalan bölümlerin sınırları beyaz olan ve gerisi siyah olan bir görüntü elde 

edilir. Bu aşamada şerit çizgileri içleri boş paralel kenarlar olarak görünür ve başka 

birşey görünmez. Bu paralel kenarların içini doldurmak için “floodFill” fonksiyonu 

kullanılır ve böylece sadece şeritlerin olduğu bir mantıksal görüntü sağ ve sol şerit 

çizgileri için elde edilir.  

 

v) Bu noktada “findContours” fonksiyonu ile elde ettiğimiz içi tamamen beyaza 

boyanmış ve etrafında başka gereksiz beyazlık vs. olmayan paralel kenarların her 

köşesine birer nokta koyulur ve şeklin merkezi belirlenir. 

 

vi) Ayrıca görselleştirmek adına “HoughLinesP” fonksiyonu ile şerit çizgilernin üzerine 

daha sonra ekran ile OR-lamak için kırmızı çizgiler eklenir. 

 

vii) Şeritlerin merkezini belirledikten sonra circle fonksiyonu ile bu merkezlere birer 

nokta koyulur. 
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viii) Aracın şeritte kalmasını yani bir şeride yaklaştığını anlayabilmesi için ekranın tam 

ortasına (kamera çözünürlüğüne bağlı olarak bu nokta değişebilir, sabit bir değer 

yoktur) bir nokta daha koyulur.  Ortadaki noktadan sağ ve sol şeritlerdeki noktaların 

x-düzlemindeki değerleri matematiksel olarak çıkartılır ve bu sonuçlar birer 

değişkende kaydedilir ardından bu değişkenler matematiksel olarak toplanır ve çıkan 

sonucun negatif veya pozitif olmasına göre araç şeridi nasıl ortalayacağını bilir. 

 

 

Trafik işaretleri ve trafik ışıkları için yapılan görüntü işleme: 

 

i) Ekran mavi, kırmızı ve yeşil renk filtreleri ile OR-lanır. Bunun sebebi kırmızı ışık ve 

tabelaları, mavi tabelaları ve yeşil ışığı ayırt ettirebilmektir. 

 

ii) Öncelikle ekranın kontrastı “cvtColor, Split, equalizeHist ve Merge” fonksiyonları ile 

ayarlanır. Bu işlemi yapma sebebi ekran görüntüsünde ışığa bağlı değişen kontrast 

dengesini korumaktır. 

 

iii) Mavi kırmızı filtresi “bgr” olan ekran formatını “hsv” ye “cvtColor” fonksiyonu ile 

başlatılır ardından belirtilen mavi ve kırmızı “hsv” sınır değerleri “inRange” 

fonksiyonu ile sınanır. Sınamadan geçen pixeller beyaza boyanır kalan pixeller ise 0 

yani siyah olarak kalır.  

 

iv)  Elde edilen görüntü “GaussianBlur” fonksiyonu ile bulanıklaştırılır ve 

“findContours” fonksiyonu ile tabela yada sadece bir pixel grubu olup olmadığı bazı 

matematiksel işlemler ile sınanır. 

 

v) Sınamadan geçen görüntü bir tabela demektir ve bu görüntünün merkezini minimum 

şekilde çevreleyenbir yuvarlak veya kare çizilir. Bu durum tabelanın şekline bağlıdır. 

 

vi) Çizilen yuvarlak veya kare sınırlar kırpılır ve yapay zeka algoritmalarında kullanıma 

hazır hale gelmiş olur. 

 

vii) Yeşil ışık ve kırmızı ışık için “inRange” fonksiyonu ile uygulanan renk filtresi 

sonucunda ışıklar kırmızı veya yeşil olarak daire şeklinde binarize hale getirilir. Bu 

dairenin çapı belirlenen değere geldiğinde ışığa yeterince yaklaşıldığı anlaşılır ve 

gerekli manevra yapılır. 

 

Araçta kullacağımız kameralarda ön taraftaki kameranın (muhtemelen 1920x1080 pixel) yanı 

sıra bir adet arka kamera da kullanılacaktır. Arka kamera aracın belirli durumlarda ön kameranın 

göremediği yerleri görmek için kullanılacak. örneğin park esnasında park çizgilerini görmek, 

duraktan yolcu almak için durduğunda mesafe ayarlamak gibi görüntü işlemeye ihtiyaç duyulan 

pek çok durumda yardımcı olarak kullanılacak. Arabanın arka kısmında yer alacak olan bu 

kamera gimball yardımıyla yatay ve dikey olarak dönebilecektir. Ön kamera ve sensörlerle 

senkron olarak çalışacak olan bu kamera tabela algılama, şerit algılama işlerini ön kamerada 

kullanılan işlem ve fonksiyonlar ile yapacaktır. Bu kameranın çözünürlüğü 1080x720 pixel 

olması düşünülüyor.  Gimball SG-90 veya SG-92 micro servo motorlar yardımıyla “Raspberry 

Pi-4” ile çalıştırılacaktır.  Bu kameranın amacı kör noktaları sensörler yardımıyla açıklığa 

kavuşturmaktır. 
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Otonom şekilde park etme süreci: 

 

Ön kamera park edilebilir tabelasını tespit ettikten sonra geri park için gerekli mesafeyi elde 

edene kadar araç ilerlemeye devam eder bu sırada ön kamera tabelayı takibe alır. Bu esnada araç 

manevralarını lidar ve ultrasonik sensörlerden gelen veriler ışığında yapar. Geri park için gerekli 

parametreler oluştuğunda ön kamera yatay ve dikey açı bilgilerini arka kamera ile paylaşır ve 

arka kamera park edilecek tabelayı odağına alır. Tabelayı ekranın tam ortasına getiren arka 

kamera, bu pozisyonu koruyacak şekilde aracın geri hareketi esnasında manevraların 

gerçekleşmesini sağlar. Lidar ve ultrasonik sensörler yardımıyla gerçekleşen bu manevrayla 

birlikte, aracın arkasında bulunan ultrasonik sensörün kritik mesafe sınırına yaklaşmasıyla son 

bulur ve park süreci biter. Böylece geri park eden aracımız bir sonraki görevine daha rahat ve 

hızlı şekilde intikal edebilecektir. 

 

a) Yapay Zekada SVM Yapısı 

 

Sistem tabelaları algılayabildikten sonra, algıladığı tabelanın hangi türde bir tabela olduğunu 

“Support Vector Machine” adında bir algoritmayla öğreniyor. “Support Vector Machine”, 

“Supervised Learning Algorithms” yani “ Gözetimli Öğrenme“ algoritmalarından biridir. 

“Supervised Learning” yani “Gözetimli Öğrenme” makinenin etiketlenmiş bir dataset üzerinden 

öğrenmesine denir. SVM Modeli “Classification” problemlerinde kullanılan bir algoritmadır. 

Sistem, trafik tabelaların olduğu dataset ile eğitilir daha sonra tahminleme yapılır.   
 
Implementasyonda openCv kütüphanesinin, “ml” yani “machine learning” modülü 

kullanılmıştır. Bu modül kullanılarak SVM modeli yaratılmıştır. SVM modelinin parametreleri 

elimizdeki soruna göre ayarlanmıştır. Bu parametreler; kernel (çekirdek) fonskiyon, C değeri, 

Gama değeri ve türüdür. Trafik işaretlerini tanıma problemi, birden fazla sınıftan ve özellikten 

oluşan bir problemdir. Bunun sebebi elimizde birden fazla türde ve yapıda tabela oluşudur. Bu 

verilerin öznitelikleri ve örnekleri bir boyuta yerleştirir. Daha sonra elimizdeki veriler 

vektörlerden oluşan bir düzlem yardımıyla lineer olarak birbirinden ayrılır yani sınıflandırılır. 

Fakat elimizdeki problem birden fazla sınıf içeren ve düzlemdeki data noktaları karışık olan bir 

problem olduğu için onları lineer bir şekilde ayıramayız. Bu durumda kernel(çekirdek) 

fonksiyon dediğimiz fonksiyonları kullanarak elimizdeki datayı lineer olarak ayrılabileceğimiz 

bir uzaya taşırız. Bu implementasyonda kernel fonksiyon “RBF” yani “Radial Basis Function” 

olarak seçilmiştir. Bunun sebebi bu elimizde olan problem gibi lineer olmayan problemlerde 

sıkça kullanılan bir kernel fonksiyon olmasıdır. Şekil.17.’de kernel fonksiyonların ne işe 

yaradığı gösterilmiştir. 

    Şekil 17: Kernel Fonksiyon İşlevi. 
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Tür kısmına geldiğimiz zaman ise,  implementasyon kısmında tür, C_SVC olarak ayarlanmıştır. 

Bunun sebebi elimizdeki veriyi 2’den fazla sınıfa ayıracak olmamız ve hata toleransında C 

değerini kullanacak olmamızdır. C değeri sistemin hata yapma toleransıdır, büyük C değerleri 

daha fazla hata yapılabilmesine, küçük C değerleri daha az hata yapılabilmesine olanak tanır. 

İmplementasyonda C değeri 12.5 olarak ayarlanmıştır. Gama değeri ise sınıfların nasıl 

ayrılacağını belirleyen parametredir, yüksek gama değeri sistemi daha keskin bir şekilde 

ayırırken düşük gama değeri sistemin daha yumuşak sınırlar kullanarak ayrılmasını sağlar, 

implementasyonda gama değeri 0.50 olarak ayarlanmıştır. SVM modeli buşekilde ayarlandıktan 

sonra elimizde olan veriler %10 test ve %90 eğitim verisi olmak üzere ayrılır. Daha sonra eğitim 

için ayrılmış veri bu model üzerinden eğitilir, ve tahminleme yapılır. Tahminleme sonucuna göre 

de aksiyon alınır. 

b) Yapay Zekada CNN Yapısı 

 

Convolutional Neural Network (CNN) bir “Supervised Learning” yani “Gözetimli Öğrenme” 

modelidir. Supervised learning, makinenin etiketlenmiş bir veri yığını (dataset) üzerinden 

öğrenmesine denir. CNN yapısı “Image Classification” yani “Görüntü Sınıflandırma” 

problemlerinde çokça kullanılan bir yapıdır. Sistem, trafik tabelaların olduğu veri yığınıyla 

eğitilir daha sonra bunun üzerinden tahminleme yapılır.  

 

Gerçeklenen CNN yapısı sırasıyla, her biri  32 tane özellik bulucu içeren 2 tane convolutional 

katman , 1 tane Pooling katmanı, 1 tane dropout katmanı, her biri  64 tane özellik bulucu içeren 

2 tane convolutional katman, 1 pooling katmanı, 1 tane dropout katmanı, her biri 128 tane 

özellik bulucu içeren 2 tane convolutional katman, 1 pooling katmanı, 1 tane dropout katmanı, 

en son olarak 1 dense katman, 1 dropout katmanı ve 1 tane dense aynı zamanda da output 

katmanı olan katmanları içerir. CNN yapıları veriden veriye göre değişiklik gösteren bir yapıdır. 

Bu nedenle gerçekleme sürecinin ilerleyen zamanlarında bu yapının değişiklik göstermesi 

mümkündür. Bu yapı gerçeklenirken Google Colaborary platformu kullanılmıştır. Bu 

platformun kullanılma sebebi GPU kaynaklarının gelişmiş ve yeterli olmasıdır. Yapıların 

oluşturulmasında Derin Öğrenme için geliştirilmiş çok geniş bir kütüphane olan Keras 

kütüphanesi ve onun “models, layer, utils, optimizers,model_selection,preprocessing.image” 

modülleri kullanılmıştır. Gerçekleme dili Python’dur. Şekil.18.’de örnek bir CNN Yapısı ve 

katman türleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 18: Örnek CNN Yapısı ve Katmanları. 

 

Gerçeklenen CNN modellerini eğitip, test aşamasındaki başarısını ölçmek için başlangıçta 

International Joint Conference on Neural Networks - The German Traffic Sign Benchmark 
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(GTSRB) (2011) yarışmasında yayınlanan; 42 sınıf ve 50,000’den fazla görsel bulunduran veri 

kümesi kullanılmıştır. Eğitim seti 34,799, test seti 12,630 ve validation seti 4,410 görselden 

oluşmaktadır. Görsellerin hepsi sadece tabelayı içerecek şekilde kesilmiştir, 32x32x3 

boyutlarından oluşmaktadır. Şekil.19.’da veri kümesinin bir kısmı gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 19: Çalışmalarda örnek olarak kullanılan “GTSRB” veri kümesinden bir kesit 

 

 

CNN modelinin eğitilebilmesi için görsellerin hepsi greyscale yani siyah-beyaz ve 32x32x1 

boyutlarına getirilmiştir. Görsellerin kontrastını dengelemek içinse openCV kütüphanesinden 

equalizeHist yöntemi kullanılmıştır. equalizeHist, ışık şiddetinin düzgün yayılmasını sağlayarak 

görsellerin karakterize özelliklerinin daha çok belli olmasını sağlamaktadır. 

 

CNN modeli, GTSRB veri kümesiyle eğitilip test edildiğinde 93%-94% gibi doğruluk oranlarına 

yaklaşılmıştır. Bu oranın yarışmaya kadar 97%-98% seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Başlangıçta kullanılan veri kümesi ne kadar fazla sayıda görsele sahip olsa da yarışmada 

kullanılacak tabela türlerini karşılamadığı için elimizdeki veri kümesindeki sınıf sayısının 

büyütülmesi gerekmektedir. Bunun için çalışmalar devam etmektedir ve yarışmada kullanılacak 

veri kümesi henüz son halini almamıştır. 
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7. SİSTEM ENTEGRASYONU 

 

Otomotiv sektörü bir sistem mühendisine en ihtiyaç duyulan sektörlerden biridir. Araç 

içerisindeki tüm yazılım ve donanıma karar verecek olan ayrıca bunların yapılma süreçlerini 

belirli kalite standartları altında yürütmeyi sağlamak sistem mühendisinin işidir. 

 

Sistem tasarımı yapılmadan önce, üzerinde çalışılacak olan karmaşık ürün veya sistem daha 

basit alt sistemlere ayrıştırılmalıdır. Bu sırada belirlenen süreç, alt süreçler ve basit görevlere 

ayrılıp daha verimli çalışılması için gereken zemin hazırlanmalı ayrıca bu sistem üzerinde 

çalışacak olan büyük ekip alt takımlara ve bireylere bölünüp sürecin hızlanması 

sağlanmalıdır. Şekil.20.’de sistem yönetimi şeması gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 20: Sistem yönetimi şeması. 

 

 

Yarışmanın amacı doğrultusunda yaptığımız analizler ve değerlendirmeler sonucu en önemli 

iki alt sistemin görüntü işleme ve yapay zeka olduğuna karar verdik. Bu iki alt sistemde 

çalışması için görevlendirilen öğrenciler sıkı çalışmalarını simülasyonumuzda sürekli testlere 

tabi tutarak ölçtüler. Sonuçlar beklediğimiz gibi başarı ile sonuçlandıktan sonra iki alt 

sistemin birbirleri ile entegrasyonu aşamasına gelindi. Bu süre zarfında alınan bir adet 

“Nvidia Jetson Nano”ve 1 adet “Raspberry Pi 4 (2GB Ram)” kontrolkartları, “Raspberry Pi 

Camera v2” aracılığıyla canlı görüntüy ayınıalınarak yazılımların test edilmesi sağlandı. 

Kullanılan yöntemler diğer başlıklarda detaylıca açıklanmıştır. 

 

RS232 üzerinden veri  iletimini sağlayacağımız ultrasonik sensörler hazırlama aşamasında 

olduğumuz elektronik baskı devrelere doğrudan bağlı olacaktır. “ARM Cortex M0” 

mikroişlemcisiyle analiz edip yorumlayacağımız sensörlerin görüntü işleme ve yapay zekaya 

kıyasla daha basit bir girdi çıktı yapısı olduğunu biliyoruz. C programlama diliyle gömülü 

sistem konusunda deneyimli öğrencilerin gerçekleyeceği program sayesinde ultrasonik 

sensörlerin verilerini aracın kritik güvenlik duvarı olarak kullanacağız. 

 

Arabamızdaki ultrasonik sensörlerden veriler XL-Maxsonar WR1 sensörlerinin AN adlı 3.  

pininden RS-232 ile haberleşmesi ile analog gerilim şeklinde mikrodenetleyicilerimize 

gelecektir. Gelen gerilim 0 ile 5 arasında değişirken mikrodenetleyicimize gelen çıktı verisi 

tam sayı tipinde 0 ile 1023 arasında değişmektedir. 0 tam sayısı 0 metreyi temsil ederken 

1023 sayısı 7.5 metreyi temsil etmektedir. Bu değer otonom sürüş algoritmamızda motor 

kontrolde ve frenlerde kullanılmaktadır. Çıktı sayısı belli değeri aştığında frenleri kontrol 

eden lineer motor bu değere göre aktifleşecektir. Araba ise hızını bu sayı belli bir değerin 

altındayken sabitleyecektir. 

 

CMOS kameramız Nvidia Jetson Nano'ya 1 adet MIPI CSI-2 DPHY şeritleri ile 

bağlanmaktadır. Bu kamera arayüzü genellikle mobil ve otomotiv sektöründe çokça 

kullanılmaktadır. Az güç tüketimi, az elektromanyetik girişimi ve yüksek performansa sahip 

olması bu arayüzün olduğu Jetson Nanoyu tercih etmemizde önemli bir etken olmuştur. 

Kamera görüntüsü verileri ise bu kamera arayüzü haberleşmesi ile alınarak anlatılan yapay 
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Seviyesi 
Tasarımı

Tasarım Gerçekleme Test Üretim



 

 

24 

 

zeka algoritmaları ile işlenmektedir. Ayrıca Li verileri de ethernet bağlantısı ile Jetson 

Nanoya gelip yine yapay zeka algoritmaları ile işlenecektir. 

 

Araç içi haberleşmeye gelirsek arabada bir önde bir arkada bulunmak üzere iki adet 

ARM®Cortex®-M4 32bit işlemcisine sahip STM32F4 mikrodenetleyicileri 

kullanılmaktadır. Bu iki mikrodenetleyici CANBUS haberleşme protokolü ile 

haberleşmektedir. CANBUS gerçeklemesini çoğunlukla STM'in HAL (Donanım Soyutlama 

Kütüphanesi) kütüphanesinin CAN için ayrılan fonksiyonları ile yaptık. HAL kütüphanesi 

yazılımcının register seviyesinde çok fazla kodla boğulmasını engellemek amacıyla 

yazılımcının çoğu işini daha kısa kodlarla halletmesine olanak sağlayan bir kütüphanedir. 

Fakat bazen kütüphanenin yeterli olmadığı durumlarda register seviyesinde kodlarımızı 

yazdık. 

 

Mikrodenetleyicilerimiz göndereceği sinyale karar verdikten sonra hangi yere gönderecek ise 

gönderilecek mesajın tanımlama numarasını ona göre değiştirip mesajı istenilen yere 

gönderiyor ve eğer alıcının tanımlama numarası ile gönderilen mesajın tanımlama numarası  

aynı çıkıyorsa alıcı mesajı alıp otonom sürüşü devam ettirecek şekilde görevini yapıyor. 

CAN haberleşmesinin donanım boyutunda da CAN alıcı-verici olarak MCP2551 entegresini 

kullandık. MCP2551 entegresi Transistör Transistör Mantığı seviyesinde elektrik sinyallerini 

CAN sinyallerine dönüştürmektedir. Araç içerisindeki sinyal iletimleri ve kablolama düzenli 

bir şekilde elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri tarafından yapılmıştır. 

Şekil.21.’deki gibi tüm kablolar etiketlenmiş, pabuçlanmış ve topluca dağıtım sağlanmıştır.  

 

 
Şekil 21: Örnek bir kablolama resmi. 

 

 

Arabanın motor sürücüsü, fren ve direksiyonunu mikrodenetleyicilerimizden RS-485 

protokolü ile kontrol ediyoruz. RS-485 protokolü uzun kablolarda da stabil ve kaybın çok az 

olduğu bir haberleşme protokolü ayrıca yüksek hız gerektiren ve çok alıcının olduğu 

sistemlerde haberleşmeyi sorunsuz kılan bir protokol. Bu sebeplerden dolayı fren, direksiyon 

ve motor sürücülerini bu protokol ile kontrol ediyoruz. RS-485'i gerçeklemek için 

SN65HVD72 entegre devresini kullanıyoruz. Yazılımsal boyuta gelirsek “Circular Buffer” 

adı verilen veri yapısını kullanarak veri alışverişi yapıyoruz. Veriler sırayla önceden bizim 

tanımladığımız dizinin adreslerine yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşme birbiri ardına oluyor. 
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Bu adresler eğer dolarsa veri dizinin en başındaki adresten tekrar yazılmaya başlıyor ve bu 

döngü araba çalıştığı müddetçe devam ediyor. İstediğimiz verileri mantık yapılarını 

kullanarak istediğimiz zaman gelen verinin çeşidine göre ayıklıyoruz. Ayıklanan veriyi de 

yine STM'in HAL kütüphanesinde UART özelliği için ayrılan gönderme ve teslim alma 

fonksyonlarıyla gerçekleştiriyoruz. Şekil.22.’de gösterilen sponsorumuz RTM Elektronik’in 

bir ürünü olan izoleli RS485-USB çeviricisi ile Nvidia Jetson Nano ve Raspberry Pi 4 

kartlarımızla iletişime geçebileceğiz. 

 

 
Şekil 22: RTM Elektronik izoleli RS485-USB çevirici. 
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8. ÖZGÜN BİLEŞENLER 

 
Araç içerisindeki tüm elektronik kartlar, lehimlemeler, kablolamalar, mekanik tasarımlar, 

kalıp ve yürüyen aksam parçaları takım üyelerimiz tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Üretilen 

her bir materyal testlere tabi tutulmuştur.  

 

Otonom sürüş için gereken görüntü işleme, lidar, ultrasonik sensör, yapay zeka, fırçasız dc, 

lineer ve servo motor kontrol, CANBUS ve RS485 yazılımları tamamiyle bize aittir. Hiç bir 

yazılım kopya unsuru değildir.  
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9. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

Uluslararası transport forumunun Fransa’da yayınladığı raporta otonom araçlarda alınması 

gereken önlemler belirtilmiştir, Ref.1. 

 

Şekil.23.’te Arabamızda bulunan acil durum butonu aracımızın 48 voltluk batarya 

beslemesini istediğimiz zaman kesebilmemizi sağlayarak olası acil durumlarda sıkıntılı bir 

durum yaşanmasının önüne geçmektedir. Bu buton haricinde araç içerisinde uzaktan kumanda 

ile kontrol edilebilecek bir röle sistemi vardır. Ayrıca konsol üzerinde yolcu veya sürücünün 

tüm gücü açıp kapatabileceği bir sigorta bulunmaktadır. Bataryanın çıkışında bulunan sigorta 

olası yüksek akımları önlemektedir.  

 

 
Şekil 23: Acil durum butonu. 

 

 

Arabamızın iskeletine de dahil olan koruyucu çubuk arabamızın ağır fiziksel kazalarda 

arabanın temel şeklini korumasını sağlıyor ve arabanın kayma, takla atma veya devrilme gibi 

durumlarında bile sürücünün araba içinde arabadan kaynaklı fiziksel baskı görmesini 

nerdeyse imkansızlaştırıyor.  

 

Şekil.24.’te örnek olarak verdiğimiz şasiye bağlı olan 5 noktalı kemerimiz sürücünün çeşitli 

kaza ihtimallerinde sürücünün sarsılma ve arabadan fırlama ihtimalini 0'a indirmektedir.  

 

 
Şekil 24: 5 noktalı kemer. 
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Aracımızdaki bir diğer güvenlik sistemi batarya yönetim sistemidir. Bu sistem bataryadan 

zarar verecek büyüklükte akım çekilmesine karşın bataryayı kapatabilir ve çeşitli çevre 

şartlarından doğabilecek sıcaklık artışlarına karşın bataryanın zarar görmemesi için de bu 

bataryayı kapatma yeteneğine sahiptir. 

 

Yazılımsal olarak kontrol ettiğimiz güvenlik önlemi yöntemlerinde de sensörler büyük önem 

taşıyor. Araç eğer otonom sürüşü kaybedip kontrolümüzden çıkarsa bu durumda en kötü 

ihtimalle sensörlerden gelecek verilere göre mikrodenetleyicilerimizle arabanın direksiyonunu 

duvarlara ters yönde gidecek şekilde kodladık ve kaza ihtimallerini azalttık.  

 

Buna ek olarak arkadaki sensörler belirlediğimiz mesafenin de altında cisim olduğunu bize 

söylerse dörtlü ışıklarımız yanıp sönecek şekilde devreye girmektedir. Arabanın önü için de 

aynı durumda frene basılarak korna çalınacak şekilde kodlarımız yazılmıştır.  

 

Uzaktan kumandalı acil durum butonu özelliği için kullanılacak olan uluslararası akredite 

sertifikalarına sahip olup insan sağlığına ve çevreciliğe verdiği önem ile ön plana çıkan 

sponsorumuz RTM Elektronik ürünü olan Şekil.25.’te görebileceğiniz RFK-0000x modülü 

alıcı ünite ve verici ünite olarak 2 parçadan oluşmaktadır. Aracın içerisine yerleştirilecek 

RFK-0000x Alıcı modülü kablosuz haberleşme için 433,92 MHz frekans bandında, 

Amplitude Shift Keying (ASK) modülasyonu kullanmaktadır. Collision Detection ve Error 

Detection gibi kablosuz iletişim için vazgeçilmez güvenlik unsurlarını barındıran alıcı ünite 

12V DC besleme ile çalışmaktadır. Farklı güç topolojilerinin birleşimi kullanılan cihaz düşük 

güç tüketimi ile mobil uygulamalar için sınıfının lideri konumumdadır. 32 Bit ARM Cortex 

M0 mimarisi etrafında şekillenen dijital tasarımı ile özgün ID mekanizması ve multi-tasking 

veri işleme yapıları beraberinde gelen güvenlik duvarları ile otomobil kullanımına en uygun 

ürünler arasındadır.  

 
 

Şekil 25: Ana sponsorumuz RTM Elektronik yerli ve milli ürünü RFK-0000x. 
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10. TEST 

 

10.a. Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Analizi  

 

Çelebi aracına uygulanacak olan testleri görüntü işleme ve yapay zeka bağlamında ilkönce 

normal bir arabaya takılan kameradan alınan görüntülerle gerçekleştirdik, Ref.4. Daha sonra da 

aynı işlemi tekrar toparlanan ve modifiye edilen otonom aracımızda uyguladık. 

 

En büyük sorun değişik  trafik tabelası açıları ve büyüklükleri olarak düşünüldü. Bunu çözmek 

için algoritmamızı geliştirmeye karar verdik. Sonucunda tabela tanıma hızı ve başarı 

yüzdesinde  ciddi gelişmeler elde ettik. 

 

- Değişen güneş ışığı açıları ve ortam aydınlatmasıgüneş ışığının dik gelmesi veya bir 

yerden yansıması durumunda insan gözünde olduğu gibi cmos kameralarda kör olur yada 

değişen hava koşullarına bağlı olarak ortam ışığında değişimler meydana gelir. Bu durumun 

üstesinden gelmek için algoritmamıza otomatik kontrast ayarlama özelliği ekledik ve değişen 

ortam ışığında görüntü işleme konusunda gelişme kaydettik ama kritik açılardan gelen güneş 

ışığına karşı net sonuç elde edemedik. Bu durum için kritik açılara konumlandıracağımız 

fotoresistörler ile kritik açılarda gelen güneş ışığına karşı önlem olarak devreye giren "parlaklık 

önleme" modülü geliştirmeye karar verdik. 

 

- Farklı saatlerde farklı açılarda gelen güneş ışığının cisimlerinr enklerine etkisini göz 

önüne alarak görüntü işleme kısmında renk filtreleme algoritmalarında iyileştirmeler yaptık. 

 

- Yapay zeka ve görüntü işleme algoritmalarının sistemimizin kaynaklarını zorladığını 

farkettik bu sebeple algoritmamızda son derece önemli optimizasyon işlemleri gerçekleştirdik. 

 

10.b. Lineer ve Servo Motor 

 

Satın aldığımız 12V jel Akü ve L298 H-Köprüsü sürücü kartı ile yaptığımız denemelerde 

Lineer motorun ileri ve geri hareketinin çalışabilirliğini test ettik. Ayrıca tasarımına ve 

üretimine başladığımız mekanik sistem ile bu motor hidrolik frene doğrudan bağlı olup 

manyetik bir anahtar sayesinde hub motor sürücülerimize frene basıldığı bilgisini analog olarak 

iletecektir. 

 

Servo motor denememizi RTM Elektronik firmasında bulunan PWM üretebilen bir güç 

kaynağına bağladık. Değişen darbe genişliği ile motorun ne kadar ve ne hızda döndüğünü 

gözlemledik. Servo motorun direksiyon sistemine entegresi önümüzdeki günlerde bitecektir. 

  

10.c. Lidar 

 

Hokuyo UST-10LX sensörünü Nvidia Jetson Nano arayüzüne ethernet kablosu kullanarak 

bağladık. Hokuyo’nun sunduğu programlar ile uğraşlarımız sonucu ev ortamında 

haritalandırma işlemini yapabildik. GPS verilerinin bu arayüze eklenmesi ile aracın üzerinde 

yapacağımız testler önümüzdeki günlerde başlayacaktır. 
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10.d. İletim Hatları 
 

Mikroişlemciler aralarında RS485 protokolü üzerinden haberleşeceklerdir. Yazmış olduğumuz 

programları üç farklı SN65HVD72 entegresi çıkışına bağlayarak test ettik. Testlerimiz kusursuz 

bir şekilde çalışmaktadır. 

 

Yapmış olduğumuz testler sonucu alt sistemlerin araç üzerine entegrasyonu sonrası kesin 

sonuçlar alacağımız açıkça belli olmuştur. Yapmış olduğumuz tercihler ve planlama ile 

araştırmalarımızı yoğun tutarak olası hataları son günlerde görmektense aylar öncesinden bulup 

bunları düzeltmek istedik. Bu sebeple sistem tasarımı geçen günlerimizin çoğuna sahip 

olmuştur. 
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