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1. Takım Organizasyonu 

1.1 Takım Üyeleri Tanıtımı 

KO-Drive takımı Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 

lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve 2 akademik personelden oluşmaktadır. Takım akademik 

danışmanı ve takım kaptanı öncülüğünde kendi çalışma modelini oluşturarak bu model üzerin- 

den otonom araç çalışmalarına başlamış ve devam etmektedir. Otonom sürüşte öncelikle 

otomobildeki insan müdahalesini kaldırarak güvenilir, bir o kadar da rahat sürüş sağlanabilmesi 

adına birden fazla durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda, bütün 

otonom sürüş için gerekli yazılımsal ve donanımsal fonksiyonel modüller tespit edilmiş ve 

bunlar için ekipler oluşturulmuştur. Bu ekipler iş tanımları ile birlikte Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1 –Ekipler ve İş Tanımları 

Ekip Adı Alt İşlevler İş Tanımı 

Görüntü 

İşleme 

Ekibi 

Şerit Tespiti 

Bu çalışma ekibi geliştirilecek otonom aracın seyir 

halinde bulunduğu yol üzerindeki şeritlerin farklı yol 

koşullarında başarılı bir şe- kilde tespit edilmesinden 

sorumludur. 

Nesne Tespiti 

Otonom aracın karşısına çıkabilecek engel, yaya, trafik 

lambası ve levhaları tespit etme algoritmaları geliştirerek, 

aracın tespit ettiği nesnelere uygun en iyi tepki verme 

senaryoları gerçekleştirmek bu gurubun ana amacıdır. 

Sürülebilir 

Alan Tespiti 

Aracın seyir halinde bulunduğu yol yüzeyinde araç için 

uygun sürüş alanların tespit edilmesinden sorumludur. 

Tespit edilen alan bilgisi şerit tespit, nesne tespiti ve park 

asistanı çalışmalarında yardımcı olarak kullanılacaktır. 

Park Asistanı 

Derinlik sensöründen gelen mesafe bilgileri ile görüntü 

işleme algo- ritmalarından gelen bilgileri tümleştirme 

(fusion) ve aracın belirtilen sınırlara uygun bir şekilde park 

edilmesinden sorumludur. 

Kontrol Kontrol 

Ekibin görevi görüntü işleme ekibinden gelen bilgilerin 

yorumlanarak aracın şerit alanı içerisinde düzgün bir 

şekilde hareket etmesini ve yarışma kapsamında verilen 

görevleri yerine getirmesini sağlamaktadır. 

Gömülü 

Sistem 
Gömülü 

Sistem 

Geliştirilen algoritmaların seçilen gömülü platformda 

çalışması ana görevidir. Ayrıca kontrol biriminde 

oluşturulan aracın kontrol sinyallerinin otonom araç 

girişlerine uygun olarak oluşturulması bu ekip tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Telemetri Telemetri 

Bu ekibin ana amacı, araç ile uzaktan bağlantı kurulmasını 

sağlayarak sürüş esnasında araçtan gelen bütün verileri 

depolamak ve gerekli güncellemeleri ve acil durumları 

araca iletmektir. 
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Bu ana fonksiyonel modüller için bir ekip lideri ve birden fazla takım üyesi atanmıştır. Takım 

üyelerin iş atamaları, kendilerinin tecrübeleri ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de takım üyelerimizin çalışma organizasyonu gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 1 – Takım Üyeleri ve Çalışma Organizasyonları 

 

Ekibimiz Kocaeli Üniversitesi Gömülü Sistemler Laboratuvarında aktif olarak çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Şekil 2’de ekibimizin örnek bir çalışma ortamı fotoğrafı gösterilmektedir. 
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Şekil 2 – KO-Drive Ekibi  

KO-Drive takımı üyelerinin otonom araç teknolojilerine yönelik özgün yöntem üzerine 

akademik çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalar [1-16]’da verilmektedir. 

 

1.2  Çalışma Planı 

Ön tasarım raporunda ön görülen çalışma takvimi Tablo 2’de verilmiştir. Bu çalışma takvimine 

göre İP1, İP2 planlanan zamanda gerçekleştirilmiş olup, İP3 ve İP4, Teknofest tarafından 

sağlanacak olan otonom araç kiti henüz tamamlanmamış olup tarafımıza ulaştırılmadığından, 

bilgisayar ortamında kalmış, gerçek ortama geçirilememiştir. Araç kitinin tarafımıza 

verileceğinin ifade edildiği tarihten itibaren sürekli olarak Teknofest düzenleyici ekibiyle 

temas halinde olup araç kitinin tarafımıza teslimini defaatle talep etmemize rağmen 

bugüne kadar bu konuda kayda değer bir ilerleme ne yazık ki sağlanamamış ve 

takımımızın çalışma planı aksamıştır. Teknofest düzenleyicilerine takımımıza söz verilen 

aracın halen teslim edilmemiş olması nedeniyle yaşadığımız gecikmeler defaatle aktarılmış 

olmasına rağmen aracın tarafımıza kesin teslim tarihi halen bilinmemektedir. Yarışma 

düzenleyicileri ile 01.08.2019 tarihinde yaptığımız görüşmelerde 3 haftalık bir zaman 

içerisinde aracın tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Takımımız yarışma 

düzenleyicilerinin verdikleri bu sözü tutacağını ummakta ve kendisinden kaynaklanmayan 

nedenlerle yaşanan gecikmenin telafisi için Ağustos sonundan itibaren özellikle araç 

entegrasyonu konusunda çalışmalara odaklanarak düzenleyicilerinden kaynaklı sorunların 

üstesinden gelmeye bütün gücüyle çalışacaktır. 
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Tablo 2 – Ön Tasarım Raporunda Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışma Takvimi 

 
İP No 

 
İP Adı 

 
Sorumlu 

AYLAR (2019) 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

 
İP1 

 
Kavramsal Tasarım 

Takım 

Kaptanı,Danışman 

       

 
İP2 

Simülasyon Ortamında 

Gerçekleştirme 

Takım Kaptanı, Tüm 

Ekipler, Danışman 

       

 
İP3 

Araç Kitiyle Veriseti 

Oluşturulması ve Otonom 

Sürüş Yöntemlerinin 

Gerçeklenmesi 

Takım Kaptanı, Tüm 

Ekipler, Danışman 

       

 
İP4 

Sistem Entegrasyonu, Test ve 

İyileştirmeler 

Takım Kaptanı, Tüm 

Ekipler, Danışman 

       

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ko-Drive takımı otonom araç çalışmalarını 1 yılı aşkın süredir gerçekleştirmektedir. Bu süreçte 

gerçekleştirdiği kavramsal tasarım ve geliştirdiği özgün otonom sürüş algoritmalarını yarışma 

kapsamında istenen Ön Tasarım Raporunda sunmuştur. Bu sunumuyla takımımız T3 Vakfı 

Robotaksi-Binek Otonom Yarışması jürileri tarafından başarılı bulunarak ilk 10’a girmeye hak 

kazanmıştır. Takımız yarışma şartnamesinde belirtilen otonom araç kitini almayı seçerek 

yarışmaya katılım amacı olan otonom sürüş algoritmaları üzerine yoğunlaşmayı istemiştir. Bu 

süreçte takımımızın yaşadığı tek olumsuzluk yarışma şartnamesinde belirtilen otonom araç 

kitinin 2 Ağustos 2019 tarihi itibari ile halen teslim edilmemiş olmasıdır. Bu süreçte takım 

kaptanımız ve takım akademik danışmanımız  T3 Vakfı ile sürekli görüşme halinde olup 

otonom araç kitine olan ihtiyacımızı ısrarla dile getirmişlerdir. Düzenleyiciler aracın Ağustos 

ayı sonunda tarafımıza verileceğini bildirmiştir. Ancak bu durum takımımızın haksız rekabete 

altında yarışmasına neden olacaktır. Çünkü diğer takımlara maddi yardımlar 3 ay önce yapılmış 

olup normal şartlarda Mayıs ayında tarafımıza verilmesi gereken araç kiti Ağustos ayına gelmiş 

olmamıza rağmen tarafımıza verilmemiş T3 Vakfı’nın verdiği son sözü tutması durumunda bile 

araç Ağustos ayı sonunda tarafımıza verilecektir. Yani diğer takımlara kıyasla, tamamen 

düzenleyicilerden kaynaklanan nedenlerle, araç mekaniği konusunda 4 aylık bir gecikme 

yaşamış durumdayız. Yarışmaya kadar olan süreçte T3 Vakfı’ndan kaynaklanan bu gecikmeyi 

telafi etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

 

Gelinen noktada ekibimiz yarışma kapsamında otonom araç kiti üzerinde çalışamadığı zamanı  

telafi etmek amacıyla verilmesi planlanan otonom araç kitine yönelik çalışmalarını  

sürdürmüştür. Bu çalışmalarda simülasyon ortamında başarılı bir şekilde çalışan ön tasarım 
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raporunda belirlenen algoritmalar gerçek dünyadan alınan görüntülerde test edilmiştir. Yapılan 

testler sonucunda algoritmaların otonom araç üzerinden başarılı bir şekilde çalışabileceği ve 

belirlenen görevlerin yerine getirilebilceği görülmüştür. 

 

3. Araç Fiziksel Özellikleri 

Yarışma kapsamında gerçekleştirilen ön tasarım raporu ve simülasyonu değerlendirmesinde 

ekibimiz ilk 10 arasında yer alarak ekiplere verilmesi planlanan otonom araç kiti almaya hak 

kazanmıştır. Ekibimiz yarışmanın asıl amacına ve kendi becerilerine uygun olarak otonom 

verilmesi planlanan otonom araç kitini almayı tercih etmiştir. Ancak otonom araç kitinin yapım 

aşamaları devam ettiğinden an itibariyle araç ile çalışma ve test imkanı oluşmamıştır. Bu 

nedenle araca ait fiziksel özellikler bu bölüme yer almamaktadır. 

 

Bu süreçte T3 Vakfının tarafımıza araç kiti vermek için anlaştığı CADEM şirketine ekibimiz 

Temmuz ayı içerisinde ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sonrası aracın alt bileşenlerini gösterir 

görüntü Şekil 3’te verilmektedir.  

 

 

Şekil 3 – Otonom Araç Kiti Alt Bileşenleri 

 

4. Sensörler 

Otonom araçta sensör yerleşimleri, ön tasarım raporunda da hedeflendiği gibi, Şekil 4’te 

gösterildiği gibi kullanılacaktır. Üç adet kamera kullanılması planlanmıştır. Kullanılacak olan 

sensörler ile görüntü alınmaya başlanmıştır. 
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Şekil 4 – Kullanılacak Kameraların Konumları 

Bu kameralardan birinin derinlik algılama yeteneğine, diğer ikisi sadece görüntü alma işlevine 

sahiptir. Derinlik algılayabilen Kamera-1 için Şekil 5’te gösterilen Intel RealSense D435 

kamerası kullanılmıştır. D435 kamera temin edilmiş olup Intel firmasının sağladığı SDK ile 

hem görüntü verisi hem de derinlik verisi alınmıştır. Kamerayla alınan derinlik ve renk bilgisi 

içeren görüntü Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu kameranın özellikleri Tablo 3’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 5 – D435 kamerası 
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Şekil 6 – RealSense ile Alınan RGB ve Derinlik Görüntüsü 

 

Tablo 3 – D435 Özellikleri 

RGB Görüntü Çözünürlüğü 1920×1080 

Görüntü Alma Hızı 90 fps 

Stereo Derinlik Çözünürlüğü 1280×720 

Shutter Tipi Global 

Derinlik FoV(Yatay, Dikey, Çapraz) 87×58×95 

Çalışma Uzaklığı 0.1m-10m 

 

Diğer iki kamera olarak Full HD (1920×1080 ) görüntü alabilen web kameralar kullanılmıştır. 

RealSense D435 ile derinlik sensörünün hassasiyetini gözlemleyebilmek için, iç ve dış 

mekanlarda çekimler yapılmıştır. Şekil 7(a) iç mekanda RGB ve derinlik görüntüsünü 

göstermektedir. Şekil 7(b)’de ise dış mekan çekimi gösterilmiştir. 
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(a) D435 İç Mekan Çekimi 

(b) D435 Dış Mekan Çekimi 

Şekil 7 – D435 Çekimleri 

 

Şekil 8’de yaklaşan trafik levhasının, Şekil 9’da ise yaklaşan aracın oluşturduğu derinlik 

sensöründeki değişimler gösterilmiştir. 
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Şekil 8 – Yaklaşan Trafik Levhasının Derinlik Sensöründe Oluşturduğu Değişimler 
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Şekil 9 - Yaklaşan Aracın Derinlik Sensöründe Oluşturduğu Değişimler 

 

Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9 beraber değerlendirildiğinde sensörün görüntü üzerinde bulunan 

farklı uzaklıklara sahip nesnelerin derinlik haritasını başarılı bir şekilde oluşturabildiği 

görülmektedir.  

 

Şekil 10’da D435 kamerasının örnek yerleşimi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 10 – D-435 Kamerası ile Veri Toplama Setup’ı 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Sensörlerden alınan bilgilerin işlenmesi ve anlamlandırılması için gerek gömülü gerekse PC 

tabanlı platformların kullanılması mümkündür. Ekibimiz geliştirdiği otonom sürüş 

algoritmalarını NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirme kiti üzerinde koşturmayı planlamıştır. 

Şekil 11’de Xavier geliştirme kiti gösterilmektedir. Bu kitin özellikleri ise Tablo 4’te 

verilmiştir.  

 
Şekil 11 – Xavier Geliştirme Kiti 

 

Tablo 4 – NVIDIA AGX Xavier Geliştirme Kiti Özellikleri 

GPU 512-core Volta GPU with 

Tensor Cores 8-core ARM v8.2 

64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 

Hafıza 16GB 256-Bit LPDDR4x 

137GB/s 

Depolama 32GB eMMC 5.1 

DL Accelerator (2x) NVDLA Engines 

Vision Accelerator 7-way VLIW Vision Processor 

 

Encoder/Decoder (2x) 4Kp60 HEVC(2x) 4Kp60 

12-Bit Support 

Size 105mm x 105mm 

PCle X16 X8 PCle Gen4/x8 SLVS-EC 

RJ45 Gigabit Ethernet 

USB-C 2x USB3.1 

Kamera Bağlantısı (16x) CSI-2 Lanes 

M.2 Key M NVMe 

M.2 Key E PCle x1 + USB 2.0 + UART 

(Wi-Fi/LTE için) / I2C / PCM 
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40-Pin Header UART + SPI + CAN + I2C + 

DMIC + GPIOs 

HD Auido Header High-Definition Audio 

eSATAp + USB3.0 Type 

A 

SATA Through PCle x1 Bridge 

(PD + Data for 2.5-inch SATA) 

+ USB3.0 

HDMI Type A/eDP/DP HDMI 2.0, eDP 1.2a, DP 1.4 

usD/UFS Kart Soketi SD/UFS 

 

Otonom araç üzerinde hali hazırda geliştirdiğimiz sistemimizi bütün olarak test etme imkanı 

bulamadığımızda Xavier platformunun işlem gücünün yetersiz kalması durumunda en kötü 

durum (worst case) senaryosu olarak yüksek performanslı bir PC’nin işlem birimi olarak 

kullanılması değerlendirilecektir. İşlem birimi aynı zamanda “Araç Kontrol Ünitesi” olarak da 

görev yapmaktadır. Şekil 12’de araç kontrol ünitesi arayüzleri ile birlikte gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 12 - Araç Kontrol Ünitesi Blok Gösterimi 

 

Uzaktan Acil Müdahale Sistemi’nin (UMS) gerçeklenmesi için bir GPRS/3G Modem biriminin 

bu işlem birimine bağlanması ile Telekom operatörlerinin altyapısı kullanılarak araç ile 

kablosuz haberleşme gerçekleştirilmiştir. Araç ile haberleşme amacıyla soket programlama ile 

TCP protokolü kullanılmaktadır. Bu kablosuz bağlantı aynı zamanda tek yönlü telemetri 

bilgilerinin okunmasını da sağlayacaktır.  
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

KO-Drive ekibi tarafından yarışma kapsamında Tablo 5’te verilen otonom sürüş algoritmaları 

geliştirilmiştir. 

Tablo 5 - Otonom Sürüş Algoritmaları 

Trafik İşareti Tespit ve Tanıma Algoritması 

Şerit Takip Algoritması 

Otonom Sürüş Başlangıç-Bitiş Noktası Tespit Algoritması 

Sürüş Algoritması 

Park Algoritması 

 

6.1 Trafik Levhası ve Şerit Tespit ve Takip Algoritmaları 

Yarışma kapsamında tasarlanan otonom araçta trafik işareti tespit ve tanıma işlemi bir nesne 

tespit problem olarak ele alınmıştır. Nesne tespiti bilgisayarla görmenin en ilgi çekici ve temel 

problemlerinden biridir. Nesne tespiti,  verilen bir görüntüde ilgilenilen nesne sınıflarına ait 

örnekleri, sınıf ve konum bilgileriyle birlikte bulma yaklaşımıdır. Nesne tespiti çok geniş ve 

çeşitli uygulama alanına sahiptir.  

Makine öğrenmesi temelli geleneksel nesne tespiti yöntemleri üç aşamadan oluşur: nesnelerin 

bulunduğu potansiyel bölgelerin belirlenmesi, öznitelik çıkartımı ve sınıflandırma. Bilgisayarla 

görü uygulamalarında, derin öğrenme yöntemleri yaygınlaşmadan önce, öznitelik çıkartımı 

temelli geleneksel tespit yöntemleri sıklıkla kullanılmaktaydı. Bu yöntemlerde uygun öznitelik 

çıkartımı nesne tespit performansını doğrudan etkileyen önemli bir süreçtir. Yakın geçmişte 

bilgisayarla görü uygulamalarında derin öğrenme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, 

nesne tespitinin tüm aşamaları derin öğrenme mimarileri tarafından başarıyla 

gerçekleştirilebilmektedir [17]. 

 

Derin öğrenme, çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanan bir makine öğrenmesi yöntemidir.  

Derin öğrenme yöntemleri, günümüzde birçok makine öğrenmesi probleminde, klasik makine 

öğrenmesi yöntemlerini geride bırakarak yüksek başarımlar elde etmektedir. 

 

Literatürde bulunan farklı konvolüsyonel sinir ağı temelli nesne tespit yöntemleri incelenmiştir. 

Tablo 6’da incelenen derin öğrenme temelli yöntemlerin nesne tespit başarımları verilmektedir. 

Tablodan görüleceği üzere RetinaNet [18] yöntemi nesne tespit başarımında öne çıkmaktadır. 

Bu nedenle “Trafik İşareti Tespit ve Tanıma Algoritması” olarak RetinaNet’in kullanılmasına 

karar verilmiştir.  
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Ağ simülasyon ortamından alınan trafik işaretleri görüntüleri sınırlayıcı kutular şeklinde 

işaretlenerek eğitim verileri oluşturulmuştur. Oluşturulan eğitim verileri ile sistem eğitilerek 

trafik işaretlerinin başarılı bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır. Şekil 13’te simülasyon 

ortamında elde edilen örnek trafik işareti tespit sonuçları gösterilmektedir. 

 

Tablo 6 – Derin Öğrenme Temelli Nesne Tespit Yöntemleri 

Yöntem İskelet CNN 
Ortalama 

Kesinlik (AP) 

YOLO V2 [16] DarkNet-19 21,6 

SSD513 [17]  ResNet-101-SSD 31,2 

YOLO V3 [18] DarkNet-53 33,0 

DSSD513 [19]  ResNet-101-DSSD 33.2 

RetinaNet [20] ResNet-101-FPN 39,1 

 

  

  

 

Şekil 13 – Simülasyon Ortamı üzerinde Örnek Trafik İşareti Tespit Sonuçları 

 

Gerçek zamanlı nesne tespiti için en önemli parametrelerden biri de hızdır. Hız parametresi 

dikkate alındığında Şekil 14’te görüldüğü gibi YOLO v3 [19] diğer yöntemleri geride 

bırakmaktadır. Bu nedenle yarışma kapsamında geliştirilen otonom sürüş algoritalarının nihai 

işlem yükünde olası artış dikkate alınarak RetinaNet’e alternatif olarak YOLO v3 yöntemi 

üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerçek trafik ortamından alınan trafik işaretleri 

görüntüleri sınırlayıcı kutular şeklinde işaretlenerek eğitim verileri oluşturulmuştur. 

Oluşturulan eğitim verileri ile sistem eğitilerek trafik işaretlerinin başarılı bir şekilde tespit 
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edilmesi sağlanmıştır. Şekil 15’te YOLO ile gerçek trafik ortamında elde edilen örnek trafik 

işareti tespit sonuçları gösterilmektedir. Tespit sonuçları değerlendirildiğinde YOLO v3’ün 

başarılı bir şekilde trafik işaretlerini tespit edebildiği görülmektedir. 

 

Şekil 14 – Derin Öğrenme temelli Nesne Tespit Yöntemlerinin Hız-Başarım 

Değerlendirmesi [19] 

 

(a) 

   

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Şekil 15 – Gerçek Trafik Ortamından Elde Edilen Trafik Levhası Tespit Sonucu (a) Azami 

Hız 30 Levhası, (b) İleri ve Sağa Yön Levhası, (c) Geç Trafik Lambası, (d) Dur Trafik 

Lambası 

 

6.2 Şerit Takip Algoritması 

Tasarlanan otonom aracın en önemli bileşeni şerit takip algoritmasıdır. Şerit takip işleminin 

başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için şerit işaretlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Şerit işaretlerini simülasyon ortamında tespit etmek bozucu etkenler 

olmadığından dolayı görece daha kolaydır. Ancak gerçek bir araçtan görüntü alındığında gerek 

kameradan, gerek sahneden kaynaklanan birçok bozucu etken olacaktır. Şekil 16’da olumsuz 

çevresel koşullara örnek görüntüler gösterilmektedir.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Şekil 16 - Kameradan alınan görüntülerde şerit işareti tespitini etkileyecek olumsuz 

koşullar (a) Yoldaki yansımalar (b) Lens patlaması (c) Gölge (d) Aşınma (e) Yol çatlakları 

(f) Az ışıklılık (Gece zamanı) (g) Yağmurlu hava durumu (h) Yan şeritten araç geçmesi 

 

Bu noktada gerçek sahneden alınan gölgeli ve ışık yansımaları olan bir yol ile ona göre bozucu 

etkisi daha az olan bir yol görüntüsü üzerinden şerit olan ve olmayan noktaların piksel 

yoğunluğu dağılım grafikleri çıkarılmıştır. Şekil 17’de bozulma etkileri az olan bir yol ile ona 

ait piksel dağılım grafikleri gösterilmiştir.  
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Şekil 17 – Normal Yol ve Şerit İşareti Üzerinde Alınan Kesitlerin Dağılımı (a) Kesitlerin 

Görüntü üzerinde Gösterimi (b) Şerit İşaretinin Kesitinin Piksel Dağılım Grafiği, (c) Şerit 

İşareti üzerinde Olmayan Kesitin Piksel Dağılım Grafiği 

 

Şekil 18’de ise yansıma ve gölge etkenlerine sahip bir yol ve ona ait piksel dağılım grafikleri 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 18 – Bozucu Etkili Yol ve Şerit İşareti Üzerinde Alınan Kesitlerin Dağılımı (a) 

Kesitlerin Görüntü üzerinde Gösterimi (b) Şerit İşaretinin Kesitinin Piksel Dağılım Grafiği, 

(c) Şerit İşareti üzerinde Olmayan Kesitin Piksel Dağılım Grafiği 

 

Ön tasarım raporunda da açıklandığı gibi bu bozucu etkenlere karşı, [1]’de önerilen yöntemin 

kullanıldığı derin öğrenme yaklaşımıyla farklı çevresel koşullarda başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Önerilen yöntem Tablo 7’de özellikleri verilen farklı veri setlerinde test edilmiştir. 

 

Tablo 7 – Test Aşamasında Kullanılan Veri Setleri ve Zorlu Koşulları 
 

Sahne Zorlu koşulları 

C1 N/A 

C2 Işıklılık değişimi 

W1 Gölgeler 

W2 Yol işaretleri 

S1C1 Yol çatlakları 

S2C1 Gölgeler ve yol işaretleri 

S4C6. Düşük ışık (Gece zamanı) 
 

Geliştirilen yöntemin literatürde bulunan bu alanda önemli çalışmalarla karşılaştırılması Tablo 

8’de verilmektedir. Tablo 8’den görüleceği üzere [1]’te önerilen yöntem farklı görüntü 

dizilerinde ve çevresel koşullarda diğer yöntemlerden daha başarılı sonuçlar vermektedir. 
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Tablo 8 – Şerit Tespit Yönteminin F1 Skor Sonuçları 
 

Scene [20] [21] [22] [23 [24] [4] [9] [1] 

C1 0.84 0.76 0.87 0.67 0.93 0.96 0.95 0.96 

C2 0.60 0.53 0.63 0.18 0.54 0.65 0.67 0.92 

W1 0.73 0.59 0.36 0.5 0.87 0.87 0.85 0.87 

W2 0.88 0.53 0.8 0.67 0.93 0.91 0.95 0.96 

S1C1 0.84 0.75 0.81 0.82 0.86 0.93 0.58 0.95 

S2C1 0.60 0.23 0.36 0.45 0.61 0.72 0.85 0.85 

S4C6 0.31 0.57 0.32 0.42 0.51 0.93 0.85 0.88 

Ort. 0.57 0.54 0.49 0.52 0.66 0.86 0.79 0.90 

Geliştirilen yöntem öncelikle simülasyon ortamında uygulanarak test edilmiştir. Önerilen 

yöntemin örnek görsel sonuçları Şekil 19’da gösterilmektedir. Ayrıca, RealSense 

kamerasından alınan görüntülerde önerilen yöntem test edilmiştir. Örnek görsel test sonuçları 

Şekil 20’de verilmektedir. Şekil 20 ve Tablo 8 beraber değerlendirilerek önerilen yöntemin 

geliştirilen otonom araç sürüş algoritmasında kullanılmasının uygun olduğu kararı verilmiştir.  

 

 

Şekil 19 – Simülatör Üzerinde Şerit Tespit Sonucu 
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Şekil 20 – RealSense Kamerasından Alınan Görüntüler Üzerinde Şerit Tespit Sonucu 

 

Geliştirilen şerit tespitine alternatif olarak LaneNet [20] temelli bir yöntem üzerindede 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerçek hayat koşullarında (farklı hava koşulları, çeşitli yol 

durumları v.b. koşullarda) geniş bir eğitim veriseti oluşturulup, LaneNet ile eğitim yapılmıştır. 

Eğitim sonuçları farklı senaryolarda test edilip başarılı sonuçlar elde edilmiştir, daha sonra 

yapılan işlemler gömülü sistem ortamına aktarılmıştır ve burada da başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu işlem için Jetson Xavier geliştirme kartı kullanılmıştır. LaneNet ağ yapısı Şekil 

21’de gösterilmiş olup, algoritma kullanılarak elde edilen test sonuçları Şekil 22’de verilmiştir. 

 

Şekil 21 – LaneNet Ağ Yapısı 
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(a) Giriş Görüntüsü (b) LaneNet Sonucu 

Şekil 22 – LaneNet Kullanılarak Şerit İşareti Tespiti  

6.2 Otonom Sürüş Başlangıç-Bitiş Noktası Tespit Algoritması 

Tasarlanan otonom aracın otonom sürüş görevinin tamamlaması için başlangıç ve bitiş 

noktalarını başarılı bir şekilde tespit etmesi gerekmektedir. Bu noktaların tespiti için özgün bir 

görüntü işleme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemde Şekil 23’te simülatörden alınan 

örnek görüntüde Şekil 24(a)’da gösterilen bir ilgi alanı (Region of Interest-ROI) 

belirlenmektedir. Bu alana belirli bir eşik değeri uygulanarak beyaz renkli alanların ön plana 

çıkarılması amaçlanmaktadır. Eşik işlemi sonucu Şekil 24(b)’de gösterilmektedir. Eşiklenmiş 

görüntü üzerinde bağlı alanlar üzerinden sınırların tespit edilmesi sağlanır. Bu sınır 

bilgilerinden dikdörtgensel alanları ayırabilmek için 4 köşeye sahip alanlar seçilmektedir. Bu 

alanlar içerisinde en/boy oranı belirli bir değerden yüksek olan alan başlangıç veya bitiş 

noktası olarak durumunda tespit edilmektedir. ROI üzerinden tespit edilen bu nokta Şekil 

24(c)’de, aynı nokta giriş görüntüsü üzerinde ise Şekil 25’te gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 23 – Bitiş Konumu Görseli     



24 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 24-  Başlangıç ve Bitiş Noktası Tespit İşlemi (a) ROI (b) Eşiklenmiş ROI (c) Tespit 

Sonucu 

 
 

Şekil 25 – Başlangıç ve Bitiş Noktası Tespit Sonucu 

 

Ülkemizde halihazırda bulunan yollarda yarışma kapsamında belirlenen başlangıç ve bitiş 

noktası benzeri yapılar bulunmamaktadır. Bu nedenle ekibimiz henüz gerçek görüntüler ile 

çalışma imkanı bulamamıştır. Otonom aracın teslimi sonrası aracın testlerini TOSB 

yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru”nda yapmayı planlamaktayız. Bu konuda TOSB 

yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve aracımızın testi ile ilgili onaylar alınmıştır Bu parkurda 

istenen özelliklerde başlangıç ve bitiş noktası oluşturularak testlerimizi gerçekleştireğiz. 
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6.3 Sürüş Algoritması 

Otonom araç kiti üretim firması olan CADEM ile yapılan görüşmelerde aracın Tablo 4’te 

verilen kontrollere sahip olacağı  belirtilmiştir. Tablo 4’te aynı zamanda “kontrol tipleri” ve 

ilgili kontrolün nasıl gerçekleştirleceği (kontrol şekli) verilmiştir. Tablo 9’da verilen otonom 

raç mekanik sistemlerinin kontrolü için (direksiyon yönü, hızlanma, fren vb.) kontrol 

ünitesinden CAN, RS-485, PWM ve DIO uçları hazırlanmıştır. Alt başlıklarda kontrol 

sinyallerinin oluşturulma çalışmaları detaylandırılmıştır. 

 

Tablo 9 –Otonom Araç Kontrolleri 

Kontrol Tipi Kontrol Şekli 

Araç Yönü (İleri-Geri) 12V Anahtarlama 

Gaz 0-10V Analog Sinyal 

Panik Freni 12V Röle 

Fren 0-10V Analog Sinyal 

Motor Sıcaklığı CAN BUS Haberleşmesi 

Direksiyon Simidi CAN BUS Haberleşmesi 

Arka Fren Lambası 12V Röle 

 

6.3.1 Sürüş Kontrolü 

Otonom aracın hız, fren ve direksiyon mekanizmalarının kontrolü için PID kontrolü 

kullanılmıştır. PID (İngilizce: Proportional Integral Derivative) oransal-integral-türevsel 

denetleyici kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan 

bir geri besleme denetleyicisi yöntemidir. Bir PID denetleyici sürekli olarak bir hata değerini, 

yani amaçlanan sistem durumu ile mevcut sistem durumu arasındaki farkı hesaplar. PID 

algoritması hata değerini azaltmak için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder, bu sebeple 

bazen üç aşamalı kontrol olarak adlandırılır: Oransal, P ile gösterilir, integral I ile gösterilir, 

türev değerleri, D ile gösterilir. Sezgisel olarak, bu değerler mevcut değişim göz önüne alınarak 

zaman açısından şu şekilde yorumlanabilir; P mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı 

ve D gelecekteki hataların bir tahminidir. Bu üç eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilen 

süreç istenilen seviyeye ayarlamak için kullanılır. 

 

Öncelikle MATLAB Simulink ortamında PID kontrollü blok diyagramları kurulmuştur ve 

süreklilik için PID Tuner kullanılarak Kp, Ki ve Kd değerleri bulunmuştur. Hata değeri, PID 
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kontrole verilerek sistem için u(t) girdisi oluşturulmuştur. Denklem 1’de u(t) girdisinin oran, 

türev ve integral değerleri için eşitlik verilirken, Şekil 26’da ise PID algoritmasının blok 

diyagramı verilmektedir. 

Denklem 1 – u(t) Girdisinin Oransal, Türev ve İntegral Cinsinden İfadesi  

 

 

Şekil 26 – PID Algoritmasının Blok Gösterimi 

 

Gaz ve fren sistemi için uygun Kp, Ki, Kd değerlerinin belirlenmesi için MATLAB’da bulunan 

‘PID Tuner’ uygulamasından yararlanılmıştır. Carla simülatör üzerinden sistemin hız ve ivme 

bilgileri alınmıştır. Bu bilgiler Matlab ortamına geçirilmiştir. PID Tuner uygulamasının giriş 

değeri ‘ivme’ çıkış değeri ise ‘hız’ olarak sistem tanımlanması yapılarak, sistemin dürtü yanıtı 

bulunmuştur. Ardından uygun sistem tepkisini belirlemek için ‘response time’ ayar çubuğu 

kullanılarak uygun sistem tepkisi belirlenmiştir. Şekil 27’de uygun sistem tepkisiyle oluşturulan 

PID Tuner çıktıları verilmiştir. 
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Şekil 27 – PID Tuner’da Alınan Çıktılar 

 

Belirlenen bu değerler için uygun K değerleri, Yükselme zamanı, Overshoot yüzdesi gibi 

değerler ‘Show Parameters’ bloğunda Şekil 28’de, çıktılara göre bulunan Kp, Ki, Kd değerleri 

ise Şekil 29’da gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 28– Çıktılara Göre Alınan Değerler 

 

 

 

Şekil 29 – PID Tuner’da Alınan Çıktılara Göre Bulunan Kp, Ki ve Kd Değerleri 
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6.3.2 Gömülü Platform üzerinde Hız ve Fren Kontrolü      

Otonom araçta fren ve gaz pedalları DC motorlar ile kontrol edileceğinden, PID kontrol 

mekanizmaları DC motorlar üzerinden hazırlanmıştır. Araçtan gelen hız bilgisi 0-10V 

arasındaki gerilim değerlerine dönüştürülmüştür. Dönüştürülen değere göre koşul yapısı 

kullanılarak aracın gaz ve fren mi yapacağına karar vermesi sağlanmıştır. DC motorlara PID ile 

hata payı en aza indirgenmiş değerler girilerek aracın gaz-fren dengesi ayarlanmıştır. Şekil 

30’da gaz ve fren pedallarının çalışması için uygulanan adımlar gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 30 - Gaz ve Fren Pedalları için DC Motor Kontrol 

 

Şekil 31(a)’da gaz pedalının, Şekil 31(b)’de fren pedalının DC motor sinyali ve Şekil 31(c)’de 

ise Toplam Hız sinyali verilmiştir.  
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(a) – Gaz Pedalının DC Motor Sinyali 

(b) – Fren Pedalının DC Motor Sinyali 

(c)Toplam Hız Sinyali 

Şekil 31 - PID Kontrol Sinyalleri 
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6.3.3 Direksiyon Kontrolü 

Otonom aracın direksiyon kontrolü CANBUS aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak otonom araç 

henüz elimize ulaşmadığından aracın sürüşünü simüle etmek amacıyla direksiyon kontrolü için 

servo motorlar kullanılmıştır. Servo motorlar PWM ile çalıştığı için PID kontrolörün çıkışına 

PWM generator eklenmiştir. Şekil 32’de servo motorun diyagramı gösterilmiştir. 

 

Şekil 32 – Direksiyon Simidi Kontrolü 

 

Servo motorların içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor bulunmaktadır. Bu 

motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir motor sürücü devresi 

kullanılmıştır. Potansiyometre, motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. Servo içerisindeki 

DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun bulunduğu 

pozisyon ile istenilen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemi yapmıştır. Bu mekanizma 

aracın direksiyon mili ile entegre şekilde çalıştırılmıştır. Servo motorun dönme açısına bağlı 

olarak direksiyonun dönüş açısı belirlenmiştir. Feedback yapısıyla direksiyonun o anda ki açı 

bilgisi girişe bağlanmıştır. İstenilen açıyla karşılaştırma yapılarak açı hatası PID kontrolöre 

verilmiştir. Bu kontrol yapısı sayesinde sık periyotlar ile açı hatası değiştirilerek, daha yumuşak 

manevra yapılması sağlanmıştır. 

 

6.3.4 Genel Akış Diyagramı 

Akış diyagramında kontrol mekanizmasının işlemci ile birlikte nasıl çalıştığı genel olarak 

anlatılmıştır. Araç içi bilgisi olarak otonom sürüş ünitesinden (otonom araç ile birlikte gelecek 

olan) gelen hız ve açı bilgisi CAN haberleşmesi ile PID kontrol mekanizmasına gönderilmiştir.  

Referans olarak sisteme girilen bilgi ile farkı bulunarak hata tespit edilmketedir. PID kontrol 

bu hata payını algılayarak istenen değere en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamıştır. Kontrolörün 

çıkışından alınan değer araca girdi olarak verilmiştir ve bu şekilde aracın en olabildiğince stabil 

şekilde ilerlemesi, durması ve dönüş yapması sağlanmıştır. Şekil 33’te bu başlık için yapılan 

tüm çalışmaların genel akış diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 33 – Genel Akış Diyagramı 

6.4 Park Algoritması 

Park algoritması, 6.2’de açıklanan bitiş çizgisinin tespiti algoritması ile bitiş çizgisinin tespit 

edilmesinden sonra devreye girmektedir. Bu aşamada öncelikle park alanına doğru ilerleyip 

park edilebilir alanlara dik duracak şekilde manevra yapmaktadır. Bu hareketi sırasın Kamera- 

2 ve Kamera-3’ten aldığı bilgileri kullanarak park edilebilir bölgeleri tespit etmektedir. Bu 

tespiti sırasında 6.1’de detaylı açıklanan yöntemle trafik levhalarını tanıyarak park edilebilir 

bölgenin konumu da belirlenmektedir. Araç bu aşamadan sonra bulunduğu konumu, park 

edilebilir bölgenin konumunu ve araç dinamiklerini dikkate alarak önce park edilebilir alanın 

öncesine gelebilmek için bir miktar geri gitmekte sonrasında ileri yönlü dönüş manevrası 

yaparak park edilebilir alana park etmektedir. Şekil 34’te 5 aşamalı şekilde planlanan ve 

uygulanan park algoritmasının görselleri verilmiştir. 
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(a) Bitiş çizgisinin tespiti durumu 

 
(b) Park alanlarına dik duracak şekilde manevra sonrası durum 

 
(c) Yan kameralardan park edilebilir alan tespit durumu 
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(d) Tespit edilen park edilebilir alanın öncesine geri hareket durumu 

 
(e) Aracın park edilmesi durumu 

Şekil 34 – Aşamaları Park Etme Süreci 

 

7. Sistem Entegrasyonu 

7.1 Geliştirici Kiti Bağlantıları 

Sensörlerden gelen verileri okuyup, anlamlandırmak ve aracın kontrolü için gerekli elektriksel 

sinyalleri üretmek için Nvidia Jetson AGX Xavier kit tercih edilmiştir. AGX Xavier kiti otonom 

makineler için geliştirilmiş, 30W’un altında çalışan bir gömülü modülde GPU iş istasyonu 

performansı sunan yapay zeka bilgisayarıdır. Jetson AGX Xavier 10W, 15W ve 30W’lık farklı 

çalışma modları ile yüksek enerji verimliliği ve performansa sahiptir. Kuvvetli donanım 

özellikleri ve güç tüketiminin yanı sıra CAN-BUS haberleşme protokolünü desteklemesi ve üç 

tane PWM sinyal yolu barındırması sebebiyle kontrol ünitesi olarak tercih edilmeye uygun 

görülmüştür. Şekil 35’te kullanılan kitin bağlantıları gösterilmiştir. 



34 

 

 

Şekil 35- AGX Xavier Bağlantıları 

AGX Xavier kiti 3.3V ve 1.8V ile kontrol edilen 40 I/O pini, 9-20V giriş destekleyen DC 

Power, micro usb, USB Type C, USB Type A, Micro SD, Ethernet, HDMI ve PCIE 

bağlantılarını desteklemektedir. Kit üzerinde bulunan üç buton sırasıyla güç, kurtarma ve reset 

butonları olarak adlandırılmaktadır. Güç ve kurtarma butonlarına aynı anda basılarak Xavier 

kiti ilk kullanım için gerekli yüklemeleri yapmak üzere hazır hale getirilir. İlk kullanım için 

gerekli olan JetPack kurulumu için Linux işletim sistemi kullanan bir bilgisayara ve İnternet 

bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

7.2 Ön Yükleme ve Kurulum 

NVIDIA tarafından Jetson kitleri için sunulan JetPack SDK, yapay zeka uygulamaları 

oluşturmak, geliştirici araçlarını yüklemek, geliştirme ortamını başlatmak için gerekli 

kitaplıkları ve API’leri içerir. Jetson geliştirici kitini en yeni işletim sistemi görüntüsüyle flaş 

etmek için NVIDIA SDK yöneticisi kullanılmıştır.  JetPack aşağıdaki kütüphaneleri içerir: 

 

• Performance Yüksek performanslı derin öğrenme uygulamaları için TensorRT ve cuDNN 

• GPU için CUDA, birden fazla alanda hızlandırılmış uygulama 

• Kamera uygulamaları ve sensör sürücüsü geliştirme için multimedya API paketi 

• Görsel bilgi işlem uygulamaları için VisionWorks ve OpenCV 

 

7.3 PWM Kanallarının Kontrolü 

Aracın gaz ve frenini kontrol etmek için gerekli olan 0-10V arası voltaj değerleri, kontrol ünitesi 

üzerindeki PWM kanalları ile kontrol edilmesi ön görülmüştür. PWM kanallarını kullanmak 

içinde CAN-BUS haberleşme biçimindeki gibi pinmux değişimleri yapılması gerekmektedir. 
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Aksi takdirde PWM pinleri GPIO işlevi olarak kullanılmaktadır. Xavier kiti üzerinde 3 tane 

PWM kanalı bulunmaktadır ve bu kanallar Raspberry-Pi için geliştirilmiş Python kütüphanesi 

özelleştirilerek kontrol edilebilmektedir. 

 

7.4 Kontrol Ünitesi ile CAN-BUS Kullanımı 

 

Nvidia Jetson Xavier, iki CAN-BUS kontrol cihazı ile donatılmıştır, ancak herhangi bir CAN 

alıcı-vericisine sahip değildir. Bu alıcı-vericiler, CAN veri yolunun diğer cihazlarla iletişimini 

sağlamak için Jetson Xavier geliştirici kitine eklenmelidir. Alıcı-verici için gerekli devre şeması 

çıkarılmış ve baskı alınarak Xavier için gerekli alıcı-verici yapısı üretilmiştir. 

 

7.4.1 Alıcı-Verici Yapısı Tasarımı 

NVidia AGX Xavier geliştrime kitinde iki adet CAN çevre birimi vardır. Ancak içerisinde alıcı-

verici olmadığından otonom araç ile doğrudan haberleşmesi yapılamayacaktı. Bu sebeple 

içerisinde Microchip firmasının MCP2551 CAN Transceiver’ı bulunan PCB tasarlandı. 

PCB’nin şematik, yol bağlantıları ve 3D görünümü aşağıda verilmiştir. Tasarım Altium 

Designer ile gerçekleştirilmiştir. Şematik tasarım, PCB çizimi ve üç boyutlu görseli aşağıda 

belirtildiği gibidir. Şekil 36’da devrenin şematik yapısı, Şekil 37’de ve Şekil 38’te devrenin 

PCB üzerindeki görünümü, Şekil 39’da ise devrenin basıldıktan sonraki görseli eklenmiştir. 

 

 

Şekil 36- Alıcı Verici Yapısı için Devre Şeması 



36 

 

 

 

 

Şekil 37– Alıcı Verici Yapısı PCB Görünümü 

 

 

 

Şekil 38 – Alıcı Verici Yapısı 3B PCB Görünümü 
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Şekil 39 – Alıcı-Verici Yapısı için Basılan Devre 

 

7.4.2 Sinyal Üretimi ve Çözümlenmesi 

PWM sinyalleri farklı frekanslarda ve doluluk boşluk oranları için test edilmiştir. Kanallar 

için yazılımsal özelleştirmeler yapılmış ve beklenen çıktılar başarıyla elde edilmiştir. Şekil 

40’ta oluşturulan PWM sinyali gösterilmiştir. 

 

Şekil 40 – Oluşturulan PWM Sinyalinin Osiloskop Ekranında Gösterilmesi 
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AGX Xavier fabrika ayarlarında CAN-BUS pinlerini GPIO işlevi için kullanmaktadır. Bu 

sebeple veri gönderiminden önce gerekli pinmux seçimleri yapılmıştır. Sonrasında Linux 

komutları ile CAN haberleşme yolu aktif hale getirilmiş ve gönderilen verilerin sağlaması 

osiloskop ile yapılmıştır. Bunun yanı sıra Xavier üzerinde CAN-BUS kontrolü için python 

kütüphanesi tasarlanmıştır. Bu sayede oluşturulacak ana kod içerisinde haberleşme rahatlıkla 

kontrol edilebilecektir. Şekil 41’de veri gönderim aşaması gösterilirken, Şekil 42’de 

osiloskopla sağlanan veriler gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 41- Xavier Üzerinden Veri Gönderim Aşamasının Osiloskop Ekranında Gösterilmesi 
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Şekil 42 – Osiloskopla Verilerin Sağlanması 

 

 

7.4.3. Otonom Araç Kiti CAN Haberleşmesi 

 

Otonom araç kiti üretim firması olan CADEM ile yapılan görüşmelerde aracın Tablo 4’te 

verilen kontrollere sahip olacağı  belirtilmiştir. Bu kontrol birimlerinden biri olan CAN 

haberleşmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. CADEM’de otonom sürücü için gerekli CAN 

haberleşme bilgileri Şekil 43, Şekil 44, Şekil 45, Şekil 46 ve Şekil 47’de verilmiştir. Bu bilgiler 

01.08.2019 tarihinde tarafımıza ulaşmış olup otonom sürücü parçasının istediği şekilde CAN 

verisi üretimi üzerine çalışmalar yeni başlamıştır. 

 

 

Şekil 43 – CAN bilgileri Bölüm 1 
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Şekil 44- CAN bilgileri Bölüm 2 

Şekil 45- CAN bilgileri Bölüm 3 

 

 
 

Şekil 46 – CAN bilgileri Bölüm 4 
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Şekil 47 - CAN bilgileri Bölüm 5 

 

 

7.5 Kontrol Ünitesi Kullanılarak Gerçekleştirilen Yazılımsal Testler 

Kontrol ünitesi Xavier üzerinde Python kodları kullanılarak elde edilen RGB kamera 

görüntüleri ile şerit ve nesne tespiti için kullandığımız yazılımlar test edilmiştir.  Örnek test 

çıktıları Şekil 48 ve 49’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 48 – Tespit Edilen Tabela  
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Şekil 49 – Tespit Edilen Şeritler 

 

7.6 Haberleşme Sistemi – Telemetri 

Telemetri, bir sistem ya da tesisin uzaktan kablo veya kablosuz olarak izlenmesi ve kontrol 

edilmesidir. Otonom araç projesi sırasında da araca komut gönderilmesi ve araçtan bilgi 

alınması için kullanılmıştır. Bu sayede araç anlık olarak izlenebilecek ve acil durumlarda 

müdahale edilebilmiştir. Bunun sonucu olarak geliştirme sürecinde güvenlik sağlanmıştır. Şekil 

50’de basit hali ile haberleşme diyagramı gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 50 – Haberleşme Şeması 

 

Araç ve komut bilgisayarı haberleşmesi için soket programlama tercih edilmiştir. Soket 

programlama aşamasında araç ve komut bilgisayarının birbirine veri gönderilmesi için bir tane 

sunucuya (server) ihtiyaç duyulmuştur. Haberleşme esnasında portların dış dünyaya kapalı 

olması sorun yaratabileceğinden dolayı PHP yazılım dili kullanılarak bir web server 

oluşturulmuştur. Araç içine konulacak 3G/4G Modem (Ör: VINN), Python soket programlama 

ile bir alıcı (client) olarak kodlanmış ve sunucu ile bağlantı kurmuştur. Komut bilgisayarı da 

aynı şekilde bir alıcı olarak kodlanmıştır. Araç ve komut bilgisayarı birbirleri ile haberleşme 
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aşamasında öncelikle sunucuyla bağlantı kurmuş, komut öncelikle sunucuya ardından araca 

iletilmiştir. Aynı şekilde araçtan alınan geribildirim de önce sunucuya ardından komut 

bilgisayarına iletilmiştir. Sunucu bu aşamada bir köprü görevi görmüştür.  

 

Telemetrinin temelinde yatan mantık chat programları ile aynıdır. Bu aşamada Python ile  farklı 

cihazlardan birbirine mesaj gönderebilen bir program geliştirilmiştir. Program ileriki 

aşamalarda geliştirilip sunucu PHP’ye taşınacak ve komut bilgisayarından konum 

gönderilecek, araçtan da veriler komut bilgisayarına aktarılacaktır. Şekil 51 ve Şekil 52’de 

oluşturulan sunucudan görüntüler verilmiştir. 

 

 

Şekil 51 – İki Farklı Alıcı ve Sunucunun Beraber Çalışması 

 

Şekil 52 – Sunucu Çalışması ve Çıktıları 
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Server Algoritması 

Şekil 53’te server algoritmasının akış şeması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 53– Server Algoritması Akış Şeması 
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Alıcı Algoritması 

Şekil 54’te alıcı algoritmasının akış şeması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 54– Alıcı Algoritması Akış Diyagramı 

 

 

Verilen algoritmalara göre kurulan server görüntüleri Şekil 55 ve 56’da verilmiştir. 

 

Şekil 55 – Alıcı 0 
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Şekil 56 – Alıcı 1 

 

7.6.1 Telemetri Arayüzü 

Python’da kodu yazılan ve mesaj göndermeye yarayan programın araçtan gelen eş zamanlı 

bilgileri görüntülemesi, acil durumlarda araca hızlı müdahale edebilmesi ve kullanıcıya 

kolaylık sağlaması amacıyla grafiksel bir arayüz tasarlanması uygun görülmüştür. Arayüz 

tasarlanması için QT Designer programı kullanılmıştır. Kolay arayüzü ve Python kodlarını 

desteklemesi nedeniyle bu program tercih edilmiştir. QT Designer programında hazırlanan 

grafiksel arayüz PyQt kütüphanesi aracılığıyla Python yazılım diline aktarılmıştır. Yazılmış 

olan haberleşme programındaki kodlar kütüphane olarak kullanılarak PyQt koduna entegre 

edilmiştir. Server başlatıldıktan sonra alıcılar için pencere açılıyor ve kullanılacak port ve host 

bilgileri girildikten sonra bağlantı sağlanıyor. Ardından iki alıcı birbirine mesaj gönderip 

alabiliyor. Şekil 57’de telemetri arayüzü gösterilmiştir. 
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Şekil 57– Telemetri Arayüzü 

 

8. Özgün Bileşenler 

Yarışma kapsamında geliştirilecek otonom araç için yapılan çalışmalarda KO-Drive takımı 

tarafından geliştirilen özgün yöntemler ve algoritmalar kullanılmıştır. Şerit takip sistemleri 

otonom araçların en önemli bileşenleridir. Şerit takip işlemi için şerit işaretlerinin başarılı bir 

şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

Geliştirilecek otonom araçta şerit işaretlerinin tespiti özgün bir yöntem ile sağlanmaktadır. 

[1]’de verilen derin öğrenme temelli şerit tespit yöntemi KO-Drive ekibinden Erkan OĞUZ, 

Ayhan KÜÇÜKMANİSA ve Oğuzhan URHAN tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem hali 

hazırda alanında saygın bir dergiye araştırma makalesi kapsamında yayınlanmak üzere 

gönderilmiş olup hakem incelemesindedir. 

 

Otonom Sürüş Başlangıç-Bitiş Noktası Tespiti için görüntü işleme temelli bir adaptif eşikleme 

yaklaşımı geliştirilmiştir. Trafik işareti levhası tespiti içinde ResNet mimarisini temel alan bir 

ağ yapısı oluşturulmuş ve bu ağ simülasyon ortamından alanın görüntülerin manuel 

etiketlenmesi ile oluşturulan eğitim seti ile eğitilmiştir. 

 

Takımın otonom sürüş amacıyla kullandığı bütün algoritmalar özgün olarak geliştirilmiş ya da 

mevcut yöntemler modifiye edilerek uyarlanmıştır. Örneğin şerit tespiti tamamen özgün bir 
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derin öğrenme temelli yöntem geliştirilmiş olup bu yöntemin literatürdeki yöntemlerden daha 

yüksek performans sergilediği gösterilmiştir 

 

9.Güvenlik Önlemleri 

Test aşamasında ve yarışma sırasında olası tehlikeli durumların tespiti için iki yöntem kullanı- 

lacaktır. İlk yöntemde Kamera-1’den alınan derinlik bilgisinden faydalanılacaktır. Derinlik 

kamerasından alınan bilgiler incelendiğinde aracın önünde belirli mesafeden yakın bir nesne 

tespit edildiğinde araç acil olarak durdurulacaktır. İkinci yöntemde ise Trafik İşareti Tespit ve 

Tanıma Algoritması tarafından belirlenen mesafen daha yakın bir nesne tespit edildiğinde araç 

acil olarak durdurulacaktır. Yapılacak saha testleri sonrasında 4 kenarına toplamda 8 adet 

ultrasonik mesafe ölçer sensör yerleştirilmesi değerlendirilecektir. Bu sensörlerden alınan 

veriyi gerçek zamanlı olarak yorumlayacak mikrodenetleyicili bir kart yapılacak ve aracın 

hızına bağlı olarak sensörlerden gelen mesafenin belirli limitin altında olması durumunda 

çarpmayı engelleyecek acil durma işlemi gerçekleştirilecektir. 

 

Çalışmalarımız hali hazırda laboratuvar ortamında gerçekleşmektedir. Güvenlik önlemlerine 

yönelik çalışmalar otonom araç kitinin tespitinden sonra netlik kazanacaktır.  

 

10.Test 

Yarışma kapsamında gerçekleştirilen ön tasarım raporu ve simülasyonu değerlendirmesinde 

ekibimiz ilk 10 arasında yer alarak ekiplere verilmesi planlanan otonom araç kiti almaya hak 

kazanmıştır. Ekibimiz yarışmanın asıl amacına ve kendi becerilerine uygun olarak otonom 

verilmesi planlanan otonom araç kitini almayı tercih etmiştir. Ancak otonom araç kitinin yapım 

aşamaları devam ettiğinden an itibariyle araç ile çalışma imkanı bulunamadığından geliştirilen 

algoritmaların araç ile test imkanı oluşmamıştır.  

 

Her bir sürüş algoritmasının test sonuçları ilgili konu başlığı altında detaylı gösterilmiştir. 

Özetlemek amacıyla Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9 sahadan alınan derinlik sensörü 

görüntülerini içermektedir. Şekil 10 otomobile takılarak görüntü alınan otonom araç üzerinde 

kullanılacak olan RealSense kamerasının yerleşimini göstermektedir. Bu görüntüler trafik 

işareti ve tabelaları tespiti ve şerit işareti tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Sahadan alınan 

örnek trafik işareti levhası görüntüleri Şekil 15’te, şerit tespit görüntüleri ise Şekil 16, Şekil 

20 ve Şekil 22’de verilmektedir.  
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Otonom araç kiti firması CADEM ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası Tablo 9’da verilen 

kontrol sinyallerinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen sinyaller Şekil 

31, Şekil 40, Şekil 41 ve Şekil 42’de gösterilmektedir. Bu kontroller otonom araç kitinin 

beklediği sinyal şekilllerine benzer şekilde simülasyon ortamında oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu sinyaller ile aracın sürüşünün otonom bir şekilde istenen hızda ve görevlerini yerine 

getirerek gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunu gösterir videoya 

https://www.youtube.com/watch?v=8aHX14B1Ucw linkinden erişilebilmektedir. 

 

Otonom araç üzerinde geliştirmeler yapmak ve otonom sürüş algoritmalarının test edilebilceği 

alan önemlidir. Bu alan için akademik danışmanımız Gebze-Kocaeli TOSB yerleşkesinde 

bulunan “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” için TOSB ile gerekli görüşmeleri sağlamış ve 

kullanım onayı alınmıştır. T3 vakfının aracı takımımıza tesliminin ardından hızlıca sensör 

entegrasyonlarını yapılarak testlerimizin ve kalan çalışmalarımızın bu alanda yapılması 

planlanmıştır.  
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