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1. Takım Organizasyonu 

 

Bu bölümde takımımız hakkında genel bilgilere, takımımızın organizasyon şemasına, iş 

paketlerine ve iş paketlerinden sorumlu takım üyelerimize dair bilgilere yer verilmiştir. 

 

1.1.Hakkımızda 
 

OTOBİL takımı; 2018’in şubat ayında yüksek verimli elektrikli otonom araç geliştirme 

faaliyetlerinde bulunmak üzere, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi 

desteğiyle kurulmuştur. Takımımız ilk senesinde kısıtlı zaman ve kısıtlı bütçeye rağmen büyük 

bir özveriyle çalışıp TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışlara uygun bir araç geliştirmiştir. Takımımız, 

Tübitak Efficiency Challenge Electric Vehicle 2018 yarışmasında otonom ve elektromobil 

kategorilerinde üniversitemizi temsil etmiştir. 

 

Yapay zekâ, görüntü işleme, sensör uygulamaları, haberleşme sistemleri, gömülü yazılım, 

elektrik- elektronik tasarım, aerodinamik tasarım, yürür aksam tasarımı, kompozit üretimi vb. 

alanlarda takımımız çalışmalarını sürdürmektedir ve yetkinliğini artırmaktadır. Takımımız 2019 

yılı itibariyle mekanik tasarımından üretimine, elektrik, elektronik ve yazılım tasarımlarıyla 

birlikte sıfırdan bir araç üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Takımımız 2019 Ağustos ayı itibariyle, 14 lisans öğrencisi ve 2 akademik danışman ile 

çalışmalarına devam etmektedir.  

 

1.2.Organizasyon Şeması 

 

Takımımızda bulunan birimler ve bu birimlerde görev alan üyelerimiz Şekil-1’de gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

Şekil 1.  OTOBİL Takımı Organizasyon Şeması 
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1.3.İş Paketleri ve İş Paketlerinden Sorumlu Üyeler 

 

Takımımız çalışmalarını planlanmış bir iş bölümüyle gerçekleştirmektir. Tablo 1’de iş paketleri 

ve iş paketlerinden sorumlu üyelere yer verilmiştir. 

 

 İş Paketi No İş Paketi Sorumlu Üyeler 

1 1 Literatür Taraması Tüm Takım üyeleri 

 2 

Nesne Tanıma Modelleri 

için Dataset Oluşturulması 

ve Verilerin Etiketlenmesi 

Ali ÖZCAN, Mehmet 

AĞCA, Beyza Nur KAYA 

 3 

Nesne Tanıma Modellerinin 

Geliştirilmesi ve Eğitilmesi 

Ali ÖZCAN 

 4 

LIDAR Sensörü 

Programlama 

Mehmet AĞCA, Beyza Nur 

KAYA, Ali ÖZCAN 

 5 

Otonom Araç Simülasyonu 

İçin Harita Modellenmesi 

Ali ÖZCAN 

 6 

Otonom Araç Simülasyonu 

İçin Veri Alma-Gönderme 

İşlemleri 

Mehmet AĞCA 

 

7 

 

Şerit Takibi ve Kamera ile 

Uzaklık Tespiti 

Algoritmalarının 

Geliştirilmesi 

Mehmet AĞCA, Beyza Nur 

KAYA 

 

8 

 

Haberleşme Sisteminin 

Geliştirilmesi 

Enes Halid ÜZÜLMEZ, 

Yağmur DERİCİ, Emre 

İRİŞ 

 9 

Park-Yolcu Alma-Yolcu 

İndirme Algoritmalarının 

Geliştirilmesi 

Ali ÖZCAN, Mehmet 

AĞCA, Beyza Nur KAYA 

 10 

Araç Kontrol Sistemi 

Geliştirilmesi 

Enes Halid ÜZÜLMEZ, 

Yağmur DERİCİ, Emre 

İRİŞ, Bekir DURMAZ 

 11 

Batarya Yönetim Sistemi 

Tasarımı ve Üretimi 

Emre İRİŞ 

 12 

Yerleşik Şarj Birimi 

Tasarımı ve Üretimi 

Kurtuluş ALTUN, Emre 

İRİŞ 

 13 

Araç İçin Aerodinamik 

Tasarımların Yapılması 

Muhammet Enes 

BAŞÜNAL, Hamdin 

ÖZDEN 

 14 

Kompozit Malzemeden Araç 

Üretimi 

Hamdin ÖZDEN, Ali 

ÖZCAN, Enes Halid 

ÜZÜLMEZ, Muhammed 

Berkay DİNLER 

 15 

Aracın Elektrik Aksamının 

Hazırlanması 

Kurtuluş ALTUN, 

Muhammet Zahid KOÇ, 

Enes Halid ÜZÜLMEZ, 

Serkan YAVUZ 

 16 

Tanıtım ve Sponsorluk 

Faaliyetleri 

Ali ÖZCAN, Cafer ULUÇ 

 17 

Test ve Revizyon Süreci 

 

Tüm Takım Üyeleri 

 

Tablo 1. İş Paketleri ve İş Paketlerinden Sorumlu Üyeler 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Bu bölümde ön tasarım raporumuzun genel değerlendirmesi, yapılan değişiklikler ve sebepleri, 

planlanan bütçe ve son bütçe arasındaki karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

 
2.1. Ön Tasarım Raporunun Genel Değerlendirmesi 

 

Takım olarak, ön tasarım raporunda odak noktamız daha çok simülasyon üzerineydi. Zorlu 

görevlerin olduğu ve şartnamede belirtildiği üzere, isterlerin karşılanmadığında elenme 

durumunun söz konusu olmasından dolayı o dönemki en büyük gayretimiz başarılı bir simülasyon 

hazırlamak ve sunmaktı. Nitekim takım sunumumuzda, başlangıç alanından başlayan ve otonom 

park ile sonlanan başarılı bir simülasyon gösterimini jüri önünde gerçekleştirdik. Simülasyon 

çalışmalarımıza ayırdığımız yoğun vakitten dolayı ön tasarım raporumuzu hazırlamak için yeterli 

süreyi bulamadık ve tam manasıyla çalışmalarımızı ifade edememiş olabileceğimizi tespit ettik.  

 

Ön tasarım raporunun teslim edildiği zaman diliminden, kritik tasarım raporunun teslim edildiği 

zaman dilimine kadar birçok alanda yoğun çalışmalarda bulunduk. Çalışmalarımız sonucunda ön 

tasarım raporunda yeteri kadar detaylandıramadığımız veya somutlaştırmadığımız birçok konuda 

önemli gelişmeler kaydettik. Aynı zamanda ilgili süreç içerisinde yapmış olduğumuz testler ile 

otonom araç sistemimizi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik değişimler uyguladık. 

 

2.2 Yapılan Değişiklikler ve Değişim Sebepleri 

 

Ön tasarım raporumuzda aracımızda sensör olarak sadece kameraları kullanacağımızı 

belirtmiştik. Yapmış olduğumuz testler sonucu sadece kamera ile görüntü alıp, görüntüyü 

işleyerek oluşturacağımız bir sistemin çevresel koşullardan fazlasıyla etkilendiğini 

deneyimledik. Dolayısıyla otonom araç sistemimize lazer darbeleriyle engel tespiti sağlayan bir 

LIDAR sensörü entegre etmenin daha doğru olacağına karar verdik. Aynı zamanda aracımızın 

şeritlerden çıktığında beton bariyerlere çarpmaması için de güvenlik önlemi olarak ilgili 

sensörü kullanmamızın önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. LIDAR sensörü için gerekli 

sponsorluk ve destek arayışlarında bulunarak, temmuz ayının (2019) ilk haftasında ilgili sensöre 

sahip olmuş ve üzerinde çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Nihai olarak aracımızda 4 adet 

kamera ve 1 adet LIDAR sensörü kullanacağız. 

 

Ön tasarım raporumuzda otonom sürüş algoritmalarımızı çalıştırmak için dizüstü bilgisayar 

veya Jetson TX2 Geliştirici Kiti kullanmayı planladığımızı belirtmiştik. Yaptığımız testler 

sonucu ekran kartı ve işlemcisi iyi düzeyde olan bir dizüstü bilgisayarın, Jetson TX2 kitinden 

daha iyi performans gösterdiğini tespit ettik. Bu sebeple otonom araç sistemimizde otonom 

sürüş algoritmalarımızı çalıştırmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar kullanacağız. 

 

Ön tasarım raporumuzda Tensorflow’un nesne tanıma modellerinden biri olan 

ssdlite_mobilenet_v2_coco modelini kullanacağımızı belirtmiştik. Yapmış olduğumuz testler 

ve donanım iyileştirmeleri sonucu Tensorflow’un nesne tanıma modellerinden biri olan 

ssd_mobilenet_v1_fpn_coco modelini kullanmaya karar verdik. İlgili modeli, etiketli veri 

setimizi ve eğitim optimizasyonlarımızı kullanarak eğittiğimizde daha iyi sonuçlar aldık. 

Dolayısıyla model değişimi uygulamayı tercih ettik. 

 

Ön tasarım raporunda ve simülasyon sunumunda Windows işletim sistemi üzerinde çalışan bir 

uygulama hazırlamıştık. Sistemimize LIDAR ve ROS eklemeleri yapıldıktan sonra Linux 

sistemine geçiş yaptık. ROS, Windows ya da Linux ortamında çalışan ara katman yazılımıdır. 

Windows işletim sistemiyle yaptığımız çalışmalarda yeterli verimi alamadığımız ve 

kullandığımız bazı kütüphanelerin Windows’ta bulunmaması nedeniyle çalışmalarımızı Linux-

Ubuntu ortamında geliştirdik. 

 

2.3 Bütçe Karşılaştırması 
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Ön tasarım raporunda planladığımız bütçe ile kritik tasarım raporunda planladığımız bütçede 

farklılıklar mevcuttur. Sıfırdan elektrikli otonom araç yapma deneyimini ilk defa yaşayan bir 

takım olarak, araç mekaniğinin oluşturulması hususunda ön göremediğimiz bazı ihtiyaç kalemleri 

ile karşılaştık. Elektronik alanda ise yerli tasarım ve üretim hedefiyle çalışmalar yürüttüğümüz 

batarya yönetim sistemi ve yerleşik şarj birimi sistemleri için de ekstra ihtiyaç kalemlerimiz de 

oluşmuştur. Yazılım alanında ise LIDAR sensörü, ekstra bütçe ihtiyacı doğurmuştur. 

İhtiyaçlarımızı karşılamak hususunda sponsorluk-destek faaliyetlerimiz, önemli gördüğümüz 

eşikleri aşmamızı sağlamıştır. Maddi zorlukları engel yerine aşılması gereken hedefler olarak 

görerek, Robotaksi-Binek Otonom Araç ve Efficiency Challenge yarışmalarında başarılı olmak 

için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

 

3. Araç Fiziksel Özellikleri 

 

Bu bölümde aracımızın fiziksel özellikleri tablo ve diyagramlarla otonom sürüş arayüzlerine 

odaklanarak özetlenmiştir. 

 

3.1. Temel Özellikler 

 

Aracımız takım üyelerimiz tarafından, yüksek verimli elektrikli otonom araç konseptinde 

tasarlanıp üretilmiştir. Aracın dış kabuk ve şasi üretiminde ağırlığı düşük ve mukavemeti yüksek 

olması sebebiyle karbon elyaf malzeme kullanılmıştır. Yürür aksam üretimde ise ağırlığına göre 

mukavemeti yüksek olan alüminyum malzeme tercih edilmiştir.  

 

Şekil 2 ve Şekil 3’te araç tasarımımız gösterilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 2 Aracın Önden Görünümü 
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Şekil 3 Aracın Arkadan Görünümü 

 

 

Aracımızın temel özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Özellik Değer 

Uzunluk 3450 mm 

Genişlik 1440 mm 

Yükseklik 1190 mm 

Tekerlek Sayısı 4 

Şasi Karbon Elyaf Malzeme 

Kabuk Karbon Elyaf Malzeme 

Yürür Aksam Alüminyum Malzeme 

Motor Fırçasız DC Motor 

Motor Sürücü Fırçasız DC Motor Sürücüsü 

Motor Gücü 0.5 kW (Nominal) 

Motor Verimliliği %94 

Batarya Lityum iyon 

Batarya Nominal Voltaj 59.2 V 

Maksimum Batarya Voltajı 67.2 V 

Batarya Nominal Gücü 1800 Wh 

Tablo 2 Araç Temel Özellikleri 
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3.2 Haberleşme Sistemi 

 

Aracımızın haberleşme sistemi Şekil 4’teki diyagramda özetlenmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4 Haberleşme Sistemi Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3.3 Güç Sistemi 

 

Aracımızın güç sistemi Şekil 5’teki diyagramda özetlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 5 Güç Sistemi Diyagramı 
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3.4 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

 

Uzaktan başlatma, uzaktan acil kapama ve tek yönlü bilgi alınma fonksiyonlarının gerçekleştiği 

kablosuz haberleşme sistemimiz, Şekil 6’taki diyagramda özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 6 Kablosuz Haberleşme Sistemi Diyagramı 

 

4. Sensörler 

 

Bu kısımda araçta kullanılacak olan nihai sensörlerimiz kameralar ve LIDAR hakkında bilgiler 

verilmiştir ve tercih nedenlerimiz açıklanmıştır. 

 

4.1. Kamera 

 

Aracımızda Intel firmasının RealSense D435 isimli derinlik ölçer kameralar [1] kullanılacaktır. 

Temel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Ortam Kapalı / Açık 

Derinlik Teknolojisi Aktif IR stereo 

Ana Intel® RealSense ™ 

bileşeni 

- Intel® RealSense ™ Görüntü İşlemcisi D4  

- Intel® RealSense ™ modülü D430 

Derinlik Görüş Alanı (FOV)  

(Yatay × Dikey × Çapraz) 

87 ° ± 3 ° x 58 ° ± 1 ° x 95 ° ± 3 ° 

Derinlik Akışı Çıkış 

Çözünürlüğü 

1280 x 720'ye kadar 

Derinlik Akışı Çıkış Kare 

Hızı 

90 fps'ye kadar 

Minimum Derinlik Mesafesi 

(Min-Z) 

0,1 m 
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Sensör Deklanşör Tipi Global Shutter 

Maksimum mesafe Yaklaşık. 10 metre; Kalibrasyona, sahneye ve aydınlatma 

durumuna bağlı olarak değişir 

RGB Sensörü Çözünürlüğü 

ve Kare Hızı 

1920 x 1080'de 30 kare / sn 

RGB Sensörü FOV  

(Yatay x Dikey x Çapraz) 

69.4 ° x 42.5 ° x 77 ° (+/- 3 °) 

Kamera Boyutu  

(Uzunluk x Derinlik x 

Yükseklik) 

90 mm x 25 mm x 25 mm 

Konektörler USB-C * 3.1 Gen 1 

Tablo 3 Intel RealSense D435 Temel Özellikler 

 

İlgili kamera modelini seçme sebeplerimiz ise; stereo özellikli bir kamera olması, uzaklık 

belirleyebilmesi, yaklaşık 10 metreye kadar menzile ulaşabilmesi, düşük ışık hassasiyetine ve 

yüksek çözünürlüğe sahip olması, düşük ağırlığa ve küçük boyutlara sahip olmasıdır. 

 

Araçta kullanılacak 4 adet kameradan 2 si aracın tepesinde sağ ve sol bölgede, diğer 2 kamera ise 

aracın ön bölgesinde yolu izleyecek şekilde konumlandırılacaktır. Aracın tepesinde bulunan iki 

kameradan gelen görüntüler üzerinden trafik levhaları ve trafik lambalarını tanıma algoritmaları 

çalışacaktır. Diğer kameralar ise şerit takibi ve diğer görevlerde kullanılacaktır. 

 

4.2. LIDAR 

 

Aracımızda Velodyne firmasının, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu veri sağlayan PUCK [2] isimli 

LIDAR sensörü kullanılacaktır. Temel özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

  

 Spefisikasyonlar 

Sensör 

• Time of flight mesafe ölçümü ve kalibre 

edilmiş yansıma özellikleri 

• 16 kanal 

• 100 metreye kadar efektif mesafe 

• Hassasiyet: +/- 3 cm (ortalama) 

• Çift dönüş 

• Görüş açısı (dikey): 30° (+15°’den -15°’e) 

• Açısal çözünürlük (dikey): 2° 

• Görüş açısı (yatay/azimuth): 360° 

• Açısal çözünürlük (yatay/azimuth): 0.1° – 0.4° 

• Dönüş hızı: 5 – 20 Hz 

• Kolay konfigürasyon için dahili web server 

Lazer • Class 1 – göze zararlı olmayan lazer 
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 Spefisikasyonlar 

• 903 nm dalgaboyu 

Mekanik / 

Elektriksel / Operasyonel 

• Güç tüketimi: 8 W (ortalama) 

• Besleme voltajı: 9 – 32 VDC (interface box ile 

voltaj regülatörü gelmektedir) 

• Ağırlık: 830 gram (kablaj hariç) 

• Boyutlar: 103 mm çap x 72 mm yükseklik 

• Şok dayanımı: 500 m/s² genlikli, 11 milisaniye 

boyunca 

• Titreşim: 5 Hz’den 2000 Hz’e, 3G rms 

• Çevresel koruma sınıfı: IP67 

• Çalışma sıcaklığı: -10°C’den +60°C’ye kadar 

• Depolama sıcaklığı: -40°C’den +105°C’ye 

kadar 

Çıkış 

• 0.3 milyon nokta/saniye 

• 100 Mbps Ethernet bağlantısı 

• UDP paketleri aşağıdakileri içerir: 

o Uzaklıklar 

o Kalibre edilmiş yansıma özellikleri 

o Rotation Angles 

 

Tablo 4 Velodyne PUCK Temel Özellikler 

 

Aracımızda ilgili lidar sensöründen 1 adet kullanılacaktır. LIDAR sensörü, aracımızın ön kaput 

bölümünün ortasında konumlandırılacaktır. Sadece kamera ile görüntü alıp, görüntüyü işleyerek 

oluşturacağımız bir sistemin çevresel koşullardan fazlasıyla etkilendiğini deneyimledik. 

Dolayısıyla otonom araç sistemimize lazer darbeleriyle engel tespiti sağlayan bir lidar sensörü 

entegre etmeyi tercih ettik. İlgili lidar modelini seçme sebeplerimiz ise; 3 boyutlu veri sağlaması, 

16 kanallı olması, düşük güç tüketimine sahip olması, düşük ağırlığa ve küçük boyutlara sahip 

olmasıdır.  

 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

5.1. Araç Kontrol Ünitesi 

Araç kontrol ünitesi olarak STMicroelectronics’in STM32F4-Discovery kartı [3] 

kullanılmaktadır. Kartın üzerinde STM32F407VGT6 32bit FPU çekirdekli ARM Cortex® -M4 

tabanlı 168 MHz’lik mikro denetleyici bulunmaktadır. Aracın BLDC ana motorunu analog 

sürebilmek için mikro denetleyicinin DAC portu kullanılmaktadır. Direksiyon ve fren 

motorundaki Etkinleştirme, yön ve darbe girişlerinden kontrol etmek için her biri için 3 er tane 

olmak üzere toplam 6 adet mantıksal çıkışı ataması yapılmıştır. Aracın çeşitli birimlerle 

haberleşmesi için toplam 3 adet UART ve 1 adet RS232 portu belirlenmiştir. Görüntü işlemesini 

yapan bilgisayar ile mikro denetleyici arasında RS232 haberleşme protokolü ile iletişim 

sağlanmaktadır. Bu haberleşme protokolünü seçmemizin sebebi uzun kabloda veri kaybı 

yaşatmaması ve RTS-CTS giriş-çıkışları sayesinde veri akışını rahatça kontrol etmemize olanak 
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sağlamasıdır. Araç kontrol kartından gelen verilerin ön taraftaki panele yazdırılmasında UART 

haberleşme protokolü kullanılmaktadır ve bunun içinde gerekli (RX-TX) çıkış-giriş atamaları 

yapılmıştır. Araç dışına aracın kritik verilerini (batarya gerilimi, batarya sıcaklığı, çekilen akım, 

anlık hız durumu vs.) aktarmak amacıyla kullandığımız RF modülü ile UART haberleşme 

protokolü ile haberleşmekteyiz. Son olarak BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile de UART hattı 

üzerinden haberleşmekteyiz. BMS ten bataryanın doluluk oranını, batarya gerilimini, batarya 

sıcaklığını ve bataryanın sağlık durumunu almaktayız. 

5.2 Kablosuz Haberleşme Sistemi 

Radyo frekansı haberleşmesi elektromanyetik dalgalar yoluyla gerçekleştirilir ve RF 

haberleşmede kablosuz veri iletişiminde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Biz de aracımızda 

kablosuz haberleşme olarak RF kullanıyoruz. Kullandığımız RF modülü Blusky markasının Blu-

R2 [4] modülüdür. Modülün temel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

• Besleme Gerilimi: 9-36VDC 

• RF Çıkış Gücü: Maksimum. 500mW / +27 dBm 

• RF Bant Genişliği: 250 KHz 869.400-869.650 Mhz (g3) 

• Çalışma Modu: Adresleme Modu 

• Topoloji: Yıldız Ağ Topolojisi 

• Data İletim Mesafesi: Maksimum. 8 Km 

• RF Haberleşme Hızı: 4800 Baud- 57.600 Baud 

 

Araç içinde ve dışında olmak üzere 2 adet modül kullanılmaktadır. Araç içindeki RF modülü ile 

araç kontrol kartı arasında UART haberleşmesi kullanılmaktadır.  

 

RF modülünün birinci işlevi aracın ilk harekete geçme komutu önce araç dışındaki modülden araç 

içindeki modüle göndermektir. Daha sonra bu komut araç içindeki modülden UART ile araç 

kontrol kartına iletilmektedir. Kontrol yazılımına göre bu komutla aracın ana motor sürücüsü 

bağlanmış olan DAC pini ile analog olarak sürülecek ve araç harekete başlayacaktır. 

 

RF modülünün ikinci işlevi de araç parkurda hareket halinde iken, araçta meydana gelen 

değişimleri dışarıdan izleyebilmek olacaktır. Araç kontrol ünitesinde bataryanın ve motorun 

sıcaklığı, bataryanın gerilimi ve akımı, aracın hızı gibi değerler hesaplanacak. Bu değerler yine 

aynı şekilde ilk olarak araç içindeki RF modülüne, oradan da araç dışındaki modüle iletilmektedir. 

Araç dışındaki RF modülünden de gelen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmaktadır ve hareket 

sırasında araçtaki değişimleri anlık olarak izlenebilmektedir. 

5.3. Kontrol Yazılımı 

Gerçek Zamanlı İşletim sistemi, donanım ile uygulama programları arasında bağlantı oluşturan 

bir sistem programıdır. İşletim sisteminin birincil görevi uygulama programlarının ihtiyaçlarını 

karşılamak için donanım kaynaklarının yönetimini sağlamaktır. Bunu aşağıdaki özellikleri 

sayesinde sağlarlar. 

• Çoklu Görev  

• Senkronizasyon 

• Kesme ve Olay Yönetimi 

• Giriş/Çıkış yönetimi 

• İç Görev İletişimi  

• Zamanlayıcı ve Clock  
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• Bellek Yönetimi 

Bir işletim sistemini gerekli kılan en önemli şey ise birden fazla işlemin ve programın aynı anda 

oldukça verimli bir şekilde mikro denetleyici tarafından çalıştırılmasını sağlamak ve bu işlemler 

arasındaki hafıza paylaşımını yönetmektir. Çünkü mikro denetleyici çalışma prensibi olarak aynı 

anda bir tane komutu işleyebilir.  

 

İşlemci komutları işlerken bir clock sinyaline ihtiyaç duyar. Bu sinyal her bir komutu işlemek için 

gereklidir. Doğal olarak ne kadar yüksek frekansta çalışırsanız o kadar hızlı işlem yaparsınız. 

Fakat frekans arttıkça enerji tüketimi artar ve sistemin stabilitesi azalacağından olumsuzluklara 

yol açar. Bu tür sorunlardan kaçınmak ve daha güvenilir bir sistem oluşturmak amacıyla kendi 

işletim sistemimiz için clock frekansımızı 32Mhz seçtik. 

 

Hızlı işlem yapmamızda asıl işe yarayacak olan şey, farklı işlemler yapan program fonksiyonlarını 

ya da programları aynı anda çalıştırabilmektir. Bu yüzden, işletim sistemlerinin temel amacı farklı 

programlar için bu işlemcinin sinyal frekansını bölerek programlar arasında paylaşımlı 

kullandırmaktır. 

  

Bundan dolayı araç kontrol ünitesi yazılımında Real Time Operating System (RTOS) 

kullanıyoruz. RTOS genel olarak gerekli bir süre içerisinde mantıksal olarak doğru sonuç elde 

edilmesi gereken gerçek zaman uygulamalarında ve gömülü sistemlerde kullanılmaktadır. 

Bizim aracımızda FreeRTOS kullanılmaktadır. Bu RTOS modeli lisansız ve ücretsiz olup tüm 

kullanıcılara açık bir şekilde kullanılabilmektedir. Aracın gömülü yazılımında öncelikle 

haberleşme portlarından gelen parsellenmiş verileri kayıpsız bir şekilde almak için bir görev 

parçacığı oluşturulmuştur. Bu kısımda Semaphore kullanımı sayesinde TCB(Task Control Block) 

başka bir görev parçacığının veri alınmasını kesmesine izin vermemektedir. Daha sonra gelen 

veriler isimlerine göre ayırt edilip (örneğin hiz=25) gerekli elektronik alt birime aksiyon verecek 

şekilde işlenmektedir. Fren ve direksiyona müdahale edecek verilerin filtrelenmesi için DMA 

(Direct Memory Access) Ring buffer kullanılmıştır. Filtrelemenin sebebi yarış esnasında daha 

yumuşak dönüşler yapmayı amaçlamak ve daha güvenilir bir şekilde veri çekebilmektir. Ana 

motoru sürmek için analog sinyal kullanılmıştır. DAC portu analog gerilim çıkışı 

sağlayabilmektedir.12 bit çözünürlüğündeki DAC portu sayesinde hassas bir şekilde motorun hız 

kontrolü yapılabilmektedir.  

 

Direksiyon yönetimi ve frenleme için kullanılacak motor için ise dijital çıkış pinleri kullanılıyor. 

Zamanlayıcılar ile de motor sürme işlemi yapılabilirdi fakat düşük frekanslarda çalışmak daha 

verimli olduğu için böyle bir çözümlemeye gidilmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi haberleşme 

protokolü olarak UART ve RS232 kullanılıyor. UART hatları BMS ten veri çekmek, RF 

modülüne veri göndermek (Aracın kritik verileri) ve ön panele veri göndermek için kullanılıyor. 

RS232 hattı ise görüntü işleme birimi ile haberleşme sağlayıp aracın motorlarının vermesi gereken 

aksiyonu belirleyen verileri yollamaktadır. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

6.1. Nesne Tanıma Algoritmaları 

 

Derin öğrenme alanında uzunca bir literatür araştırması yaptıktan sonra elde ettiğimiz birikimleri 

artırmak amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunduk. Yarışma kurallarının açıklanması ile trafik 

levhalarını ve trafik lambalarını algılayabilmek için bu alandaki birikimlerimizi kullanmaya 

başlamak amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık.  

 

Öncelikle Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme) kavramı üzerinde yoğunlaştık. Bu 

öğrenme biçiminde modellerin, bulunduğu çevredeki nesneleri ayrı ayrı öğrenmek yerine tüm 

çevreyi öğrendiğini gözlemledik. Bu yaklaşım ile sabit bir çevreden oluşan bir alanda veya 
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simülasyonda çok başarılı sonuçlar alabileceğimizi öngördük ancak yarışmada bu yaklaşımı 

izleyemeyeceğimizi tespit ettik.  

Yarışma öncesi asıl yarıştaki parkurda denemeler yapmak ve veri toplamak gibi bir imkânımız 

olmadığından dolayı ve yarışma parkurunun değişkenlik gösterebileceğinden dolayı bu yaklaşımı 

kullanmama kararı aldık. 

 

 Nesneleri ayrı ayrı tespit edebilen yaklaşımları araştırmaya başladık. Gözetimli Öğrenme 

(Supervised Learning) yaklaşımı üzerinde durarak birçok araştırma yaptık. 

 

Araştırmalarımız sonrasında Tensorflow’un nesne tanıma modelleri üzerinde yoğunlaştık. Bu 

modellerle her bir nesneyi ayrı ayrı tespit edebileceğimizi gözlemledik. Yarışma konseptimiz göz 

önüne alındığında nesne tanıma modelimizin gerçek zamanlı tanımada hızlı çalışması ve mümkün 

olduğu kadar yüksek doğrulukta tanıma yapması gerektiğini belirledik. Bu bağlamda tablo 5’te 

yer alan kendi veri setleriyle eğitilmiş modellerin her birini gerçek zamanlı olarak test ettik.  

 
Tablo 5 Tensorflow Nesne Tanıma Modelleri [5] 

 

Modelleri doğruluk ve hız bakımından karşılaştırdık. Amacımız ise tabloda verilmiş olan değerleri 

doğrulamak ve test etmektir. 

 

Yaptığımız testler ve tablodaki veriler ışığında, çalışmalarımızda ssd_mobilenet_v1_fpn_coco 

modelinin kullanılmasına karar verdik. 

 

Trafik işaretleri ve trafik lambalarını algılayabilen nesne tanıma modeli geliştirmek üzere ilgili 

modeli eğitebilmek için çalışmalara başladık. 

  

Öncelikle modeli eğitebilmek için veri seti hazırlamamız gerekiyordu. Veri setini hazırlarken 4 

farklı veri edinme şekli kullandık. İlk olarak internette hazır bulunan trafik levha ve lambaları 

resimleriydi. Şekil 7 ve Şekil 8 ve Şekil 9’da örnek resimler gösterilmiştir. 
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Şekil 7 Girilmez Levhası            Şekil 8 Kırmızı Işık                     Şekil 9 Park Edilmez Levhası 

 

 

İkinci olarak ise çevremizdeki yollarda bulunan trafik levha ve lambalarının fotoğraflarını çektik. 

Şekilde 10 ve Şekil 11’de örnek fotoğraflar gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 Sola Dönülmez Levhası          Şekil 11 Dur Levhası 

 

 

Üçüncü olarak izlediğimiz yol ise; levhaların renkli çıktıları alıp, levha şeklinde kestiğimiz 

mukavvalara yapıştırdık. Sonrasında kampüsümüzdeki belirli alanlara yapıştırarak veya elimizde 

tutarak fotoğraflar çektik. Şekilde 12 ve Şekil 13’te örnek fotoğraflar gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 12 Azami Hız 20 Levhası   Şekil 13 Sağa Dönülmez Levhası 

 

 

Son olarak ise otonom araç simülasyonumuzdan aldığımız ekran görüntülerini veri setimize 

ekleyerek, veri setimizi tamamladık. Simülasyondan aldığımız ekran görüntüleri Şekil 14 ve Şekil 

15’te örnek olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 14 Girilmez Levhası Ekran Görüntüsü                 Şekil 15 Park Levhası Ekran Görüntüsü 

 

Veri setimizi tamamladıktan sonra verilerin %80’ini train klasörümüzde, %20’sini ise test 

klasörümüzde kullanılmak üzere iki bölüme ayırdık. 

 

Oluşturduğumuz veri setindeki resimlerin her birini LabelImg [6] programında etiketledik. 

Etiketlenme sonucu her bir resim dosyası için bir adet .xml dosyası oluştu. Oluşan dosyaları önce 

test.csv ve train.csv dosyalarına dönüştürdük. Ardından ise .csv dosyalarını .record dosyalarına 

dönüştürerek eğitimde kullanılmaya hazır hale getirdik. 

 

Modelin eğitim dosyaları üzerinde çeşitli değişiklikler ve optimizasyonlar yaptık.  

  

İlgili model default olarak Veri Artırma (Data Augmentation) kullanıyordu ve bu yöntemde resim 

boyutlarını değiştirmenin yanında resimleri döndürme işlemini de gerçekleştiriyordu. Bu durumun 

birbirinin simetriği olan trafik levhalarının tespitinde sorun yarattığını tespit ederek ilgili yöntemi 

eğitim dosyasından çıkardık. 

 

Eğitim esnasında Data Augmentation yapılmayacağından Aşırı Uyum (Overfitting) problemi 

yaşamamak için modelin eğitim dosyasındaki default olarak False verilmiş Dropout değerini True 

yaptık.  

 

Eğitim sürecinde loss değerlerini gözlemleyerek, oluşturduğumuz modeli 100.000 adım eğittikten 

sonra sonuçları gözlemledik. Eğitilmiş modelimizi simülasyonumuzda ve kameralarımızda test 

ettik. 

 

Yarışa kadarki süreçte modelimizin tanıma kabiliyetini artırıcı düzenlemeler yapmaya devam 

ederek optimum düzeyde bir eğitim gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.  

 

6.2. LIDAR Sensörü ile Engel Tespiti ve Yön Tayini Algoritmaları 

 

ROS (Robot Operating System) [7], robot yazılımı geliştiricileri için işletim sistemi sağlayan bir 

yazılım iskeletedir. ROS, ismi robot işletim sistemi olmasına rağmen gerçek bir işletim sistemi 

değildir. İçerisinde barındırdığı kütüphaneler ve araçlarla robot uygulamaları geliştirmeyi 

sağlayan bir yazılım sistemidir. ROS, Windows ya da Linux ortamında çalışan ara katman 

yazılımıdır. Windows işletim sisteminde çalışmalarımız üzerinde yeterli verimi alamadığımız için 

çalışmalarımızı Ubuntu ortamında geliştirdik. 

 

ROS’un çalışma mekanizması yayın yapma ve abone olma modeli şeklindedir yani 

publisher/subscriber paradigması üzerine kuruludur. Hazırlanan robot davranışları node(düğüm) 

adı verilen program parçaları üzerinden simülasyon programına gönderilir (publish), hareketi için 

gerekli verileri çevreden alınır (subscribe). Bir ROS sistemi bu modeli kullanarak düğümler 

arasında haberleşmeyi sağlar. Düğümler hesaplama işlemi yapabilen ve elde ettikleri verileri 

başlıklar altında yayınlayabilen veya başka bir düğümün yayınladıkları verileri başlıklara abone 

olarak edinebilen birimlerdir. Düğümlerin haberleşmesini sağlayan rosmaster ağ tabanlı XML-

RPC bir sunucudur. 
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ROS sistemini lidardan aldığımız verileri anlamlandırmak için kullandık. Kullandığımız LIDAR, 

3 boyutlu bir sensör olmasından dolayı bir taramada 3600 uzaklık, 3600 yoğunluk ve çok sayıda 

zaman, açı, yükseklik gibi bilgileri, toplamda 1248 byte’lık bir boyutta veri paketi olarak UDP 

Protokolü üzerinden belirli port numarasına göndermektedir. Ancak ortaya çıkan bu ham veriyi 

olduğu gibi kullanamamaktayız. LIDAR sensöründen gelen bu paket dizisini önce ROS 

ortamındaki Point Cloud (Nokta Bulutu) olarak adlandırılan bu nokta yığına dönüştürmekteyiz. 

Bu veriyi LIDAR sensörünün etrafındaki engellere göre görselleştirme ortamı olarak da 

kullanabilmekteyiz. Daha sonra bu veri ayrı bir ROS çalışma ortamında açı, yoğunluk, derece gibi 

bilgilerin olduğu lazer tarama verisine dönüştürülür. Bu işlemden sonra elimize işleyebileceğimiz 

menzil ve yoğunluk değerleri geçer. Bu aşamada elimizdeki lazer tarama verisinde bulunan 

yoğunluk bilgisini, araç etrafındaki engellerin ne olduğunu ayrıt etmek için kullanmaktayız. 

Yoğunluk değeri belirli bir miktardan fazla olan engelleri bariyer, daha az değerdekileri ise diğer 

engeller (tabela, trafik ışığı vb.) olarak ayırmaktayız. 

 

Yarış sırasında aracın yönlendirilmesi için önemli olan veri ise açı değerine göre erişebildiğimiz 

ranges dizisidir. Bu dizi içerisinde 3600 adet uzaklık verisi bulunmaktadır. Aracın ön bölgesindeki 

engellerle ilgilendiğimiz için 180 dereceye karşılık gelen 1800 veriyi ön sağ ve ön sol olarak 2 

parçaya bölmekteyiz. Bu yüzden LIDAR sensörünün uygun konumlandırılması sonrasında, 

arayüzünden gerekli ayarlamaları yaparak 0-180 derecelik alanda tarama gerçekleştiriyoruz. 

Yapılan gerekli işlemlerden sonra elde ettiğimiz lidar verisini oluşturduğumuz ROS ortamı 

sayesinde kendi yazdığımız publisher ve subscriber kodlarıyla alıp, engeller arasında biri sağda 

biri solda olmak üzere araca en yakın 2 noktayı tespit edip, yoğunluk değerlerine göre engelin 

bariyer olduğu anlaşıldığında, aracın bu iki engel arasında ortalama bir noktada kalmasını 

sağlıyoruz ve herhangi bir şerit tespiti yapılamadığı durumlarda bariyerlere yaklaşmasının önüne 

geçmiş oluyoruz. Ayrıca dönüş kararı aşamasında sağ ve sol olarak ayrılan bu verilerde kendi 

içinde bölünerek engellerin konumunun daha hassas şekilde tespit edilmesi sağlanmış ve buna 

göre dönüş değerinin büyüklüğü ayarlanmıştır. 

 

6.3 Şerit Takibi Algoritmaları 

 

OpenCV [8] kütüphanesi ile hazırlamış olduğumuz şerit takibi algoritmasının, kameradan görüntü 

alındıktan sonraki işleyişi 6 başlık altında anlatılmıştır. 

 

6.3.1. HSV/HSL Renk Dönüşümü 

 

Bu yöntem ile kameradan gelen orjinal görüntünün RGB renk skalası yerine HSV/HSL renk 

skalasına dönüştürülerek, beyaz ve sarı renklere sahip şeritlerin daha kolay tespit edilmesi 

sağlanmıştır. Görüntü üzerinde tespit edilen sarı ve beyaz renkler boş bir görüntü üzerinde 

noktalar ile belirlenmiştir. İstenmeyen renklerdeki nesneler görüntüden atılmış olur. Bu yöntem 

özellikle şeritlerin görünürlüğü bozulmuş yollarda daha güzel sonuçlar vermesinden dolayı 

algoritmaya eklenmiştir. Şekil 16’da HSV/HSL renk dönüşümü örneği gösterilmiştir. 
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Şekil 16 HSV/HSL Renk Dönüşümü 

 

6.3.2. Canny Edge Detection ile Kenar Tespiti 

 

Bu yöntem kendi içinde 3 ayrı adıma sahiptir. İlk olarak önceki adımda oluşan görüntü gri renk 

formatına dönüştürülür. Sonra Blur Efekti ile parazitler temizlenir, yani az sayıdaki nokta 

toplulukları görüntüden atılır. Ardından Canny fonksiyonu ile büyük renk değişimlerine(gradyan) 

sahip pikseller üzerine 255 renk değerinde noktalar çizilir. Dolayısıyla yollardaki şeritler renk 

değişimi sayesinde, noktalar ile işaretlenmiş olur. Şekil 17’de Canny Edge Detection ile kenar 

tespiti örneği gösterilmiştir. 

 
Şekil 17 Canny Edge Detection ile Kenar Tespiti 

 

6.3.3. Region of Interest Yöntemi ile Gerekli Bölgeyi Kırpma 

 

Canny algoritmasından dönen resimden, gereksiz alanları (hava, yol kenarı vb.) çıkarmak ve görüş 

açımıza yalnızca şeritleri dahil etmek için, belirli noktalardan bir poligon çizilir. Bu poligon 

orijinal resim ile AND işlemine sokularak ilgilenilen bölge kırpılmış olur. Poligonun noktaları ise 

kameramızın açısına göre seçilir. Şekil 18’de Region of Interest yöntemi ile gerekli bölgeyi 

kırpma örneği gösterilmiştir. 
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Şekil 18 Region of Interest Yöntemi ile Gerekli Bölgeyi Kırpma 

 

6.3.4. Hough Line Yöntemi ile Çizgi Tespiti 

 

Bu adımda kırpılmış bölge üzerindeki noktalar, verilen parametrelere göre birleştirilerek yeni 

çizgiler üretilmiş olur. Bu çizgiler yine şerit üzerinde toplanan noktalardan oluşur. Etrafta kalmış 

az sayıda noktalar var ise onlar çizgi oluşturmaya yetmeyeceğinden silinmiş olur. Şekil 19’da 

Hough Line yöntemi ile çizgi tespiti örneği verilmiştir. 

 

 
Şekil 19 Hough Line Yöntemi ile Çizgi Tespiti 

 

6.3.5. Çizgilerden İki Şerit Oluşturma 

 

Bir önceki yöntemde oluşan çok sayıda çizgilerin eğimleri, doğrunun eğimi yöntemi ile 

hesaplanarak ortalama eğim değerleri bulunur. Eğimin pozitif ve negatif olma durumuna göre sağ 

ve sol çizgiler ayrı ayrı hesaplanır. Ortalama eğim değerleri ve y1, y2 değerleri kullanılarak, 

tahmini x1 ve x2 değerleri bulunur. O noktalarda sağ ve sol olarak 2 adet çizgi çizilir. Bu çizgiler 

yoldaki şeritler olarak kabul edilir. 

 

6.3.6. Orta Noktayı Bulma 

 

Yoldaki sağ ve sol şerit tespit edildikten sonra, 2 şeridin üzerine x1 ve x2 değeri sabit birer düz 

çizgi çizilir. Bu çizgilerin x değerleri toplamının yarısı alınarak orta noktaya bir düz çizgi daha 

çizilir. Bu çizgi şeritlerin ortasını belirtir. Ardından kameramızdan gelen görüntünün x ekseninde 

orta noktası alınarak, ekranın alt noktasından şeritlerin ortasındaki düz çizgiye ulaşana kadar bir 

düz çizgi daha çizilir. Kamera açısı sabit kalacağından bu çizginin konumu değişmeyecektir. 

Şeritlerin ortasındaki çizgi ise arabanın gidişine ve şeritlerin konumuna göre sağa veya sola 

kayabilir. Bu kaymalarda, altta bulunan ekran ortasındaki çizgi ile birleşmesini sağlayacak yatay 

bir çizgi çizilir. Bu çizginin konumuna göre solda ise sağa dönmemiz, sağda ise sola dönmemiz 
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gerektiği bilgisini almaktayız. Çizginin x eksenindeki genişliğine göre dönüş miktarımızın 

büyüklüğünü ölçmüş oluyoruz. Bu yöntem sayesinde aracın şeritlerin ortasında ilerlemesi 

sağlanmıştır. Şekil 20’de orta noktayı bulma örneği verilmiştir. 
 

 
  Şekil 20 Orta Noktayı Bulma 

 

7. Sistem Entegrasyonu 

 

Bu bölümde aracımızın sistem entegrasyonu nasıl gerçekleştirdiğimize dair bilgiler yer 

almaktadır. 

 

7.1 Genel Bakış 

 
Aracımızda bulunan 4 adet kameradan alınan görüntüler şerit takibi ve nesne tanıma 

algoritmalarımızda işlenmektedir. Aynı zamanda aracımızda bulunan 1 adet LIDAR sensöründen 

alınan veriler engel tespiti ve yön tayini algoritmalarımızda işlenmektedir. 

 

LIDAR ve kamera sensörlerinden gelen verilerin bir arada çalıştırılması sağlanırken öncelikli 

olarak LIDAR verileri değerlendirilmektedir. Bu verilerden çıkardığımız sonuç ile yolun ortasına 

yakın bir bölümde konumlandığımızı anladığımızda şerit takibi ile daha düzgün bir sürüş 

gerçekleştirilmektedir. Şerit olmayan noktalarda yine LIDAR verileri kullanılmaktadır. Bu şekilde 

iki verinin bir arada kullanılması sağlanmıştır. 

 

Algoritmalarımızda işlenen veriler sonucunda belirli çıktılar oluşmaktadır. Oluşan çıktılar; aracın 

hangi hızda gitmesi gerektiğini, anlık olarak hangi yöne dönmesi gerektiğini, yarışma 

şartnamesinde yer alan görev aksiyomlarının uygulanmasını ve acil durumlar tespitini sağlar.  

 

İlgili çıktılar önce bilgisayarın COM portuna gelmektedir. Daha sonra da RS232 aracılığıyla araç 

kontrol ünitesine aktarılmaktadır. Araç kontrol ünitesi motor sürücüleri bağlantısıyla ana motora, 

direksiyon motoruna ve fren motoruna bağlıdır. Aynı zaman da ön paneldeki ekrana, batarya 

yönetim sistemine ve kablosuz haberleşmeyi sağlayacak RF modülünü de bağlıdır. COM 

portundan gelen veriler mikro denetleyicinin RTOS temelli algoritmasında işlenmektedir. 

Parsellenmiş veriler öncelikle UART ve RS232 hatlarından veri alan iş parçacığında parçalara 

ayrılmaktadır. Bu veri alma işlemi gerçekleşirken semaphore koruması sayesinde herhangi başka 

bir iş parçacığını kesme yapmamaktadır. Bu iş parçacığı bittikten sonra verilerin işlemesini 

yapacak iş parçacıkları devreye girmektedir. Buradan işbirlikçi(cooperative) olarak tasarlanmış 

bir RTOS’a sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. Alınan veriler parçalandıktan sonra başlığına göre 

hangi çevresel elektronik birimlere gönderileceğini belirleyen bir görev parçacığı daha 
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bulunmaktadır. Verilerin nereye gönderileceği belirlendikten sonra öncelik sırasına göre veriler 

ilgili alt elektronik çevresel birimlerine aksiyon verdirmektedir. Örneğin aracın direksiyonun sağa 

10 derece dönmesini gerektiren bir veri geldiğinde direksiyona bağlı motorun sürücüsünün darbe 

(Pulse) girişi tetiklenmektedir. Aracın ana motorunu, direksiyonunu ve frenine aksiyon verecek 

veriler ikinci en önceliklidir. Daha sonra batarya yönetim sisteminden gelen veriler önceliklidir.  

Son olarak ön paneldeki ekrana gönderilen veriler ve RF modülü üzerinden araç dışındaki RF 

modülüne gönderilen veriler önceliklidir. Fakat hepsinden öncelikli veriler ise araç dışından 

başlatma komutunu vereceğimiz ve aracı ani bir durumda durduracağımız için RF hattı üzerinden 

araca gelen verilerdir. Burada sistemin elektriksel enerjisini kesmek için henüz DC-DC düşürücü 

çeviricilere bile gelmeden önce kontaktör bulunmaktadır. Araç kontrol sisteminde batarya 

sıcaklığı 60 dereceyi aştığında sirenin 2 metre uzaktan duyulmasını sağlayan bir iş parçacığı da 

bulunmaktadır. Bu iş parçacığı sadece batarya yönetim sisteminden gelen sıcaklık verisi, 60 

derecenin üstünde olduğunda aktifleşmektedir. Bunlar dışında aracın üzerinde araç kontrol 

sistemine doğrudan bağlı olmayan elektronik sistemlerde bulunmaktadır. Bunlar ön ve arka farlar, 

batarya soğutma sistemi, silecek, sigorta ve DC-DC düşürücü çeviriler olarak sıralanabilir. Bu 

birimlerden batarya soğutma sistemi ve ön-arka ledler ön paneldeki butonlar yardımıyla kontrol 

edilebilmektedir. Aracın bataryasının sıcaklığı ölçmek için NTC ( Negative Temperature 

Coefficient) tipi direnç kullanılmıştır. Bataryanın üç farklı kritik bölgesine yerleştirilen NTC tipi 

dirençler sıcaklık değiştikçe farklı direnç değerleri almaktadır. Bu değerler batarya yönetim 

sisteminin içinde bulunan mikro denetleyicinin ADC portundan okunmaktadır. Daha sonra 

okunan veri sıcaklığa dönüştürülüp araç kontrol sistemine gönderilmektedir. 

 

7.2. Ring Buffer Kullanımı 

 

Görüntü işleme algoritmasının ürettiği veriler, UART hattından okunurken üst üste bindiği için 

aracın yanlış tepkiler vermesine sebep olduğunu gözlemledik. Örneğin bazı kaçırılan veriler aracın 

yolda kalmasını engelliyordu. Bu yüzden veri akışının kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyordu. 

Yani hem veriler üst üste gelmemeliydi hem de tamamı alınmalıydı. UART hattına bağlı DMA’yı 

genişleterek veri alma havuzunu büyütebilirdik. Fakat bu da paket halinde alınan verilerin başka 

bir yerde işlenmesinden, silinip tekrar alınmasına kadar geçen sürenin artmasına sebep olarak 

diğer veri paketlerini kaçırmamıza sebep olacaktı. Bu yüzden sorunun farklı bir şekilde çözülmesi 

gerekiyordu. 

 

Araştırmamız sonucunda bulduğumuz örneklerden yola çıkarak boş kanal tespiti (IDLE Line 

Detection) yöntemi ve DMA kullanarak ring buffer vasıtasıyla UART’dan dengelenmiş bir şekilde 

istediğimiz verileri alabildik. 1 baytı okumak için geçen süre içinde alınan bayt RX bacağında veri 

olmaz ise boş olan hat RX hattı olarak algılanır. DMA akışını manuel olarak devre dışı 

bıraktığımızda akış kontrol kaydında da etkinleştirme biti devre dışı bırakılır ve DMA, aktarım 

kesmesini çağırmış olur. Bu işlemden sonra DMA akışındaki NDTR (Number of Data to Transfer 

Register) kaydını okuyarak aldığımız bayt sayısını öğrenebiliriz. Bundan sonra RX hattı boş 

konumundan çıkana kadar DMA aktifleştirilmez. Tekrar veri gelmeye başladığında DMA manuel 

olarak aktifleştirilir ve böylece eleman sayısı dinamik olarak değiştiğinde bile okunan veriler üst 

üste binmez ve veri kaybı olmaz. 
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8. Özgün Bileşenler 

 
Otonom araç sistemimizin özgün bileşenleri aşağıda listelenmiştir. 

 

 

• Test ortamında kullanmak üzere hazırlamış olduğumuz otonom araç simülasyonu 

 

• Şerit takibi için yön tayini algoritmaları 

 

• LIDAR sensörünün ürettiği verileri anlamlandıran ve yön tayini sağlayan algoritmalar 

 

• Derin öğrenme kullanılarak geliştirilen nesne tanıma modellerinin kullanılması ve eğitim 

optimizasyonlarının sağlanması 

 

• Otonom park modu için geliştirilen algoritmalar 

 

• Otonom yolcu-alma indirme görevleri için geliştirilen algoritmalar 

 

• Step motorların konum bilgisine bağlı olarak hareketini sağlayan algoritmalar 

 

• UART haberleşmesinde Ring Buffer kullanımı  
 

• RTOS sayesinde konumlandırdığımız görevlerin birbirleriyle senkronize çalışmasını 

sağlayan algoritmalar 

 

• Yerli tasarım ve üretim batarya yönetim sistemi 

 

• Yerli tasarım ve üretim yerleşik şarj birimi 

 

• Özgün aerodinamik araç tasarımı 
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9. Güvenlik Önlemleri 

 
Takımımız Efficiency Challenge yarışmasına da katılacak olup ilgili yarışmanın da tüm güvenlik 

isterlerini karşılayacaktır. 

 

Batarya paketimiz aracın arka iç bölümüne yerleştirilecektir ve batarya kutusu aracılığıyla kısa 

devre ve sızıntıdan korunacaktır. Batarya kutusunun içerisi yalıtkan bir malzeme olan PVC ile 

kaplanacaktır. Batarya kutusu aracın tabanında sağlam bir noktaya yerlerinden oynamayacak 

şekilde sabitlenecektir. Aracımızda takımımız tarafından tasarlanıp üretilecek olan Batarya 

Yönetim Sistemi (BYS) kullanılacaktır. Sistem güvenlik isterlerinin tamamını karşılayacak 

şekilde üretilecektir ve araca yerleştirilecektir. 

 

Aracımız, düşük voltajlı elektrik aksamının standardizasyonu ve kullanımıyla ilgili olarak ulusal 

yetkililerce konulmuş kurallara uygun olarak üretilecektir. 

 

Batarya ile enerji tüketen birimler arasındaki her türlü elektrik bağlantısı, kıvılcım çıkarmayan, 2 

adet devre kesici (üstten basmalı acil enerji kesme anahtarı/acil stop) ile kesilebilecektir.  

 

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

(sigorta vb.) korunacak ve aracımızda çıplak kablo kullanılmayacaktır. Kablo demetleri uygun 

şekilde kelepçelenecektir. 

 

Aracımızdaki fren sistemi tüm kurallara uygun şekilde kullanılacaktır. Ayrıca aracın arka 

bölümünde kırmızı ışık veren stop lambası, kurallara uygun biçimde kullanılacaktır.  

 

Aracımızda 2 fonksiyonlu Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS) yer alacaktır. Uzaktan acil 

durma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapacaktır. 

 

Aracımızın dış kabuk üretiminde yüksek mukavemete sahip karbon elyaf kullanılmıştır. 

 

 

 

10. Test 

 
Bu kısımda araca uygulanan ve uygulanması planlanan test senaryoları hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

 

Aracımızda kullanılan kameraların ve şerit takibi algoritmasının gerçek ortamda test edilmesi için 

okulumuzdaki boş bir alanda kendi imkanlarımızla bir parkur oluşturduk. Bu parkur üzerinde 

%100 otonom sürüş testi gerçekleştirdik. Aracımız sıfır müdahale ile belirlenen şeritler arasında 

kalarak ve şeridi takip ederek parkuru başarılı bir şekilde tamamlamıştır. 

 

Engel tespiti ve yön tayini için kullandığımız LIDAR sensörünü, geliştirdiğimiz algoritma ile yarış 

parkuruna benzer bir şekilde hazırlamış olduğumuz simülasyon ortamında denedik. İlk olarak 

ROS komutuyla aldığımız LIDAR verisini, kendi hazırlamış olduğumuz dinleyici node ile 

kullandık. Alınan LIDAR verisindeki sonuçların doğruluğunu kontrol ettikten sonra oluşturulan 

basit bir simülasyon ortamında aracın yönlendirilmesi için yazılan algoritmamızı test ettik. 

Simülasyon ortamındaki araç, istenildiği gibi kendisini yolun ortasında konumlandırarak ve 

gerekli dönüşleri gerçekleştirerek başarılı bir şekilde parkuru tamamlamıştır. Şekil 21 , Şekil 22 

ve Şekil 23’de örneği gösterilmiştir. 
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Şekil 21 Simülasyon Ortamı 

 

 
Şekil 22 Simülasyon LIDAR Verisi 

 

 
Şekil 23 Gerçek Ortam LIDAR Verisi 
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Yarışa kadarki süreçte, otonom yarış için belirlenen parkurun muadili olacak bir test ortamı 

hazırlayacağız. Bu parkur üzerinde 4 farklı test senaryosu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 

senaryoların ilkinde sensör olarak sadece kamera kullanılacak ve aracımız şerit takibi 

algoritmasına göre hareket edecektir. İkinci senaryoda sensör olarak LIDAR kullanılacak ve 

LIDAR için geliştirilen yön tayini algoritması test edilecektir. Diğer bir test senaryosunda ise 

sensör olarak LIDAR ve kamera cihazları bir arada kullanılacaktır. Son olarakta hazırlanan 

parkura trafik levhalarının yerleştirilmesiyle, aracımızın yarış öncesi son testlerini 

gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

 

Sunumunu gerçekleştirdiğimiz simülasyon üzerinde, aracı yerden belli bir yükseklikte tutarak 

denetleyicimize simülasyon üzerindeki aracın konum bilgisine uygun parametreleri UART 

haberleşmesiyle gönderdik. Denetleyiciye gelen bilgileri sürüş algoritmamıza uygun bir şekilde 

analiz ederek, aracımızın ön aksamında bulunan step motoru yönlendirdik. Step motordan 

direksiyona bağlı bir dişli sayesinde de araç tekerlerini yarış parkurundaki virajları dönecek 

şekilde simüle ettik. 
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