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1. Takım Organizasyonu 

 

Takım organisazyonu takım üyelerinin ilgi alanları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Takım 

üyelerinin bilgi, beceri ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak takım hiyerarşisi içerisinde 

görevlendirilmiştir. Takım hiyerarşisi Şekil 1 de görülmektedir.  

 

 
Şekil 1 Takım hiyerarşisi 

 

Takım üyeleri ilgili birimlere bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda aktarılmıştır. Takım üye-

lerinin güncel listesi Tablo 1 de verilmektedir. 

 

Tablo 1 Güncel takım listesi 

AD SOYAD TELEFON BOLUMU 

SI-

NIF TC NO E MAIL 

DOGUM 

TARIHI 

ABDULHAMIT SEVGI 5522473001 

MEKATRONIK 

MUH. A.B.D   39394535584 abdulhamit@hotmail.com  23.09.1992 

MUSA MATLI 5354358376 

MEKATRONIK 

MUH. A.B.D   32617794492 matlimusa@gmail.com 9.06.1994 

ENES YİĞİT 5457242478 

MEKATRONIK 

MUH. A.B.D   43543674062 ygtenes44@gmail.com 28.03.1994 

ABDULKADIR KULU 5347420914 

MEKATRONIK 

MUH. A.B.D   56584196554 kullukadir@gmail.com 16.10.1994 

IBRAHIM ELMAS 5343132816 

MEKATRONIK 

MUH. A.B.D   10802312300 

ibrahimel-

mas94@gmail.com 14.09.1994 

HASAN DEMİR 5444294401 

BİLGİSAYAR 

MÜH. A.B.D.   26309235066 hsndmr5044@gmail.com 25.12.1994 

mailto:abdulhamit@hotmail.com
mailto:matlimusa@gmail.com
mailto:ygtenes44@gmail.com
mailto:kullukadir@gmail.com
mailto:ibrahimelmas94@gmail.com
mailto:ibrahimelmas94@gmail.com
mailto:hsndmr5044@gmail.com
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EMRE BİLGİN 5457361072 İMALAT MÜH. 4 23356334100 

EmreBil-

gin1903@gmail.com 12.06.1994 

MERTKAN KIVRAK 5413158252 

MEKATRONIK 

MUH. 3 57607614444 

mertkankiv-

rak@gmail.com 11.08.1997 

CEREN MEMIS 5416987398 

ELEKTIRIK-

ELEKTRONIK 
MUH. 4 42568618426 cerenmms@gmail.com 1.09.1996 

EMINE TOPDAS 5394676922 

ELEKTIRIK-
ELEKTRONIK 

MUH 4 18869485302 

elanur_emine25@hot-

mail.com 15.06.1994 

OZKAN KIRKIKOGLU 5067788005 

MEKATRONIK 

MUH. 3 45337621900 ozkankrk97@gmail.com 3.08.1997 

MUSTAFA YILDIRIM 5389635751 

MEKATRONIK 

MUH. 2 15100233364 mustay.1997@gmail.com 18.11.1997 

OMER FARUK OKUTAN 5415123149 

MEKATRONIK 

MUH. 1 26770339164 omerokutnn@gmail.com 29.08.2000 

ERKAM ASLAN 5413519409 

MEKATRONIK 

MUH. 1 14093741672 e4734@ıcloud.com 15.07.1997 

AHMET YASIN ATES 5318208739 

MEKATRONIK 

MUH. 4 57922090756 aates456@gmail.com 4.07.1995 

VEYSEL KUCUKZANORLU 5071458870 
MEKATRONIK 
MUH. 3 21542802150 veyselk739@gmail.com 12.06.1998 

UTKU GUNER 5425423945 
MEKATRONIK 
MUH. 3 11519156560 guner.utku@hotmail.com 5.01.1995 

VEYSEL KOC 5344399270 

RAYLI SIS. 

MUH. 2 26452029932 veyselk558@gmail.com 10.01.1995 

FEVZI CAN DUMLU 5417168867 

ULASTIRMA 

MUH. 4 58231224344 

fevzicandumlu@hot-

mail.com 22.01.1996 

MUHAMMED FİDAN 5455241181 MAKİNE MUH. 3 13729179896 
muhammedfi-
dan.1996@gmail.com 8.05.1996 

BURAK KUTLU AŞIK 5380366718 
MEKATRONIK 
MUH. 3 10816325006 burakf945@gmail.com 7.07.1996 

AHMET YUÇE 5077265030 

MEKATRONİK 

MÜH. 4 63805082282 

ahmet-

yuce526@gmail.com 7.01.1995 

RABİA NURAL 5303960931 

BİLGİSAYAR 

MÜH. 4 21476276690 rabianural@gmail.com 4.02.1997 

HASAN ACAR 5434716548 

MEKATRONİK 

MÜH. 2 22096606102 

mekatro-

nik1717@gmail.com 13.02.1999 

BARIŞ YILMAZ 5455749326 

MEKATRONİK 

MÜH. 2 22843297614 

yildirimba-

ris.edu@gmail.com 21.06.1999 

ENES DENİZ 5331270448 

MEKATRONİK 

MÜH. 3 47920879118 enesdeniiz69@gmail.com 13.03.1999 

EMRE BAŞAR 5523098834 

MEKATRONİK 

MÜH. 3 62338250762 

emreba-

sar134@gmail.com 16.06.1997 

 

TUBİTAK Efficiency Challenge yarışlarına 2014 den bu güne katılan takımımızın hali hazırda 

aracı bulunmaktadır. Aracımız otonoma 2018 yılında TUBİTAK Efficiency Challenge yarışı 

Otonom Kategorisi için çevrilmiştir (Şekil 2).  

 

mailto:EmreBilgin1903@gmail.com
mailto:EmreBilgin1903@gmail.com
mailto:mertkankivrak@gmail.com
mailto:mertkankivrak@gmail.com
mailto:cerenmms@gmail.com
mailto:elanur_emine25@hotmail.com
mailto:elanur_emine25@hotmail.com
mailto:ozkankrk97@gmail.com
mailto:mustay.1997@gmail.com
mailto:omerokutnn@gmail.com
mailto:e4734@ıcloud.com
mailto:aates456@gmail.com
mailto:veyselk739@gmail.com
mailto:guner.utku@hotmail.com
mailto:veyselk558@gmail.com
mailto:fevzicandumlu@hotmail.com
mailto:fevzicandumlu@hotmail.com
mailto:muhammedfidan.1996@gmail.com
mailto:muhammedfidan.1996@gmail.com
mailto:burakf945@gmail.com
mailto:ahmetyuce526@gmail.com
mailto:ahmetyuce526@gmail.com
mailto:rabianural@gmail.com
mailto:mekatronik1717@gmail.com
mailto:mekatronik1717@gmail.com
mailto:yildirimbaris.edu@gmail.com
mailto:yildirimbaris.edu@gmail.com
mailto:enesdeniiz69@gmail.com
mailto:emrebasar134@gmail.com
mailto:emrebasar134@gmail.com
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Şekil 2 TUBİTAK Efficiency Challenge (2018) yarışmasına katılınan aracın görünümü 

 

Takımımız Otonom Teknik Kontrol Bandrolünü alabilen beş üniversiteden biri olmaya hak ka-

zanmıştır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3 Araca teknik kontroller sonucu verilen Otonom Bandrolünün görünümü 

 

Araç Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na katılım sağlayabilmesi için bazı revizelere 

ihtiyaç duymaktadır. Yeniliklerin yapılabilmesi için gerekli iş paketleri Tablo 7 de görülmekte-

dir. 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporunda sunulan bazı yöntem ve donanım tercihlerinde değişikliğe gidilmişir. 

Bunların başında maddi bütçe ve teknik kabiliyetler gelmektedir. Aracın şerit takibinde ve 

tabela tanımasında kullanılacak olan kamera ön tasarım raporunda Logitech Brio 4K Ultra HD 

Stream WebCam önerilmiştir. Fakat bu kameranın dış ortamlarda ki ışık değişkenine uygun 

olamayacağı ve hareketli bir cismin üzerinde gereken görüntü kalitesini veremeyeceğine karar 

kılınmıştır. Bu sebeple araçta SJCAM400 aksiyon kamerasının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda sunulan otonom gaz tekniklerinden biri ile değilde pwm sinyalin alçak 

geçiren filtre ile analog sinyale dönüştürlmesine karar kılınmıştır. İlgili konular ilgili 

başlıklarda daha detaylı anlatılmaktadır. Simalasyon ortamında çalışmak ile gerçek dünyada 
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çalışmak farklı durumlar oluşturmaktadır. Bu sebeple simulasyon için geliştirilen algoritma-

ların gerçek hayata adapte edilmesi gerekmektedir. Algoritmalardaki filtreler ve bazı yöntemler 

bu yönde revize edilmiştir. Ayrıca kamera açıları ve konumlandırılan noktalar simulasyon ile 

bire bir örtüşmemektedir. Bu durum yine gerçek hayatın ideal ortamdan farklı olmasından ötürü 

olmaktadır. 

3. Araç Fiziksel Özellikleri 

 

Araç özellikleri Tablo 2 de görülmektedir. 

 

Tablo 2 Araç özellikleri 

Özellik Brim Değer 

Uzunluk mm 2800 

Genişlik mm 1700 

Yükseklik mm 1200 

Tekerleklerin sayısı # 4 

Şasi  malzeme 6082 T6 Aluminium 

Kaporta malzeme Carbon Fiber 

Fren sistemi Hidrolik silindir,arka, el freni Hidrolik silindir 

Ön lastiklerin çapı mm 599 

Ön lastiklerin genişliği mm 80 

Arka lastiklerin çapı mm 599 

Arka lastiklerin genişliği mm 80 

Motor türü BLDC HUB 

Motor sürücü Özel tasarım, hazır ürün  Özel tasarım 

Motor gücü kW 1.5kW x 2 bölüm 

Motor verimi % %86 

Motor ağırlığı kg 14 

Batarya türü LiFePo4 

Akü anma voltajı V 3,2 V 

Bataryanın max. voltajı V 99,2 V 

Battery nominal voltage Wh 2976 W 

Yakıt hücresi gücü kW  

Hidrojen tüp sayısı #  

Hidrojen tüp basıncı* bar  

Süper kapasitör* Evet/hayır   

*Sadece hidromobil kategorisi 
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3.1. Mekanik Detaylar 

 

Şasi, tasarım ekibimiz tarafından CATIA V5 programı yardımı ile tasarlanmıştır. Gerekli direnç 

koşullarını sağlamak ve tehlikeli durumlarda can güvenliğini sağlamak için özenle çalışmalar 

yapılmıştır. Teknik çiziminden sonra alüminyumdan üretilen şasi, uzun süre kullanılmak üzere 

her türlü değişime uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

3.1.1. Teknik Çizimler 

 

Yerli üretime özel önem verdiğimiz için ekibimiz ön ve arka süspansiyon kolları, taşıyıcı ve 

aks yağı kutusu üretmiştir. Ön süspansiyon kolu tasarımı Şekil 4'de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4 Ön salıncakların görünümü 

 

Aracın teknik resimlerinin resimleri Şekil 5'de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 5 Araç teknik resminin kurulması 
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Catia V5 programı ile yapılan tasarım Şekil 6'da gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 6 Catia V5 ile gerçekleştirilen tasarım 

 

Tasarım ve ergonomi üzerine çalışmalar Şekil 7 de sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 7 Tasarım ve ergonomi üzerine çalışmanın görünümü 

 

3.1.2. Güç Analizi 

 

Şasiye Şekil 9'da oklarla gösterilen alanlarda 300 kg ağırlık uygulanmıştır. Ortalama ağırlığı 

…kg olan 2 yolcu ve Taşıtın mekanik parçalarının bağlantı noktaları dikkate alınarak değer-

lendirme yapılmıştır. Şasi üzerindeki toplam deformasyon, Şekil 8'de gösterildiği gibi ekibimiz 

tarafından görsel ve sayısal olarak analiz edilmiştir. 
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Şekil 8 Toplam Deformasyon Analizi 

 

 
Şekil 9 Ön Taşıyıcılar - Statik Yer Değiştirme 

 

 
Şekil 10 Emniyet faktörü 
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Şekil 11 İmalat aşamasının görünümü 

 

3.1.3. Kaporta Üretimi  

 

Aracın dış kabuk modelleri CATIA V5 programı ile tasarlanmıştır. Şasiye uygun olması 

sağlandı. Tasarlanan parçalar için aerodinamik testler ANSYS ve SOLIDWORKS tarafından 

yapılmıştır. Aracın son şeklini alma yolunda 9 farklı model geliştirildi. Tüm tasarımlar detaylı 

bir şekilde incelenmiş ve her bir tasarımın artıları ve eksileri analiz edilmiştir. 

 

 
Şekil 12 Solidworks Akışkan Dinamiği, X-Y-Z'nin Aero testi ve incelenmesi, sürtünme 

sonuçları katsayısıdır. 
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3.1.4. Enerji tüketimi ve maksimum eğim hesabı 

 

Negatif Güç, bir aracın enerji tüketimini belirleyen ana faktördür. Bir aracı etkileyen negatif 

kuvvet Denklem 1'de verilmiştir. 

 

Ft=Fy+Fa+Fe           (1) 

 

Bu denklemde Tf, Fy, Fa ve Fe sırasıyla aşağıdakileri temsil eder: negatif forcé, yuvarlanma 

direnci, aerodinamik direnç ve yol eğiminden kaynaklanan negatif kuvvet. Yuvarlanma diren-

cinin hesaplanması Denklem 2'de gösterilmiştir. 

 

Fy=P*fr           (2) 

 

Yuvarlanma direnci formülünde P, aracın ağırlığını belirtir ve fr, lastik ile yol arasındaki 

sürtünme katsayısını gösterir. Aerodinamik sürtünme formülü Denklem 3'te gösterilmiştir. 

 

Fa=0.5*p*A*Cd(V-Vr)2         (3) 

 

Bu denklemde p, A, Cd, V ve Vr sırasıyla şunları temsil eder: hava yoğunluğu, aracın ön alanı, 

aerodinamik sürtünme katsayısı, aracın hızı ve rüzgar hızı. Aracın eğiminden kaynaklanan 

negatif kuvvet Denklem 4'te gösterilmiştir. 

 

Fe = M * g * sinα          (4) 

 

Aracın eğim denklemi için, M, aracın kütlesini temsil eder; g, yerçekimi ivmesini ve a, aracın 

açısını temsil eder. 

 

P = 3450N (1 sürücü dahil) 

fr = 0,02 

p = 1,1455kg/m3 (at 35 °C) 

A = 1,5m2 

Cd = 0,2 

V = 60km/h 

Vr = 0 km/h 

M = 350 kg 

G = 9,81m/s2 

α =% 0 ve% 10 eğimler için hesaplanacak 

% 0 eğim için negatif kuvvet 

Ft = 69N+47.68N + 0 = 116,68N 

% 10 eğim 9 dereceye eşittir. % 00 eğim için negatif kuvvet şöyle hesaplanır: 

Ft = 69N + 47,68N + 537,11N = 653,68N  

Hızını korumak için, araç hesaplanan değere eşdeğer bir tork üretmelidir. Aracın lastik boyut-

ları    80/80 / r17'dir. Tekerlek çapı 55.98 cm'dir. Sabit hızda 60km / s hızla hareket edebilmek 

için 569 rpm'de dönmesi gerekiyor. 

F tork = Ft * Tekerleğin yarıçapı (m        (5) 

Aracın 0 derece eğim için üretmesi gereken tork şu şekilde hesaplanır: 

F tork = 116,98 N * 0,2799m = 32,66Nm 

Bir taşıtın enerji tüketim oranı Denklem 6'da verilmiştir. 

Watt = F tork * Dönme / 9,549         (6) 

0 derecelik bir eğim için aracımızın enerji tüketim oranı: 
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32,66Nm * 569 rpm / 9,549 = 1946W 

Aracımızın motor verimliliği% 86'dır. Aracımızda iki motor kullanılmıştır. Bir motorun maksi-

mum çıkış gücü 1780W'dir. Tekerlek çıkış hızı maksimum 590 rpm'dir. Maksimum verim-

lilikte, motorun çıkış torku 24 Nm ve maksimum tork 70Nm'dir. Motor kontrol ünitesinin 

verimliliği% 99'dur. Bu verimler dikkate alındığında, enerji tüketimi oranı şöyle hesaplanır: 

1946 / (0,86 x 0,99) = 2285W 

60 metrelik bir hızda 0- derece eğimli 2000 metrelik bir pistin tamamlanması 2 dakika sürer. 2 

dakika içinde tüketilecek olan enerji 

2285W*2 / 60 = 76,18Wh 

Aracımızın 10 derecelik bir eğim için üretmesi gereken tork: 

F tork = 653,68N * 0,2799m = 182,96Nm 

Elektrikli araçlarımızda% 10'luk bir eğim için enerji tüketim oranı 

182,96Nm* 569 rpm / 9,549 = 10902W 

Aracımızın motor verimi ve motor kontrol verimi dikkate alındığında, enerji tüketimi oranı: 

10902W / (0,86 * 0,99) = 12804W 

Elektrikli aracımızın akü kapasitesi 2580Wh'dir. 

Aracımızın, 60 km / s hızında% 10 eğimli pistte gidebileceği maksimum mesafe: 

2580Wh/12804W*60km/h = 12.09 km. 

Aracımızın bir motoru güvenli bölgede 70Nm tork üretebilir. Toplamda, iki motor 140Nm tork 

üretir. Motorun performans grafikleri dikkate alınırsa, motorun hızının 50 rpm olduğu görüle-

bilir. 50 rpm'de aracımız 5,2 km / s hızla hareket edebilir. Aerodinamik birlikte verimli 5.2 km 

/ s hızına göre yeniden hesaplanırsa; 

Fa = 0.5 * 1,1455kg/m3 * 1.5m2 * 0.2 (5km/h)2 = 0,3 N. 

Fy = 69N 

Ft = 140Nm / 0.2799m = 500N 

Aracın gidebileceği maksimum açı şöyle hesaplanır: 

α = arkisin ((Ft - Fy - Fa) / M * g) = 7.2 derece. 7.2 derece,% 8'lik bir eğime eşittir. 

 

3.2. Araç Elektrik Şeması 

 

Electromobile-TULPAR'ın alt sistemleri üzerinde yapılan testler ve denemeler sonrasında, el-

ektrik tesisatı yapılmıştır; tüm alt sistemler ve elektrik tesisatı ve çizimleri dijital olarak yapıldı. 

Cihazı kontrol etmek için kullanılan alt sistemlerin tüm ayrıntılı raporları ve teknik bağlantı 

şemaları aşağıdaki bölümlerde verilmektedir. 
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Şekil 13 Araç elektriksel bağlantı şeması 

 

SIEMENS S7-1200 cihazının giriş ve çıkışlarını gösteren elektrik şeması Şekil 14'de ver-

ilmiştir. 

 

 
Şekil 14 PLC bağlantı şeması 
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Microsoft Visio programı ile aracın elektrik şeması çizilmiştir. Bu şemaya uygun olarak uygun 

bağlantılar kurulmuştur. Aracımızın elektrik şeması Şekil 15 de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 15 Araç elektrik şeması 
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Sistemde, akım ve gerilim sensörleri, Sistem tarafından çekilen akım seviyesini ve yarış sırasın-

daki akülerdeki voltaj seviyelerini belirlemek için kullanılır. Sistemde, akım sensörü olarak 

LA100-P, voltaj sensörü olarak LV25-P kullanılmıştır. Sensör devresinin elektrik bağlantısının 

blok şeması Şekil 16 da verilmiştir. 

 

 
Şekil 16 Gerilim ve akım sensör devresinin bağlantısı 

 

Motorların tahrikinde kullanılan BLDC HUB motor kontrol ünitesinin bağlantı şeması çizildi 

ve bu şemaya uygun olarak uygun bağlantılar yapıldı. Şekil 17, BLDC HUB kontrol 

cihazımızın Bağlantı Şemasını göstermektedir. 
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Şekil 17 Motor sürücününün bağlantı şeması 

 

Aracımızın üstten görünüşünün şeması Microsoft Visio Programı ile çizilmiştir. Aracımızdaki 

tüm sistemlerin yerleri Şekil 18 de gösterilmektedir. 
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Şekil 18 Araç şeması 

4. Sensörler 

 

Yarışmada araç yol üzerinde sağlı ve sollu düz şeritler içerisinde gidecektir. Bu sebeple şerit 

takibi yapılması gerekmektedir. Şerit takibi için aracın ön kısmına konulacak bir kamera ile 

görüntü işleme çalışması yapılacaktır. SJCAM400 aksiyon kamerasının kullanılmasına karar 

verilmiştir. Kameranın görünümü Şekil 19 de görülmektedir. 
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Şekil 19 SJCAM400 görünümü 

 

Yol kenarlarında beton bariyerlerin olacağı şartnamede belirtilmiştir. Beton bariyerlerin al-

gılanabilmesi için iki yöntem kullanılacaktır. İlk yöntem olarak aracımızda bulunan RP A2 LI-

DAR sensörüdür (Şekil 20). 

 

 
Şekil 20 RP A2 LIDAR'ın görünümü 

 

RP A2 LIDAR saniyede 4000 ölçüm yapmaktadır. Dönüş açısı 360°’dir. Ölçüm mesafesi 

20m’dir. LIDAR çevreyi algılamada ve iki boyutlu eksende nesnelerin konum tespitinde çok 

önemli bir rol oynamaktadır. İkinci plan olarak ultrasonic sensörler kullanılmaktadır. Aracın ön 

kısmına ultrasonic sensörler döşenmiş ve bir algılama alanı oluşturulmuştur. Ultrasonik sensor 

olarak JSN-SR04T kullanılmaktadır (Şekil 21). 
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Şekil 21 JSN-SR04T Ultrasonik sensörün görünümü 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Otonom sürüş için görüntü işleme yapay zeka algoritmaları kullanılacağı için kontrolcünün tüm 

bu işlemleri kaldırabilir olması gerekmektedir. Takım da NVidia Jetson TX2 bulunmaktadır 

(Şekil 22). 

 

 
Şekil 22 NVidia Jetson TX2 nin görünümü 
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NVidia JetsonTX 2 derin öğrenme ve otonom sürüş uygulamaları için yeterli kapasiteye sa-

hiptir. Ayrıca aracın otonom hariç kontrolü PLC Siemens S7-1200 ile sağlanmaktadır. NVidia 

Jetson TX 2 ve S7-1200 beraber bir uyum içinde çalışmalıdır. Araç hareketi süresince uzaktan 

telemetri sistemi ile verileri gözlemlenmektedir. Oluşturulan telemetri sisteminin diyagram 

görünümü Şekil 23 da görülmektedir. 

 

 
Şekil 23 Telemetri bağlantı diyagramı 

Telemetri sistemi ile, 

1. Araç konumu 

2. Hız 

3. Araç tarafından çekilen akım 

4. Batarya gerilimi 

5. Araç güç değeri 

6. Sıcaklık bilgisi 

7. Araç sisteminin genel çalışma statüsü 

8. Araçla katedilen mesafe 

9. Rotayı tamamlama mesafesi 

10. Toplam gidilebilecek sürüş mesafesi 

11. Araç tur süresi 

12. Batarya şarj durumu 

13. Grafiksel izleme 

gözlemleri yapılmaktadır. Telemetri sisteminin ektran görüntüsü Şekil 24 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 24 Telemetri sisteminin arayüz görüntüsü 
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Araç takip sayfası, Visual Studio'nun yardımıyla hazırlanmıştır. Visual Studio sisteminin 

kullanımı ile bu görsel takip sisteminin gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. Takip sistemi 

ekibimiz tarafından tasarlandı ve işletildi. 

 

 
Şekil 25 Telemetri Sistemi Prototipi( geri) 

 

 
Şekil 26 Telemetri Sistemi Prototipi (ileri) 

 

Ayrıca telemetri sisteminde oluşacak aksiliklere karşı navio ile çalışan sistemimizde mevcuttur. 

Kontrol kartı olarak Raspberry pi 3 ve Navio2 Board kontrol kartı kullanılması hedeflenmekte-

dir. Raspberry Pi kredi kartı boyutunda bir bilgisayardır. Şekil 27 de Navio2 kontrol kartı ver-

ilmiştir. 

 

Navio2 Board Teknik Özellikleri:Navio2 Board Teknik Özellikleri: 

 MPU9250 9DOF IMU 

 2. LSM9DS1 9DOF IMU 

 MS5611 Barometre 

 U blox M8N GLONASS / GPS  
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 RGB LED 

 14 PWM servo çıkışları 

 UART, I2C, uzantıları için ADC 

 Ağırlık: 23gr 

 

 
Şekil 27 Rasbbery Pi 3 ve Navio2 

 

Şekil 28 de kontrol kartında kullanılan EMLİD Navio2 GPS modülü gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 28 EMLİD Navio2 GPS 

 

Mission planner, Ardurover açık kaynaklı otopilot projesi için tam özellikli bir yer istasyonu 

uygulamasıdır. Mission planner ile aracın anlık konum hız ve sıcaklık bilgileri analiz 

edilecektir. Şekil 29 da gösterilmektedir. 
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Şekil 29 Mission planner 

 
Navio2 kontrol kartı ile verilerin aktarılması 433 mhz 3DR telemteri ile sağlanacaktır. 

GPS ile uydudan anlık konum bilgisi, hız ve sıcaklık verilerinin aktarımı sağlanıp olup Ar-

durover arayüzünde gösterilecektir. Şekil 30 da 3DR Telemetri gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 30 433 mhz 3DR Telemetri 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Otonom sürüş algoritamasında temel olarak OpenCV ve Keras kütüphanelerinden fayda-

lanılmıştır. Algoritma python dilinde yazılmıştır. Algoritma üç aşamada değerlendirilebilir. 

1. Şerit takip algoritması 

2. Trafik tabela tanıma algoritması 

3. Trafik lamba algılama algoritması 

Yukarıda bahsi geçen üç algoritma verileri Otonom Kontolcü algoritması tarafından anlam-

landırılmaktadır. Algoritma araçta bulunan kamera görüntüsünü almaktadır. Simulasyonda ise 

simulasyonun ekran görüntüsünü almaktadır. Simulasyonun ekran görüntüsü Şekil 31 de 

görülmektedir. 

 



24 

 

 
Şekil 31 Simulasyonun ekran görüntüsünün görünümü 

 

Simulasyonun ekran görüntüsü yukarıda geçen üç madde için farklı alanları kırpılmıştır (Şekil 

32). 

 

 
Şekil 32 Ekran alıntısının kırpılan bölümlerinin görünümü 

Ekran alıntısı trafik lamba algılama işlemini yaparken bir numaralı, trafik tabela tanıma işlemini 

yaparken iki numaralı alana ve şerit takibi yaparken üç numaralı alana bakmaktadır. Şerit takibi 

yapabilmek için öncelikle üç numaralı alan kırpılır ve siyah beyaz resime dönüştürülür (Şekil 

33). 

 

 
Şekil 33 Siyah beyaza çevrilen ekran görüntüsü 

 

Siyah beyaza çevrilen ekran alıntısına beyaz filtresi uygulanır (Şekil 34). Beyaz filtresi sadece 

şeritlerin gözükmesi için gerekmektedir. 

1 

2 

3 
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Şekil 34 Beyaz filtresi uygulanmış Şekil 10 daki resmin görüntüsü 

 

Beyaz filtresi uygulanan görüntünün beyaz piksellerinin ortalaması alınır. Ortalamanın iki 

şeridin tam ortasına gelmesi beklenmektedir. Görüntünün tam ortası zaten bilinmektedir. Bu 

iki veriden sabit olan veriye değişken olan veri konumlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde 

şerit takibi yapılmaktadır. Tabela algılamada yapay zeka kullanılması gerekmektedir. Fakat ya-

pay zeka direkt olarak görüntü de nesne tanıma yapmaya çalıştığı zaman yoğun bir işlem gücü 

gerektirmektedir. Trafik tabelaları temelde kırmızı ve mavi olarak iki baskın renge sahiptir. Bu 

sebeple öncelikle görüntüye bir renk filtresi uygulanmış ve sadece tabela renklerinin ortaya 

çıkması sağlanmıştır (Şekil 35)  

 

 
Şekil 35 Tabelanın renk filresi uygulanmış halinin görünümü 

 

Renk filtresi sonuç görüntüsüne contour işlemi uygulanarak kenarları tespit edilir. Kenarları 

tespit edilen filter görüntüsünün koordinatlarına göre ana görüntüde bir dörtgen çizilir (Şekil 

36). 

 

 
Şekil 36 Tabelanın dörtgen içine alınmış halinin görünümü 

Dörtgen içine alınan görüntü Keras ile oluşturulan ağa gönderilmektedir. Ağ çıktısı ile gerekli 

sınıflandırma yapılmaktadır. Keras ağı 280 veri ile eğitilmiştir. Simulasyonda kullanılan 14 

farklı tabelanın her birinden farklı farklı 20 adet görüntü ile eğitim verileri oluşturulmuştur. Ağ 

modeli olarak AlexNet örnek alınmıştır. Giriş verileri 224x224x3 olacak şekilde resize ve re-

shape işlemlerine tabi tutulmuştur. Stride 4 alınmıştır. Beş adet convolution layer kullanılmıştır. 

Bir kez maxpooling işlemi yapılmıştır. Dense aktivasyonları relu ve aktivasyon softmax 

seçilmiştir. Eğitim categorical_crossentropy yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Batch size 1 ve 

epoch 180alınmıştır. Bunun sonucunda eğitim ile %96 civarında bir doğruluk oranı ile ağ 

eğitimi tamamlanmıştır. Trafik lambaları trafik tabela algılama sisitemine benzer bir metodla 

algılanmıştır. Yeşil, sarı, kırmızı filitreler alınan görüntüye uygulanmıştır. Filtre sonuçları Şekil 

37, 38, 39 da görülmektedir.  
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Şekil 37 Ekran alıntısına kırmızı filtre uygulanması sonucunda elde edilen filtre çıktısının 

görünümü 

 

 
Şekil 38 Ekran alıntısına sarı filtre uygulanması sonucunda elde edilen filtre çıktısının 

görünümü 
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Şekil 39 Ekran alıntısına kırmızı filtre uygulanması sonucunda elde edilen filtre çıktısının 

görünümü 

 

Filtre sonuçlarında siyah piksel sayımı yapılmaktadır. Siyah piksellerin sayısının azlığı o 

görüntüye ait lambanın yandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca siyah piksel sayısının miktarına 

bağlı olarak algılama mesafesi algılanmaktadır. 

 

6.1. İleri Tabela Tanıma Algoritmaları 

 

Bu bölümde tabela tanıma için uygulanan yöntemler anlatılacaktır. Tabela tanıma için 2 adet 

derin öğrenme algoritması denemiştir bunlar; GoogLeNet İnception V3 ve AlexNet ağlarıdır. 

 

 
Şekil 40 AlexNet 
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6.1.2. AlexNet 

 

AlexNet, simülasyon çalışmamızda  tabela tanıma için tercih ettiğimiz ağ modelimizdir. 

AlexNet,2012 yılında evrişimli sinir ağ modellerini ve derin öğrenmenin tekrar popüler hale 

gelmesini sağlayan ilk çalışmadır. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever and Geoffrey Hinton 

tarafından geliştirilmiştir. Temel olarak LeNet modeline, birbirini takip eden evrişim ve pooling 

katmanları bulunmasından dolayı, çok benzemektedir. Aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU 

(Rectified Linear Unit), pooling katmanlarında da max-pooling kullanılmaktadır. Daha büyük 

ve daha derin olan bu ağ modeli paralel çift GPU (Grafik İşlem Birimi-Graphics Processing 

Unit) üzerinde iki parçalı bir modeldir. Yaklaşık olarak 60 milyon parametre hesaplanmaktadır. 

ImageNet ILSVRC yarışmasında sınıflandırma doğruluk oranını %74,3’ten %83,6’ya ani bir 

yükselme sağlayarak görüntü sınıflandırma probleminde bir kırılma noktasıdır. 

 

 
Şekil 41 AlexNet Veri Seti 

 

Giriş katmanı olarak (227x227x3) boyutlu matris kullanıyoruz. Python  keras modülü ile eğitim 

yapıldı. Şekil 1’de AlexNet modeli, Şekil 41 de eğitimde kullanılan veri seti verilmiştir. 

Alexnet, 227,227,3 lük giriş katmanını 11x11 konvolüsyon işlemine yönlendirilir, bu işlemden 

çıkan matris 3x3 ortaklama işlemine yönlendirilir, ortaklama işeminin çıkışında 5x5 konvolü-

syon işlemi uygulanır, işlemin ardından tekrar 3x3 ortaklama işlemi yapılmasının ardından 3 

kez 3x3 konvolüsyon işlemi yapılır, konvolüsyon işlemlerinin ardından 3x3 ortaklama işlemi 

uygulanmasının ardından matris aktivasyon fonksiyonlarına tabi tutulur. Aktivasyon 

fonksiyonu olarak ReLU (Rectified Linear Unit) kullanılmaktadır. 

 

AlexNet Çıkış katmanı olarak 14 sınıf seçildi. Bu sınıflar; 

dur=    [1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

durak=    [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

hiz_siniri_otuz=  [0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

hiz_siniri_yirmi=  [0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

mecburi_ileri=  [0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

mecburi_ileri_ve_sol= [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0] 

mecburi_sag=   [0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0] 
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mecburi_sol=   [0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0] 

park=    [0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0] 

trafige_kapali=  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0] 

yasak_gecis=   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0] 

yasak_park=   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0] 

yasak_sag=   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0] 

yasak_sol=   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1] şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 
Şekil 42 GoogLeNet İnception v3 

 

6.1.3. GoogLeNet Inception v3 

 

Inception modüllerindeki genişleme etkisi evrişim katmanlarındaki 1×1, 3×3, 5×5 filtrelerin ve 

3×3 maksimum ortaklama işleminin paralel olarak gerçekleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu 

yapı “Naif Inception Modülü (Naive Inception Module)” olarak isimlendirilir. Tüm ağ 9 incep-

tion modülünden ve toplamda 100’den fazla katman bulunmaktadır. Tam bağlı (Fully Con-

nected-FC) katmanlar yerine “ortalama ortaklama (average pooling)” kullanılmaktadır. 

Böylece 7×7×1024 tensör 1×1×1024 boyutlu bir vektöre dönüştürülür. Böylece parametre mali-

yeti bakımından büyük avantaj sağlanmaktadır. GoogLeNet 5 milyon parametre ile AlexNet’e 

göre 12 kat daha az parametre kullanmaktadır. Tablo 1 ‘de İnception v2 modeli verilmiştir. 

İnception v3 modelini Inception v2’den ayıran tek özelliği sadece evrişim katmanları değil 

yardımcı sınıflayıcı olarak küme normalizasyonu (batch-normalized) ve tam bağlı (FC) katmanı 

eklenmesidir. Inception v2 bu şekilde düzenlendiğinde buna Inception v3 denmektedir. Şekil 

42 de İnception v3 modeli verilmiştir. İnception v3 modeli yapı olarak AlexNet’ e göre oldukça 

geniş ve büyüktür 

 

 
Şekil 43 Modüller ((a) Modül A, (b) Modül B, (c) Modül C 
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GoogLeNet, İnception Modüllerinden oluşmaktadır. İnception modülleri modül A, modül B ve 

modül C olmak üzere 3 çeşittir. Modül A; önceki katmandan gelen matrisi, paralelde 4 tane 

gruba göndermektedir. Grup 1; seride 1x1,3x3, 3x3 Grup 2; seride 1x1, 3x3 Grup 3; 1x1 kon-

volüsyon işlemlerinden oluşmaktadır. Grup 4 ise 3x3 ortaklma ve buna seri 1x1 konvolüsyon 

işlemi bunlunmaktadır. Bu gruplardan gelen matrisler daha sonra eklenmesiyle diğer katmana 

gönderilmiştir. Modül B; Aynı modül A gibi 4 gruptan oluşmaktadır farkı 1. Gruptaki seriler 

1x1,1xn,n,1,1xn,nx1, 2.gruptaki seriler 1x1,1xn,nx1 diğer 2 grupta herhangi bir farklılık yoktur. 

Modül C’de yine aynı olarak 4 gruptan oluşmaktadır. Farkı ilk gruptaki serilerin sonunda par-

alellik bulunmaktadır. Şöyleki; 1x1,3x3 bunlara paralel 1x3,3,x1 konvolüsyon işlemleri, grup 

2 1x1 konvolüsyon işleminin ardından 1x3,3x1, paralel konvolüsyon işlemleri vardır. Yine 

diğer modül B’de olduğu gibi diğer 2 grupta herhangi bir değişiklilik yoktur. Şekil 43 de 

Modüller bulunmaktadır. 

 

Giriş katmanı olarak (229x229x3) boyutlu matris kullanıyoruz. Python tensorflow tflearn 

modülü ile eğitimler yapıldı ve halen eğitimler devam etmektedir. Veri seti Şekil 5 verilmiştir. 

Yapılan eğitimler Nvidia Quadro K2200 Gpu ile yapılmaktadır. Şekil 10’da eğitim yapılan 

bilgisayar ve özellikleri verilmiştir. Yapılan eğitimlerden örnek olarak tensorboard ile elde 

edilen test ve hata grafikleri Şekil 44-47 de verilmiştir. Bu eğitim 3680 adım, 1 gün 19 saat 8 

dakika sonucunda 0.333 hata ile bitirilmıştir. İyileştirilme çalışmaları halen devam etmektedir. 

Çıkış katmanı olarak AlexNet’de kullandığımız çıkış sınıflarına ek olarak İleriden sola, ileriden 

sağa, mecburi ileri ve sağ sınıfları eklenmiştir. 

 

 
Şekil 44 GoogLeNet Veri Seti 
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Şekil 45 GoogLeNet İnception v2 Modeli 

 

 
Şekil 46 GoogLeNet Accuarcy 
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Şekil 47 GoogLeNet Validation 

 

 
Şekil 48 GoogLeNet Loss 

 

 
Şekil 49 GoogLeNet Loss Validation 
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Şekil 50 Bilgisayar ve özellikleri 

 

6.2. İleri Şerit Takibi Algoritması 

 

Yollardaki şeritler insanlara nerede olduğu ve aracı hangi yöne yönlendirecekleri konusunda 

referans olarak kullanılan ve sürücülerin yolda uyumlu bir şekilde nasıl etkileşime girdiğini 

anlatan kılavuzları gösterir. Aynı şekilde, şeritleri tanımlama ve takip etme becerisi, sürücüsüz 

araçlar için algoritmalar geliştirmek için çok önemlidir. Bu çalışmada kamera ile şerit tanıma 

ve takibi için aşağıdaki sıralı yöntemlerle bir algoritma türetilmiştir. Bu algoritmanın basamak-

ları aşağıda sunulmuştur: 

1- İstenmeyen kenarlar kırpılır. 

2- Orijinal görüntüye gri filtresi uygulanır. 

3- Beyaz maskesi uygulayarak beyaz renkleri alınır. 

4- Gauss Bulanıklığı yöntemiyle gürültüden kurtulmak için tekrar filtrelenir. 

5- Hough çizgilerini alınır ve çizgilerin çizilmesi için belirli bir süzgeç uygulanır. 

6- Hough çizgilerini birleştirilir ve orijinal görüntüye çizdirilir. 

7- Gelen sonuçlara göre yön tayini yapılır. 

Yukarıdaki 7 basamağın uygulanmış çıktısı aşağıda Şekil 51 de verilmiştir. İlk olarak frame 

olarak isimlendirdiğimiz görüntüden istenmeyen kenarlar kırpılır. 

 

 
Şekil 51 Şerit takibi algoritması çıktı basamakları. 
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İkinci basamaktaki gri filtresi uygulanmasının yararı vardır. Bunlar; sarı ve beyaz şeritleri 

bulunması ve şeritlerin kontrastının artmasıdır. Çıktısı Şekil 52 de verilmiştir. 

 

 
Şekil 52 Gri filtresi. 

 

Üçüncü basamaktaki beyaz maskesi ile gri filtresi çıktısındaki beyaz renkler bulunur ve çıktı 

olarak sunulur. Bu çıktı Gauss bulanıklığı yöntemiyle işlenerek görüntüdeki gürültüden kur-

turulur. Sonuç Şekil 53 de gösterilirmiştir. 

 

 
Şekil 53 Beyaz filtresi ve Gauss bulanıklığı yöntemi çıktısı 

 

Beşinci ve altıncı basamaktaki Hough yöntemi ile ekrandaki bulunan beyaz çizgilerin ko-

numları ve uzunluklarına göre filtreleme yapılarak belli aralıktaki çizgiler çizilir ve birleştirilir. 

Sonuç Şekil 54 de gösterilirmiştir. 

 

 
Şekil 54 Hough yöntemiyle çizdirilmiş çizgiler. 
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Yedinci basamakta Şekil 54 de gösterilen sağ ve sol şeritlerin çıktısı sonucunda iki şerit tespit 

edilmişse düz git, yalnız sağ şerit tespit edilmişse sola dön ve yalnız sol şerit tespit edilmişse 

sağa dön şeklinde yön tayini gerçekleştirilir.  

 

6.3. LIDAR Verilerinin Analamlandırılması 

 

RP A2 LIDAR iki boyutlu düzlemsel tarama yapmaktadır. Donanınımın teknik özellikleri 

Tablo 3 de verilmektedir. Donanımın görüntüsü Şekil 20 de görülmektedir. 

 

Tablo 3 RP A2 LIDAR teknik verileri 

Madde Birim Min Olağan Max Yorumlar 

Ölçüm Aralığı Metre (m) 0,2 - 20 
% 70 yansıtıcılığa sahip 
beyaz nesnelere daya-
narak 

Açı Aralığı Derece -   - - 

Derece Çözünürlük mm - <0,5 - <1,5 metre 

  
derecenin %1 
altında   Tüm ölçüm aralığında 

Açısal Çözünürlük Derece 0,45 0,9 1,35 
10Hz tarama aralı-
ğında 

Örnekleme Zamanı Milisaniye (ms) - 0,25 - - 

Örnekleme Frakansı Hz 2000 4000 4100   

Örnekleme Frekansı Hz 5 10 15 
Oran, bir tur tarama için-
dir. RPLIDAR tarama ba-
şına 400 veri aldığında ti-
pik değer ölçülür. 

 

LIDAR aracın ön kaportasına yerleştilmiştir (Şekil 55). 

 

 
Şekil 55 Araç üzerine konumlandırılmış LIDAR'ın görünümü 

 

Aracın çevreyi algılaması ve algılamaya bağlı hareket etmesi beklenmektedir. Otonom sistem-

lerde en büyük problemi bu durum oluşturmaktadır. Algılama ve konumlandırma üzerine 

birçok yayın yapılmıştır. Aracın LIDAR verilerini anlamlandırmada Amir Nasrinahar ve Joon 
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Huang Chuah ın 2018 yılında yayınlanan “Intelligent motion planning of a mobile robot with 

dynamic obstacle avoidance” makalesinden faydalınılmıştır. 

 

Araç sabit engellerin bulunduğu bir ortamda hareket edecektir. Lidar sensörün taraması ve 

oluşturduğu nokta bulu verileri öncelikle 5 eşit bölgeye ayrılacaktır (Şekil 56).  

 

SOL UZAK SAĞ YAKINORTASOL YAKIN SAĞ UZAK

 
Şekil 56 LIDAR verilerinin beş eşit parçada anlamlandırılması 

 

Her bölge için en araca en yakın bölge tespit edilecektir. Bölgelerin her biri için ayrı bir bulanık 

küme oluşturulacaktır. Ayrıca araç hızı ve yönünün tayini için iki adet çıkış bulanık kümeleri 

oluşturulacaktır. Bulanık kümeler üçer adet üyelik fonksiyonu kullanılacaktır. LIDAR verile-

rinin anlamlandırılmasında Yakın, Orta, Uzak olmak üzere üçer üyelik fonksiyonlu bulanık 

küme oluşturulmuştur (Şekil 57). 

 

Orta UzakYakın

 
Şekil 57 LIDAR verileri için oluşturulan bulanık küme 

 

Araç direksiyonu bulanık çıkarım ve kural tablosu ile yapılacak durulaştırma işlemleri sonucu 

Sol, Düz, Sağ olarak oluşturulan bulanık küme ile konumlandırılacaktır (Şekil 58). 

 

Düz SağSol

 
Şekil 58 Direksiyon için oluşturulan bulanık küme 

 

Araç hızını belilemek için ise Yavaş, Orta, Hızlı olmak üzere bulanık küme oluşturulmuştur 

(Şekil 59). 
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Orta HızlıYavaş

 
Şekil 59 Araç hızı için oluşturulan bulanık küme 

 

LIDAR’a bağlı hareket bulanık mantık denetleyicisi ile yapılacaktır. Denetleyicinin temel blok 

diyagramı Şekil 60 da görülmektedir. 

 

KURAL

TABANI

BULANIK

ÇIKARIM

VERİ TABANI

DURULAŞTIRMA

SOL U.

SOL Y.

ORTA

SAĞ Y.

SAĞ U.

GİRİŞ

DİREKSİYON KONUMU

HIZ MİKTARI

ÇIKIŞ

BULANIKLAŞTIRMA

 
Şekil 60 Bulanık mantık denetleyicisinin temel yapısının blok diyagramı 

 

LIDAR verilerinin yorumlandığı metodlar ultrasonic sensor verilerinin yorumlanmasında da 

kullanılmaktadır. Ultrasonic sensörler Şekil 8 de görülen tampon üzerine monte edilmiştir. Ul-

tra sonic sensör verileri de bulanık mantık denetleyici ile anlamlandırılmaktadır. Kullanılan 

ultrasonik sensör Şekil 21 da görülmektedir. 

9. Güvenlik Önlemleri 

 

Araçta batarya grubu bulunmaktadır. Batarya grubu Lityum batarya hücrelerinden oluşmak-

tadır. Batarya grubu bir koruma kabı aracılığı ile kısa devre ve sızıntılardan korunmaktadır. 

Araç bataryası araç dışından kolayca ulaşılabilir olarak paketlenmiştir. Biri araç üzerinde diğeri 

araç içinde ve bir diğeri de uzaktan kumanda ile olmak üzere acil stop buton bağlantıları araçta 

mevcuttur. Uzaktan kumanda ile acil stopa basılması durumunda öncelikle araç frenine otonom 

basılıp daha sonra tüm elektrik kesilmektedir. 
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Şekil 61 Uzaktan kumanda ile acil stop devresi 

 

Kumandadan gelen 5V sinyali röleyi tetiklemekte ve role Otonom Arac Kontrolcüsü (OAK) 

elektriğini kesmekte ve Acil Stop Fren Kontrolcüsüne (ASFK) gerekli sinyalleri üretmesi için 

elekrik vermektedir. Ayrıca araç içerisinde ve dışında müdahale ani müdahaleye uygun acil 

stop butonları bulunmaktadır (Şekil 62). 

 

 
Şekil 62 Acil stop butonlarının görünümü 

10. Simülasyon 

 

Yarışmada oluşturulacak harita, trafik tabelaları ve park alanı Unity ortamında oluşturulmuştur. 

Oluşturulan ortam takıma aittir. Ortam görüntüsü Şekil 63 de görülmektedir.  
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Şekil 63 Oluşturulan simulasyon ortamının görünümü 

 

Simulasyon ortamına şartnameye uygun olacak trafik tabelaları konumlandırılmıştır. Bazı trafik 

tabelalarının görünümü Şekil 64 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 64 Simulasyon ortamında konumlandırılmış bazı tabelaların görünümü 

 

Simulasyon ortamında park alanıda oluşturulmuştur. Park alanının görünmü Şekil 65 da 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 65 Simulasyon ortamındaki park alanının görünümü 

 

Simulasyon ortamında trafik lambaları da konumlandırılmıştır. Simulasyon ortamındaki trafik 

lambalarının görünümü Şekil 66 da görülmektedir. 
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Şekil 66 Simulasyon ortamındaki trafik lambalarının görünümü 

 

Simulasyonda kullanılan araç modeli olarak TESTMOBILE’ın UAA-City Props-Vehicles 

isimli modeli kullanılmıştır (Şekil 67). 

 

 
Şekil 67 Simulasyon ortamında kullanılan araç modelinin kaynak görüntüsü 

 

Simulasyon ortamında kullanılan yol modeli olarak JACEK JANKOWSKI’nin Simple Modu-

lar Street Kit isimli modeli kullanılmıştır (Şekil 68). 
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Şekil 68 Simulasyon ortamında kullanılan yol modelinin kaynak görüntüsü 

 

Simulasyon ortamında kullanılan trafik lambaları ve tabelalar Road Architect kütüphanesi mod-

ellerinden elde edilmiştir. Tabela textureları ise ülkemiz standartlarına göre ayarlanmıştır. 

Unity ortamında oluşturulan simulasyon ortamı python dili ile yazılmış bir algoritmanın ekran 

alıntısı ile simulasyonu tanıması ve gerekli komutları göndermesi ile control edilmiştir. Simu-

lasyon algoritması şerit takibi, tabela tespiti, tabela tanıma ve ilgili girdiler baz alınarak görevin 

yapılması alt başlıklarını içermektedir. Genel simulasyon algoritmasının blok diyagram 

gösterimi Şekil 69 de görülmektedir. 

 

Simulasyon

Ortamı

Şerit

Görüntüsü

Tabela

Görüntüsü

Trafik

Lamba

Görüntüsü

Görüntü

İşleme

Algoritması

Görüntü

İşleme

Algoritması

Görüntü

İşleme

Algoritması

Yapay Zeka

(Tabelanın

Tanınması)
Otonom

Kontrolcü

KONTROL İŞARETİ

 
Şekil 69 Genel simulasyon algoritmasının blok şema gösterimi 

 

Simulasyon ortamından üç farklı görüntü çekilmektedir. Çekilen görüntüler sadece şeridi 

sadece tabelaları ve sadece trafik lambalarını görecek şekilde ayarlanmıştır. Trafik lamba ışığı 

ve şerit tespitleri görüntü işleme algoritmaları ile çözülmüştür. Trafik tabela tespiti ise öncelikle 

tabela tespiti görüntü işleme algoritması ile yapılmış daha sonra tespit edilen tabela görüntüsü 
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tabelanın tanınması için yapay zekaya gönderilmiştir. Yapay zeka sonucu ve diğer görüntü 

işleme sonuçları Otonom Kontrolcüye gönderilmektedir. Otonom Kontrolcü belirlenen strateji 

doğrultusunda simulasyona gerekli control işaretlerini göndermektedir. Simulasyon sonucunun 

video kaydına, 

 

 https://youtu.be/JPIogvGMXLQ 

 

linkinden ulaşılmaktadır. 

7. Sistem Entegrasyonu 

 

Sistemin genel üretim süreçleri kendilerine ait başlıklarda anlatılmaktadır. Bu başlık altında 

üretilen sistemlerin araç üzerine entegrasyonundan bahsedilecekir. Aracın otonoma çevrilme-

sinde direksiyon, fren, gaz sistemlerine ilave donanımlar eklenmektedir. Ayrıca aracın çevre 

algılamasında gerekli sensörler araca monte edilmektedir. Araç üzerine kamera, LİDAR, ultra 

sonic sensörler monte edilmiştir. Monte edilen kameranın görünümü Şekil 70 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 70 Araç üzerine monte edilen kameranın görünümü 

 

Kameranın tabela ve yolu görebilmesi için gerekli yükseklik ve açıda olması gerekmektedir. 

Bu sebeple araç üzerinde uygun bir şekilde Şekil 70 de görüldüğü üzere monte edilmiştir. 

Aracın fren pedalına adapte edilebilen bir otonom fren sistemi geliştirilmiştir. Bu system aracın 

pedalına direkt olarak monte edilmektedir. Fren sistemin Şekil 71 de görülmektedir. 
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Şekil 71 Araca monte edilmiş fren sisteminin görünümü 

 

Araç direksiyonun hareket esnasında istenilen dereclerde ve hızda dönmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple araç direksiyonunda tahrik elemanı olarak step motor kullanılmıştır. Step motor bire 

bir oranda dişli system ile direksiyona güç aktarımı yapmaktadır. Direksiyon sisteminin araca 

monte edilmiş hali Şekil 72 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 72 Araç direksiyonuna monte edilmiş step motorun görünümü 

 

Araç sensörleri aracın ön kaporta kısmına yerleştirilmiştir. LİDAR ve ultrasonic sensörler 

aracın ön kısmına Şekil 73 de görüldüğü gibi konumlandırılmıştır. 
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Şekil 73 Araç önüne konumlandırılmıştır LİDAR ve ultrasonic sensörün görünümü 

 

Araç içi tüm otonom sistemin kontrolünü sağlayacak bir otonom araç panosu yapılmıştır. Bu 

pano yardımcı şödor koltuğunun ön kısmına monte edilmiştir. Monte edilen sistemin görünümü 

Şekil 74 de verilmektedir. 

 

 
Şekil 74 Otonom araç panosunun görünümü 

8. Özgün Bileşenler 

 

Takımımız özgünlüğe çok önem vermektedir. Bu sebeple 2014 ten bugüne kadar katılmış 

olduğu tüm yarışmalarda kullanılan bileşenleri sürekli özgün yapmaya gayret göstermiştir. 

2015 de katılınan TUBİTAK Efficiency Challenge yarışlarında Yerli Ürün Teşvik Ödülüne 

layık görülmüştür. Özgün tasarıma sahip aracımız 2014 yılında katılmış olduğu TUBİTAK Ef-

ficiency Challnge yarışında En İyi Tasarm Ödülüne layık görülmüştür.Aracımızın özgün 

bileşenleri, 

1. Motor sürücü 
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2. Batarya kontrol sistemi 

3. Gömülü şarj ünitesi 

4. Enerji yönetim sistemi 

5. Elektronik diferansiyel uygulaması 

6. Araç kontrol ünitesi 

7. Telemetri 

8. Otonom direksiyon kontrol sistemi 

9. Otonom fren kontrol sistemi 

10. Otonom gaz kontrol sistemi 

 

8.1. Motor Sürücü 

 

Tasarlanan IWEM denetleyici blok şeması Şekil 9'da gösterilmektedir. DC-DC konverter ile 

akü voltajı 110V dan 12V a düşürülmüştür. 12V Voltaj Faz Seçici ve IR2104 Mosfet Sürücüsü 

beslenmektedir. Faz Seçici, uygun IR2104 MOSFET sürücülerini IWEM'den gelen Hall etkisi 

sensörü bilgilerine ve PLC'den gelen yön bilgilerine göre etkinleştimektedir. Bu şekilde uygun 

fazlar seçilmektedir. PLC'den gelen PWM sinyalleri ile MOSFET'ler IR2104 MOSFET 

sürücüsü tarafından tetiklenmektedir. Böylece, dönme hareketi IWEM tarafından sağlanmak-

tadır. 

 
DC DC Converter 

110V DC – 12V DC

Supply Voltage 

110V DC

IWEM DRIVER 

MOSFET 

MicroprocessorIWEM Hall Effect Sensor

PWM

12V CPU and IR2104 

Phase Selector Supply

forward-backward 

direction information

Dashboard

PLC (Main)

Hall Effect Sensör 

(Reading of revulotion)

IR2104 Gate Driver

Accelerator

 
Şekil 75 IWEM sürücüsünün blok diyagramı 

 

IWEM’in elektrik bağlantısı Şekil 76 da gösterilmektedir. Bu elektrik bağlantısında 3 Yarım H 

Köprüsü, 3 bobin, 3 hall efektli sensör ve 1 kontrolör kullanılmıştır. Her faz için Yarım H Kö-

prüsü kullanılmıştır. Hall Effect sensörlerinin durumu kontrol ünitesine iletilmiştir. 
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L

L

L Vn

Ia

Ib

Ic

Tr1 Tr2 Tr3

Tr4 Tr5 Tr6

Denetleyici

Faz A

Faz B Faz C

Hall ABC

V

V

 
Şekil 76 IWEM'in elektriksel bağlantı şeması 

 

IWEM’in ZEMK faz A, B, C ve Hall Effect çıkışlarından geçen akımlar Şekil 77 de 

görülmektedir. 

Ea

Eb

Ec

0 60 120 180 240 300 360 60 120 180

wt

wt

wt

240-30 30 90 150 210 270 330 30 90 150 210

wt

wt

wt

Ia

Ib

Ic

Hall A

Hall B

Hall C

 
Şekil 77 Hall Effect ve akım grafiği 
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Araçda kullanılacak motorun kontrol devresi EAGLE programı ile tasarlanmıştır. Tasarlanan 

baskı devre Şekil 78 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 78 Sürücü devresinin baskı devre görünümü 

 

Üretilen motor kontrol devresinin görünümü Şekil 79 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 79 Üretimi tamamlanmış motor sürücüsünün görünümü 

 

IWEM Sürücüsünün etkinliği Denklem 7 de hesaplanmıştır. 

 

    (7) 
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Psw: mosfet anahtarlama sırasında kullanılan enerji 

Pon: mosfet iletimde iken kullanılan enerji 

Poff: mosfet yalıtıldığında kullanılan enerji 

Pprocessor: işlemci tarafından kullanılan enerji 

PBattery: işlemci tarafından kullanılan enerji ve batarya tarafından kullanılan enerji 

 

𝑃𝑆𝑊 =
1

2
∗ 𝐹 ∗ 𝑉𝐷𝑆 ∗ 𝐼𝐷 𝑇𝑆𝑊        (8) 

 

PSW: mosfet üzerinde kullanılan enerji 

F: anahtarlama sıklığı 

VDS: mosfet üzerindeki gerilim 

ID: mosfetten geçen akım 

TSW: mosfetin geçişi sırasında geçen zaman 

 

Sistem çıkışları aşağıdaki gibidir: 

F = 16000Hz,  

VDS = 110V, 

ID = 10A, 

TSW = 500ns, 

PSW = 4.4Watt. 

Üst ve alt mosfetlerin tetiklenmesinde dikkate alınır: PSW = 88W 

 

Mosfet aktarımdayken kullanılan enerji Denklem 9 de verilmiştir. 

 

𝑃𝑜𝑛 = 𝐼𝐷2 ∗ 𝑅𝐷𝑆          (9) 

 

RDS, Mosfet’in iç direncini temsil etmektedir. Sistemde kullanılan mosfetlerin iç direnç se-

viyesi 11mOhm'dur. 3 üst mosfet paralel olarak bağlanırken, 2 alt mosfet paralel olarak 

bağlanır. Üst mosfetlerin iç direnci yaklaşık 3.7mOhm'dur. Düşük mosfetlerin iç direnci 

5.5mOhm civarındadır. Eğer bu değerler Denklem 3 e getirilirse, üst ve alt mosfetlerde har-

canan toplam enerjinin olduğu: Pon = 0.93W elde edilmektedir. 

 

Mosfet yalıtımlı iken enerji kullanmaz. Faz seçen işlemci, mosfet sürücüsü ve diğer bileşenler 

1.2W enerji tüketmektedir. Pilin harcadığı enerji 1100W. Bu bilgi Denklem 7 e girdiğinde, 

sürücünün verimliliği % 99.01 olmakatadır. 

 

8.2. Batarya Kontrol Sistemi 

 

Panasonic firmasının NCR18650B tipi 3200 mAh lityum iyon bataryası elektrikli araç aküsü 

için tercih edilmiştir. Batarya paketinde 28 seri hücre ve her seri batarya paketine 8 paralel bağlı 

hücre bulunmaktadır. Bataryanın toplam kapasitesi 2850.48 Wh. Bir pil hücresinin teknik bilg-

ileri Şekil 80 de verilmiştir. 
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Şekil 80 NCR18650B tenik özellikleri 

 

Ana kart - bağımlı kart tipi, batarya yönetim sistemi tipi olarak seçilmiştir. Her hücreye bağlan-

acak yardımcı kartlar, voltaj, sıcaklık vb. değerlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Önemli 

değerleri ölçer ve optimum değerler aşıldığında sisteme müdahale etmektedir. Yardımcı 

kartlarda ölçülen tüm bilgiler, CAN bus ağı üzerinden ana kontrol panosuna iletilmeketedir. 

Ana kontrol kartındaki tüm bilgiler SD karta kaydedilmektedir. Amper sayım yöntemi, ana 

kontrol kartı batarya kapasitesini hesaplamak için kullanılmaktadır. Hücrelerin birbirine 

eşdeğer olarak şarj edilip boşaltılabilmelerini, toplam enerjinin etkin kullanımını ve batarya 

ömrünün uzamasını sağlamak önemlidir. Akü yönetim sistemi ana kart işlemcisi LPC1768 

olarak seçilmiştir. Ana kartta LEM'den LA 25-P voltaj sensörü, Allegro'dan ACS758LCB-

100B-PFF-T ve verileri kaydetmek için SD kart modülü bulunmaktadır. Microchip’in 

PIC18f25k80 işlemcisi yardımcı kart işlemcisi olarak seçildi. LM35 sıcaklık sensörü, hücre 

sıcaklıklarını ölçmek için kullanılmaktadır. Hücre voltajları benzer şekilde ölçülmektedir. 

 

Akü yönetim sisteminde pasif balanslama yöntemi seçilmiştir. Mantık Mosfet, yardımcı 

panolardaki 35 Watt değerinde yük direncini değiştirmek için seçilmiştir. 

Batarya tam olarak şarj olduğunda, aşırı şarjı önlemek için şarj akımı, yardımcı karttaki 35 Watt 

güç kaynağındaki yük direncinde boşa harcanmaktadır. Aküdeki hücreler arasındaki kapasite 

farklılıklarını gidermek için 35 Watt değerinde bir yük direnci kullanılacaktır. 

 

Yardımcı kontrol kartları, sistemin sorumlu ve deşarj olduğunu bildirmek için anakart tarafın-

dan gönderilecektir. Mosfet bulanık mantık kontrolü ile kontrol edilecektir. Yardımcı kartlar 

CCS C programında yazılmıştır. Bulanık mantık durulama yöntemi olarak ağırlık merkezi yönt-

emi seçilmiştir. 

 

Prototip devrelerinde yapılan şarj testinde% 40 tam hücre serisi bağlantısı ile tam şarj edilmiş 

bir hücre şarj edildi. Sistem çıktısı Şekil 81 de görülmeketedir. 
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Şekil 81 Batarya simulasyonunun gerilim zaman grafiği 

 

İki hücrede yapılan deneyde, hücreden hücreye kapasite farkları ortadan kalktı. 

 

 
Şekil 82 İki hücrenin dengelenmesi 

 

Yardımcı kartın ve ana kartın çizimleri Ares programında tasarlanmıştır. Yardımcı 

kartlarımızın küçüklüğü için SMD sistemleri tercih edilmiş ve çift katmanlı devre tasarımı 

yapılmıştır. Yardımcı kart düzeninin 3D çizimleri Şekil 83 ve 84 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 83 Slave kartı alttan görünümü 
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Şekil 84 Slave kartı üstten görünümü 

 

Tasarlanan yardımcı kartın ilk prototipleri Şekil 85, 86 da gösterilmiştir 

 

 
Şekil 85 Üretilen devrenin üstten görünümü 

 
Şekil 86 Devrenin hücreşrelere bağlanmış halinin görünümü 
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Tasarlanan anakartın monte edilmiş resmi Şekil 87 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 87 Üretilen ana kartın görünümü 

 

8.3. Gömülü Şarj Ünitesi 

 

Şarj cihazı, araç ieçerisinde en karakteristik bileşenlerinden biridir. Şarj cihazı, temel bir AC-

DC dönüştürücüsüdür. Şebeke elektriğini, bataryaların ihtiyaç duyduğu voltaj seviyelerine 

düşürmektedir. Bu şekilde, aracın bataryaları şarj edilmektedir. Ancak, şebeke elektriği 

kullanılıyorsa, pillerin tam olarak şarj edilmesi 8-12 saat sürmektedir. Bu sorunun üstesinden 

gelmek için hızlı şarj üniteleri geliştirilmiştir. Bu birimler pilleri 30 dakika ile 3 saat arasında 

şarj edebilir. 

Aracın akü şarj cihazı sisteminde, bir güç çevirici kullanılarak düşük akış yukarı voltajdan daha 

yüksek çıkış akımı elde edilmektedir. Anahtar aktarımdayken, enerji endüktansta depolanır. 

Kesildiğinde, kaynaktan gelen toplam gerilim ve endüktans yükü diyottan besler. Anahtarın 

iletimde olduğu süre boyunca yük, çıkış kondansatörü ile beslenir. Takviye DC-DC dö-

nüştürücünün şematik görüntüsü Şekil 88 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 88 Dahili şarj ünitesinde kullanılacak temel devrenin görünümü 
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Dahili şarj sistemi kontrol devresinin amacı, aracın akü ünitesini sabit akım altında istenen 

voltajda şarj etmektir. Devrede, denetleyici olarak işlev gören STM32F4 kartı kullanılmaktadır. 

DC / DC dönüştürücü, Matlab ve Simulink'te verilen gibi yerleştirerek kontrol edilmektedir. 

 

 
Şekil 89 Şarj cihazının simulasyon modelinin görünümü 

 

Araçta kullanılacak Dahili Şarj Cihazının Devresi Proteus / Ares programı tarafından tasar-

lanmıştır. Tasarlanan devrenin basılı görüntüsü Şekil 90 de verilmiştir. 

 

 
Şekil 90 Dahili Şarj Cihazının devresinin görünümü 
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AR-GE çalışması, geri besleme dönüştürücüsünü alternatif bir dahili şarj ünitesi olarak 

kullanmaya devam etmektedir. Örneğin geri dönüş dönüştürücü devre şeması, Şekil 91 de ver-

ilmiştir. 

 

 
Şekil 91 Örnek devrenin şematik gösterimi 

 

Araçlarımıza sabitlenmeli ve akü toprağının şarj edilmesi gerekir. Dahili şarj ünitemiz özgün 

tasarımımızdır. Aracımızın akü voltajı ve enerji uyumluluğu özel olarak üretilmiştir (Şekil 92, 

93 ve 94). 

 

 
Şekil 92 Dahili şarj ünitesi 
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Şekil 93 Dahili şarj ünitesinin baskı devresinin görünümü 

 

 
Şekil 94 Dahili Şarj Ünitesi 

 

Şarj cihazı, Elektromobil cihazının en karakteristik bileşenlerinden biridir. Şarj cihazı, temel 

bir AC-DC dönüştürücüsüdür. Bataryaların ihtiyaç duyduğu voltaj seviyesine kadar şebeke 

gücünü azaltır. Bu şekilde, aracın bataryaları şarj edilir. Ancak, şebeke elektriği kullanılıyorsa, 

pillerin tam olarak şarj edilmesi 8-12 saat sürebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için hızlı 

şarj üniteleri geliştirilmiştir. Bu birimler pilleri 30 dakika ile 3 saat arasında şarj edebilir. 

 

8.4. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

 

Elektronik diferansiyel sistem, iki bağımsız motor tarafından tahrik edilen elektrikli araç bir 

köşeye döndüğünde iç tekerlekler ve dış tekerlekler arasında belirli bir fark oluşturmak için 

tahrik motorlarının hızını kontrol eden bir sistemdir. Bu durumda, elektronik diferansiyel, tek 

motor tarafından çok tahrikli otomobillerde mekanik diferansiyel rolünü yerine getirir. Aracın 

yapısı Şekil 95 de verilmiştir. Bu araçta 3 ve 4 no'lu bağımsız tekerlek tahrik motoru ayrı ayrı 

bulunmaktadır. Bu şekilde L, ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafeyi; d arka tekerlekler 

arasındaki mesafelerin yanı sıra ön tekerlekler arasındaki mesafeler için. Wheel direksiyon 

simidi için dönme açısı için, açısal hız için andV ve dönüş yarıçapı için R. Tahrik motorlarına 

bağlı sol ve sağ tekerleklerin hızı, aracın açısal hızının bir fonksiyonudur. 
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R

θ

ωL ωR
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Şekil 95 Elektronik diferansiyel modelinin yapısı 

 

          (10) 

 

          (11) 

 

Dönme yarıçapı, direksiyon simidinin konumunun bir işlevidir. R, 12 denklemiyle hesaplanır. 

 

           (12) 

 

Direksiyon simidinin konumuna bağlı olan sağ ve sol tahrik motorlarının açısal hızı, 13 ve 

14denklemleriyle hesaplanır. 

 

          (13) 

          (14) 

 

Aracın açısal hızına ve direksiyon simidinin konumuna bağlı olan sağ ve sol tekerlekler arasın-

daki hız farkı, denklem 15 ile hesaplanır. Aracın dönüş yönü hesaplanarak direksiyon simidinin 

konumuna göre 16 denkleminde hesaplanır. Sol ve sağ tekerleklerin açısal hızı, Araç hızına ve 

tekerlekler arasındaki hız farkına göre, 17 ve 18 denklemiyle hesaplanır. 

 

         (15) 

         (16) 

          (17) 
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          (18) 

 

Elektronik diferansiyel blok diyagramı Şekil 96 de verilmiştir. 

 

∆ω

ωV + ∆ω/2

ωV - ∆ω/2

(ωL + ωL)/2

ωL

ωR

θ

ωL

ωR

ωV 

 
Şekil 96 Elektronik diferansiyel blok şeması 

 

Elektronik diferansiyelin kontrolü Siemens S7-1200 Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) 

tarafından gerçekleştirilir. İki Hall sensörü, PLC'nin dijital girişlerine bir tane sağ motor için 

bir de sol motor için bağlanır. Sol ve sağ motorların hızı, PMC Hall sensöründen gelen el-

ektronik darbelerle ölçülür. Direksiyon simidinin konumu ve gaz pedalına ilişkin bilgiler analog 

giriş üzerinden PLC'ye iletilir. Araç hızına göre, PMC motorların çalışması gereken hızları 

hesaplar ve ardından bu bilgileri uygular. 

 

8.5. Otonom Direksiyon Sistemi 

 

Otomobilin hızına bağlı olarak, direksiyon simidinin direksiyon hızı araçtan farklı olmalıdır. 

Bu nedenle, hızı ve konumunu tam olarak kontrol edebileceğimiz ES-M23480 step motor tercih 

edilmiştir (Şekil 97). Sistemimizde, step motor hızı ve pozisyon kontrolü için PTO sinyali 

sağlanmaktadır. 

 

 
Şekil 97 Kullanılan motor ve sürücüsünün görünümü 

 

PTO ile servo ve step motorlar genellikle pals sayısıyla tahrik edilir. PTO sinyalindeki dar-

belerin sayısı, motorun hangi hızda ve konumda olacağını belirler. Direksiyon kontrolü için 

kullanılan adım motoru PTO zamanında 1000 darbe tespit ettiğimizde ünite yaklaşık 1/1000 

rpm dönerPTO ayrıca yön bilgisi sağlar. Bu şekilde, sürücü bu sinyal ile hangi yönde iler-

leyeceğini belirler. Kısacası, PTO sinyali step motor sürücüsü için referans sinyalidir. 
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Aracın önüne yerleştirilen ultrasonik sensörler ve Lidar'dan gelen bilgiler bir mikrodenet-

leyiciye iletilir. Mikrodenetleyiciye iletilen bu bilgi akıllı kontrol sistemi tarafından işlenir ve 

aracın hangi yönde hareket etmesi gerektiği belirlenir. Direksiyon simidinin hareketini sağlayan 

adım motoru, belirtilen yönde hareket etmesi için gereken PTO sinyalini üretir ve sürücüye bir 

mikrodenetleyici tarafından iletilir. Sürücü kendisine gönderilen PTO sinyalini çalıştırır ve 

istenen açıda istenen açıyla dönmesi için adım motorunu gerçekleştirir. 

 

Basamak motoru, direksiyonun hareket etmesini sağlamak için çekiç dişli sistemi yoluyla 

direksiyon miline iletilir. Direksiyon sisteminin tasarımı Şekil 98 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 98 Tasarlanan direksiyon sisteminin görünümü 

 

Direksiyon kontrolünde ES M23480 enkoderli 8NM step motor tercih edilmiştir. Bu motorun 

özellikleri aşağıdaki gibidir  

• 2 faz 

• NEMA 34 gövde ölçüsü 

• 8,0 Nm (1,133 oz-in) tutma torku 

• Hız Aralığı: 0-3,000 RPM 

• Entegre 1000 satırlık enkoder 

•Yumuşak geçiş  

• Düşük motor ısıtması ve gürültüsü  

Step motor kontrolünde, ES D1008 step motor sürücüsü tercih edilmiştir. 

• Adım ve yön kontrolü 

• Hareket senkronizasyonu kaybı için kapalı pozisyon döngüsü  

• Çalışma voltajı: 20-80 VAC veya 30-100 VDC 

• Yüke bağlı çıkış akımı 0,5 - 8,2 A 

• Başlangıçta yüksek tork ve düşük hız 

• Tork rezervasyonu yok 

• Durgunlukta yüksek sertlik  

• Önemli ölçüde azaltılmış motor ısıtması 

• Pürüzsüz motor hareketi ve ekstra düşük motor gürültüsü 

• Hızlı tepki, gecikme ve sıfırlama zamanı yok 

• Kademe kaybı yok; av yok; abartı yok  
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Üretilen direksiyonun görüntüsü Şekil 99 da görülmektedir. 

 

 
Şekil 99 Araçta kullanılan otonom direksiyon sisteminin görüntüsü 

 

8.6. Otonom Fren Sistemi 

 

Bu projenin amacı; Elektrikli bir otonom araç, otomatik fren sisteminin uygulanmasıdır. 

Kontrolörden gelen sinyallere bağlı olarak, frenleme gerçekleştirilecektir. Aracın fren sistemi, 

bir kullanıcıya ihtiyaç duymadan kontrolörden gelen sinyallerle çalıştırılacak olan bir sistem 

tarafından çalıştırılır. Şekil 100, geliştirilen araç fren sisteminin akış diyagramını göstermekte-

dir. Kontrol cihazı fren için bir sinyal gönderir gönderilmez, fren motoru uyarılır ve araç ya-

vaşlar ve durur. 

 

 
Şekil 100 Sistemin akış diyagramı 

 

Sistem, Şekil 101 de gösterildiği gibi araca monte edilmiştir ve mikrodenetleyici tarafından 

kontrol edilmiştir. 
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Şekil 101 Üretilmiş otonom fren sisteminin görünümü 

 

Fren sistemimiz bas-çek mantığı ile çalışmaktadır. 1 adet mikrodenetleyici kart, 2 adet sınır 

anahtarı ve röleler ile dc motorun sürülmesi sağlanmıştır. Sınır anahtarlarının analog okunması 

sağlanmış ve geliştirilen algoritma ile motorun sınır noktasına geldiğinde akım çekmesi engel-

lenmiştir. Şekil 102 de sistem kurulumu verilmiştir. 
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Şekil 102 Fren sisiteminin üst bakış görünümü 

 

Kullanılan röle kartı ile basit H köprüsü mantığı kullanılmıştır. Böylece motorun 2 yönlü 

kontrolü sağlanmıştır. Şekil 103 de kullanılan röle kartı verilmiştir. Şekil 104’de bağlantı 

şeması verilmiştir. 

  

 
Şekil 103 Fren sisteminde kullanılan röle kartının görünümü 
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Şekil 104 Motorun rölelere bağlantı şeması 

 

 
Şekil 105 Sınır anahtarlarının bağlantı şeması 

 

Sınır anahtarlarının bir mikrodenetleyici kart ile analog okunabilmesi için Şekil 105 de verilen 

sistem kurulmuştur ve Şekil 106 da kurulan sistem verilmiştir. 
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Şekil 106 Sınır Anahtarı Bağalntıları 

 

8.7. Otonom Gaz Sistemi 

 

Otonom elektrikli araçta tahrik motorlarının kontrolünü sağlayan bir PLC kontrolcü olarak 

kullanılmaktadır. PLC de bulunan 0-5 V analog girişi üzerinden verilen analog sinyal ile motor 

hız kontrolü gerçekleştirilmektedir. Motor kontrolü yapılabilmesi için ifade edilen sinyalin PLC 

analog girişine iletilmesi gerekmektedir. Araçta kullanılan kontrolcü analog çıkış 

verememektedir. Fakat PWM çıkış verebilmektedir. Bu sebeple PWM çıkışı analog çıkışa çevi-

rebilmek adına alçak geçiren filtre tasarlanıp üretilmiştir. Filtrenin tasarımı Şekil 107 de 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 107 Tasarlanan alçak geçiren filtrenin şemasının görünümü 

 

Üretilen devre Şekil 108 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 108 Üretilen devrenin görünümü 

 

Devreye girilen PWM sinyali Şekil 109 da görülmektedir. 
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Şekil 109 Alçak geçiren filtreye uygulanan PWM sinyalinin görünümü 

 

Alçak geçiren filtreye uygulanan PWM sinyali sonucu vermis olduğu çıktının göürnümü Şekil 

110 da görülmektedir. 

 

 
Şekil 110 Alçak geçiren filtereye uygulanan PWM sinyali sonucu verdiği çıkış sinyalinin 

görünümü 

 

9. Deneysel Çalışmalar 

 

Aracın ön test aşaması olarak aracın 1/5 oranında küçültülmüş Şekil 111’de görünen arabayı 

seçtik. Sistemimize benzer sistem tasarlayarak ve aracın içerisine yerleştirdik.  
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Şekil 111 1/5 Oranında küçültülmüş test aracı 

 

Aynı şekilde yolları ve tabelaları 1/5 oranında küçülterek kendi deney pistimizi inşa ettik. Pro-

gramlamış olduğumuz şerit takibi ve tabela tanıma algoritmasını test ettik. Aracın seyir halinde 

üstten görünümü Şekil 112, aracın seyir halinde Tabela bilgisayar çıktısı Şekil 113 de 

gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 112 Seyir halindeki test aracının üstten görünümü 
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Şekil 113 Seyir halindeki aracın tabela tanıma algoritması ekran görünümü. 

 

Geliştirilen algoritma sayesinde aracımız pisti belirlenen kurallara uygun olarak bitirmiş olup, 

test aşamasını başarıyla geçmiştir.  


