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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım  raporunda öncelikli olarak otonom aracın kullanılacak sensörler ile simulasyonu 

üzerine planlamalar yapıldı. Gazebo ortamında geliştirilen ortamda araç simulasyonu başarılı 

bir şekilde tamamlandı. Bu simulasyonda şerit tespit, trafik işaretleri algılama ve engelden 

kaçma algoritmaları test edildi. 

Kritik tasarım aşamasında sistemin gerçek simulasyonu ve testleri için model bir araç 

geliştirildi. Gerçek araç ve ortama oranla simulasyon ortamı tasarlandı. Burada gerçek araça ½ 

oranla bir araç kullanıldı. Ortam ise yine gerçek ortamla aynı oranda kalacak şekilde geliştirildi. 

Bu test yapılarak otonom sürüş algoritmaları gerçek arabada kullanılmadan önce bu model 

üzerinde denendi ve gerekli düzeltmeler ve günellemeler yapıldı.  

Simulasyon ve test çalışmalarının yanı sıra yarışmada kullanılacak araba tasarlandı ve büyük 

ölçüde üretimi yapıldı. Aracın fiziksel özellikleri yarışma kurallarına uygun olacak şekilde 

tasarıma şekil verildi. Aracın otonom arayüzü için direksiyona adım motoru monte edildi. 

Uzaktan kontrol arayüzleri olarak ise araç kontrol ve görev kontrol sistemleri geliştirildi. 

Ön tasarım ve kritik tasarım dönemlerinde bütçenin en büyük farkı kullanılacak gömülü 

bilgisayar üzerinde oldu. İlk olarak harici bilgisayarda algoritmaların koşulması düşünülmüştü; 

fakat otonom aracın merkez kontrol yerinden bağımsız olması için gömülü sistemler tercih 

edildi. Bunun haricinde araç üzerinde kullanılan sensörlerin yüksek çözünürlükte olanları 

seçildi. 
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3. Araç Fiziksel Özellikleri 

Yarışma kapsamında, otonom sürüş ara yüzlerine sahip bir araç tasarlanmıştır. En önemlisi, bu 

araç, elektronik direksiyon (steer-by-wire), elektronik gaz pedalı (pedal-by-wire) ve elektronik 

fren (brake-by-wire) işlevselliğini desteklemelidir.  

Aracın düşük seviye kontrolcü birimi olarak ArduPilot-Rover [1] sisteminin kullanımı tercih 

edilmiştir. Bu sistemde Pixhawk donanımı kullanılmıştır (Şekil 1). Pixhawk Rover 

kodlamasında çalışırken kumpaslı GPS (GPS+Compass) ve uzaktan kumanda alıcısı (PPM 

Sum Receiver) kullanmaktadır (Şekil 2). Pixhawk hızlanma, yavaşlama ve dönüşler için, gaz 

(throttle – Pin3) ve direksiyon (steering – Pin1) pinleriyle kontrol gerçekleştirmektedir (Şekil 

3). Yarışmada kullanılacak araçlarda elektronik-direksiyon, elektronik gazpedalı ve elektronik 

fren bulunmaktadır. Pixhawk tarafından üretilen kare dalga genişliği modülasyon sinyali 

(PWM) dönüştürülerek bu elektronik birimlerin kullanacağı sinyaller oluşturulmuştur. Örneğin 

pixhawk’ın direksiyon için ürettiği 1500 us genişliğindeki kare dalgası düz sürüş, 1000-1500 

aralığı sola dönüş, 1500-2000 aralığı da sağa dönüş sinyalleri olarak değerlendirilmektedir. 

Benzer şekilde gaz için üretilen 1500us genişliğindeki kare dalgası motoru kapatma (cruise), 

1000-1500 aralığındaki frenleme, 1500-2000 aralığındaki de gaza basma olarak algılamaktadır. 

 

 

Şekil 3.1 Pixhawk Yerleşimi [1] 
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Şekil 3.2 Pixhawk çevresel birimleri [1] 

 

Şekil 3.3 Pixhawk ve Araç motor bağlantısı [1] 

Aracın yapacağı görevlere göre sürüş kararlarını üst seviye kontrolcü (Araç Kontrol Ünitesi) 

verecektir. Bu kararlara göre pixhawk için MAVLINK protokolleriyle sürüş komutları 
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oluşturulacaktır. Pixhawka verilecek bu komutlarla gaz/fren ve direksiyon kontrolünü 

pixhawkin yapması sağlanacaktır.   

Tasarlanan araç aynı zamanda Efficiency Challenge yarışmasına da katılacaktır. Aracın ölçü ve 

özellikleri aşağıda sıralanmıştır. 

• Aracımız urban araç konseptine sahip olup, 2 koltuklu ve 4 tekerleklidir. 

• Aracımızın şasenin en alt noktasından itibaren yüksekliği 1,25 metredir. (100 cm < 125 

cm < 140 *1,5 = 210) 

• Paralel iki tekerlek arası 1,3 metredir. (1,3 > 1,6/2 = 0,8) 

• Aracımızın genişliği 1,6 metredir. (119 cm < 160 cm < 180 cm) 

• Aracımızın boyu 3,4 metredir. (200 cm < 340 cm < 425 cm) 

• Ön teker açıklığı 129 cm, arka teker açıklığı 110 cm’dir. 

• Aks aralığı 2,4 metredir. 

• Aracın yerden yüksekliği 175 mm’dir. 

Süspansiyon: 

• Ön süspansiyon 44 cm uzunluğunda, 10,5 cm çapında, bağımsız süspansiyondur. 

• Arka süspansiyon 52 cm uzunluğunda, 13 cm çapında beam axle tipindedir. 

Motor gücümüz 3 kW’dır. 
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Şekil 3.4 Araç Yan görünüm 

 

Şekil 3.5 Araç önden görünüm 

3,40 m 

1,25 m 

2,4 m 

129 cm 
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Şekil 3.6 Araç izometrik görünüm 

 

Şekil 3.7 Araç kabuk tasarımı 
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Şekil 3.8 Araç motor bağlantısı 

 

Şekil 3.9 Araç Montaj Gösterimi 
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4. Sensörler 

Araçta kullanılacak sensörlerle ilgili görsel Şekil 4. de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1 Sensör yerleşimi 
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i. Kameralar:  

Araçta toplam 6 kamera kullanılacaktır. Bu kameraların görüntü kalitesi otonom görevin 

başarısı için çok önemlidir. Yeterli çözünürlük ve doğru filtrelenmiş görüntüler verebilen 

kameralar kullanılmalıdır. 

Şerit takibinde kullanılacak kameraların yüksek hızlı veri transfer etmesi gerekmektedir. IP 

kameralardaki gecikmeler (300-1500 ms) problemli sonuçlar çıkarabilir. Bu nedenle USB3 ya 

da PCI arayüzlü kameraların kullanımına karar verilmiştir. Trafik tabelaları ve ışıklarının 

görüntüleri için kullanılacak kameralarda hızdan çok görüntü kalitesi önemlidir. Bu nedenle 

uygun IP kameralar tercih edilebilir. 

ii. Lidar: 

Lazer mesafe ölçümü yapan Lidar sensörleri özellikle öndeki engel algılamada kullanılacaktır. 

Yarışma alanı, araç hızları düşünüldüğünde minimum 10m mesafeyi sadece yatay düzlemde 

algılayan lidar kullanımı gerektiği hesaplanmıştır. Türkiye’de alınabilecek bir model 

RPLIDAR A2M8’dir. 

iii.  Ultrasonik Sensörler 

Araç arkasında Lidara göre daha uygun maliyetli olan ultrasonik sensörler kullanılacaktır. Bu 

sensörler 6m menzilde çalışmaktadırlar. Aracın geriye daha yavaş gideceği düşünülürse bu 

mesafe yeterlidir. Araç arkasına ve sağ tarafına yerleştirilecek US sensörlerin eş zamanlı 

çalışmaması gerekmektedir. Bu sensörlerin çalışma sırası geliştirilecek bir elektronik kartla 

sağlanacak ve toplanan veriler araç kontrol birimine seri haberleşme protokolleriyle 

gönderilecektir.  

Ham sensör verisi içerdiği gürültüler nedeniyle sürekli anlamlı bilgiler vermemektedir. Bu 

nedenle bu verinin çeşitli algoritmalar ya da filtrelerden geçmesi gerekmektedir.  Literatürde 

sıklıklıkla kullanılan yöntem Kalman filtresidir. Luo ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

Genişletilmiş Kalman Filtresi kullanarak insansız hava araçlarının konumlarını ve 

yönelimlerini tahmin etmişlerdir. Geliştirdikleri algoritma sayesinde yaptıkları tahminler bozuk 

GPS sinyallerini örtbas ederek güvenilir sonuçlar vermiştir [2]. Arreola ve Mondes de Oca ise 

benzer sorunlara çözüm olarak sensör füzyon algoritması önermişlerdir. GPS, ataletsel ölçüm 

birimi ( Inertial measurement unit- IMU) ve kamera kullanmışlardır [3]. 
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Bu proje kapsamında da literatürde sıklıkla kullanılan Kalman filtresinden faydalanılmıştır. 

Genel olarak Kalman filtresi, dinamik bir sistemi t – 1 anındaki giriş ve çıkış bilgilerini 

kullanarak bu sistemin t anındaki durumlarını tahmin edebilen bir filtredir. Kalman Filtresi 

Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 ile tanımlamaktadır. Eşitlik 1’de verilen x durum vektörünü, u kontrol 

vektörünü, w durum hatasını, A durum geçiş matrisini, B kontrol giriş matrisini temsil 

etmektedir. Eşitlik 2’de verilen z ölçüm vektörünü, H durum vektörü parametrelerini ölçüm 

bölgesine haritalayan dönüşüm matrisini, v ise ölçüm hatasını temsil etmektedir. 

𝑥𝑡 =  𝐴𝑡𝑥𝑡−1 + 𝐵𝑡𝑢𝑡 + 𝑤𝑡 (1) 

𝑧𝑡 =  𝐻𝑡𝑥𝑡 +  𝑣𝑡  (2) 

Kalman filtresi iki adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar zaman güncellemesinin yapıldığı tahmin 

(prediction) ve ölçüm güncellemesinin yapıldığı düzeltme (correction) adımlarıdır. Tahmin 

adımı, bir sonraki gelecek duruma ait tahminler elde etmek için mevcut durum ve hata 

kovaryansını hesaplamaktadır. Düzeltme adımı ise sistem geri beslemesi yaparak durum ve 

kovaryans matrisini güncellemektedir. Tahmin adımındaki 𝑄𝑡 , gürültülü kontrol giriş 

değerlerine ilişkin gürültü kovaryans matrisi, 𝑥𝑡|𝑡−1, durumun öncül tahmini, 𝑥𝑡−1|𝑡−1 önceki 

zaman adımın ait durumun soncul tahmini, 𝑃𝑡|𝑡−1 öncül hata kovaryans matrisi, 𝑃𝑡−1|𝑡−1 önceki 

adıma ait soncul hata kovaryans matrisidir. Düzeltme adımındaki 𝑆𝑡|𝑡−1, zt ölçüm değerinin 

tahmini kovaryansı, 𝐾𝑡  soncul hata kovaryansını en aza indirgeyen Kalman kazancı, 𝑥𝑡|𝑡−1 

durumun soncul tahmini, M değeri 𝑧𝑡 ölçümünün tahmini dağılım ortalaması, 𝑧𝑡 – M değeri 

ölçüm inovasyon değeri, 𝑃𝑡|𝑡 ise soncul hata kovaryans matrisidir. 
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Şekil 4.2 Ayrık zamanlı Kalman Filtresi akış diyagramı 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

Araç kontrol ünitesi, kameralar ve sensörlerden gelen verileri işleyerek sürüş komutları 

üretecek sistemdir. Bu sistemin eş zamanlı birden fazla kamera görüntüsünü ve lidar, US gibi 

sensöre verilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Burada en yüksek veri işleme yükü kamera 

görüntülerinin işlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Görüntülerin işlenmesinde Python 

programlama dilinde koşulan OpenCV [2] kütüphaneleri kullanılacaktır. Bu kütüphaneler en 

hızlı GPU kartları üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca trafik levha ve işaretlerinin tanımlanmasında 

yapay sinir ağları kullanılacağı için CUDA çekirdeği olan grafik kartları kullanılmalıdır. Bu 

amaçla yarışma desteği kapsamında performansı çok yüksek olan [4] Nvidia RTX2080 Ti 

alınarak araç üzerinde kullanılması planlanmaktadır. Araç üzerinde kullanılacak bilgisayara bu 

ekran kartı yerleştirilecektir. Araç bilgisayarı Linux işletim sistemi koşacaktır. Tüm veri işleme 

ve sürüş algoritmaları Python dilinde yazılacaktır. 

Kablosuz haberleşme için iki teknoloji kulanılacaktır. İlki manuel kumanda verilerinin yüksek 

veri hızlı ve şifreli şekilde aktırılabildiği Xbee Pro 2.4 [5] modelinin kullanımıyla olacaktır. 

İkincisi Wi-Fi kullanımıdır. Araç ve kontrol istasyonu arasında kurulacak Wi-fi ağı ile araç 

üzerindeki verilerin toplanmasıdır. Bu ağ için açık alanda 1km üstü menzi sunan modem router 

kullanılacaktır.  
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Aracın otonom sürüşe sahip olabilmesi için paralel olarak çalışan birçok algoritma 

kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla şerit tespit, trafik işaretleri ve trafik ışığı algılama ve engel 

algılama algoritmalarıdır. 

6.1.Şerit Tespit ve Takip Algoritması 

Burada amaç aracın uygun şeritleri beyaz çizgiler sayesinde bularak takip etmesini 

sağlamaktır.İlk olarak kamera görüntülerinin bozulma etkilerinin azaltılması için kamera 

görüntülerininkalibrasyonu yapılmıştır. Daha sonra düzeltilen görüntüler renk tabanlı 

segmentasyon için hazırlanan filtreye sokulmuş ve beyaz çizgiler segmente edilmiştir. Burada 

görüntü HSL(Hue, Saturation, Lightness) renk uzayında işlenmiştir, bunun sebebi renklerin 

ayırt edici özelliklerininbu renk uzayında daha kolay ayrılmasıdır. Son olarak şerit çizgilerinin 

belirlenmesi için segmente edilen görüntü perspektif dönüşüm yöntemiyle kuş bakışı olarak 

gösterilmiştir. Burada şeritler polinom uydurma yöntemleriyle elde edilmiştir. Şeritler 

bulunduktan sonra aracın şeritlerin orta noktasına uzaklığı hesaplanmıştır. 
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Şekil 6.1 Şerit Tespit Algoritması 

Şerit tespit algoritması Gazebo simulasyon ortamında da denenmiştir. Burada aracın kamerası 

kullanılarak şerit çizgileri tespit edilmiş ve araç kontrolü sağlanmıştır(Şekil 6.2). 

Gelen Görüntü 

Kamera kalibrasyonu 

Perspektif dönüşümü 

HSL Uzayı 

Polinom uydurma 

Araç sapma 

hesaplama 

Beyaz renk  

segmentasyonu 
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Şekil 6.2 Şerit Takip Gazebo simulasyonu 

6.2.Trafik İşaretleri Algılama 

Otonom olarak hareket edecek olan aracın trafik kurallarına da uyması gerekmektedir. Bu 

nedenle ilk olarak trafik levhalarının tespit edilmesi ve trafik işaretlerinin tanınması 

gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan literatür araştırmasında derin öğrenme tabanlı 

yaklaşımların kullanıldığı görülmüştür ve bu çalışmada da derin öğrenme algoritmalarından 

faydalanılacaktır. 

Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, genellikle tek aşamalı [6] [7] ve iki aşamalı metotlar [8] [9] 

[10] [11] [12] [13] olarak ayrıştırılabilir. Tek aşamalı metotlar imge direk olarak ESA 

mimarilerine verilmektedir. Tek aşamalı metotlarda genellikle iki aşamalı metotlardan 

performansının düşük olmasına rağmen daha hızlı çalışmaktadır. Fakat son yıllardaki 

çalışmalarda tek aşamalı metotların performansı iki aşamalı metotlara yaklaşmaktadır[9]. İki 

aşamalı metotlarda ilk aşama imge üzerindeki ilgili bölgelerin belirlenmesi ikinci aşama ise 

Evrişimsel Sinir Ağı (ESA) mimarileri ile bu bölgelerin temsil edilmesidir. Bu çalışmada tek 

aşamalı metotlar tercih edilmiştir. 

Nesne tanıma yöntemlerinin problemi olan veri kümesinde ki negatif örneklerin (tanınmak 

istenen nesneler dışındaki imge bölgeleri) sayısının pozitif örnek sayısına kıyasla göre çok fazla 

olması sistemin performansını direk olarak etkilemektedir. Bu sebeple sinir ağının 

öğrenmesinde faydalı olan (sinir ağının sınıflandırmasında pozitif örnekleri ile karıştırılabilen) 
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negatif örneklerin belirlenmesi için bir çalışma yapılmıştır. Zor negatif örnekler eğitim 

aşamasında sinir ağının çıktısından önce döngülerden (Epoch)  elde edilen eminlik katsayısı 

(confidence variable) göz önünde bulundurularak daha sonraki döngüler de kullanılmak için 

seçilmiştir.  

İlk olarak Türkiye’de kullanılan trafik işaretlerine ait 200 adet görüntü belirlenmiştir. Veri 

kümesi 15 sınıftan (Şekil 6.3, Şekil 6.4) oluşmaktadır. Oluşturulan veri kümesinin %70 i model 

eğitimi kalanları ise test için kullanılmıştır. 

 

Şekil 6.3 Veri kümesi örnek sınıfları(1) 

 

Şekil 6.4 Veri kümesi örnek sınıfları(2) 

Derin öğrenme algoritmalarından önce, verinin ön işlemlere tabi tutulması gerekmektedir. İlk 

olarak imgelerin normalize edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki denklem kullanılarak 

piksel değerleri 0 - 1 aralığına indirgenmiştir. 

𝑥 =
𝑥− 𝜇

𝜎
 (3) 

𝜇 = 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖  

𝜎 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎  
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Normalize edilen imgeler kırpılarak pozitif ve negatif(arka plan) örnekler elde edilmiştir. Pozi-

tif örneklere ise veri çoğaltma(döndürme, boyutlandırma) işlemleri uygulanmıştır. Bu aşama-

lardan sonra veri kümesi model eğitiminde kullanılabilecek şekilde oluşturulmuştur. 

Veri kümesindeki her bir imge ResNet-50 ESA’ya girdi olarak verilmekte ve ResNet sinir ağı-

nın belirlenen katmanlarından öznitelikler çekilerek öznitelik piramiti ağı (Feature pyramid 

network) (FPN) [14] oluşturulur. ResNet’ten elde edilen öznitelikler işe yarar bilgilerin elde 

edilmesi için çok ham durumdadır. FPN yapısı ile ResNetten elde edilen öznitelikler üst ör-

nekleme ile daha işe yarar hale getirilmektedir. Daha sonra elde edilen bu veriler sınıflandırma 

ve regresyon için tasarlanan iki ayrı ESA mimarisinin eğitiminde ve testinde kullanılmaktadır. 

Regresyon için kullanılan sinir ağı sınır kutucuklarının (Bounding box) oluşumunda kullanılır-

ken Sınıflandırma için eğitilen ESA mimarisi trafik iaşretlerinin tahmininde kullanılır. 

Regresyon sinir ağının çıktısında belirlenen nesneyi saran sınır kutucukları birden fazladır bu 

durum için non-max suppresion yöntemi ile birde fazla olan sınır en iyi şekilde temsil edilmek-

tedir. Sınıflandırma için eğitilen sinir ağı ise bu sınır kutularının içeriğindeki piksel grubunun 

hangi sınıfa ait olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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Şekil 6.5 Trafik İşaretleri Tespit Akış Şeması 

Eğitilen model Gazebo simulasyon ortamında denenmiştir. Araç tespit ettiği trafik işaretlerine 

göre hareket etmiştir (Şekil 6.6).  
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Şekil 6.6 Trafik Işıkları Tespiti Gazebo simulasyonu 

6.3.Engel Tespit ve Kaçış Algoritmaları 

Otonom olarak hareket eden araçlarda en önemli konulardan biri engellerden kaçınılmasıdır. 

Aracın etrafındaki engellerin algılanması için Lidar ve ultrasonik sensörler kullanılmıştır. Bu 

sensörlerin çıktıları sensör birleştirme algoritması kullanılarak anlamlandırılmıştır.  

 

Şekil 6.7 Engel Tespit Algoritması 
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Tespit edilen engellere göre otonom aracın yörüngesinin sürekli olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda literatürde birçok örnek mevcuttur. Örneklemeye dayalı 

algoritmalar en sık kullanılanlardır(Olasılıksal Yol Haritaları – PRM, Hızlıca büyüyen Rasgele 

Ağaçlar -Rapidly-exploring Random Trees - RRT [15]).  Bu tür algoritmaların verdiği 

yörüngeler sert dönüşler içerebilir. Bunun üstesinden gelmek içinde eğri tabanlı düzeltme 

algoritmaları süreç içinde gelişmiştir [16]. Ramana ve arkadaşları, sabit engellere göre rota 

planlaması için Hızlıca büyüyen Rasgele Ağaçlar metodunu kullanmışlardır. Geliştirdikleri 

algoritma başlangıç ve bitiş konumları narasında engellerden sakınarak rota çizebilmiştir [17]. 

 

Şekil 6.8 RRT Algoritması [7] 

Lee ve Shim ise RRT tabanlı algoritmalarına, hedefe varış zamanı ve yaklaşma yönlerini de 

başarıyla eklemişlerdir. Geliştirdikleri yöntemi başarıyla uygulamışlardır [18]. 

 

Şekil 6.9 RRT Çözüm Aşamaları [8] 

Yörünge planlaması için deterministik yaklaşımlar da mevcuttur. Örneğin, Choset yörünge 

planlaması için Voronoi grafikleri kullanmıştır [19]. Bir başka örnekte ise Chandler ve 



24 

 

arkadaşları, doğru çizgi serilerrinden en uygun yörünge eğrisini bula bir yaklaşım 

önermişlerdir.  

Yörünge planlamasında sıklıkla kullanılan bir başka yöntem ise Potansiyel Alan yaklaşımıdır. 

Bu yöntemde basitce araç bir noktasal negatif yük olarak düşünerek üzerine engeller için negatif 

elektriksel alanlar, hedefler için de pozitif elektriksel alanlar uygulanmaktadır. 

 

Şekil 6.10 Örnek Potansiyel Alan uygulaması [20] 

Bu çalışma kapsamında ise ilk olarak RRT tabanlı algoritmalar geliştirilmiştir. Gazebo 

simülasyon ortamında bu algoritmalar denenmiştir. 
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7. Sistem Entegrasyonu 

Araçta görev kontrol ve araç kontrol olmak üzere iki ana sistem vardır. Araç kontrol sisteminin 

amacı görev kontrol sisteminden aldığı komutlara göre aracı sürmektir. Aracın hız kontrolü 

fırçasız dc motor kullanılarak yapılmıştır. Direksiyon kontrolü için ise adım motoru 

kullanılmaktadır.  

 
Şekil 7.1 Araç blok şeması 

Görev kontrol sistemi aracın otonom sürüş kontrolünün ana parçasıdır. Sensör verisini 

anlamlandıran ve bu bilgilere göre aracın otonom sürüşü için gerekli komutları araç kontrol 

sistemine iletir. Lidar, kamera ve ultrasonik sensörler bu yapı içinde kullanılır. Otonom sürüş 

algoritmaları da görev kontrol sisteminde koşulmaktadır. 

Araç Kontrol Sistemi 

Batarya 

5V Regulatör 

GPS 

Sıcaklık 

Sensörleri 

Lidar 

Motor 

Sürücü 

Fırçasız DC 

Motoru 

Kameralar 

Step Motor 

Direksiyon Motoru 

 

Kablosuz  

Telemetri 

Haberleşme 

Modulü 

OTONOM ARAÇ  

US mesafe Görev Kontrol Bilgisa-

yarı  

SD 

Kart 
Veri kayıt 
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8. Özgün Bileşenler 

i. Trafik İşaretlerinin Algılanması 

Trafik tabela ve ışıklarının algılanmasında yapay sinir ağları, derin öğrenme yöntemleri 

kullanılacaktır. Derin öğrenme algoritmalarında her bir modelin kendine özgü ağ yapısı 

mevcuttur. Bu yarışmada eğitilen bu modellerin sonuçları veri kümesi olarak kullanılıp yeni bir 

model planlanmaktadır. Böylelikle her bir modelin başarılı olduğu durumlar birleştirilerek en 

iyileme çalışması yapılmış olacaktır. 

Bunun yanı sıra probleme özgün kayıp fonksiyonları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu yön-

temle üretilen kayıp fonksiyonu ile eğitilen modellerin başarısının bu problem özelinde daha 

yüksek olması beklenmektedir. 

ii. Şerit Takip Kontrolcüsü 

Aracın şeritleri en az hatayla takibi için klasik kontrol yöntemleri olan PID’ye ek olarak kayan 

kipli (sliding mode) ve model tahminli (model predictive) kontrolcü yöntemleri kullanılacaktır. 
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9. Güvenlik Önlemleri 

Test aşamasında ve yarışma sırasında olası tehlikeli durumlar için alınması gereken önlemler 

saptanacaktır ve bunun için yapılması planlanan sistemler hakkında bilgi aktarılacaktır. 

Araçta oluşabilecek güvenlik problemleri: 

i. Aracın tamamen kontrol dışı hareket etmesi 

Önlem: Araç üzerinde birkaç farklı noktaya kontaktöre bağlı güç sinyal kesici anahtarlar 

(acil durum butonları) yerleştirilecektir. 

ii. Aracın otonom görevde tehlikeli şekilde hareketi 

Önlem: Uzaktan kumandada bulunacak acil durum butonuyla araca otonom görevi 

sonlandırma ve durarak manuel moda geçmesi komutu iletilecektir. 

iii. Bataryaların aşırı ısınması 

Önlem: Batarya yönetim biriminden alınan sıcaklık verilerinde üst eşiği aşan bir hücre 

bilgisi olursa araç otomatik olarak duracak ve kontrol istasyonuna bu bilgi gönderilecektir. 

iv. Araç önünde engel algılama 

Önlem: Araç ileri giderken aracın önündeki lidar sensörü güvenli mesafeden yakın bir 

nesne algılarsa araç durdurulacaktır. Bu operasyonun bilgisi kontrol istasyonuna 

gönderilecektir. 

v. Aracın arkasında engel algılama 

Önlem: Araç geri giderken aracın arkasındaki ultrasonik sensörlerden birisi güvenli 

mesafeden yakın bir nesne algılarsa araç durdurulacaktır. Bu operasyonun bilgisi kontrol 

istasyonuna gönderilecektir. 
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10. Test 

Proje kapsamında 3 ana test senaryosu düşünülmüştür. İlk olarak sistem Gazebo simulasyon 

ortamında denenmiştir. Solidworks ve Blender programları kullanılarak yarışma ortamı 

hazırlanmıştır. Simulasyon aracı olarak Toyota Prius kullanılmıştır. Bu araca Pixhawk 

kontrolcüsü eklenmiş ve gerçek ortama en yakın senaryo elde edilmiştir. Kararlaştırılan 

sensörler ve kameralar da eklenerek Python programlama dilinde yazılan algoritmalar ile araç 

otonom olarak sürülmüştür. 

 

Şekil 10.1 Gazebo için hazırlanan yarış alanı 
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Şekil 10.2 Gazeboda kullanılan Toyota Prius Araç 

 

Şekil 10.3 Gazeboda Araç ve Trafik Levhaları Görselleri 

Gazebo simulasyon çalışmalarına ait videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Video linki:  

• https://www.youtube.com/watch?v=pdaqjUsUGPc 

https://www.youtube.com/watch?v=pdaqjUsUGPc
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• https://youtu.be/Z808lsroRsY 

2. aşama olarak bütün sistemlerin bulunduğu model bir araç yapılmıştır. Burada amaç otonom 

algoritmaların gerçek arabadan önce bir model üzerinde denenmesi ve hataların düzeltilmesidir. 

Model araçta kontrolcü olarak  Pixhawk bulunmaktadır. Xbee Pro ile uzaktan kontrol edilebilen 

araçta otonom sürüş algoritmaları denenmektedir.  

 

Şekil 10.4 Model Test aracı(1) 

 

Şekil 10.5 Model Test aracı (2) 

https://youtu.be/Z808lsroRsY
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Model araç için gerçek ölçülere ölçeklenerek model yarışma platformu tasarlanmıştır. 

Platforma örnek trafik işaretleri eklenerek araç üzerinde bulunan kamera ile algoritmalar test 

edilmiştir.  

Model aracın çalışma videolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Video linki:  

• https://youtu.be/vSoxRRum_No 

 

Şekil 10.6 Model araç ve trafik işaretleri 

https://youtu.be/vSoxRRum_No


32 

 

 

Şekil 10.7 Model araç trafik işaretleri tespit algoritması 

Son test olarak ise yarışma platformu kurularak gerçek aracın denenmesi planlanmıştır. 

Yarışmaya son hazırlık olacak bu senaryoda aracın bütün sensörleri ve otonom sürüş 

algoritması denenecektir.   
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