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1.  Takım Organizasyonu 
 
Takımımız ana 3 alt takımdan oluşmaktadır. Mekanik takımının hedefi geçtiğimiz yıl           
Efficiency Challenge yarışına katılmış aracımızı kontrol edilebilir hale getirmek ve sistemleri           
daha güvenli hale getirmektir. Bu amaçla yapılanlar raporun devamında detaylı anlatılmıştır.           
Mekanik takımımızın çoğunluğu makina mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Elektronik takımımızın görevleri araç kontrol ünitesini tasarlamak ve aracı “drive-by-wire”          
hale getirmektir. Elektronik takımımızın çoğunluğu elektrik ve elektronik mühendisliği         
öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Otonom takımımız bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği        
öğrencilerinden oluşmaktadır. Takımımızın otonom grubu lideri yüksek lisans tez         
aşamasındaki Kadir Türksoy’dur.  
Takımdaki üyelerin görev dağılımları şemada detaylı bir şekilde verilmiştir.  
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Ekibimizin Mekanik alt takımına Ön tasarım raporunda ismi bulunmayan Çavlan Yıldırım           
katılmıştır. 
 
Zamanlama planımız Gannt Şeması olarak ifade edilmiştir. Temel olarak amacımız, kontrol           
algoritmalarını simülasyonda geliştirmeye devam ederken, aracımızın da elektro-mekanik        
kontrolünü bir kenardan ilerletebilmektir.  

 
 
 

 
2 Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda kullanılan çizge yapısının ve en kısa yol yaklaşımlarının gerekli            
olmadığı görülmüş, LIDAR verisi ve şerit takibine odaklanılmıştır. Ayrıca simülasyon          
ortamında başarılı olan klasik görüntü işleme yöntemlerinin yetersiz kalacağı öngörülmüş,          
özellikle işaret tespit konusunda derin öğrenme yöntemlerine yönelinmiştir. Ayrıca çizge          
yapısı kullanılmadığından dönüşler için farklı yöntemler önerilmiş ve uygulanmıştır. 
 

3 Araç Özellikleri 
 
3.1 Fiziksel ve Mekanik Özellikler  
 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3990 

Genişlik mm 1300 

Yükseklik mm 1350 
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Teker Sayısı # 4 

Şase Materyal Çelik 

Kabuk Materyal Karbon Fiber 

Ön Teker Çapı mm   432 

Ön Teker Genişliği mm 70 

Arka Teker Çapı mm 330 

Arka Teker Genişliği mm 89 

Motor Tipi - BLDC 

Motor Gücü kW 3200 

Motor Verimliliği % 87 

Batarya - Li-ion 18650 

Batarya Nominal Voltaj V 59.2 

Batarya Maksimum Voltajı V 67.2 

Batarya Toplam Kapasitesi Wh 2700 

  
 
3.2 Kontrol Sistemleri 

 
3.2.1 Motor Sürücüsü 
 
Aracın motorunda BLDC (Fırçasız DC Motor) motor kullanılmıştır. BLDC motorda stator,           
sargıları taşıyan çok tabakalı olarak yığılmış çelik plakalardan oluşur. Statördeki bu sargılar 2             
şekilde düzenlenebilir: yıldız modeli ve delta modeli. Bu modeller arasındaki fark, yıldız            
model düşük devirde yüksek tork verebilirken, delta model düşük devirde düşük tork            
verebilir. BLDC motorun rotoru ise kalıcı mıknatıslardır. Uygulama alanına bağlı olarak bu            
mıknatısların sayısı değişkenlik gösterebilir. Mıknatıs sayısı arttıkça motordan alınan tork          
miktarı artarken elde edilen maksimum hız azalmaktadır. 
 
Fırçasız DC motorların çalışma prensipleri, fırçalı motorlarla aynıdır. Aralarındaki fark          
motorların geri besleme mekanizmalarıdır. Fırçalı DC motorda rotorun pozisyon geri bildirimi           
motorun fırçalarından ve mekanik komütatörlerden elde edilirken, fırçasız DC motorlarda          
rotor pozisyonu sensörler aracılığıyla bulunur. Bu sensörlerden en yaygın olanı Hall efekt            
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sensörleridir. Bu sensörler sayesinde motorun istenilen hız ve yönde çalışması kontrol altında            
tutulabilir 

 
  
 
BLDC motorun çalışması için kullanılan en yaygın yöntem H-köprüsü metodudur. Buna göre            
H-köprüsünün sayısı motorun faz sayısına bağlıdır. Aracımızın motoru 3-fazlı-motor olduğu          
için, 4 fazlı H-köprüsü kullanılmıştır. Kullanımda voltaj ve akım değerleri hayli yüksek            
olacağı için H-köprüsünde hangi anahtarların kullanılacağı büyük önem arz etmektedir.          
Değerlendirmeler sonucunda anahtar görevi görecek komponent olarak IGBT kullanılması         
tercih edilmiştir. H-köprüsü ile ilgili bir diğer önemli nokta da motor fazları arasında olası              
kısa devre durumlarına karşı önlem alınmasıdır. Ayrıca akımın yüksek olduğu durumlarda bu            
yüksek akım IGBT için tehlike oluşturabilir. Bu durum da anahtar komponentler üzerinden            
geçen akımı denetleyen sürücüler sayesinde kontrol altında tutulur. 
 
Önceki paragrafta bahsedildiği gibi rotor pozisyonu Hall efekt sensörleri sayesinde elde           
edilebilir. Bu pozisyon verileri sensörlerden kontrolcüye aktarılır ve bu sayede motor sabit bir             
hız ve yönde çalıştırılabilir. BLDC motorunda kullanılan kontrolcü PID tipi kontrolcü olduğu            
için, motor sürücü yüksek işlemci kapasiteli olmalıdır. BLDC motor sürücünün tipik bir            
şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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 Kaynak: Renesas.com 
 
Motor sürücü sisteminde elektronik gaz pedalı (pedal-by-wire) kullanılmaktadır. Buna göre          
araç sürücünün pedala basması ya da otonom sürüş kontrolcüsünün gaza basma sinyali, Sinyal             
Genişlik Modülasyonu (PWM) ile motor sürücüye aktarılır. Buna göre motor sürücünün girdi            
voltajı görev döngüsü (duty cycle) oranına göre belirlenmektedir.  
 
3.2.2 Fren Sistemi 
  
Aracımız için kullanılabilecek efektif fren yöntemleri: 
- Rejeneratif elektrik fren 
- Solenoit eyleyici ile hidrolik fren 
- Step motor ile hidrolik fren 
 
Tasarlanan motor sürücüde halihazırda bulunmakta olan, aynı zamanda fren sırasında          
maksimum enerji verimliliğinin alınabildiği rejeneratif elektrik fren, fren uygulaması için          
birinci seçenek olarak tasarıma dahil edildi. Ancak bu tip fren sistemleri yeterince güçlü             
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olmadıkları ve ani fren gerçekleştirme durumlarında yeterince hızlı olamadıkları için tasarıma           
hidrolik fren sistemi eklenmesi gerekli görüldü. 
 
Güçlü ve anlık fren yapabilmek, olası elektrik problemlerinde aracın sağlıklı durabilmesini           
sağlamak için, kullanımı daha güvenli ve implementasyonu daha kolay olan step motor ile             
hidrolik fren kullanılmasına karar verildi. 
 
Fren sisteminin implementasyonunda elektronik fren (brake-by-wire) kullanılmıştır. Buna        
göre sürücü fren pedalına bastığında ya da otonom sürüş kontrolcüsünden fren sinyali            
gönderildiğinde, bu sinyal fren kontrol sürücüsüne açma - kapama sinyali olarak           
ulaşmaktadır. 
Fren pedalına bağlanmış bulunan güçlü bir step motor, durma sinyali gelince aracı durduracak             
yönde fren pedalını çekmeye başlar ve fren sinyali gelmeye devam ettikçe freni çekmeye             
devam eder. Bunun gibi bir detay olası yokuş aşağı durulması gereken durumlar için             
tasarlandı.  
 
3.2.3 Direksiyon Sistemi 
 
Direksiyon sisteminde Kremayer ve pinyon dişliler kullanılmıştır. Araçta 2 adet pinyon dişlisi            
direksiyon sisteminin merkezini oluşturur, bu dişlilerden biri doğrudan araç direksiyonuna,          
biri de otonom sürüş kontrolcüsüne bağlıdır. Bu tip bir sistemde sistem parametreleri: 
 
- Step motor torku 
- Pinyon dişlileri yarıçapı 
- Kremayer modül sayısı 

Kaynak: TUBITAK Efficiency Challenge Sunumları 
 
 
Dinamometreyle yapılan ölçümler sonucunda direksiyonu çevirmek için gereken kuvvet; araç          
hareketsizken 120 - 180 Newton, araç hareket halindeyken 60 – 90 Newton olarak             
hesaplanmıştır. Bu fark zeminin statik ve dinamik sürtünme katsayılarının farkından          
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kaynaklanmaktadır. Kremayer modül sayısı, kullanmak için 20’den 50’ye kadar pinyon          
dişlisine izin vermektedir. Pinyon dişlerinin yarıçapı 2 - 5 cm arası değişmektedir. 4 cm’lik              
pinyon dişlileri için tork hesaplaması: 

 

Son olarak, 22mm pinyon dişlisi yarıçapı ve 8.5 N.m step motor torkunda karar kılındı. 

Direksiyon sisteminin implementasyonunda elektronik direksiyon (steer-by-wire) işlevselliği       
kullanılmıştır. Buna göre sürücünün direksiyonu döndürmesi ya da otonom kontrol ünitesinin           
direksiyonu belirli bir açıyla döndürmesi komutu, direksiyon kontrolcüsünde Sinyal Genişlik          
Modülasyonu (PWM) tekniği ile işlenmektedir. Buna göre direksiyon step motoru sürücüsünü           
yöneten voltaj değeri, verilen “görev döngüsü (duty cycle)” yüzdesine göre belirlenmektedir. 

3.2.4 Geri Bildirim 

Direksiyon yönelim geri bildirimi, Kremayer’e bağlanan lineer potansiyometre aracılığıyla         
ölçülmektedir. Böylece step motor ve dişli sistemlerden kaynaklanan hatalardan sistem          
korunmaktadır. 

Hız geri bildirimi, BLDC motorlarda bulunan Hall efekt sensörlerinden alınmaktadır. Bu            
sensörler bize 1.8 cm’ye ve motor tekerinin 5 derece dönüşüne kadar hassasiyetle bize bilgi              
vermektedir. Bunun sebebi Hall efekt sensörlerinin aşağırda gösterildiği gibi 6 farklı           
konfigürasyonda bulunabilmeleridir. 

 

Kaynak: DigiKey 
  
 
 
3.3 Elektronik Hareket Sistemleri 
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3.3.1 Elektronik Direksiyon (Steer-by-wire) 
 
Aracımızda kullandığımız direksiyon sistemi Kremayer ve pinyon dişliler sistemiyle kontrol          
edilmektedir. Direksiyonun yönelimi ve direksiyon step motor sürücüsünün yönetilmesi için          
Sinyal Genişlik Modülasyonu (PWM) tekniği kullanılmaktadır. Buna göre motor sürücüyü          
yöneten voltaj değeri, verilen “görev döngüsü (duty cycle)” yüzdesine göre belirlenmektedir. 
 
3.3.2 Elektronik Gaz Pedalı (Steer-by-wire) 
 
Araç gaz pedalı PWM modülasyonuyla araç motor sürücüsüne bağlıdır. Motor sürücü, bu            
sinyali gerekli torka dönüştürmektedir. PWM sinyali aracın gaz pedalına bağlı bir           
potansiyometre ile alınabildiği gibi 0-5 Volt arası bir sinyal veren bir mikrokontrolcü ile de              
verilebilmektedir.  
 

4 Sensörler 
 
4.1 Odometri 

 
Odometri temelde, hareket eden bir cismin çizgisel hızı ve yönelimi bilgilerini kullanarak bir             
sonraki konumunu hesaplamaktır. Hareketli robotlarda bu hız ve yönelim bilgileri birtakım           
hareket sensörleri aracılığıyla elde edilir. Burst aracımızda, ön ve arka tekerlerde tekerleklerin            
dönüş sayısını hesaplayan enkoder sayaçlar ve direksiyonun dönme açısını elde ettiğimiz           
sürücüler, araca entegredir.  
 
Enkoderler tekerin her 15° lik dönüşünü tutabilmekte, yani enkoder sayacının her 24 sayımı             
tekerin 1 tam tur dönmesi anlamına gelmektedir. Direksiyon yönelimi bilgisi de hareket            
sensörleri kapsamında bilgi olarak işlemciye ulaşmakta, direksiyon her iki yöne de 20° derece             
dönebilmektedir. Bu iki değer, aracın harekete başlama noktası merkeze alınarak konum           
hesaplamasında kullanılmaktadır. 
 
Odometre hesaplamalarının temelinde Ackermann Steering prensipleri kullanılmıştır. Buna        
göre, direksiyonu yönelmiş bir aracın bütün tekerleklerinin dönüş yaparken çizdikleri          
çemberler, eş merkezlidir. Böylece, aracın anlık çizgisel hızını, direksiyon yönelim açısını ve            
aracın ön-arka teker mesafesini kullanarak aracın bir sonraki konumunu hesaplamak          
mümkündür. 
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Denklemlerde; x durum vektörü, x ve y aracın hareket noktasına göre koordinat sistemi, θ              
aracın koordinat sistemindeki yönelimi; s aracın anlık çizgisel hızı, l aracın ön ve arka              
tekerleri arasındaki uzaklık, φ ise direksiyonun yönelme açısıdır. 
 
Aracın direksiyon açısı küçük açılarda olduğu için, 

 
 
yuvarlaması yapılabilir. 
Buna göre, 

 
  
Aracın çizgisel hızı, enkoder sayacından gelen verilere göre belirlenir. Arka teker enkoderleri            
her 24 sayımda tekerin 1 tur dönmüş olduğunu gösterir. Burst aracının arka tekerin çapı 0.430               
metre, dolayısıyla çevresi 1.35 metredir. Örneğin 0.1 saniyelik zaman diliminde enkoder           
sayacında 36 artış varsa, aracın çizgisel hızı 2 metre/saniye’dir deriz. 
 
4.2 Inertial Measurement Unit (IMU): 
  
Uzayda hareket halindeki bir cismin üstünde oluşan 3 eksen ivme ve 3 eksen dönme kuvvetini               
ölçmek için iki tip sensörden oluşan “Inertial Measurement Unit (IMU)” adı verilen cihazlar             
kullanılır. Bu cihazlar günümüzde uzay araçları, insansız hava araçları gibi bir çok hareketli             
platformun hareketinin stabilize edilmesinde kullanılıyor. 
  
IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan              
elektronik bir birimdir. IMU temelde iki ayrı sensör içerir. Bunlardan biri ivmeölçer, diğeri             
ise jiroskoptur. İvmeölçer üç eksende üç ayrı analog sinyal üretir. İtici sistemden ve fiziksel              
limitlerinden dolayı, ivme ölçen bu sensörlerdeki en önemli durum yerçekiminden          
etkilenmeleridir. Sensör sürekli olarak yerçekiminin etkisinde kalır. Ölçü skalası olarak bir,           
iki veya üç eksende ölçüm yapabilen türevleri vardır. Bunlar ± 1g, ± 2g, ± 4g vb. gibi değerler                  
ile ifade edilmektedir. 

 
 



13 

  
IMU’nun içinde bulunan ikinci sensör ise jiroskoptur. Türkçe ifade ile kullanırsak dönüölçer            
diyebiliriz. Basitçe anlatırsak bir tekerleğin ekseni etrafında hızlıca döndürülmesi ile oluşur.           
Tekerleğin etrafındaki çembere dik açıyla tutturulan başka bir çember vardır. Bu çemberlere            
dik açıyla tutturulmuş başka bir çember jiroskobu temsil eder. Jiroskobun temelde iki özelliği             
vardır. Yatay eksende dönmekte olan bir jiroskoba yatay eksende bir kuvvet uygulandığında            
eksen etrafında dönmeye başlar. Diğer özelliği ise jiroskobun dönüş eksenine sabit kalmasıdır.            
Bu özellik uyduların dünyaya sürekli olarak dönük kalması, otopilot sürüş gibi uygulamalarda            
kullanılmaktadır. 
 
Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına güvenli ve stabil veriler sağlayamazlar. Bu yüzden            
birbirlerini referans alarak iki sensör birleştirilir ve hız, pozisyon gibi bilgiler tek bir birimden              
yani IMU’dan alınır. Degrees of Freedom (DOF) terimi IMU’nun serbestlik derecesini niteler.            
3 eksen jiroskoplu ve 3 eksen ivmeölçerli bir IMU 6DOF olarak ifade edilir. Aracımızda bu               
sensörden gelen veriler, diğer sensörlerle  birleştirilip kullanılmaktadır, ilerde açıklanacaktır. 
 
  
4.3 IMU ve  Füzyon Algoritması 
 
Odometre bilgilerini IMU ile almanın yanında, LIDAR ve kamera ile de aracın haritaya göre              
konumu hakkında bir bilgi alıyoruz. Bunların yanında GPS verisini de alıyoruz ancak GPS             
olmadan da çalışabiliyoruz. Böylece aracın herhangi bir andaki konumu hakkında birden fazla            
sensörden bir girdi almış bulunuyoruz. Ayıca IMU’nun kendi içinde de bir çok farklı sensör              
vardır. Bu sensörler, örneğin atalet sensörleri (jiroskoplar ve ivmeölçerler), dış ortamdan           
bağımsız olarak sürekli konum bilgisi verme avantajına sahiptir. Bir atalet sensörleri paketi iki             
gruba ayrılabilir: jiroskoplardan ve ivmeölçerlerden ham veri sağlayan Atalet Ölçüm Birimi           
(IMU), ölçek faktörlerinden ve önyargılardan düzeltilmiş Atalet Ölçüm Birimi (ve IMU olan            
Atalet Navigasyon Sistemi (INS)). Aracın konumunu, hızını ve tutumunu sağlamak için           
navigasyon algoritmalarına gönderilir. 
 
Bizim çalışmamızda, tüm yapısını yeniden inşa etmeden, çok sayıda sensörü entegre etmeye            
uygun olan çok sensörlü bir Kalman Filtresi (KF) geliştirildi. KF'ye bağlamsal bilgiler            
getirilerek, algılandığında hatalı verileri reddetmek için her sensörün 2 geçerlilik alanı           
tanımlanır, böylece veri kaynaşmasının güvenilirliği arttırılır. Güvenilirlik burada sistem         
arızalarına sağlamlık olarak tanımlanır. Bir navigasyon sisteminin bütünlüğü, aynı zamanda          
navigasyon verilerinin sağlığını izlerken ve hatalı verileri düzeltir veya reddederken güvenilir           
navigasyon bilgileri sağlama yeteneğidir. 
 
Çok Sensörlü Kalman Filtresi: Ayrık zamanlı bir doğrusal sabit sinyal modeli düşünelim: 
 

 
 

 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20x(k%2B1)%3D%20Fx(k)%2Bw(k)%20%0
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olduğunda, durum vektörü, varsayılan bilinen kovaryans matrisinin         
varsayılan ortalama beyaz gauss gürültüsünün bir dizisidir.        

durum vektörü, varsayılan bilinen kovaryans matrisinin        
varsayılan ortalama beyaz gauss gürültüsünün bir dizisidir. 
 

bilinen durum geçiş matrisidir. En basit durumda, ölçümler, durum uzayı           
değişkenlerine göre doğrusal bir ilişki olarak ifade edilir ve gürültü ile bozulur. Aşağıdaki             
Denklem 2 bir N sensörü seti için ölçümleri açıklamaktadır. bilinen durum geçiş            
matrisidir. En basit durumda, ölçümler, durum uzayı değişkenlerine göre doğrusal bir ilişki            
olarak ifade edilir ve gürültü ile bozulur. Aşağıdaki Denklem 2 bir N sensörü seti için               
ölçümleri açıklamaktadır. 
 

 
 
iken, sensor 'nin ölçüm vektörü, sensör için beyaz gauss gözlem             

gürültüsü sıfır ortalamalı ve kovaryans matrisi , sensöre         
bağlı ölçüm matrisi ve sensör sayısıdır. Denklem 1 ve denklem 2 ile açıklanan model göz                 
önüne alındığında, Çok Sensörlü Kalman Filtresi bir bulma aşaması ve bir tahmin aşaması             
olarak hesaplanabilir. sensor 'nin ölçüm vektörü, sensör için beyaz           

gauss gözlem gürültüsü sıfır ortalamalı ve kovaryans matrisi ,         
sensöre bağlı ölçüm matrisi ve sensör sayısıdır. Denklem 1 ve Denklem 2 ile                

açıklanan model göz önüne alındığında, Çok Sensörlü Kalman Filtresi bir bulma aşaması ve             
bir tahmin aşaması olarak hesaplanabilir. 
 

- Bulma aşaması: 

 

 
Denklem 4 sensör 'ye bağlı veri füzyonu için Kalman kazancını belirtir.           

ise sensör den gelen gözlemin yarattığı yenilik olarak          
formüle edilir. Tahmini belirsizlik aşağıdaki matris tarafından verilmektedir: 'ye bağlı         
veri füzyonu için Kalman kazancını belirtir. ise sensör          
den gelen gözlemin yarattığı yenilik olarak formüle edilir. Tahmini belirsizlik          
aşağıdaki matris tarafından verilmektedir: 

 
- Tahmin aşaması: 

 
 

ile gösterilmektedir. 
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=F%20%5Cin%20R%5E%7Bnxn%7D%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20z_i(k)%3DH_ix(k)%2Bb_i(k)%2Ci%3D1%20%5Ccdots%20N%20%0
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=N%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cwidehat%7Bx%7D%20(k%7Ck)%20%3D%20%5Cwidehat%7Bx%7D(k%7Ck-1)%20%2B%20%5Csum_i%5EN%20K_i(k)%5Bz_i(k)-H_i%20%5Cwidehat%7Bx%7D(k%7Ck-1)%5D%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=K_i(k)%3DP(k%7Ck)K_i%5ET%20R_%2C%5E%7B-1%7D(k)%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=i%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=z_i(k)-H_i%20%5Cwidehat%7Bx%7D(k%7Ck-1)%20%3D%20%5Cnu_i%20(k)%0
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20%5Cwidehat%7Bx%7D(k%2B1%7Ck)%3DF%5Cwidehat%7Bx%7D(k%7Ck)%20%0
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Bağlamsal Bilgi: V. Nimier, bağlamda göz önünde bulundurularak çoklu sensörlü veri           
kaynaşması üzerine teorik bir çerçeve geliştirdi. Denetimli bir füzyon işlemine sahip olmak            
için sembolik ve sayısal bilgileri birleştirmek için bir yöntem önerdi. 
 
Denetim, bağlamsal değişkenleri kullanarak bağlamı analiz eden bir işlem seviyesi ile           
gerçekleştirilir, böylece tahmin süreci bu bağlamda uyarlanır. Sonuç, içeriğe iyi adapte           
edilmiş sensörler tarafından sağlanan ölçümleri desteklemek ve iyi adapte olmayanların          
önemini en aza indirmektir. Sinyal kalitesi çevreye bağlı olan GPS sensörü bu çerçeveye             
uygundur. 
 
Sensör ve yenilik , aşağıdaki ilişki açığa çıkmaktadır. ve yenilik ,            
aşağıdaki ilişki açığa çıkmaktadır. 

 
ve, 

 
 

ölçüm tahmini kovaryans matrisi, ayrıca yenilik kovaryans matrisi olarak da adlandırılır.            
Kuadratik formda , denklem 8'd3, teorik olarak serbestlik dereceli chi-square           
dağılımına oturmaktadır. Chi-square tablosundan, belirlediğimiz güven aralığına göre bir         
seçim yapacağız. ölçüm tahmini kovaryans matrisi, ayrıca yenilik kovaryans matrisi olarak           
da adlandırılır. Kuadratik formda , denklem 8'de, teorik olarak serbestlik dereceli            
chi-square dağılımına oturmaktadır. Chi-square tablosundan, belirlediğimiz güven aralığına        
göre bir seçim yapacağız. 
 
IMU veri füzyonu: 
 

- Durumun tanımlanması ve ölçüm modelleri: 
Durum Modeli: 

  
1 denklemiyle tanımlanan bir KF'nin standart durum modeli göz önüne alındığında,           
seçilen durum modeli bir Wiener proses ivmelenme modelidir. Bir kara taşıt           
dinamiğinin modellenmesinde karmaşıklık ve performans arasında iyi bir denge         
sağlayan temel bir modeldir. uzey, Doğu ve Aşağı yönlerde konum, hız ve             
ivmeyi temsil eden durum vektörüdür. Böyle bir modelde, F ve w aşağıdakine eşittir:             
\par uzey, Doğu ve Aşağı yönlerde konum, hız ve ivmeyi temsil eden durum             
vektörüdür. Böyle bir modelde, F ve w aşağıdakine eşittir:  

 ve   
bilinen kovaryansın varsayılan sıfır beyaz gauss gürültüsüdür,        

bilinen kovaryansın varsayılan sıfır beyaz gauss gürültüsüdür, 

 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=i%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cnu_i(k)%20%5Cin%20R%5El%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20q_i%20%3D%20v_i%5ET(k)S_i%5E%7B-1%7D%5Cnu_i(k)%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20S_i(k)%3DH_iP(k%7Ck-1)H_i%5ET%2BR_i(k)%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=q_i%20%5Cin%20R%5E%2B%0
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=F%20%3D%20%20%5Cbegin%7Bbmatrix%7DI_3%26TI_3%26%5Cfrac%7BT%5E2%7D%7B2%7DI_3%5C%5C0_3%26I_3%26TI_3%5C%5C0_3%260_3%26I_3%5Cend%7Bbmatrix%7D%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=w(k)%3D%20%5Cbegin%7Bbmatrix%7D%5Cfrac%7BT%5E3%7D%7B6%7DB%5C%5C%5Cfrac%7BT%5E2%7D%7B2%7DB%5C%5CTB%5Cend%7Bbmatrix%7D%20%5Cgamma%20(k)%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Cgamma(k)%20%5Cin%20R%0
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, diyagonal matris, ve tüm elementleri sıfır olan 3x3 matristir. da              
bilinen kovaryansın varsayılan sıfır beyaz gauss gürültüsüdür, kovaryansı: da          
bilinen kovaryansın varsayılan sıfır beyaz gauss gürültüsüdür, kovaryansı:  

, , 1 eğer ve 0 aksi halde.         
, , 1 eğer  ve 0 aksi halde. 

 
- Ölçüm Modeli: 

Sensörler tarafından yapılan gözlemler, mutlak çerçevede, GPS için konum ve IMU           
için hızlanmadır. Bu ikincisi, jiroskoplar tarafından iletilen verileri kullanarak,         
ivmeölçerler tarafından verilen verilerin (IMU'nun dahili algoritmalarıyla       
önyargılardan ve ölçek faktörlerinden düzeltilmiş) vücut çerçevesinden mutlak        
referans çerçevesine dönüştürülmesiyle elde edilir. Bu çok basitleştirilmiş bağlamda,         
GPS ve IMU ölçüm modelleri: 
 

 

 
iken, ve sıfır ortalamaları, sırasıyla ve kovaryanslı           
gürültülerdir. ve sıfır ortalamaları, sırasıyla ve         
kovaryanslı gürültülerdir. 

 
- Bağlamsal Uzayın Açıklaması: 

 
Denklem 8 ve 9 u kullanarak, GPS ve IMU sensörlerinin geçerlilik alanları bağlamsal             
değişkenlerin tanımlanması ile belirlenir. Daha önce bahsedilen güven aralığı seçimini          
bağımsız değişken sayısı ve chi-square dağılım tablosundan belirledikten sonra,         
ölçümün mantıklı olup olmadığı anlaşılır. Bunu Fuzzy mantık ile yapmak ilerideki           
hedefimiz olmakla beraber, şimdilik ikili mantık ile çalışmaktayız. 

 
- Kalman Filtre Denklemleri: 

 
GPS ve IMU verilerinin kaynaştırılmasıyla elde edilen tahmin: 
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iken,  

 

 
 
Veri füzyonu, bu iki sensör için yukarıdaki denklemleri takip ederek yapılmaktadır. 
 

4.4 Kamera 
Şu anda 78 derecelik yatay görüş açısına (FOV) ve 90 derecelik diyagonal görüş açısına              
(FOV) sahip olan üç adet kamera kullanmaktayız. Ana kamera, sürücü direksiyon çubuğunun            
hemen altına yerleştirilir ve hafifçe aşağıya bakar. Kamera yüksek 30 FPS (frame per             
second)’e sahiptir ve USB portundan da bağlanabilir. Bu noktada, bir geniş açılı kamera ile              
çalışmış oluyoruz. Ana bir kameramızın yanında 2 adet yan kemaramız da bulunmaktadır.            
Bunlardan biri ana kameraya göre 60 derece sağa, diğeri ise 60 derece sola bakıyor. Bunların               
amacı park ve dönüş sırasında trafik işaretlerinin takibini sürekli olarak yapabilmektir.  
4.5 2D LIDAR 
Havadan tarama yapan Lidar sistemleri, Lidar sensörü, IMU ve dahili bilgisayardan oluşurken            
karadan tarama yapan sistemlerde IMU bulunmaz. Bunların yanında GPS ve INS gibi birçok             
teknolojide yardımcı olarak kullanılır. Bizim projemizde LIDAR’dan gelen bilgiler daha çok           
algılama görevi için kullanıcaktır. Ancak, her iki tür lidar sistemlerinde lazer kaynağından            
çıkan ışınlar sürekli olmayıp periyodik olarak yansıtıcıya çarpıp tarama yapılacak olan alana            
yönlendirilir. Böylece hava aracından veya karada tripot üzerinden tarama yapılacak alanın           
saniyede 20.000 ila 150.000 noktasının taraması gerçekleştirilir. Böylece, etrafın kabaca bir           
uzaklık haritası elde edilmiş olur. 
  
Bizim aracımızda ise 2D LIDAR, resimdeki HOKUYO UTM30LX kullanıcak olup, aracın           
önüne, yerden yaklaşık 40 cm yükseklikte yerleştirilecektir. LIDAR'ımızın algılama menzili          
teoride 30 metre, güneş ışığında denendiğinde pratikte 22 metredir.  
 

5 Araç Kontrol Ünitesi 
Araç kontrol ünitesinin temel işlevi, aracın otonom sürüşü sağlayan bilgisayardan aldığı           
kontrol komutlarını aracın aktüatörlerine iletmek ve aynı zamanda aracın sağlık kontrollerini           
yapmak, bu sağlık bilgilerini haberleşme sistemi ile bir merkeze kayıt etmektir.  
 
Efficiency Challenge raporu için grafiğini çizmiş bulunduğumuz kontrol ünitesinin en          
ortasında bir adet Arduino Mega bulunuyor. Bu kontrolcü iki adet BLDC motor sürücüsü,             
batarya kontrol ünitesi, telemetri ünitesi ve ekranı kontrol ediyor. Aynı zamanda           
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18 

Arduino-ROS kütüphaneleri sayesinde kontrol bilgisayarından aldığı bilgileri kontrol        
ünitelerine aktarıyor.  
 
5.1 Kontrol Mimarisi 
Arduino Mega’da kesme tabanlı (interrupt driven) bir mimari kurduk. Bu mimari gereğince            
her bir kesmenin belli bir önem sırası var ve bu önem sırasına göre ana kontrolcü tepki                
veriyor.  

 
Sistem dışında ayrıca bir mikro-kontrolcü tarafından denetlenen bir fren sistemi daha mevcut.            
Acil durumlarda LoraWan haberleşme altyapısı ile haberleşen bu sistem araca dışardan acil            
durum freni uygulanmasını mümkün kılıyor.  

 
Kesmelerin önem sırası ise, sırasıyla 

- fren 
- batarya sıcaklık uyarısı 
- direksiyon 
- gaz kontrolü 
- ekran 

fonksiyonlarına cevap verecek şekilde kurgulandı. Herhangi bir kesme gelmez ise sistem           
aracın rutin işlerini yapıyor.  

 

 

 
5.2 Haberleşme Mimarisi 
Modüler bir yapıda olan sistemimizde 4 noktada haberleşme kullanılıyor.  

A. Otonom Kontrol Bilgisayarı ile USB Seri Haberleşme 
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ROS-Arudino kütüphanesi kullanılarak yapılıyor. Fren, gaz ve direksiyon        
komutları için ön ve son kodlar (header, footer) tanımlanmış durumda ve           
mesajlarına içeriğine göre bir ISR üretiliyor. USB kablosu ile arduino ana           
bilgisayara bağlanmış durumdadır.  

B. Sistem Üniteleri arasında I2C Seri Haberleşme 
Fren, direksiyon ve batarya ünitesinin her birinde ayrı kontrolcüler bulunuyor          
ve bu kontrolcülerle iletişim kurulması için I2C protokolü kullanılıyor.  

C. Kontrol Merkezi ile Tek Yönlü Kablosuz Haberleşme. 
Bu haberleşmenin amacı; hız, batarya sıcaklığı, batarya durumu vb bilgilerin          
bir kontrol merkezi tarafından takip edilmesine imkan veren, sadece araçtan          
dışarıya doğru bir haberleşme biçimidir. Bu iş için ESP2866 WiFi modülü           
kullanılmıştır. Bununla birlikte açık kaynak kodlu Blynk kütüphanesi ile         
merkez istasyonunda çalışan bir uygulama yazılmıştır.  

D. Ekran Kontrolü için Raspberry Pi ile Seri Haberleşme 
USART ile haberleşiliyor. Belli komutlara karşılık ekrana araç durum bilgisi          

aktarılıyor.  
E. Acil Durum Fren Komutu 

Araca dışarıdan verilebilen tek komuttur. Sadece frenlere bağlı olan mikro-          
kontrolcüyü harekete geçirerek aracın acil durumlarda durmasını sağlar.  
 

 
 



20 

5.3 Ana Ekran 
Bu bölüm geçen sene Efficiency Challenge için tasarlamış olduğumuz ekran hakkındadır.           
Hala aynı ekranı kullanmaktayız. QT platformu ile Raspberry Pi üzerinde çalışan bir ekran             
tasarladık. Aracın kritik bilgilerini kullanıcıya göstermek için kullanılıyor.  

 

5.4 Uzaktan Haberleşme Sistemi 

 
Kaynak: www.postscapes.com 
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Otonom sürüş kominikasyonunun temel dizayn parametreleri: 
 
- 100 metre civarında menzil 
- Anlık iletişim 
- Stabil, güvenli ve hata oranı düşük 
- Düşük bilgi yükü 
- Enerji tüketimi tolere edilebilir 
- Düşük maliyetli 
  
İlk tasarım raporumuzu yazdığımız sıralarda bu gereklilikleri sağladığı için Long Range Low            
Power Wide Area Network adlı protokolü kullanmayı seçmiştik ancak kablosuz yollamak           
istediğimiz verilerin miktarı arttıkça, bu sistem bizim için elverişli olmayı bıraktı.  
Bunun yerine aracımızın üzerinde bulunacak kontrol bilgisayarını bir tek yönlü verici olacak            
şekilde bir “sunucu” olarak kurguladık. Ana kontrol ünitesi bir WiFi yayını yapıp, o ağa              
bağlananlara aracın hızı, pil sıcaklıkları, voltaj ve akım durumları ile ilgili bilgileri paylaşıyor.             
Ancak tamamen “köle” modunda çalışmakta ve dışarıdan bir kontrol verisi almamaktadır.           
Kontrol verileri yalnızca “başla” ve “dur” sinyallerinden oluşmaktadır.  
 

6 Otonom Sürüş Algoritmaları 
 
6.1 Görüntü İşleme 
 
Burst aracımızın otonom kapasitelerini arttırmak amacıyla görüntü işleme yoğun olarak          
kullanılmıştır. Görüntü işleme yöntemleri kullanılarak yapılan temel iki görev trafik          
işaretlerinin tanınması ve yol üzerindeki şeritlerin takibidir. Bu iki görevi gerçekleştirmek           
amacıyla iki farklı sistem tasarlanmış ve araca ROS modülleri olarak eklenmiştir. Simülasyon            
ortamında gerçeklemek için konvansiyonel görüntü işleme yöntemleri kullanılırken, gerçek         
ortam testlerinde derin öğrenme tabanlı yöntemler kullanılmıştır. Simülasyon ortamında         
kullanılan konvansiyonel yöntemler Ön Tasarım Raporu’nda ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı          
için burada özet olarak bahsedilecektir. Gerçek test ortamında kullanılan derin öğrenme           
tabanlı yöntemlerin mimari ve testleri hakkında ise ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 
6.1.1 Yapay Öğrenme Yöntemleri ile Görüntü İşleme (Simülasyon Ortamı) 
Bilgisayarlı görünün temel problemleri olan imge tanıma, nesne tanıma ve lokalizasyon           
problemlerinde konvansiyonel yapay öğrenme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu         
tarz konvansiyonel yapay öğrenme tekniklerinin çalışma prensibi temelde ortak olup belli           
aşamalarda incelenebilir:  
 
Veri Girişi: Sistemde işlenmesi istenen veri yüklenir. Bu veri bir imge veya video olabilir.  
 
Ön işleme: Tanımlanacak imge veya video üzerinde temizleme, filtreleme, gürültü azaltma           
gibi işlemler yapılır. 
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Öznitelik Çıkarma: Öznitelik çıkarma işlemi, önişleme uygulanmış bir veriden,         
tanımlanmak istenen bilgiyi ifade edecek özniteliklerin çıkarılmasıdır. İmge üzerinde         
öznitelik çıkarımı için kullanılan başlıca yöntemlere SIFT, SURF, öznitelik eşleştirme ve           
HOG örnek verilebilir. 
 
Tanımlama: Tanım işlemi, özniteliklerden çıkarım yapma aşamasıdır. Gözetimli öğrenme         
kullanan yöntemler imgenin önceden belirlenmiş nesne sınıflarından birine atanmasını sağlar.  
 
Çoklu nesne tanıma algoritmaları, nesne tanımlama işlemi için kayan pencere tarzı yöntemler            
kullanır. Kayar pencere içerisinde kalan imge kırpılır, bu pencere için öznitelik çıkarma işlemi             
gerçekleştirildikten sonra o pencere için sınıflandırma işlemi yapılır ve imgenin içerisindeki           
nesnenin konumu bu şekilde tespit edilmiş olur. 
 
 
 

6.1.1.1 Trafik İşareti Tanıma 
 
Trafik işaretlerinin simülasyon ortamında tanınması için yapay öğrenme tabanlı bir          
sınıflandırıcı kullanılmıştır. Bu sınıflandırıcının eğitiminde Burst aracı için geliştirilen         
simülasyon ortamından elde edilen veriler kullanılmıştır. Simülasyon ortamında trafik         
işaretlerinin tespit edilmesi için renk eşiği, morfolojik operasyonlar ve şekil çıkarımı           
yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler öncelikle Python dilinde OpenCV ve Numpy          
kütüphaneleri kullanılarak uygulandı. Yöntemin başarımı yeterli görüldüğü için hız artışı          
sağlamak amacıyla C++ proglama dili kullanılarak başarım ve hız istenen düzeylere ulaştı. 

6.1.1.2 Trafik İşareti Öznitelik Çıkarımı Yöntemi 
Trafik işaretlerinin simülasyon ortamındaki araç üzerindeki bir kamera vasıtasıyla tespiti için           
kamera görüntüleri üzerinde yapılan ön işleme aşamalarından ilki renk eşikleri kullanılarak           
trafik işaretlerinin ortam renklerinden ayrıştırılmasıdır. Simülasyon üzerinde kullanılan 15         
farklı trafik işareti ve trafik ışıkları üzerindeki renkler incelenerek her bir işareti çevredeki             
cisimlerden ayırabilecek renk eşikleri belirlenmiştir.  
Bu yöntemler simülasyon ortamında kullanılmış olup, gerçek ortam testlerinde derin öğrenme           
tabanlı metotlar kullanılmıştır. Konvansiyonel yöntemler hakkında Ön Tasarım Raporu’nda         
verildiği için burada özet olarak bırakılmıştır. 

6.1.1.3 Veri Kümeleri 
Simülasyon üzerinden elde ettiğimiz veri seti her bir trafik işareti ve trafik ışığını barındıracak              
şekilde elle sınıflandırılmıştır. Elle sınıflandırma yapılan trafik işaretleri ve ışıklarından bir           
eğitim seti oluşturulmuştur. Bu eğitim setinde şu sınıflar bulunmaktadır: 
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Arka Plan, Yeşil Işık, Giriş Olmayan Yol, Sağa Dönülmez, İleri Ve Sola Mecburi Yön, Azami               
Hız Sınırlaması (30 Km/Saat, Dur, Azami Hız Sınırlaması (20 Km/Saat), Sarı Işık, Sola             
Dönülmez, Park Yeri, Durak, İleriden Sola Mecburi Yön, Taşıt Trafiğine Kapalı Yön, İleriden             
Sağa Mecburi Yön, Kırmızı Işık, Park Etmek Yasaktır, İleriden Sağa Mecburi Yön, Hız             
Sınırlaması Sonu (20 Km/Saat). 
BURST simülasyon veri setine dair ayrıntılı bilgi Ön Tasarım Raporu’nda yer almaktadır. 

6.1.1.4 Trafik İşareti Tanıma Yapay Öğrenme Modeli 
 
Burst simülasyon veri seti, öncelikle eğitim ve test veri setlerine ayrılmıştır. Model eğitim seti              
üzerinde eğitildikten sonra, test set üzerinde deney yapılarak modelin başarımı ölçülmüştür. 
Model eğitimi için kullanılacak her bir imge üzerinden imgeyi en iyi temsil edecek öznitelik              
vektörünün çıkarımı hedeflenmiştir. Bu öznitelik çıkarımı için iki ana yöntem kullanılmıştır: 

1. Histogram of Oriented Gradients (Yönlendirilmiş Gradyanların Histogramı) [4] 
2. Renk histogramı 

 
Modelin eğitim başarı ölçümü olarak sınıflandırma başarımı değeri göz önüne alınmıştır. Bu            
başarım test verisi üzerinde % 98.80 olup aracın otonom yeteneklerini sergilemesi açısından            
oldukça başarılı görülmüştür. Model hakkında ayrıntılı bilgi Ön Tasarım Raporu’nda          
bulunmaktadır. 
Burst Simülasyon Trafik İşareti ve Işığı Sınıflandırıcı Modelinin özet akış grafiği aşağıdaki            
şekilde gösterilmiştir: 

 
 

 
 
 
İşaretlerin yaklaşık konumunun hesaplanma adımları Ön Tasarım Raporu’nda ayrıntılı         
olarak anlatılmıştır. 
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6.1.1.5 Yol Şeridi Tanıma 
Araç simülasyonunda yer alan yol şeritlerini tanımak için OpenCv, Numpy ve sklearn            
kütüphaneleri kullanılarak çeşitli imge işleme yöntemleri ve denetimsiz öğrenme algoritmaları          
uygulanmıştır. Yol şeridi tanıma algoritmasının ilk adımı arabanın kamerasından alınan          
imgenin kuşbakışı hale getirilmesidir. Bu amaçla homografik perspektif düzeltme işlemleri          
uygulanmıştır. Bu yöntemler Ön Tasarım Raporu’nda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Elde          
edilen kuşbakışı görüntü üzerinde DBSCAN algoritması kullanılmıştır.  

6.1.1.6 DBSCAN Algoritması 
DBSCAN algoritması [1] yoğunluk-temelli bir kümeleme algoritmasıdır. Algoritmanın        
çalışma prensibi ve şerit tanıma problemine uyarlanmasına dair ayrıntılı bilgi Ön Tasarım            
Raporu’nda sunulmuştur. 
 
6.1.2 Derin Öğrenme Yöntemleri ile Görüntü İşleme (Gerçek Test Ortamı) 
 
Yapay Sinir ağları, klasik yapay öğrenme tabanlı imge tanıma ve nesne tanıma işlemlerinde             
özniteliklerin belirlenmesinin ardından yapılan sınıflandırma aşamasında bir araç olarak         
kullanılmaktaydı. İmge tanıma için derin öğrenme modellerinin kullanımı LeNet[6] ile          
tanıtılan evrişimsel katmanların yaygınlaşması ile yüksek başarımlar göstermeye başladı.         
Evrişimsel katman kullanılan derin öğrenme yöntemleri sayesinde, öznitelik çıkarımı için          
kullanılan ön tanımlı filtreler yerine sınıflandırmanın başarımını artıracak filtrelerin yapay          
sinir ağları sayesinde eğitilmesi sağlanmıştır. İmge sınıflandırma probleminin yanı sıra nesne           
sınıflandırma problemi için de yapay sinir ağları kullanılmaktadır. İlk olarak OverFeat[7]           
modeli tek bir derin öğrenme modeli ile imge tanıma, nesne lokalizasyon ve nesne tanıma              
problemlerini çözmek için geliştirilmiştir. OverFeat modeli ILSVRC-2013 lokalizasyon        
görevinde birinci olmuştur. OverFeat, kayan pencere ve yapay sinir ağı metotlarını           
birleştirmesi açısından sonrasında geliştirilen bir çok metoda öncü olmuştur. Derin öğrenme           
modelleri bu tarihten itibaren nesne tanıma problemine çözüm olarak yaygın olarak           
kullanılmaktadır.  
Derin öğrenme ile nesne tanıma modelleri genel olarak iki kısma ayrılmaktadır: 

● Tek Aşamalı Nesne Tanıma Modelleri 
● İki Aşamalı Nesne Tanıma Modelleri 

Tek aşamalı modeller, baştan sona tek bir yapay sinir ağından meydana gelmekte ve hızı              
başarımın önüne koymaktadır. Bu tarz modellere en iyi örnekler YOLO ve SSD modelleri             
olarak gösterilebilir.  
İki aşamalı modeller, alan öneri ağı ve sınıflandırıcı ağ olmak üzere iki ana kısımdan oluşur               
ve başarımı hızın önüne koyarlar. Bu modeller öncelikle imge üzerinde nesne bulunabilecek            
alanları belirleyen bir ağ veya algoritma yardımıyla sınıflandırıcı katmana gönderilecek imge           
bölgelerini belirler ve sınıflandırıcı katman bu bölgelerdeki nesneleri sınıflandırır. Bu          
modellere en iyi örnekler R-CNN, Fast R-CNN ve Faster R-CNN modelleri gösterilebilir. 
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Tek Aşamalı Nesne Tanıma Modeli. Kaynak: https://pjreddie.com/darknet/yolo/ 

 
 

 
 
 

İki Aşamalı Nesne Tanıma Modeli. 
Kaynak: REN, Shaoqing, et al. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region 
proposal networks. In: Advances in neural information processing systems. 2015. p. 91-99. 

 
 
Konvansiyonel imge işleme yöntemleri gürültünün ve vasyasyonun az olduğu simülasyon          
ortamında yüksek başarım göstermek için yeterliydi fakat derin öğrenme yöntemleri,          
konvansiyonel makine öğrenmesi yöntemlerine kıyasla gürültülü ve varyasyonu yüksek         
imgelerde daha başarılı olduğu için gerçek ortamda yapacağımız testlerde derin öğrenme           
modelleri kullanmaya karar verdik. Gerçek trafik koşullarında belli bir başarımın yanı sıra hız             
da çok önemlidir. YOLO yapay sinir ağı modeli bize istediğimiz yüksek başarımın yanı sıra              
gerekli hızı da sağladığı için trafik işaret ve ışıklarını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. 
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Bu modelin eğitilmesi için açık kaynak kod kullanılmış ve kendi topladığımız ve            
işaretlediğimiz veri seti ile eğitim gerçekleştirilmiştir. İşaretleme işlemi de yine açık kaynak            
kodlu bir işaretleme aracının ihtiyaçlarımız doğrultusunda güncellenmesi ve ihtiyaca uygun          
hale getirilmesi ile gerçekleştirilmiştir.  

6.1.2.1 Trafik İşareti Tanıma 
Trafik işareti tanıma YOLO modeli basitçe girdi olan imgeyi SxS bölgeye ayırmakta ve bu              
bölgelerin her biri içerisinde bulunabilecek nesneleri tespit ile sorumludur. Dolayısıyla YOLO           
modelinde her bir bölgenin çıktıları şu şekildedir: 

● Güven skoru: Bölge içerisinde nesne bulundurma olasılığıyla orantılı skor 
● Sınırlayıcı kutu merkez X koordinatı 
● Sınırlayıcı kutu merkez Y koordinatı 
● Sınırlayıcı kutu genişliği 
● Sınırlayıcı kutu yüksekliği 
● Sınıf Olasılıkları: Bölge içerisinde bulunan objenin her bir sınıfa ait olma olasılığı. 

 
Kaynak: Redmon, Joseph, et al. "You only look once: Unified, real-time object 
detection." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern 

recognition. 2016. 
 
Her bir bölge içerisinde birden fazla nesne bulunma ihtimaline karşı da çapa (anchor) adı              
verilen yapılar kullanılmaktadır. Bu yapılar her bir bölge içerisinde farklı büyüklüklerde ve en             
boy oranlarındaki nesneleri bulmakla yükümlüdür. Her bir bölgede birden fazla çapa           
bulunmaktadır. Dolayısıyla YOLO modeli çıktı sayısı şu şekildedir: 

 
Bu eşitlikte S bölge sayısı, Nanchor çapa sayısı, Nclass sınıf sayısını ifade etmektedir. Veri 
setimizde 18 sınıf (15 trafik işareti ve 3 trafik ışığı)  yer almakta ve her bir bölge içinde 9 çapa 
bulunmaktadır.  
YOLO modeli BURST gerçek ortam trafik işareti veri seti ile eğitilmiştir. Veri seti, model 
başarımı ve testler ile ilgili ayrıntılı bilgi takip eden başlıklarda verilecektir. 

 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S%20%5Ctimes%20S%20%5Ctimes%20(N_%7Banchor%7D%20%5Ctimes%20(5%20%2B%20N_%7Bclass%7D))%0
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6.1.2.2 BURST Gerçek Ortam Trafik İşareti Veri Seti 
Bilgisayarlı görme methotlarını geliştirebilmek için, görece geniş veri kümelerine ihtiyaç          
duyulmaktadır. Proje kapsamındaki görevleri gerçekleştirebilmek için, kameradan alınan girdi         
ile, trafik işaretlerini ve trafik lambalarını tanıyabilmeli, ayrıca sürüş sırasında şeritler           
arasında kalınmalıdır. Bu üç görev için, farklı veri kümelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlk            
yapılan iş, halka açık ilintili veri kümelerini aramak olmuştur.  

6.1.2.2.1 Halka Açık Trafik Lambası Veri Kümeleri 

Halka açık Bosch Small Traffic Lights Dataset ve LISA Traffic Light Dataset incelenmiştir.             
Bu veri kümelerinde, hazırlanan senaryolar gerçekçi olup, modelin genellenebilirliğini         
arttırmak ve ışık, hareket gürültüsü vb. değişkenlere karşı gürbüz olması açısından           
birleştirilmiştir.  
Bosch Small Traffic Lights Dataset, 1280x720 piksel çözünürlükte 13427 kamera görüntüsü           
ve yaklaşık 24000 açıklamalı trafik ışığı içerir. Ek açıklamalar, trafik ışıklarının sınırlayıcı            
kutularını ve her trafik ışığının o andaki durumunu (aktif ışık) içerir. Kamera görüntüleri,             
kırmızı berrak, berrak mavi bir filtreyle çekilmiş ve 8 bit RGB renkli görüntüler olarak              
oluşturulmuş ham 12 bit HDR görüntüleri olarak kümelenmiştir. Kamera özellikleri          
açısından, bizim kullandığımız kamerayla örtüşmeyen özellikler olsa da -odak uzaklığı ve           
diğer homografik özellikler-, veri kümesinin toplandığı senaryolar çok çeşitli olduğu için,           
modelimizin genellenmesi açısından bu veri kümesini kullanmaya karar verdik. 

 
Bosch Small Traffic Lights Dataset’ten örnek imge.  

Kaynak: https://github.com/bosch-ros-pkg/bstld 
 
Trafik lambalarıyla alakalı kullandığımız diğer veri kümesi ise trafik ışığı tanıma           
araştırmasının gelecekteki karşılaştırması için ortak bir temel sağlamak amacıyla, ABD          
yollarından alınan kayıtlara dayanarak kapsamlı bir kamu veritabanıdır. Veri kümesinde,          
toplam 43,007 kare ve 113,888 açıklamalı trafik ışığından oluşan test ve eğitim video dizileri              
yer almaktadır. Diziler, hem gece hem de gündüz değişen ışık ve hava koşullarında sürüş              
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yapan bir aracın çatısına monte edilmiş bir stereo kamera ile yakalanır. Stereo görüntü çiftleri,              
her biri 66 ° Görüş Alanına (FoV) sahip 1280 x 960 çözünürlükte görüntü yakalayan üç lens                
içeren Point Grey’in Bumblebee XB3'ü (BBX3-13S2C-60) kullanılarak elde edilmiştir. Yine          
bizim kameramızla farklı olan özelliklerine rağmen, bu veri kümesini diğeri ile birleştirmek            
-farklı kamera tipleri olduğu için doğrulukta düşüş yaratsa dahi- bizim yarış senaryomuz için             
yeterli bilgiyi içermektedir. 

6.1.2.2.2 Halka Açık Trafik İşareti Veri Kümeleri 

İncelenen veri kümeleri, bilinirliği yüksek olan GTSRB - German Traffic Sign Recognition            
Dataset ve BelgiumTS - Belgian Traffic Sign Dataset olmuştur. Türkiye’nin kullandığı trafik            
işaretleri her iki veri kümesindeki ülke işaretlerinden farklı olduğu için, halka açık bir veri              
kümesinden yararlanılamamıştır. Bunun yerine, yarışma yürütücüleri tarafından belirtilen        
trafik işaretlerinin plastik üstüne basılmasıyla elde ettiğimiz sembolik trafik işaretleriyle,  
kendi kameramızla veri toplanmıştır ve işaretlenmiştir.  
 

 
Kameradan alınan kayıt, MPEG4 formatına dönüştürülmeden, ROSBAG ile kaydedilmiştir ve          
sıkıştırma hataları bu şekilde yok edilmiştir. Örnek fotoğrafta görüldüğü gibi aynı anda birden             
çok işaret kameraya gösterilmiştir. Bu durum, ilerleyen bölümlerde açıklanan öğrenme modeli           
için bir sorun teşkil etmemekle beraber, işaretlerin beraber bulunma durumu da           
örneklenmiştir. Bu kurulumdaki eksik ise, sadece tek bir ışık senaryosuyla kayıt alınmış            
olmasıdır. Daha kapalı veya yağmurlu havalarda kayıt alınamamıştır.  
 
Verileri işaretleme, insan eliyle gerçekleştirilmiştir. 268 tane fotoğraf tek tek, kapsayıcı           
kutularla, YOLO Annotation Toolbox [8] kullanılarak işaretlenmiştir.  
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İşaretlenen bu imgelerde bulunan trafik levhaları yarışma için belirtilen TCK standartlarında           
olmayıp 30 cm çapa sahiptirler. Kritik teslim raporunun ardından gerçek boyutta işaretler ile             
testlere başlanacaktır. 

 
Fotoğrafta gösterildiği gibi, trafik işaretleri kapsayıcı kutulara yerleştirilmiş ve trafik işaretleri           
için veri kümesi oluşturulmuştur.  

6.1.2.3 BURST Trafik İşaret ve Işık Tanıma Modeli 
BURST trafik işaret ve ışık tanıma modeli eğitiminde YOLO v3 modeli ve ekibimizin kendi              
imkanları dahilinde oluşturduğu veri seti kullanılmıştır.  

 
YOLO v3 Model Mimarisi 

Kaynak: https://towardsdatascience.com/yolo-v3-object-detection-53fb7d3bfe6b 
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YOLO modeli mimarisi 106 tamamı evrişimsel (full convolutional) katmandan oluşmaktadır.          
Bu katmanlar arasında residual bağlantılar, sınıflandırma katmanları, upsample        
katmanlarından oluşmaktadır. Sınıflandırma katmanları ara katmanlarda da nesne tanıma         
operasyonları yaparak küçük nesnelerin kaçırılmasını engellemek için kullanılmıştır. 

6.1.2.4 YOLO Eğitim Test Sonuçları 
YOLO modeli eğitimi için yüksek GPU yeteneklerine sahip bir bilgisayar kullanılmıştır.           
Nvidia GTX970M model GPU’ya sahip bilgisayar ile 3 gün süren bir eğitim sürecinin             
ardından yeterli başarımlar elde edilmiştir.  
YOLO eğitimi sırasında eğitim seti üzerindeki yitim ve test set üzerindeki mean average             
precision metriği takip edilmiş ve eğitim bu değerler belli başarımlara ulaştığında           
sonlandırılmıştır.  

 

 
YOLO eğitimi sırasında elde edilen mean Average Precision ve yitim değerleri 
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, yitim fonksiyonu çıktıları “0” değerine yaklaşmış ve 
mAP başarımının artışı belli bir aralıkta dalgalanmaya başlamıştır. Eğitim seti üzerindeki 
yitim miktarındaki azalma durduğunda sistemin aşırı öğrenmesini engellemek amacıyla 
eğitim o aşamada durdurulmuştur. Aşağıdaki tabloda YOLO modeli ile test edilen test set 
başarım yüzdeleri bulunmaktadır. Burada yer alan sınıf listesinde de görülebileceği üzere 
trafik işaretlerinin yanı sıra trafik ışıkları da modele eklenerek tek bir model yardımıyla hem 
trafık işaretleri hem de trafik ışıklarının tespiti yapılmaktadır. 
 

Sınıf İndisi Sınıf İsmi Kesinlik Oranı 

0 Giriş Yok 100 % 

1 Trafiğe Kapalı Yol 80% 

2 İleri ve Sola Mecburi Dönüş 100 % 

3 İleri ve Sola Mecburi Dönüş 100 % 

4 Sola Mecburi Dönüş 66.7 % 

5 Hız Sınırı Sonu (20 km/s) 77.78% 

6 Hız Sınırı (30 km/s) 100 % 

7 Hız Sınırı (20 km/s) 66.67% 

8 Sağa Mecburi Dönüş 69.64% 

9 Sağa Dönülmez 75% 

10 Sola Dönülmez 77.78% 

11 Dur 90% 

12 Park Yasak 85.11 % 

13 Part Yeri 100% 

14 Durak 100 % 

15 Kırmızı Işık 87.24% 

16 Sarı Işık 41.22% 

17 Yeşil Işık 87.45% 

 
YOLO Modeli Test Seti Sınıfların Kesinlik Dağılımları 

 
Nesne tanıma modellerinde başarım sınıflandırma problemlerinde kullanılan sınıflandırma 
başarımının yanı sıra mAP metriği önemlidir. mAP metriği her bir sınıf için elde edilen AP 
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(Average Precision) değerlerinin ortalaması alınarak hesap edilmektedir. Sınıflar içerisinde 
AP değeri hesap edilirken de tahmin edilen sınırlayıcı kutular ile referans kutu değerlerinin 
IoU (Intersection over Union) değerlerine yani Jaccard uzaklıklarına dikkat edilmektedir. 
Eğer tahmin edilen sınırlayıcı kutu ile referans sınırlayıcı kutu arasındaki IoU 50%’nin 
üzerinde ise gerçek olumlu olarak değerlendirilir. 

 
Intersection Over Union Metriği 

 
Sınıf bazında elde edilen bu kesinlik (precision) değerleri üzerinden, eğittiğimiz modelin 
mAP (mean average precision) değerinin 77.5% olduğu görülmüştür.  
 
Veri seti ve test ortamından elde edilen görüntüler üzerinden YOLO modelimizin 
çalıştırılması ile elde edilen çeşitli görseller aşağıda gösterilmiştir: 
 

 
Test Set üzerinde çalıştırılmış YOLO çıktısı 
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Gerçek Test ortamında çalıştırılan YOLO çıktısı 

 

 
Gerçek Test ortamında çalıştırılan YOLO çıktısı 
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Okul önünde çekilmiş fotoğraf üstünde çalıştırılan YOLO çıktısı 

 
Trafik işaretlerini kendi imkanlarımız ile üretebilmemize rağmen trafik ışıklarını kendi 
imkanımız ile sağlayamadık. Ürettiğimiz araba ile trafiğe çıkmak tehlikeli olduğu için, trafik 
ışıkları ile ilgili testlerimizi üstte de örneği verilen trafikte çekilen fotoğraflar üzerinden 
gerçekleştirdik. 

6.1.2.5 BURST Yol Çizgisi Tanıma Modeli 
 
Teknofest yarışma ortamında aracın yol takibini sağlayabilmek amacıyla LIDAR’a yardımcı          
bir model olarak kamera verisi üzerinden yol çizgisi yapacak bir model eğitilmiştir. Yol             
çizgisi takibi için geliştirilen derin öğrenme tabanlı modellerin büyük çoğunluğu semantik           
segmentasyon temeline dayanmaktadır. Semantic segmentasyon modelleri, girdi olarak        
verilen imge üzerindeki her bir piksel için sınıflandırma yapmaktadır. Bu modeller her ne             
kadar yüksek başarım gösterseler de hız açısından otonom araç isterlerini          
sağlayamamaktadırlar. Bu nedenle semantik segmentasyon tabanlı olmayan LaneNet modeli         
tercih edilmiştir. 
 
LaneNet modeli eğitimi için bu linkte yer alan model ağırlıkları kullanılmış ve test seti              
üzerindeki imgelerde bazı deneyler yapılmıştır.  
 
Bu model henüz geliştirme aşamasında olup araca entegre testler henüz yapılmamıştır.           
LaneNet modelinin yarışma sırasında LIDAR verisine yardımcı olması amacıyla araç          
kamerasına entegre çalışması planlanmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucu LaneNet         
modelinin Nvidia GTX 1080 modelinde bir GPU üzerinde 80 FPS değerlerine ulaştığı            

 
 

https://www.dropbox.com/sh/tnsf0lw6psszvy4/AAA81r53jpUI3wLsRW6TiPCya?dl=0
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görülmüştür. Bu değerlerin de gerçek zamanlı otonomi yeterliliklerini sağlayacağı         
öngörüldüğü için araca entegre edilmesi planlanmaktadır. 
 

 
LaneNet Mimarisi 

Kaynak: NEVEN, Davy, et al. Towards end-to-end lane detection: an instance segmentation 
approach. In: 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). IEEE, 2018. p. 286-291. 

 
LaneNet Modeli Test Çıktısı 

 
6.2. Kontrol 
 
Bu bölümde simülasyon isterlerini sağlayan basit bir kontrolcü tanıtılmıştır. İlerleyen          
aşamalarda bu kontrolcünün MPC benzeri yöntemler kullanılarak geliştirilmesi        
düşünülmektedir. Ön tasarım sunumu sonrasında bir çizge yapısına gerek olmadığı görülmüş,           
LIDAR verisi ve şerit tespiti sonucu elde edilen patikaların takibine odaklanılmıştır. 
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6.2.1 Patika Takibi 

 
Patika takibinde verilen hedef noktalarını sırasıyla takip edecek hız ve dönüş açısı değerlerini             
hesaplayan bir kontrolcü tasarlanmıştır. ve aracın başlangıç noktasına göre    cx  cy      
koordinatları ve aracın anlık doğrultusu olmak üzere, aracın anlık durumu,  cθ          c  c  c ]c = [ x y θ

T

olarak gösterilsin. Verilen hedef noktalardan parametresi ile belirlenen miktarda uzak     τ la       
olan ilk hedef nokta olmak üzere, hedef doğrultu , hedef hız ve hedef dönüş     [x  y ]pi =  i i

T     α    v     
açısı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanmaktadır:ψ  

 
atan2(y , ) cα =  i − cy xi − cx −  θ  

 
 v  sign(α)cos(min(η |α|, ))v =  max 1 2

π  
 
tanh(η α)ψ = ψmax 2  

 
Burada tespit edilen işaretlere göre aracın maksimum hızını belirlemektedir. ise v max          ψmax  
araç özellikleri gereği olarak kullanılmaktadır. verilen örnek parkurun   .34 rad0    η1    
maksimum hızda tüm virajları almaya izin vermesi sebebiyle olarak seçilmiş, aracın yol        0     
boyu mümkün olan en yüksek hızda seyretmesi sağlanmıştır. Maksimum hızda alınamayacak           
sertlikte virajların olması durumunda daha büyük bir değer ile bu tarz bölgelerde aracın             
yavaşlaması sağlanabilir. değeri ise aracın verilen patikayı takip etme davranışını belirler.  η2          
Testlerde bu değer olarak kullanılmıştır. Daha tepkin bir davranış için bu parametre   5          
arttırılabilir veya daha güvenli dönüş yapmak için azaltılabilir. parametresi ise yol        τ la    
takibinde olarak belirlenmiştir. Patikaya sadık bir yol izlemek için bu parametre  m4            
düşürülebilir ya da patikadaki kısayolları daha iyi kullanmak için arttırılabilir. 
 
6.2.2 Yolcu Alma/Bırakma 
 
Yolcu alma noktasına giden yolun sabit olacağı belirtildiğinden işaret tespiti ve uygun            
biçimde patika takibi bu alt görevler için yeterli olmaktadır. Araç harita üzerinde gidilmesi             
mümkün olan bir sonraki düğümü hedef nokta olarak seçer ve mesafe kalıncaya kadar          τ la     
Bölüm 8.2.1.’de anlatılan yöntemi kullanarak bu noktaya ulaşmaya çalışır. Sonrasında          
ulaşılması mümkün olan bir sonraki düğümü seçerek bu düğüme doğru hareketine devam            
eder. Bu durum araç durak işareti ile karşılaşana kadar devam eder. Durak işaretinin tespit              
edilmesi durumunda işaretin hizasında 30 saniye beklendikten sonra göreve devam edilir. 
 
6.2.3 Park Alanına Ulaşma 
 
İkinci durak işaretinde yolcu bırakıldıktan sonra araç bulunulan düğümden daha önceden           
belirtilmiş olan bitiş düğümüne olan en kısa patikayı Dijkstra’s Shortest Path Algoritması [3]             
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ile hesaplar. Bu algoritma hızlı, kesin ve kolay uygulanabilir olması ile kullanılan çizge             
yapılarında negatif kenar bulunmaması gibi sebeplerden seçilmiştir. Hesaplama, işaret tespiti          
durumunda çizge yapısının değişmesi ihtimaline karşı, alt görev boyunca devam eder.           
Hesaplanan patika Bölüm 6.2.1’de anlatılmış olan patika takip yöntemi ile takip edilir. 
 
6.2.4 Park Etme 
 
Araç park noktasına geldiğinde uzaklıkta park edilecek bölümlere dik     20 mτ search =        
biçimde sabit hızla hareket ederek uygun bir park alanı aramaya başlar. Uygun bir park              
alanına dik yönde kadar yaklaşıldığında dönüş hareketine başlamak için aşağıdaki    mτ turn = 7         
koşulun sağlanması beklenir: 
 

c || px − cx <  τ turn
sin(θ − c )0 θ

−  τ turn
tan(θ  − c )0 θ

 

 
Burada belirlenen park noktasının x koordinatı ifade eder. ise aracın başlangıç cpx         θ0    
doğrultusu ile park alanına giriş doğrultusu arasındaki açıdır ve hazırlanan simülasyon ortamı            
için rad olarak kabul edilmiştir.. Bu koşul sağlandıktan sonra park bölümünün konumu /2π            
hedef konum olarak belirlenir ve Bölüm 6.2.1.’de anlatılan patika takip yöntemi           

ve olacak şekilde tekrar uygulanır. Kullanılan parametre0 km/savmax = 1   mτ la = 2        
değerlerine aracın dönüş yarıçapı, park alanı boyutu gibi sınırlamalar göz önünde           
bulundurularak deneysel olarak karar verilmiştir. 
 

7 Sistem Entegrasyonu 
 
Sistemimizin aracı platformu Robot işletim Sistemi (ROS)’dir. ROS bir işletim sistemi değil            
ancak ona çok benzer çalışan, Linux üzerine yazılmış bir ara katmandır. Robotik sistemleri             
için sistemlerin oldukça gerekli olan paralel işlem yapma fonksiyonunu sağlamanın temelde           
iki yöntemi vardır. Birincisi mesaj paylaşma diğeri ise ortak hafıza (shared memory)            
yöntemidir. Açık kaynak kodlu bir proje olan ROS, işlemciler arası mesaj paylaşma ile             
paralelizm sağlar. Farklı kodlar aralarında mesaj paylaşmak için “Yayınlama” ve “Abone           
Olma” yöntemleri kullanılır. Örneğin, kamera verisi bir kod tarafından “camera/raw”          
kanalında yayınlanır ve diğer kodlar “camera/raw” adını girerek bu veriye abone olurlar.  
 
ROS, sensör verilerinin alınmasında, kontrol sinyallerinin araç kontrol ünitesine         
ulaştırılmasında ve algoritmaların bu verileri işleyerek kontrol çıktısı oluşturmasında bir ara           
katman olarak görev yapar.  
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7.1 Sensörlerin Bağlantısı 
Aracımızın sensörleri USB seri bağlantısı aracıyla ana kontrol bilgisayarına (AKB) ulaştırılır.           
Her bir seri bağlantı için ayrıca bunları ROS mesajına dönüştüren bir kod AKB üzerinde              
çalışır.  

7.1.1 Kameralar 
Araç üzerinde bulunan 3 adet kamera vardır. Bunlardan biri aracın tepesinde, geniş açılı bir              
kameradır. Kenar kamerlarımızın yerleştirmesi henüz tamamlanmamıştır. Testlerde yalnızca        
Logitech C920 HD model geniş açılı kamera kullanılmıştır. Kamera konumları          
simülasyondaki konumlar ile denktir. Kameralar ROS USB modülü ile “usb_cam” paketi           
kullanılarak alınır. “camera_front/raw” mesajı adı altında yayınlanır.  
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7.1.2 LIDAR 

Hokuyoa UTM-30LX model LIDAR için 3B bir parça tasarlayıp aracımızın en ön kısmına             
monte ettik. LIDAR 270 derecelik bir görüş açısına sahiptir ancak kurallar gereği kabuğun iç              
kısmında bulunması gerektiğinden 150 derecelik kısmı aktif olarak kullanılabilmektedir.         
LIDAR’ımızı da aynı şekilde USB kablosu ile AKB’ye bağlayıp ROS üzerinden bir            
yayınlama kodu ile paylaşıyoruz. 

  
 

7.1.3 IMU ve Hız 
Aracımızın lokalizasyonu için ivme ölçme sensörlerine ihtiyacımız var. Bu sensörü de           
aracımızın arka tekerleklerinin ortasına, dönme aksını ortayalacak bir biçimde koyuyoruz. Bu           
sensörü SPI arayüzü ile bir Arduino’ya bağlayıp, aynı şekilde Arduino’yu AKB’ye USB seri             
bağlantısı ile bağlıyoruz. ROS-Arduino-Serial kütüphanesinden faydalanıyoruz. Ayrıca       
tekerleklerden gelen hız verisini de aynı Arduino ile okuyoruz ve ana bilgisayara basıyoruz.  

 
 
 

7.2 Araç Kontrolcüsü ile Haberleşme 
Araç kontrolcüsü direksiyon ve fren fonksiyonlarını yerine getirir. Arduino Mega’ya bağlı bir            
ROS kodu ile AKB’yle haberleşir. Araç kontrolcüsü PWM sinyali ile fren ve direksyion             
motorlarını kontrol eder. Aynı zamanda tekerleklerden hız bilgisini alır. 
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7.3 BYS ve Acil Durum Sistemi ile Haberleşme 
Batarya yönetim sistemi batarya sıcaklığı ve voltajı gibi bilgileri AKB’ye bildirir. Yüksek bir             
sıcaklık veya düşük pil durumlarında sistemin kapatılmasını sağlar. Ayrıca, acil durum           
butonunu aktive eden ve aracın tüm elektriğini kesen sistem de AKB tarafından gerekli             
bulunursa bu haberleşme ağı sayesinde tetiklenir. Acil durum butonuna röle kullanarak           
uzaktan kumanda ile müdahale etmek de mümkündür. Raporda daha önce bahsettiğimiz RF            
kumanda bu amaçla kullanılır.  
 

7.4 Kontrolcü Bilgisayarın Özellikleri ve Fiziksel Konumu 
Ana kontrol bilgisayarımız ön koltuk üzerinde durur ve kendi bataryası ile beslenir. Dizüstü              

bilgisayarı olduğu için 2-3 saate kadar kendi pili ile yüksek performanslı çalışabilir. Sistemin             
farklı komponentlerine de USB seri bağlantısı ile bağlanır.  
 

7.5 Göreve Başlama Komutu 
 
Göreve başlamanın da kablosuz bir şekilde haberleşerek verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu           
kurulacak haberleşmenin de tek yönlü olması ve aracın hiç bir şekilde dışarıdan bir kontrol              
sinyali (klavye ile kontrol örneğin) almaması gerekir. Bunu sağlamak için RF ile haberleşen             
bir aktüatör mimarisi tasarladık. Seri bağlantılarla bağlanan Arduino’larımızdan biri, bize          
göre başlama sinyalini verecektir. Bu sinyali ise, 9. bölümde anlatılan kumandalı RF modülü             
ile alacaktır.  
Göreve başlama komutunun ardından, kontrol ünitemiz diğer her şeyin kontrol altıda olup            
olmadığını test eden bir analiz yapacak ve eğer her şey uygunsa göreve başlayacaktır.  
 
 

8 Özgün Bileşenler 
 
8.1 Trafik İşareti ve Lambası Takip Yordamı 
 
YOLO (veya diğer nesne algılama algoritmaları) bize her kare için bir tespit listesi verir,              
ancak bu tespitlere benzersiz bir tanımlayıcı (ID) atamaz. Bu, bir sonraki karede bu kırmızı              
işaretin aynı olup olmadığını bilmediğiniz anlamına gelir. Literatürde bu sorunun aşımı için            
çoklu nesne izleme (MOT) yordamları önerilmiştir. Bizim için önemli olan, sadece çoklu            
takip değil, aynı zamanda canlı çalışabilmesi önemlidir. Bu yüzden, SORT yordamı seçilmiş            
ve gerçeklenmiştir. 
 
SORT [9], kapsayıcı kutusu örtüşmesini ölçen bir ilişkilendirme ölçütü ile Hungarian           
yöntemini kullanarak görüntü alanında ve kare kare veri ilişkilendirmesinde Kalman          
filtrelemesi yapan bir yordamdır.  
 
Sekiz boyutlu durum uzayı, ‘dan, sırasıyla kapsayıcı kutu merkez x ve y             
koordinatları, en-boy oranı, yükseklik ve bu parametrelerin değişimini tutmaktadır. İki durum           

 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=(u%2C%20v%2C%20%5Cgamma%2C%20h%2C%20%5Coverline%7Bu%7D%2C%5Coverline%7Bv%7D%2C%5Coverline%7B%5Cgamma%7D%2C%20%5Coverline%7Bh%7D)%0


41 

arasındaki geçiş matrisi doğrusal olmaktadır, bu yüzden kokusuz veya genişletilmiş kalman           
filtrelerine ihtiyaç olmamaktadır.  
 
Durum vektörünün görülmeyen son 4 değeri sıfır ile başlatılır. Adapte edilen geçiş matrisi             
sabit hızlı hareket modeline göre çalışmaktadır, haliyle oldukça basit bir varsayım ile yola             
çıkılmıştır. Hareket ve gözlem belirsizliği mevcut durum tahminine göre ağırlıklandırılarak          
seçilir. Bu ağırlıklar, modeldeki belirsizlik miktarını kontrol eder. Ağırlıklar sabit olarak           
tanımlanmıştır ve deneysel olarak seçilmişlerdir.  
 
Kalman filtrelemesi, bu takip sisteminin aslında en kolay parçasını oluşturmaktadır. Asıl           
önemli olan, peş peşe iki karenin arasındaki obje ilişkisini kurabilmektir. Peşpeşe iki karedeki             
kapsayıcı kutu ile kestirilmiş aynı objeye ait iki kırpık (crop) arasındaki ilişkilendirme, iki             
yöntemin birleştirilmesiyle elde edilmektedir.  
 
İlki, hareket eden obje üstündeki devinim incelenmektedir. Bunu, Kareli Mahalonobis          
Uzaklığı ile gerçekleştirmekteyiz. Verilen bir varyans değeri ile 
 

 
Kalman durumlarının bir sonraki ile arasındaki uzaklıklar hesaplanır, ama Hungarian          
(Munkres) yordamı ve 8- Dereceden Chi-Square güvenirlilik eşiği (%95) ile GNN yordamı            
gerçeklenmeden önce ikinci bir uzaklık metriği daha dikkate alınır. Bu ilişkilendirme           
methodu ise görünüş üzerinden olmaktadır. Peşpeşe kırpılan kapsayıcı kutu içindeki küçük           

fotoğrafların kosinüs uzaklık ölçütü ve ile benzerliğine         
bakılmaktadır.  
 

 
 
Kırpılan fotoğrafların boyutu göz önüne alındığında, bu uzaklık ölçütü gürbüz bir şekilde            
çalışmaktadır. Ölçüm-hedef ilişkilendirmesi de bu şekilde ele alınmaktadır. 
 

  
Bu iki uzaklık ölçütü,  ile birleştirilmekte ve Hungarian yordamına verilmektedir. 
 
Bunların yanında, çoklu takip yordamlarının gerekliliği olan, hedefin ölçüm almama süresine           
göre hedef silimi ve belirli ölçüm alana kadar hedef oluşturmayı beklemek gibi özellikler de              
gerçeklenmiştir. Yöntemin testi laboratuvar ortamında yapılmıştır, gerçek verilere        
önümüzdeki günlerde eklenecektir. Video ektedir. Videoda mavi kapsayıcı kutular YOLO          
modelinin çıktısı, beyaz renkli kapsayıcı kutular ise Kalman Filtresi ve veri           
ilişkilendirmesinin çıktısıdır. Görüldüğü üzere, YOLO modelinin yüksek varyanslı        
kestirimleri filtrelenmiş ve her insana bir ID verilmiştir.  

 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=d%5E%7B(1)%7D(i%2Cj)%3D(d_j-y_i)%5ET%20%7BS_i%5E%7B-1%7D%7D(d_j-y_i)%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20%5Cbegin%7BVmatrix%7Dr_j%5Cend%7BVmatrix%7D%20%3D1%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%20%5CRe_k%3D%20%20%7B%7B%5Cbegin%7BBmatrix%7D%20%7Br_k%5E%7B(i)%7D%7D%20%5Cend%7BBmatrix%7D%20%7D_%7Bk%3D1%7D%5E%7BL_k%7D%7D%20%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=d%5E%7B(2)%7D(i%2Cj)%3D%20min%20%5Cbegin%7BBmatrix%7D1-%20r_j%5ETr_k%5E%7B(i)%7D%20%7C%20r_k%5E%7B(i)%7D%20%20%5Cin%20%20%5CRe_i%20%5Cend%7BBmatrix%7D%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=c_%7Bi%2Cj%7D%3D%5Clambda%20d%5E%7B(1)%7D(i%2Cj)%2B(1-%5Clambda)d%5E%7B(2)%7D(i%2Cj)%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Clambda%0
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8.2 Kelimelerin Torbası Yöntemi ile Karışan Sınıfları Ayırt Etme 
 
Görsel kelimeler çantası (BOVW) genel fikri, bir görüntüyü bir dizi özellik olarak temsil             
etmektir. Özellikler kilit noktalardan (keypoints) ve tanımlayıcılardan (descriptors) oluşur.         
Temel noktalar, bir görüntünün “göze çarpan” noktalarıdır, bu nedenle görüntü döndürülür,           
küçültülür veya genişletilmez, kilit noktaları her zaman aynı olur. Ve tanımlayıcı kilit            
noktanın açıklamasıdır. Anahtar sözcükleri ve tanımlayıcıları kelime hazinesi oluşturmak için          
kullanırız ve her görüntüyü görüntüdeki özelliklerin sıklık histogramı olarak gösteririz.          
Frekans histogramından sonra, benzer başka bir resim bulabilir veya resmin kategorisini           
tahmin edebiliriz. 
 
1- Özellikleri tespit ediyoruz, veri kümesindeki her resimdeki tanımlayıcıları çıkarıyor ve           
görsel bir sözlük oluşturuyoruz. Bir görüntüdeki özellikleri algılama ve tanımlayıcıları          
çıkarma, özellik çıkarıcı algoritmalarından SIFT kullanılarak yapılmaktadır. 
 

2- Sonra, tanımlayıcılardan K-ortalama algoritması ile      
kümeler yapıyoruz. Her kümenin merkezi görsel sözlüğün       
sözlükleri olarak kullanılacaktır. 
 
3- Son olarak, her bir görüntü için, sözcüklerden ve         
görüntüdeki sözcüklerin sıklığından sıklık histogramı     
yapıyoruz. Bu histogramlar bizim görsel kelimeler      
çantamızı (BOVW) oluşturmakta. 
 
Özet olarak, eğitim kümesindeki fotoğrafların öznitelikleri      
SIFT yordamıyla çıkarılıp, kümelendirilir ve her küme bir        
görüntü sözcüğü olur. Sonra yine eğitim ve test        

kümesindeki fotoğrafların hangi görüntü kelimesini ne kadar içerdiğini anlamak için          
histogram kullanılır. Daha sonra bu histogramlar gözetimli sınıflandırıcılardan, karar         
ağaçlarını yükseltme (AdaBOOST) yordamı kullanılarak sınıflandırılmış ve model        
eğitilmiştir. Böylece, Ileri İşleme yöntemimiz test edilmiş ve YOLO modelinin çıktılarının           
üstüne çalıştırılmıştır. En çok karıştırılan sınıflar, YOLO modelinin testlerinin sonucunda          
“İleri Sağ & İleri Sol”, ”“İleri Sağ” & “Sağ” ve “İleri Sol” &“Sol” olmuştur. Her ne kadar test                  
setinde tatmin edici sonuçlar alındıysa da, gerçek denemelerimizde bu sınıflar karışmaya en            
müsait sınıflar olarak belirlenmiştir. Bu sınıflar arasında üç tane model eğitilmiştir.  
 

 
 



43 

 
Gerçek senaryoda toplanan verilerle tekrar denenen YOLO modelinin görüldüğü gibi 
bahsedilen sınıflarda başarımı düşük kalmıştır. Bu yüzden, YOLO çıktısının tekrar 
sınıflandırılmasıyla, çok daha yüksek bir başarım elde edilmiştir.  

 
8.1’de bahsedilen takip yordamı ile birleştirildiğinde, trafik lambası ve işaretlerini algılamak 
için sadece hazır bir kütüphane olan YOLO’ya güvenilmemiş ve geliştirme yapılmıştır. 
Aracın hareketleri ve görevleri tamamlayabilmesi, kameradan aldığı fotoğrafları 
anlamlandırabilmesine göbekten bağlı olduğu için, başarım oranı yükseltilmiş ve YOLO 
modelinin algılama sırasındaki kapsayıcı kutular üstündeki yüksek varyansın önüne 
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geçilmiştir. 6.1.2.5’te bahsedilen şerit tanıma yordamı ile beraber, kameradan alınan girdi, son 
derece verimli işlenecektir. 
 

9 Güvenlik Önlemleri 
 

  9.1 Uzaktan Acil Durum Kontrol Sistemi 
  

Bir UADKS'nin bu sistemde yerine getirmesi gereken iki ana işlevi vardır; acil durumlarda             
fren yapmak ve göreve başlamak. UADKS’deki tasarım parametreleri şu şekildedir: 
 

- Anlık iletişim 
- Güçlü ve anlık eylem 
- Ayrılabilir 
- Güvenli 
 

Güçlü ve anlık kırılma kontrolü çeşitli yöntemlerle sağlanabilir. Seçenekler; 
 

- Rejeneratif elektronik frenleme 
- Bir solenoid aktüatör kullanarak hidrolik frenleme 
- Step motor kullanarak hidrolik frenleme 
 

Güçlü ve anlık olmak için, en iyi çözüm doğrusal bir solenoid aktüatör kullanarak fren              
yapmaktır. Bu, fren pedallarında anında bir hareket yaratacaktır. Bununla birlikte, solenoid           
aktüatörlerle ilgili problem, işletmek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duymalarıdır ve           
hareketleri, araç dinamikleri üzerinde beklenmeyen davranışlara neden olabilecek kadar hızlı          
olabilir. 
 
Frenleme yapmanın yanında, aracın elektrik bağlantısının acil olarak kapatılması         
gerekmektedir. Bunun için aracın üzerinde zaten bulunan acil durum butonları zaten           
çalışmaktadır ve bu işlevi görmektedir. Ancak bizim kablosuz olarak da acil durumlarda            
aracın durmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu işi verimli ve güvenli yapabilmek için           
kumandalı bir RF modülü kullanıyoruz. Resimde görüleceği üzere, bir tarafında kolay bir            
şekilde kurulan kumanda, diğer tarafında bu kumanda ile aktive edilen röleler vardır. Acil             
durum anında röleler sayesinde acil durum butonu aktive edilir ve aracın elektrikli bağlantısı             
ikinci bir müdahaleye kadar kesilir.  
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16 Kanallı RF kumanda ve Röle Seti  

 
9.2 Sıcaklık, Düşük Batarya Uyarıları 

 
Telemetri, LoRaWAN iletişim protokolü kullanılarak yapılır. Sadece hız, akü voltajı ve akü            
sıcaklığı bilgisi, baz istasyonundaki LoRa istemcisine gönderilir. 
Alternatifler: 
 

·         WiFi: Yüksek bit hızı. Düşük uzaklık 
·         Bluetooth: Düşük bit hızı, düşük uzaklık. 
·         3G: Pahalı. Programlaması kolay değil. 
· LoraWan: Düşük Bit hızı. Programlanması kolaydır. 5 kilometreye kadar          

uygulanabilir. Ayrıca ucuzdur. 
 
9.3 LIDAR Temelli Acil Durdurma 

 
Alınan uzaktan durdurma önlemlerine ek olarak aracın LIDAR sensörünü kullanarak acil           
durumda otonom bir şekilde durabilmesi düşünülmektedir. Öyle ki herhangi bir açıdaki lazer            
okuması önceden belirlenen bir eşik değerinden düzenli olarak düşük olması durumunda araç            
otonom olarak arka motorlara giden gücü keser ve fren uygular. Böylece bariyerlere aşırı             
yaklaşma veya beklenmeyen bir dış etkenin parkura girmesi gibi durumlarda uzaktan           
müdahaleye gerek kalmaksızın aracın güvenli bir şekilde durması, tehlike geçtikten sonra ise            
aracın göreve devamı sağlanmaktadır. 

 
10 Test 

 
Ortam koşulları ve güvenlik sebebiyle testler parçalı halde gerçekleştirilmiştir. Gerekli ortam           
düzenlemeleri yapıldıktan sonra tek parça olarak testlerin tekrarlanması planlanmaktadır.         
Ayırca yarışma ortamından farklı olarak daha küçük işaretler ve daha dar alanlar kullanılarak,             
aslında daha zor koşullarda testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kullanılan bilgisayar henüz alım           
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gerçekleştilemediğinden görece düşük özelliklere sahip olup ek bir zorluk getirmektedir. Tüm           
bunlara rağmen geliştirilen yazılım gerçek zamanlı olarak parça parça da olsa görevleri            
tamamlamış ve ilerleyen testlerimiz için bize güven sağlamıştır. 
 
 

 
Test Parkuru Başlangıç Noktası 

 
10.1 Engelde Durma 
Araç karşısına çıkan engeli algılarken LIDAR sensör verisini kullanmaktadır. Eğer LIDAR           
sensöründen gelen bilgi 60°-120° arasında aracın hızına göre belirlenen minimum mesafede           
(ör: 30 km/s hız için 7 metre) bir cisim olduğuna işaret ediyorsa araç durmaktadır. Fren               
sistemi olarak pedala metal tel ile bağlanmış olan bir step kullanılmaktadır. Bu sistemde kimi              
zaman gevşemeler gerçekleşmeler olabileceğinden her test öncesi düzenli olarak kontrol          
edilmektedir.  
 
10.2 Dönüş 
Dönüş hareketi 3 durumda ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla sağa dönüş, sola dönüş ve dönüşler              
sırasında dönüş tarafındaki düz noktalar kümesinin takip edilmesidir. 
İlk aşamada aracın takip edeceği noktalar çıkarılmaktadır. Bu aşamada kopma noktalarının           
tespit edilmesi büyük önem göstermektedir. 
Herhangi bir kopma noktası için araca belli bir uzaklıkta olan noktalardan peş peşe gelenler              
arasında belirlenen limit uzaklıktan daha fazla mesafe olan noktalar referans alınır. Aracın            
merkez noktası kabul edildiği bir polar koordinat sisteminde referans noktalar şu şekilde            
belirlenir: 

 , α ) ,  , α ) | r  r  c  ; c 2.5 m }{(ri  i (ri−1  i−1 i −  i−1 <   =   
Sonrasında kopma noktası  kartezyen koordinat sisteminde şu şekilde ifade edilir:x  , y )( 0  0  
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 sin(α )  r sin(α )) / 2 , x  cos(α )  r cos(α )) / 2y0 = (ri i +  i−1 i−1  0 = (ri i +  i−1 i−1  

 
Sağa dönüş için , ) noktası takip edilecek noktalar arasına eklenirken sola dönüş için( x0 y0   

, )  noktası eklenir.( − x0 y0  
 
Kopma noktalarının yanı sıra dönüş hareketine geçilmeden önce dönüş yapılacak taraftaki düz            
noktalar kümesinin takip edilmesi için takip mesafesi olmak üzere, her nokta     l         , α )(ri  i  
olarak ifade edilecek şekilde kopma noktası için belirlenen ilk referans noktasına kadar her             
noktaya karşılık sağa dönüş için noktaları, sola dönüş içinse     cos(α ) l, r sin(α ) ) (ri i −   i i     

noktaları takip edilecek noktalar arasına eklenmektedir.cos(α ) , r sin(α ) ) ( l − ri i  i i  
Bu yöntem hem yol şeritlerinin aracın konumu referans alan noktalara dönüştürülmesiyle hem            
de LIDAR sensör verilerinin girdi olarak verilmesiyle uyumludur ancak testler LIDAR sensör            
verileri kullanılarak yapılmıştır. 

 
Test Parkuru Dönüş Kısmı 

 
 
 
 
10.3 Durakta Bekleme 
Durakta bekleme testinde durak işaretinin konum bilgisinin verildiği kabulüyle test          
gerçekleştirilmiş ve başarılı olmuştur. Henüz aynı hizada durma ile ilgili bir test            
gerçekleştirilmemiştir. 
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Durak Bölümü (Araç Kamerasından) 

10.4 Park 
Park etme testinde park işaretinin konum bilgisinin verildiği kabulüyle test gerçekleştirilmiş           
ve başarılı olmuştur. 

 
Park İşaretinin Önünde Durma Senaryosu 
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10.5 Örnek Patikalar 
Renkli noktalar alınan lazer okumalarının yoğunluk değerini yeşil noktalar ise hesaplanan           
patikayı ifade eder. Bulunan bu noktalar önceki bölümlerde anlatılmış olan kontrol           
yöntemlerini kullanarak takip edilmiştir. 
 

 
Test Esnasında LIDAR çıktısı 

 
 
 

 
 

 
10.6 Video Çıktıları 
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Testimizin video çıktılarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz.  
https://drive.google.com/drive/folders/1_hO95RJMXFkZu1NWPEiSyubWq2m6e7KP?usp=s
haring 
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