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1. Takım Organizasyonu  

 

 
Figür 1.1) Takım Organizasyonu Şeması 

 

1.1) Simülasyon Ekibi  

 

Yarışma kurallarına uygun bir yarışma alanı hazırlanmasını, trafik levhalarının 

yerleşimini, uygun şerit açıklığı ve park alanının Unity Oyun Motoru[1] ve LG Silicon Valley 

Lab Simulator[2]  kullanılarak Unity simülasyon ortamında oluşturulmasında görev alındı. 

LGSVL’in hazır sunduğu araç modelini yarışma kurallarını analiz ederek yarışma kurallarına 

uygun hale getirildi. Araç özellikleri ve simülasyon ortamı detaylı şekilde aşağıdaki görsellede 

gösterilmiştir. 

 

  
               Figür 1.2) Yarış Pisti                                                   Figür 1.3) + Kavşak 
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Figür 1.4)Simülasyon Araç Özellikleri 

 

1.2) Çevre Algılama - Tanımlama Ekibi  

 

Bu ekipte çalışan arkadaşlarımız obje tanıma ve çizgi tanımlama algoritmalarına 

hakim olup; kamera kalibrasyonu, kamera ve lidar sensörlerinin birbirlerine göre 

kalibrasyonu, trafik işareti tanıma için veri seti çıkarımı ve veri setinin eğitimi, şerit çizgisi 

bulma için gerekli olan filtrelemeler hakkında bilgi sahibidirler. Trafik işareti tanıma ve şerit 

çizgisi bulma projelerinde çalışmışlardır.  

 

1.3) Araç Kontrol Ekibi  

 

Bu ekip gereken araç kontrol ünitesini, ön tekerler için gerekli torku verebilecek 

direksiyon motorunu, ana motoru ve bu motorların sürücülerini belirlemiş. Aracın hızlanma, 

frenleme ve teker dönüş açılarının olması gerektiği gibi kullanılması için kontrol sinyalleri 

üreten algoritmaları tasarlamışlardır. Araç içindeki sistemin birbiriyle haberleşebilmesi için 

gerekli olan iletişim kanallarını CAN BUS ile gerçekleştirmişlerdir. 

 

1.4) Elektrik Ekibi  

 

Bu ekip bataryanın olması gereken koşullar içerisinde çalışmasını, batarya yönetim 

sisteminin tasarımını, kablo ile sürüş sistemine uygun bir sistemin entegresini, sensör ve 

kameraların gereken voltaj değerlerinde çalışması için gerekli bağlantıları 

gerçekleştirmişlerdir ve aracın bağlantı şemasını aşağıdaki görseldeki şekilde belirlemişlerdir. 
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Figür 1.5) Otonom Araç Bağlantı Şeması 

 

1.5) Mekanik Ekibi  

 

Bu ekip aracın dış kabuğunun ve şasinin tasarımı, testi ve üretiminde görev almıştır. 

Sensörlerin takılması gereken yerleri belirlemiş olup gerekli dişlilerin tasarımını, direksiyon 

motor sisteminin tasarımını, fren diski ve mekanik frenleme sistemini gerçekleştirmişlerdir. 

Gerekli ihtiyaçlar ve yarışma kuralları doğrultusunda aracımızın görüntüsü aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. 
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Figür 1.6) Aracın Teknik Çizimi 

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi  

 

2.1) Maliyet hesabı 

 

 Üretim Malzeme 
Listesi 

 Birim Fiyatı (TL) Beklenen Fiyat (TL) 

1 Karbon Elyaf Dokuma 30 m2 65 1950 

2 Soyma Kumaşı 15 m2 9 135 

3 Vakum Hattı 15 m2 15 225 

4 Vakum torbası 20 m2 10 200 

5 Emme Vakum Hortumu Ø10 10 m 2 20 

6 Akış Hortumu Ø12 15 m 3 45 

7 Vakum Bezi 30 m 1.50 45 

8 T Bağlantılı Parçalar Ø10 15 1 15 

9 Jelkot 1 kg 7.50 7,5 

10 Yayın Ajanı 2 22 44 

11 Reçine 8 kg 57.00 456 

12 Reçine Sertleştirici 2,4 kg 68 163,2 

13 PVC Köpük 3 300 900 

                                                                                                                             

 Toplam 4.205,7 TL 
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 Elektrik Malzeme Listesi Beklenen Fiyat (TL) 

1 BYS (Batarya Yönetim Sistemi) 1000 

2 Motor 5000 

3 LifePo4 Batarya 2000 

4 Esnek Bağlayıcılar (Lehim, İzolasyon Bandı ,SKP, Tüp, vs) 150 

5 Kontrol Devresi Cihazları ve Anahtarlama Elemanları 

-Kablolar 

-Acil Durum Butonları 
-Devre açıcı 

150 

350 

50 
300 

6 -Elektronik aletler 

-Ana Kart 
-DC-DC Dönüştürücü  

175 

400 
400 

                                   

Toplam 13.575 TL      

 

Sensörler ve Araç 
Kontrol Ünitesi 

 
 

Beklenen Fiyat (TL) 

Velodyne VLP-32C LİDAR 
  

22405 

2 Adet Sekonix SF3325 FOV 120 

Kamera 

  
5040 

Nvidia Drive PX2                         55592 

Toplam 83.037TL      

 

 

 

 Mekanik Malzeme Listesi Beklenen Fiyat (TL) 

1 Direksiyon ; 

-Karbon Paneli 

-Direksiyon Parçaları 
-Mekanik Parçalar 

95 

100 

2000 

2 Fren Sistemi; 

-Kaliperler 
-Fren Diski 

400 

110 

3 Fia Homologasyonuna sahip koltuklar 9000 

4 Tekerlekler 1200 

5 Diğer Şeyler 5000 

 

                                                                                                           Toplam 22.655 TL 
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3. Araç Fiziksel Özellikleri 

  

3.1) Araç Özellikleri 

 

 Araç özellikleri mekanik ekibi tarafından yarışma kurallarına göre belirlenmiştir. Araç 

özellikleri aşağıda verilmiştir: 

 

Özellik Değer Birim 

Uzunluk 2813 mm 

Genişlik 1235 mm 

Yükseklik 1154  mm 

İz Açıklığı 1200 mm 

Teker Genişliği 80 mm 

Teker Çapı 406.4 mm 

Arka Dingil ile Ön Dingil 

Arası Mesafe 

1556 mm 

Yerden Yükseklik  180 mm 

Şasi ve Kabuk Malzemesi Karbon Fiber 

Motor Gücü 1.8 kW 

Motor Verimliliği % >90 

Frenleme Sistemi Hidrolik Frenleme Sistemi 

Tablo 3.1.1: Araç Özellikleri 

 

Araca dair teknik çizim aşağıda, figür 3.1.1’de gösterilmiştir: 
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Figür 3.1.1) Araç Teknik Resmi 

 

 

 

 

 3.2) Rollbar Mukavemet Analizi 

 

3.2.1) 1 kN yük altında  analizi: 
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Figür 3.2.1) Deformasyon Sonuçları 

 

 
Şekil 3.2.2)  Deformasyon Sonuçları 

 

Sonuçlar 

 

Arka rulo çubuğunun en alçak nokta ile en yüksek nokta arasındaki mesafesi 886 mm, 

ön rulo çubuğu 500 mm yüksekliğindedir. Yatay rulo çubuk miktarı 4.07 mm'dir ve 886/200 = 

4.43'ün altındadır. Ön haddeleme çubuğunun yatay deformasyon miktarı yaklaşık 2.5 mm'dir 

ve 496/200 = 2,48 olabilir. Rulo kafes, TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler dahilindedir ve 

beklenen performansı karşılamaktadır. Bir model olarak, Al 7075 alaşımı yarış kuralları için 

uygun boru ve profille donatılmıştır. Analizler ANSYS Workbench programında yapıldı. 
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3.2.2) 40 kN Dikey Yük Analizi: 

 
Figür 3.2.3) Sınır Koşulları 

 

 

 
Figür 3.2.4) Von Mises Stresi 

  

Sonuçlar: 

 

Rulo çubuklarını, rulo kafes üst noktasına uygulanmış 40 kN nokta yönünde dikey yük 

altında bükülmektedir. Analiz sonucunda, nokta yükünün uygulandığı noktada çok yüksek 

gerilme değerleri ortaya çıkmıştır. Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek hayatta, ilk 
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önce arka rollbarın orta kısımlarının ve nokta yükünün uygulandığı nokta etrafındaki yerlerin 

(burkulma etkisinden dolayı) deformasyonunun beklendiği beklenir. Bu bölgelerdeki gerilme 

dayanımı yaklaşık 465 MPa'dır ve kullandığımız Al 7075 alaşımının 500 MPa verim gücünün 

altında olduğu görülmektedir. Parça bükülme açısından güvenilirdir. Analizler ANSYS 

Workbench programında yapıldı. 

 

 

3.3) Jant Mukavemet Analizi 

 

Jant sisteminin montajı sanal ortamda gerçekleştirilir ve analiz gerçekçi hale getirilir. 

Analizimiz uluslararası E.T.R.T.O. (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) baz alınarak 

yapılır. Bu testte, tekerlek dıştan sabit tutulurken, tekerleklerin bağlı olduğu milden değişken 

yönlerde kuvvetler verilir. 

 

 

 

 
Figür 3.3.1) Jant Analizi Sınır Koşullarının Belirlenmesi 
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Figür 3.3.2) Jant Deformasyon Miktarı 

 

 

 
Figür 3.3.3) Jant kritik nokta analizi 



14  

 

 
Figür 3.3.4) Jant Önden Görünümü 

 

 
Figür 3.3.5) Jant Kritik Nokta Analizi 
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Figür 3.3.6) Rim Von Mises Stresinde Farklı Açı Görüşleri Stres 

 

  3.4) Şasi Desteklerinin Analizi 

   

  3.4.1) Destek Parçaları Monte Edilmemiş Şasi Analizi 

   

  Üretilmesi planlanan şasi, güvenlik faktörüyle birlikte yaklaşık 4000N yüke maruz 

kalmaktadır. 

 

 
Figür 3.4.1) Sınır Koşullarını Tanımlama 
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Figür 3.4.2)  Toplam Deformasyon 

 

 

 

 

 

 
Figür 3.4.3)  Von Mises Stresi 
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3.4.2) Destek Parçaları Monte Edilmiş Şasi Analizi 

 

  Üretmesi planlanın şasilerin mukavetli olması için destek parçaları ile 

desteklenmektedir. Bu analizin amacı, Şasimizde kullandığımız desteklerin etkilerini nicelik 

olarak analiz etmektir. 

 

 
Figür 3.4.4) Üst Desteklerin Görünmesi 

 
Figür 3.4.5) Alt Desteklerin Görünmesi 
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Figür 3.4.6) Toplam Deformasyon 

 

 
Figür 3.4.7) Von Mises Stresi 

 

Yapılan analizler desteğimizin önemini açıkça göstermektedir. Maksimum gerilimi 46 

MP olan desteklenmeyen durum, desteklerin kullanılmasıyla 20 MPa'ya düşürülmüştür. Aynı 

şekilde, maksimum sapma miktarı desteklenmemiş halde 2,83 mm'dir ve desteklenmeyen 

durum destekleri kullanarak 0,17 mm'ye düşürülür. 
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3.5) Dış Kabuk Aerodinamik Analizi 

 

Aerodinamik, sürücüsüz aracımızda olası bir beklenmedik çevresel etkiyi engellemek 

amacıyla üzerinde durulan konulardan biridir. Aracın dış kabuğunun mümkün olduğunca düşük 

bir Cd'ye (Sürtünme Katsayısı) sahip olması arzu edilir. Araç daha sonra hava direncini yenmek 

için mümkün olduğunca az güç harcar. Formül 1 ve benzerleri, çok yüksek hızlara sahip 

araçların Cl, yani Kaldırma Katsayısı'nın düşük kuvvetli olması gerekir. Araca daha iyi yapışır, 

yol tutuşunu iyileştirir ve aracın kontrolünü kolaylaştırır. Ancak bu, sürücüsüz araç olarak göz 

ardı edilebilir. Aşağı doğru kuvvet oluştuğu için, sürtünmenin arttığı anlamına da gelir 

(Ffriction = k.N). Dolayısıyla rüzgara karşı gelen gücü yenmeyi hedefleyen araçlarda en önemli 

olan Cd katsayısıdır. Aracımızın aerodinamik yapısını analiz etmek ve Cd ve Cl katsayılarını 

bulmak için "ANSYS Fluent" programını kullandık. Analiz için 250 yineleme yapıldı ve istenen 

yakınsamaya ulaştı. 

 

 
Figür 3.5.1) Basınç Değerleri 
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Figür 3.5.2) Hız Değerleri 

 

 

 
Figür 3.5.3) Araç tarafındaki yüzey akışı 
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Figür 3.5.4) Statik basınç dağılımı (İzometrik görünüm) 
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Figür 3.5.5) Statik basınç dağılımı (Önden Görünüm) 

 
Figür 3.5.6) Statik basınç dağılımı (Yandan görünüm) 
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Figür 3.5.7) Statik basınç dağılımı (Arkadan Görünüm) 

 

 
Figür 3.5.8) Hız akış çizgileri (Önden Görünüm) 
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Figür 3.5.9) Hız akış çizgileri (Arkadan Görünüm) 

 

 

4. Sensörler  

  

 4.1) Velodyne VLP-32C LİDAR 

   

  Mesafe kontrolü için 32 kanallı Lidar sensörü seçildi. Bu seçimdeki ana sebep lidar 

sensörünün uzun menzilli, 360 ° Yatay eksen tarafında tarama yapması ve +-3 cm 

hassasiyetinde olmasıdır. 

   

  Eş zamanlı gönderilen lazerler bir zemine çarptığında o yüzeyden tekrar yansıyarak lidar 

sensörüne geri döner. Bu geri dönüş süresi ölçülerek uzaklık hesaplanır. Bu bilgiler 

doğrultusunda Point Cloud Library(PCL)[3] kullanılarak ortamın haritalandırılması yapılır. 
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Figür 4.1.1)Velodyne VLP-32 Lidar’dan elde edilen nokta bulutu 

 

Teknik özellikler:                                                               

 

 

• 32 kanaL-Çift dönüş 

• Menzil: 200 metreye kadar 

• Görüş alanı: + 15 ° -25 ° dikey 

• Görüş alanı: 360 ° Yatay 

• Düşük güç tüketimi 

• Koruyucu tasarım 

 

 4.2) Sekonix SF3325 FOV 120 Kamera 

  

 Görüntü işlemede kullanmak üzere Sekonix SF3325 FOV 120 Kameradan iki tane 

seçildi. Bir tanesinin konumu sağ tarafta diğer kameranın konumu ise sol tarafta olarak 

belirlendi. Bu seçimin ana sebebi, görüntü açısının yüksek olması ve yüksek çözünürlükte 

olmasıdır. 
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Figür 4.2) Sekonix SF3325 FOV 120 Kamera 

 

 

▪ 1928 x 1208 Çözünürlük (2,3M Piksel)                    ▪ Onsemi AR0231 görüntü sensörü 

 

 

▪ Optik format: 1 / 2.7-inç                                            ▪ 8V'tan (±% 10) analog güç kaynağı 

 

 

▪ 27MHz saat girişi                                                          ▪ FAKRA Z TİPİ Konnektör 

 

 

 

▪ Ultra yüksek çözünürlüklü Lens                                 ▪ Su geçirmez - IP69K 

 

 

▪ MAXIM - MAX96705 Serileştirici                               ▪ Boyut - 26x26x20.3 

 

 

4.3) XBee RF Anten 

 

Yüksek menzil sunabilme ve sinyali bozacak 

herhangi bir engellerden daha az etkilenmesinden dolayı bu 

anten, kullanılmak üzere seçilmiştir. 

 

Teknik Özellikler: 

   

• 2.7-3.6VDC 

• 16mW RF çıkış gücü 

• PCB dahili anten 

• CE sertifikalı 

• 4 adet 10-bit ADC giriş pini 

• 13 adet dijital G/Ç pini 10-80 Kbps veri aktarım hızı Figür 4.3) XBee RF Anten 

Anten 
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4.4) Sensör Simülasyonları 

 

 
Figür 4.4 ) Lidar sensörünün simülasyon görüntüsü 

 
Figür 4.5 )Kameraların(Siyah Üçgensel Bölgeler) ve Lidarın( Turuncu bölge) görüş açıları 
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Figür 4.6 ) Sensör Simülasyonu 

 

 
Figür 4.7) Sensör Simülasyonu 
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5. Araç Kontrol Ünitesi  

  

Araç, kablo ile sürüşe (drive by wire) sahip ve bu sistemlerde CANbus iletişim yolu 

üzerinden haberleşmekte olan elektrikli bir araçtır. Araç kontrol ünitesi Velodyne VLP-32C 

LİDAR, Sekonix SF3325 120 FOV Kamera, XBee RF Anten, Drive By Wire ve Nvidia Drive 

PX2 ‘ den oluşmaktadır .  

 

 

5.1) Kablo ile Sürüş (Drive by Wire) 

 

Kablo ile sürüş olarak bilinen bu sistem; otomobilde fren sistemi, gaz ve direksiyon 

dahil olmak üzere çok çeşitli araç işlemlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik bir 

sistemdir. 

 

  Genelde otomobiller temel olarak bu ana araç işlemlerini gerçekleştirmek için hidrolik 

ve mekanik teknolojiyi kullanır, sistemler güçlü olsa bile aşırı karmaşık, verimsiz ve yıllar 

boyunca aşınma ve yıpranmaya elverişlidir. 

                                                                        

  Kablo ile sürüş sistemi, eski mekanik kontrollerin yerini alan bir dizi elektronik sistem 

olarak tanımlanabilir. Kabloları hidrolik basınç ve sürücüye bir aracın hızı veya yönü üzerinde 

doğrudan fiziksel kuvvet sağlayan başka şeyler kullanarak yerine kablo ile sürüş teknolojisi 

frenleri etkinleştirmek, direksiyonu kontrol etmek ve diğer işlemleri yapmak için elektronik 

kontrol kullanılır.[4] 

 

  Kablo ile sürüş ayriyeten havacılıkta kullanılan sisteme de benzerlik gösterir, çünkü 

uçaklar 1990’dan beri “Fly By Wire” olarak isimlendirilen   sistemi kullanıyor. Bu teknoloji 

tıpkı kablo ile sürüş sistemi gibi normal işlemleri kontrol etmek için elektrik kabloları 

kullanmaktadır. 

 

  Uzun yıllardır; üreticiler, araştırmacılar elektronik komponentleri modern otomobillere 

entegre etmektedirler. Sürücülerde bu fikre alışabilirse Kablo ile sürüş sistemi, seyir esnasında 

konfor, işlevsellik ve güvenliği arttırmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Bilgisayarlar ve 

sensörler komutları analiz etmekte ve araçlara net olarak ne yapacağı konusunda talimat 

vermektedir. 

 

  Kablo ile sürüş sisteminin çevreye olan etkisi incelendiğinde ise yakıt ekonomisini 

iyileştirir ve motor emisyonunu azaltarak çevreye daha faydalı olduğu görülür.  

  

Otomotiv endüstrisinde, mekanik ve hidrolik kontrol sistemlerini terk etmeyi ve bunları 

elektronik kontrollerle değiştirmeye yönelik bir eğilim ve çaba vardır. Aracın ağırlığını azaltan 

ve verimliliğini arttıran mekanik bileşenler (mil, pompa, hortumlar, sıvılar, soğutucular, 

silindirler vb.) bulunabilir.  

 

  Elektronik kontroller stabilite kontrolü gibi daha otomatik kontrol fonksiyonlarını 

kolaylaştırarak güvenliği de arttırabilir. Ek olarak otomotiv sistemlerinin esnekliğini arttırarak 
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araçların değiştirilmesini veya yükseltilmesini kolaylaştıran elektronik kontroller kullanımı 

iyileştirir, daha iyi yakıt verimliliği sağlar ve acil durumlarda daha kısa tepki süreleri gösterir. 

Elektronik sistemlerin sağladığı sistem kontrol fonksiyonlarının karmaşıklığı, araç 

performansını modellemeyi zorlaştırabilir. Bu karmaşık sistemleri entegre etmek, öngörülebilir 

ve güvenli performans elde etmek otomotiv endüstrisi için önemli bir zorunluluktur. 

                     

Kablo ile sürüş sisteminde mekanik kontrol için çoğu elektrik sistemler, sensörler  

bilgileri kaydeder ve elektronik enerjisini mekanik harekete aktaran bu veya bir dizi 

bilgisayara veri iletir. Birkaç farklı tipte kablo ile sürüş sistemi vardır, bu nedenle bazen 

kablo ile x olarak adlandırılır.[5] 

 

Bazı kablo ile x sistemler: 

a) Kablo ile Direksiyon Kontrolü 

b) Kablo ile Gazlama Sistemi 

c) Kablo ile Frenleme Sistemi 

 

5.1.1) Kablo ile Direksiyon Kontrolü Sistemi (Steer by Wire) 

 

Elektronik kontrol sistemlerinin çoğalması, modern otomobillerden daha belirgin değildir. 

Son 20 yıl boyunca elektronik alanındaki gelişmeler, özellikle motor yanma yönetimi ve 

kilitlenme önleyici frenler (ABS) ve elektronik denge kontrolü (ESC) gibi araç güvenlik 

sistemleri alanlarında otomotiv mühendisliğinin birçok yönünü değiştirmiştir[6]. Elektronik 

teknolojisi uygulamanın faydaları; 

 

1) Düşük Üretim  

2) İşletme Maliyetleri 

3) Geliştirilmiş Performans  

4) Güvenlik ve güvenirlik 

 

Bununla birlikte elektronik devrimi yalnızca son zamanlarda elektronik olarak kontrol edilen 

değişken destek ve son iki yıl içinde tamamen elektrik gücü desteği şeklinde otomotiv 

direksiyon sistemlerine girmeye başlamıştır.  

   

Son zamanlarda üretilen araçlara elektrikli, hidrolik direksiyon takılması, hidrolik pompa 

ihtiyacını ortadan kaldırır. Elektrikli hidrolik direksiyon, geleneksel hidrolik direksiyondan 

daha verimlidir, çünkü elektrikli hidrolik direksiyon motoru yalnızca direksiyon döndürülürken 

hidrolik pompanın sürekli çalışması gereklidir. Yardım seviyesi aracın tersine, yol hızına ve 

hatta sürücünün tercihine göre kolayca ayarlanabilir. Ek bir avantaj, hidrolik direksiyon 

sıvısının sızıntısı ile ortaya çıkan çevresel tehlikelerin ortadan kaldırılmasıdır. 

  

  Çoğu araçta, direksiyon simidine fiziksel olarak bağlı bir  rack ve pinyon dişli ünitesi 

veya worm dişli ve sektör direksiyon dişlisi kullanılır . Direksiyon çevrildiğinde, kremayer ve 

pinyon ünitesi veya direksiyon kutusu da döner. Bir kremayer ve pinyon ünitesi daha sonra 

bilyeli mafsallara net kollarıyla tork uygulayablilir ve direksiyon kutusu direksiyon bağlantısını 

bir pitman kolu üzerinden hareket ettirir. Kablo ile sürüş teknolojiisine sahip araçlardan 
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direksiyon ile lastikler arasında fiziksel bağlantı yoktur. Aslında Steer  By Wire teknik olarak 

direksiyon kullanmaya ihtiyacı yok ancak bir direksiyon kullanıldığında sürücüye geri bildirim 

sağlamak için tipik olarak bir direksiyon emülatorü kullanılır . 

  Bir dizi üretilen araç gaz ve frenler için halihazırda By Wire teknolojisi kullanmaktadır. 

Düşük hızlı manevra kabiliyeti ve yüksek hız dengesi sağlamak için arkaya doğru yönlendirme 

özelllikle birkaç ön konvansiyonel direksiyon kullanılır. 

 

  Kablo ile direksiyon kontrolü konvansiyonel direksiyon sisteminin yerini tamamen 

aldığından her ne kadar konsept olarak daha korkunç dursa da , gaz ya da kabloyla frenleme 

sistemi‘ ne göre , çoğu sürücüler için birçok avantaj sağlar . Direksiyon kolonunun yokluğu 

otomobilin iç tasarımını büyük ölçüde kolaylaştırır. Direksiyon simidi gösterge paneline 

modüler olarak monte edilebilir ve sol veya sağ direksiyon için kolayca yerleştirebilir.  

 

Direksiyon Sisteminde Kullanılan Sensörler: 

Sensörler:Tork sensör, steer angle sensörü , yaw sensör , Wheel speed sensör , Wheel 

angle sensör . 

Aktüatörler:Steering aktüatör ,feedback aktüatör,pinion aktüatör. 

  

  5.1.2) Kablo ile Gazlama Sistemi (Throttle by Wire) 

 

İlk kablolu sürüş türü olarak piyasaya sürüldü. Bu sistem pedal ünitesi bir motor 

yönetimi kullanmaktadır. Pedal, sürücünün gaz pedalını ne kadar hareket ettirdiğini ölçen 

sensörler kullanır. Sensörler bu bilgiyi motor yönetim sistemine gönderir. Motor yönetim 

sistemi diğer görevlerin yanı sıra ne kadar yakıt gerektiğini belirleyen bir bilgisayardır ve 

aktüatöre (enerjiyi mekanik harekete dönüştüren bir cihaz) veri girişi sağlar. 

  

  Sürücülerin alışmış olduğu aynı pedal bu sistemde kullanılabilir. Pedal yerine hatta 

joystick veya video oyunu benzeri denetleyici de dahil edilebilir. Tabii ki bu sürücülerin 

hızlanma, frenleme ve direksiyon için ellerini kullanmalarını gerekmektedir. 

  

Kablo ile Gaz Kontrolü sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir otomotiv 

teknolojisidir ve birçok mekanik avantaj sağlar: 

 

1. Gaz pedalını yapışmasını önleyen mekanik bağlantılardaki ciltleme sorunlarını ortadan 

kaldırır. 

2. Emisyonları azaltmaya ve yakıt tasarrufunu iyileştirmeye yardımcı olan otomatik gaz 

kontrolünü sağlar 

3. Bu sistem modüler bir sistem olarak modellenebilir ve monte edilebilir 

4. ECM'nin tork yönetimi, kontrol kontrolü, çekiş kontrolü ve denge kontrolü ile 

entegrasyonunu sağlar 

 

  Gaz pedalı sensörü, gaz pedalının konumunu algılar. Bu bilgi elektrik direncinde bir 

değişiklik olarak ECM'ye iletilir. ECM, gaz aksamını gaz pedalı aksamında çalıştıran bir servo 

motoru çalıştırır. Gaz kelebeğinin konumu sürekli olarak izlenir ve bilgiler bir geri besleme 

devresi kullanılarak ECM'ye iletilir.  
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Kullanılan sensörler: 

 

Sensörler: gaz pedalı konum sensörü, throttle valve  konum sensörü 

Aktüatörler: motor kontrol throttle valve  konumu 

 

5.1.3) Kablo ile Fren Sistemi (Brake by Wire) 

 

  Kablo ile Frenleme Sistemi, geleneksel mekanik ve hidrolik bileşenleri tamamen 

ortadan kaldıran ve araçlardaki frenleri kontrol etmek için bunları elektronik sensörler ve 

aktüatörlerle değiştiren bir otomotiv teknolojisidir. 

 

Kablo ile frenleme sisteminin antajlarından bazıları şunlardır: 

 

1. Daha kısa durma mesafesi ve zamanı ile sonuçlanan daha hızlı tepki verir 

2. Mekanik sistem kaybı, gürültüsüz çalışmaya ve titreşimin ortadan kaldırılmasına 

neden olur 

3. Motor bölmesini daha küçük yapan ve daha az yer kaplayan ve daha iyi yer 

kullanımına yardımcı olan daha az yer tüketimi 

4. ECM'nin tork yönetimini hız sabitleyici, çekiş kontrolü ve denge kontrolü ile entegre 

etmesini sağlar 

5. Genel sistemin ağırlığını azaltır, böylece yakıt verimliliğini arttırır 

6. Mekanik güç eksikliği, hibrit ve yakıt hücrelerine dayalı araçların piyasaya sürülmesi 

ihtiyacını kolaylaştırabilir  Kablo ile fren sistemleri hala geliştirilme aşamasındadır ve halen 

piyasada bulunan binek araçlarında bulunamamaktadır. Bu sistemler fren pedalının konumunu 

algılayan bir reostadan oluşur. Bu sinyal, bir servo pompayı çalıştırmak için sinyaller üreten 

fren bilgisayarı tarafından yorumlanır. Pompa, ikincil devreyi basınçlandırır ve fren hidroliği, 

freni harekete geçiren bir köle pistonuna doğru iter. Basınç izlenir ve fren bilgisayarına geri bir 

sinyal gönderilir, bu da pedala sürücüye geri bildirim olarak mekanik bir kuvvet uygular. 

 

5.1.4) Kablo ile Sürüş Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları 

 

 

Genelde kullanılan gazlama sistemlerini değiştirerek, kablo ile sürülen sistemler bir 

araçtaki hareketli parçaların sayısını önemli ölçüde azaltabilir. Bu, ağırlığı azaltır, operasyonel 

doğruluğu arttırır ve mekanik bakım ve diğer ayarlamalar gibi şeyler için servis ziyaretleri 

arasındaki süreyi uzatır. Bazı by-wire sistemler bile servis gerektirmez. Daha az ağırlık ve daha 

iyi doğruluk, daha iyi yakıt verimi ve daha az emisyona eşittir. By Wire teknolojisi aynı 

zamanda araçların uzaktan veya bir bilgisayar tarafından kullanılmasına izin verecek olan 

sürücüsüz araç teknolojisi ile de entegre edilebilir. Mevcut sürücüsüz otomobil projeleri, direkt 

olarak tel sürme teknolojisine bağlanarak basitleştirilebilecek olan direksiyon, fren ve ivmeyi 

kontrol etmek için elektromekanik aktüatörler kullanıyor. Hava yolu endüstrisine tam olarak 

yerleşmişken, Kablo ile sürüş otomobil endüstrisine girişi ise yavaş yavaş gerçekleştirmektir . 

Otomobil üreticileri için sorun, sistemin güvenli olduğuna dair sürücüleri ikna etmektir. Kablo 

ile sürüş sistemlerin karmaşıklığı nedeniyle, bazı insanlar sensörlerde ve bilgisayarlardaki 
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potansiyel elektronik arızalardan endişe duyuyor, bu da aracın zarar görmesine, hatta araba 

kazalarına ve yolcuların yaralanmasına neden oluyor.[7] 

 

 

Tek tek yönlendirmeye karşı bir argüman, yazılımı kullanan herhangi bir sistemin, kaç 

kez test edildiğine bakılmaksızın başarısız olma yeteneğine sahip olmasıdır. En kötü senaryoda, 

örneğin, telsiz sistemdeki sensörler hesaplamada hata yapabilir ve bu da fren kaliperi ve 

balatalarının yanlış ya da çok güçlü bir miktarda basınç uygulamasına neden olabilir (Rotor 

için). Herhangi bir iç sistem probleminden habersiz, teker teker fren sistemini kullanan sürücü, 

fren pedalına doğru miktarda basınç uygulandığını düşünmesine rağmen, potansiyel olarak 

kaza yapabilir. 

 

Her durumda, çoğu kişi, herhangi bir yazılımın yalnızca onu oluşturan ve tasarlayan 

programcılar ve üreticiler kadar iyi olduğunu söyler. Uçaklarda uçakla uçuşun güvenilirliği 

nedeniyle, deneyim ve ürün testlerinin günlük arabalara güvenle araba ile sürüş sistemleri 

getirmesi muhtemeldir. Bazı otomobil şirketleri, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Toyota, 

GM, Volkswagen ve Nissan da dahil olmak üzere araçlarını kullanmak için çeşitli telsiz 

sistemleri kullanmaktadır (veya kullanmıştır). 

 

5.2) Araç Kontrol Ünitesi 

 

5.2.1) Velodyne VLP-32C LİDAR 

 

Teknik özellikler: 

 

• 32 kanaL-Çift dönüş 

• Menzil: 200 metreye kadar 

• Görüş alanı: + 15 ° -25 ° dikey 

• Görüş alanı: 360 ° Yatay 

• Düşük güç tüketimi 

• Koruyucu tasarım 

                                                                                          Figür 5.2.1)Velodyne VLP-32 Lidar 

 

 5.2.2) Sekonix SF3325 FOV 120 Kamera 
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Figür 5.2.2) Seknoix SF3325 FOV 120 Kamera 

 

 

▪ 1928 x 1208 Çözünürlük (2,3M Piksel)                    ▪ Onsemi AR0231 görüntü sensörü 

 

 

▪ Optik format: 1 / 2.7-inç                                            ▪ 8V'tan (±% 10) analog güç kaynağı 

 

 

▪ 27MHz saat girişi                                                          ▪ FAKRA Z TİPİ Konnektör 

 

 

 

▪ Ultra yüksek çözünürlüklü Lens                                 ▪ Su geçirmez - IP69K 

 

 

▪ MAXIM - MAX96705 Serileştirici                               ▪ Boyut - 26x26x20.3 

 

 

5.2.3) XBee RF Anten 

 

Teknik Özellikler:  

  

• 2.7-3.6VDC 

• 16mW RF çıkış gücü 

• PCB dahili anten 

• CE sertifikalı 

• 4 adet 10-bit ADC giriş pini 

• 13 adet dijital G/Ç pini 10-80 Kbps veri aktarım hızı 

Figür 5.2.3) XBee RF Anten 
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5.2.4) Nvidia Drive PX2 

 

Sürücüsüz araçlardaki karmaşık algoritmaların en hızlı şekilde işlenmesini amaçlayan 

Drive PX 2, Pascal tabanlı olması ile de dikkat çekmektedir. Aslında Pascal tabanlı ilk sistem 

de diyebiliriz ancak kullanılan ekran kartının modeli veya donanımı bilinmediği için, Tesla 

P100 bu ünvanı elinden almaktadır.[8] 

Drive PX 2 sisteminde iki adet özelleştirilmiş Tegra yonga seti kullanılmaktadır. Bu 

yonga setlerinde, daha güçlü ve daha az enerji tüketen 64-bitlik özelleştirilmiş 2 adet Denver 2 

çekirdeği mevcuttur. Yanında ise düşük enerji tüketimi için 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer 

almaktadır.[9] 

 

Entegre grafik tarafında ise Pascal tabanlı bir mimari kullanılıyor. Ayrıca yine her Tegra 

yonga seti için 8GB LPDDR4 RAM bellek kullanılıyor. Bu kombinasyon toplamda 50GB/s 

bant genişliğine ulaşıyor. Bu yonga setleri muhtemelen yeni bir Tegra isimlendirmesi altında 

ayrıca piyasaya sürülecek. Pascal mimarisi sadece içeride değil dışarıda da mevcut. Her Tegra 

yonga seti için bir de harici Pascal ekran kartı kullanılmış. PCIe üzerinden bağlanan Pascal 

ekran kartlarında 4GB GDDR5 bellek yer alıyor. Bant genişliği ise 80GB/s seviyelerine çıkıyor. 

1.25GHz seviyesinde çalışan bellekler, 1.5GHz seviyesine çıkabiliyor ve bant genişliği de 

96GB/s civarına ulaşıyor. Sistemin pik performansı FP32 olarak 8 TFLOPS seviyesine 

ulaşıyor. Nvidia ise 24 DL TOPS şeklinde sektörde yeni bir isimlendirmeye geçmiş. Yani 

saniyede 24 trilyon derin öğrenme işlemi yapılıyor. Otonom araçların yapay zekayı temel 

alması nedeniyle, ulaşılan bu rakam çok önemli. 

 

Kart üzerindeki arayüz, saniyede 70Gb IO performansını destekliyor. Ayrıca sürüş 

güvenliği için ASIL-D mikro kontrolcü entegre edilmiş. Yine AutoSAR uyumluluğu gereği, 

geliştiriciler kartın kaynak kodlarından tam olarak istifade edebiliyor. Sistem sıvı soğutma ile 

destekleniyor.  
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Figür 5.2.4) Nvidia Drive PX2 

 

 
Figür 5.2.5) Sensör ve Araç Kontrol Ünitesi Haberleşme Şeması 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları  

 

6.1) Trafik işaretleri ve Trafik Işıkları Görevi 

 

Bu görevde aracın, parkur boyunca bulunacak olan çeşitli trafik işaretlerine ve  trafik 

ışıklarına uyması beklenecektir.  Tüm işaretler Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri 

standartlarına uygun olacaktır. Trafik işaretleri yolun 30 santimetre sağında veya solunda 

bulunabilecek ve 2 metre yüksekliğinde olacaktır. 

Araç bu görevi 3 adımda gerçekleştirmiştir: 

1- Kamera üzerinden trafik işaretinin veya trafik ışıklarının tespiti ve sınıflandırılması. 

2- Lidar üzerinden tespit edilen trafik işaretinin veya trafik ışıklarının bulunduğu lokasyonun 

hesaplanması. 

3- Doğru yer ve zamanda aracın tanınan trafik işareti veya trafik ışığının belirttiği yönde 

aksiyon alması. 

 

6.1.1) Trafik İşaretleri ve Trafik Işıklarının Tespiti ve Tanınması 

 

İlk adımda araç üzerinde bulunan bir stereo kamera ile aracın görüş açısı saniyede en az 

10 kere olacak şekilde taranmıştır. Bu adımda amaç görüntüden trafik işaretleri ve trafik ışıkları 

tespiti olduğundan nesne tespit algoritmalarından yararlanılmıştır. Nesne tespiti basitçe, verilen 

görüntüde istenilen nesnelerin görüntüdeki pozisyonunun ve nesnenin sınıfının belirlenmesidir.  

   

Güçlü grafik işlemciler sayesinde bilgisayar görüşü ve derin öğrenme yöntemleri 

kullanılarak geliştirilen algoritma sayısı her geçen gün artmıştır. Bu şekilde yapay sinir ağlarını 

kullanan birçok nesne tespit algoritması üretilmiştir. Her geçen yıl nesne tespitinde doğruluk 

oranı ve işlem hızı giderek artmış ve çok yüksek seviyelere gelmiştir. 

 

6.1.2) YOLOv3[10] Algoritması 

 

  Nesne tespiti problemi için standart bir yapay sinir ağı kullanılamaz, bunun ilk sebebi 

görüntüdeki nesne sayısının belli olmayışı ve bundan dolayı çıktı katmanının büyüklüğünün 

belirli olmamasıdır. Aynı zamanda her bir pikselin renk değerinin yapay sinir ağına girdi olarak 

verilmesi, ağın çok yavaş çalışmasına ve çok büyük bilgisayar hafızası ihtiyacına yol açacaktır. 

Bu tip problemleri çözmek için bir yaklaşım, görüntüden farklı bölgeler almak ve bu bölgedeki 

nesnenin varlığını evrişimsel sinir ağları ile sınıflandırmaktır. Ancak bu yöntemin de 

problemleri vardır. Görüntüdeki nesnelerin alabileceği şekillerden ötürü seçilecek bölgenin en 

boy oranı da herhangi bir oran olabilir. Bundan dolayı aşırı miktarda bölge seçip işlem gücü 

gereksinimini devasa boyutlara çıkarmak yerine R-CNN, YOLOv3 vb. gibi bu işlemi 

hızlandırmak için geliştirilmiş algoritmalar kullanılması en efektif çözümlerden biridir. 

 

Nesne Tespiti için geliştirilmiş algoritmalardan hangisinin kullanılması gerektiği 

görevin amacına göre değişiklik gösterecektir. Bu görevde neredeyse gerçek zamanlı bir 

taramaya ihtiyaç olduğundan hızlı olmasına rağmen tespit başarısı diğerlerinden neredeyse geri 

kalmamış bir algoritma olan YOLOv3 algoritmasından faydalanılmıştır.  
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R-CNN gibi diğer birçok nesne tespit algoritması ilk başta görüntü üzerinde bölge öneri 

metodları kullanarak aranan nesnenin bulunma olasılığı yüksek yerleri tespit eder. Daha sonra 

bu bölgelerde nesne olup olmadığını kontrol etmek için Destek Vektör Makinaları(Support 

Vector Machines - SVM) gibi sınıflandırma algoritmalarını kullanır. Sınıflandırmadan sonra 

görüntü, nesnenin görüntü üzerindeki sınırlarının belirlenmesi, aynı nesnenin birden fazla 

tespiti olduysa bunların kaldırılması ve nesne tespit başarı puanının yeniden hesaplanması için 

tekrar işlenir. Bu karmaşık metodlar beraber çalıştıklarında çok yavaş ve hızlandırılması zor bir 

hal almaktadır. Bunun sebebi her adımdaki görevleri yapan modelin ayrıca eğitilmesinin 

gerekmesidir. Ancak bu görevde kullanılan YOLOv3 algoritması görüntüyü adından da 

anlaşılacağı üzere yalnızca bir kez bir evrişimsel sinir ağı modelinden geçirmektedir. Bu şekilde 

saniyede işlenen kare sayısı büyük ölçüde artmakta ve gerçek zamanlı nesne tespitine olanak 

sağlanmaktadır. 

 

YOLOv3'ün farkı sırayla görüntü üzerindeki farklı bölgeler için tahmin modeli 

çalıştırmak yerine görüntüye bir bütün olarak bakıp sadece bir defada görüntüyü işlemesidir. 

Algoritma ilk olarak görüntüyü 13'e 13 olacak şekilde hücrelere ayırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 6.1.1) YOLOv3 Algoritmasının Çalışma Mantığını Anlatmak İçin Hazırlanmış Görsel 

 

Her bir hücre içerisinde bulunan nesne veya nesneye ait bir parça için 5 farklı sınırlama 

kutusu tahmini yapar. Aynı zamanda her bir sınırlama kutusu için içerisinde herhangi bir nesne 

olma ihitimali hesaplanır. Ancak bu skor kutuların içindeki nesnenin sınıfıyla ilgili bir bilgi 

vermez. Tahmin edilen sınırlama kutuları aşağıdaki gibidir: (Nesne bulundurma ihtimali 

yüksek olan bölgeler daha kalın çizilmiştir.) 
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Figür 6.1.2) YOLOv3 Algoritmasının Çalışma Mantığını Anlatmak İçin Hazırlanmış Görsel 

 

Bu bölgeler tespit edilirken aynı zamanda nesne olma ihitmali yüksek hücreler için bir 

sınıf tahmini yapılır. Bu tahmin aynı sınıflandırma algoritmalarında olduğu gibi gerçekleşir. 

algoritma her bir sınıf için bir olasılık puanı hesaplar ve en yüksek skora sahip sınıfı doğru 

kabul eder. En son olarak nesne bulunma ihtimali ve sınıf tahmin puanı birleştirilerek bir skor 

hesaplanır. Bu skor belirli bir bölgede spesifik bir sınıfa ait nesnenin bulunma ihtimalidir. 

 



40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 6.1.3) YOLOv3 Algoritmasının Çalışma Mantığını Anlatmak İçin Hazırlanmış Görsel 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figür 6.1.4) YOLOv3 Algoritmasının Çalışma Mantığını Anlatmak İçin Hazırlanmış Görsel 
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 Toplam 13x13 = 169 hücre ve her bir hücrenin belirlediği 5 sınırlanmış bölge ile toplam 845 

bölge oluşturulmuştur. Ancak 845 farklı tahmin elde edilmiş olsa da yapay sinir ağı yalnızca 

bir kere çalıştırılmıştır. YOLOv3 algoritmasının bu kadar hızlı olmasının sebebi de budur. 

Kullanılan sinir ağının yapısı da aşağıdaki gibidir: 

 

 
Figür 6.1.5) YOLOv3 Algoritmasının Sinir Ağı Yapısı 

 

 

Tabloda görüleceği üzere çıkış katmanının boyutu 13x13x25 bunun sebebi 13x13'e 

bölünmüş görüntüde her hücre için 5 bölge ve her bölge için 25 veri elementi olmasıdır. (x, y, 

genişlik, yükseklik, skor, 20 farklı sınıf için olasılık) 

 

6.1.3) Tespit Edilen Trafik İşareti ve Trafik Işıklarının Lidar ile Lokalizasyonu 

  

  Trafik işaretleri ve trafik ışıklarının tespitinde kameralardan yararlanıldıktan sonra bu 

tespit edilen nesnelerin pozisyonlarının bulunması gerekir. Bunun için ilk önce kamera ve Lidar 
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sensörlerinin uyumlu şekilde çalışması gereklidir. Lidar tarafından sağlanan üç boyutlu harita 

verisi ile aracın görüş açısını gören kamera tarafından sağlanan 2 boyutlu görüntünün 

kalibrasyonu sağlanmalıdır. Bu şekilde araç trafik işaretlerine ve trafik ışıklarına gerektiği 

yerde ve zamanda cevap verebilecektir. Örneğin 20 metre uzaktaki bir  kırmızı ışıkla 

karşılaştığında hemen durmak yerine ışığa optimum lokasyondan yavaşlamaya başlayarak 

ışığın yanına geldiğinde durmasına olanak sağlar. Kalibrasyonu yapılmış bir sistemde 3 boyutlu 

lidar noktalarının görüntü üzerine yansıtıldığında oluşan durumu şekildeki gibidir: 

 

Figür 6.1.6) Lidar ile Senkronize Edilmiş Kamera Görüntüsü 

 

 

6.2) Şerit Takibi 

 

  Bu görevde aracın, parkur boyunca yolun kenarında bulunan çizgileri kullanarak şerit 

tespiti yaparak bu şeridi  takip etmesi parkur boyunca yolunu bu şekilde bulması istenmektedir. 

Yol çizgileri parkur boyunca yolun her iki kenarında düz ve kesiksiz beyaz çizgilerdir. Bu 

görevde araç bu çizgileri aracın ön taraf görüş açısını gören kamera üzerinden tespit etmiş daha 

sonra Lidar ile elde edilen üç boyutlu haritaya yansıtmıştır. Bu bilgi ile araç trafik işaretlerinden 

gelen bilgiye göre nerede hangi çizgiyi takip etmesi gerektiğine karar verecek ve bu şeritlere 

göre yolu ortalayacaktır. 

 

6.2.1) Şerit Tespiti 

 

  Şerit tespiti aracın önünde bulunan kameradan gelen görüntü üzerinden yapılacaktır. 

Gelen görüntü çeşitli görüntü işleme metodları kullanılarak işlenecek en sonunda beyaz yol 

çizgilerinin konumu ve şeridin eğrilik yarıçapı bilgisi elde edilecektir. 

 

6.2.2) Bozulmanın Giderilmesi 

 

  Kameralar üç boyutlu gerçek dünyaya bakıp bunu iki boyutlu görüntü şekline 

dönüştürür. Bu dönüşüm üç boyutlu nesnelerin gerçek hayattaki şekillerinden farklı 

görünmesine sebep olur. Bu görüntü ve gerçek hayat arasındaki farka distorsiyon(bozulma) 

denir. Bu yüzden görüntü analizindeki ilk adım bu bozulmayı gidermektir. Bu şekilde şeritlerin 

oluşturduğu eğrilerin eğrilik yarıçapını hesaplamak gibi çok hassas işlerde daha sağlıklı veri 

elde edilebilecektir. 
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  Distorsiyonun bit sebebi kameraların görüntü kaydetmek için lensleri kullanmasından 

kaynaklanır. Işık, lensin kenarlarında daha fazla veya daha az kırıldığından kaydedilen görüntü 

kenarlarda bozulmalara uğramış olur.  Görüntünü kenarındaki nesneler ortadakilere göre daha 

eğri görünür. Bu tip bozulmaya radyal distorsiyon denir. En çok karşılaşılan bozulmalar bu 

yüzden olur. Bir diğer bozulma tipi de teğetsel distorsiyondur. Bu kamera lensinin kameraya 

göre kusursuzca paralel olmamasından kaynaklanır. Bu bozulma bazı nesnelerin gerçekte 

olduğundan daha yakın veya daha uzak görünmesine sebep olabilir. 

 

  Bu bozulmaları düzelmek için önce kullanılacak kamera ile bir damalı bayrağa 

benzeyen düz bir tablonun görüntüleri kaydedilir. Bozuk görüntüdeki bozulmuş köşelerin 

pozisyonları tespit edilir. Daha sonra OpenCV kütüphanesi herhangi bir düzeltilmiş köşe ile 

görüntünün merkezi arasındaki olması gereken uzaklığı hesaplar. Bu bilgileri ve aşağıdaki 

formülü kullanarak bir bozulma matrisi hesaplar. 

  

 x(bozulmuş) = x(gerçek) (1+k(1)r^2+k(2)r^4+k(3)r^6) 

 y(bozulmuş) = y(gerçek) (1+k(1)r^2+k(2)r^4+k(3)r^6) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934233/ 

 

 
6.2.1) Kamera Kalibrasyonu İçin Kullanılan Damalı Levhalar 

 

 Elde edilen bozulma matrisi ile bundan sonra bu kamera ile elde edilen tüm görüntüler 

işlenebilir ve bozulmalardan arındırılabilir. Bu bozulmaları düzeltilmiş görüntüde artık gerçek 

hayattaki nesneleri olması gereken boyutta ve şekilde incelemek mümkün hale gelmiştir. 

 

6.2.3) Görüntü İşleme 

 

  Distorsiyonlardan arındırılmış görüntü elde edildikten sonra artık bu görüntünün renk 

özellikleri kullanılarak şerit tespiti yapılabilir. Şerit tespiti için önce yolun her iki kenarındaki 

beyaz yol çizgileri tespit edilecek daha sonra arada kalan sürülebilir alan hesaplanacaktır. 

 Gerçek dünyadaki renkleri, bilgisayardaki bir görüntü dosyasına (jpg, png, mp4 vb.) kaydetmek 

için bu renkleri sayısal değerlerle ifade etmek gerekir. Bu dosyalarda görüntüdeki her piksel 

kırmızı, mavi ve yeşil renk değerleri şeklinde kaydedilir. Her bir renk değeri 8-bitlik bir 

işaretsiz sayıdan oluşmaktadır. Yani her bir kırmızı, mavi veya yeşil değer en düşük 0 en fazla 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934233/
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255 olabilir. Bu şekilde en karanlık renk olan siyah için RGB değer: (0,0,0) iken en parlak renk 

beyaz için bu değer (255, 255, 255) olmalıdır. 

 

 Bu görevde yol üzerindeki beyaz çizgileri tespit etmek istediğimiz için bu renk özelliklerini 

kullanarak bir eşik belirlemek ve bu eşiğin üzerinde kalan piksel değerlerinin çizgiye ait olduğu 

varsayılabilir. Örneğin (200,200,200) RGB değerinden daha büyük pikseller beyaz daha küçük 

pikseller siyah yapılırsa aşağıdaki gibi bir sonuçlar karşılaşılır. 

 

 

  Ancak bu şekilde yol üzerinde olmayan bazı bölgelerde birçok pikselin eşik değerinin 

üzerinde kaldığı ve beyaz renkte olduğu görülebilir. Bunun için görüntüdeki bazı bölgelerden 

kurtulmak sadece ilgilenilen bölge üzerinde çalışmaya devam etmek gerekir. Aracın ön 

tarafından yola bakıldığı için ilgilenilen bölge tahmin edilebilir. Aşağıda verilen şekildeki gibi 

sağ alt ve sol at köşeler ile görüntünün merkezi veya bir miktar üstünün oluşturduğu üçgen 

bölge bundan sonraki adımlarda işe yarayacak bölgedir. Bölge dışında kalan her piksel siyah 

yapılabilir. 

 

 
Figür 6.2.2) Thresholdlanmış (Filtrelenmiş Resim) 
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Figür 6.2.3) İlgi harici alanın çıkarılmış resmi 

 

 

  Sıradaki adımda görüntünün perspektifini değiştirmek var. Çizgilerin eğimini 

hesaplamadan önce çizgilere kuş bakışı biçimde, düz bir zemin üzerinde görecek şekle getirmek 

gereklidir. Aracın bakış açısından çizgilerin eğimini hesaplamak çok zor olacaktır. Bu adım 

için önceki adımda bölütlenen görüntünün bölütlenme yapılmış kenarlarından ikişer tane olmak 

üzere 4 nokta seçilir. Bu noktalar şu anda bir yamuk şeklinde iken perspektif değiştirme işlemi 

yapıldığında diktörgen şeklinde açılması istenmektedir. Bu işlemde sonra görüntü aşağıdaki 

şekle gelir. 
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6.2.4) Yol Çizgilerinin Kuş Bakışı Görüntüsü 

 
6.2.5) Gidilebilecek Şerit Alanının Tespiti 
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  Son adımda bu çizgilerin eğimlerini hesaplamak gereklidir. Bunun için görüntü ilk önce 

dikey olarak n eşit büyüklükte bölgeye ayrılır ve her bölge içindeki beyaz noktaların 

pozisyonlarının ortalaması alınarak bir nokta belirlenir. Bu noktalar daha sonra Python dili için 

numpy kütüphanesi kullanılarak bir polinom haline getirilir. Bir başka değişle bu n adet 

noktanın üzerinden geçen bir eğrinin formülü hesaplanır. Bu formül sayesinde yol takibi için 

gerekli olacak eğrilik yarıçapı hesaplanacaktır. Yolun ilerleyen kısmında aracın hangi yöne ne 

kadar dönmesi gerektiğine bu şekilde karar verilir. 

 
6.2.6) Gidilebilecek Şerit Alanının Kameradan Alınan Görüntüde Gösterimi 

 

6.2.4) Karar Verme Algoritması 

 

  Şerit takibi ve Trafik İşaretleri ve Trafik Işıkları Tespiti Algoritmaları beraber 

kullanılarak aracın gideceği yol belirlenir. Araç sürekli iki yol çizgisinden birine göre hareket 

etmektedir. Yolda karşılaşılan trafik işaretlerine göre hangi çizgiyi takip etmesi gerektiğine 

karar vermektedir. Örneğin ilerden sola mecburi yön işareti ile karşılaşılırsa yol çizgisi sola 

doğru ilerleyeceğinden araç bu sadece bu çizgiyi takip ederek yolunu bulacaktır.  

 

  

7. Sistem Entegrasyonu  

 

Araç sistemi robot işletim sistemi(ROS)[11] kullanılarak entegre edilmiştir. Ros 

seçilmesinin nedeni açık kaynak kodlu olup, hem C++ hem de python gibi farklı dillerde 

yazılmış kodları beraber çalıştırma özelliğidir. Sistem entegrasyon şemamız aşağıda 

verilmiştir: 
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Figür 7.1: ROS bağlantı şeması 

 

8. Özgün Bileşenler  

 

8.1) Direksiyon Sistemi  

 

Günümüzde araçlarda kullanılan direksiyon sistemlerinde, sürücünün rahatlığı için 

hidrolik destekli veya elektrik destekli sistemler kullanılır. Burada tasarlamaya çalıştığımız 

sistem tamamen elektriksel ve özerk bir alt yapı oluşturmak için hazırlanan mekanik bir 

tasarımdır. Mekanik olarak ihtiyaçlar ve gerekli parametreler doğrultusunda yapılan bir 

sistemdir. Direksiyon sisteminde kullanılan parçalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Komponent Çap Uzunluk Birimi Diş Sayısı Modül 

Kremayer 20 300 Mm 24 2 

Pinyon 30 20 Mm 26 3 

Karşı Dişli 90 10 Mm 45 2 

Pinyon Dişli 30 10 Mm 15 2 

Bağlantı 

Çubuğu(2 

tane) 

10 150 Mm M 10 - 

U Mafsal 20 40 Mm - - 

Tablo 8.1 : Sistemdeki Mekanik Parçalar 

 

 

Sistem Marka Model Uzunluk/ İlerleme 

Potansiyometre Opkon Slpc 10-200 mm 

DC Motor Excem D940-30A 124 M 

Tablo 8.2( Sistemdeki Elektriksel Parçalar) 
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Figür 8.1.1: Aracın Direksiyon Sistemi ve Frenleme Mekanizması’nın en genel tasarım şekli 

 

 

Tasarımda gene olarak, ağırlık tasarrufu ve yer tasarrufu dikkate alınmıştır. Mümkün 

olduğu kadar küçük ve güvenli seviyeye ulaşmak için çalışmalar yapılmıştır. Tasarımın 

parçalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

 

8.1.1) Pinyon Dişli 

 

Pinyon malzemesi olarak tavlanmış 4340 çelik kullanılmıştır. Bu çeliği kullanmanın 

nedeni, malzemenin bulunmasını kolay ve dişliler için uygun olmasıdır. Pinyon dişli modülü 

2 tane 20 dişliden oluşmaktadır. 

 
Figür 8.1.2 : Pinyon Dişlisi 
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8.1.2) Kremayer 

 

 Kremayer Dişlisi olarak kullanılan materyalin yapımında temperli 4340 çelik 

kullanılır. Bu çeliği kullanmanın nedeni, malzenin bulunmasının kolay olması ve dişli yapısı 

için uygun olmasıdır.  

 

 
Figür 8.1.3 :  Kullanılan Kremayer Dişlisi 

 

 8.1.3) Direksiyon Merkezi 

 

 Direksiyon Merkezi; kremayer dişlisi, pinyon dişlisi, potansiyometre, DC motor gibi 

ana parçaları üzerinde tutarak bu parçaların uyum içinde çalışabilmesi ve oturması için yeterli 

güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

 

Direksiyon Merkezinden Bir Foto Gelecek 

 

 

 8.1.4) Direksiyon Kutusu 

  

 Direksiyon kutusu iki parçadan oluşmuş olup piyon dişlisi ve kremayer dişlisi arasında 

güç aktarımı sağlayan ve DC motorun taşıyıcısını tutan yapının bir parçasıdır. Uzunluğu 

180mm ve 40mm genişliğinde ve 50mm yüksekliğindedir. Malzeme olarak Al-

7075(Alüminyum alaşımı) kullanılmıştır. Bu malzemenin kullanımının nedeni, piyasada 

yaygın olarak kullanılması ve tasarımda çok fazla ağırlık yaratmamasıdır. 
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Figür 8.1.4 : Direksiyon Kutusu Gösterimi 

 

8.1.5) Potansiyometre 

 

 DC Motoru istenilen şekilde hareket ettirmek için tekerlek açısının şuanki konumu 

bilinmelidir. Bunun için de tekerlere bağlı bağlantı çubuklarının durumunu bilmek yeterlidir. 

Bunun için çok hassas ölçümle lineer Opkon potansiyometre(Çap 18mm, Mil Çapı 5mm, 

Ölçme Mesafesi 200mm) kullanılması planlanmaktadır. Direksiyon tabanına cıvatalarla 

montajlanır. 

 
Figür 8.1.5: Doğrusal Potansiyometre 
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Figür 8.1.6: Potansiyometrenin Veri Sayfası 

  

 

 

 
Figür 8.1.7: Potansiyometrenin Sabitlenmesi 
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8.1.6) DC Motor 

 

Dc motor basit yapısı, kolay ulaşılabilirliği ve kolay kontrolü nedeniyle tercih edildi. 

Motor kontrol etmek için güç kartı olarak H köprü dc kıyıcı, geribildirim için lineer 

potansiyometre kullanıldı. Bu sayede pid kontrol algoritmasıyla birlikte dc motorun konumu 

istenilen şekilde ayarlanabilme özelliğine sahiptir. 

 

 
Figür 8.1.8) Dc Motor Veri Sayfası 
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8.1.9) Dc Motor Veri Sayfası 

 

8.1.7) Direksiyon Motoru Sistemi 

 

Sürücüsüz aracımızın ön tekerlerinin dönüş açısını kontrol etmek için bir adet DC 

Motor Seçildi. Bu motorun montajı takımımız mekanik üyeleri tarafından tasarlanmıştır. 

Seçtiğimiz DC Motor sürücüsü bir sürücü kontrolörüne ihtiyaç duyduğu için bu sürücü 

kontrolörünü VCU’dan istenilen tekerlek açısını alan  STM32F0 Discovery Kit’inden 

tasarladık. Motor Sürücü Kontrolörü gelen veriyi UART(RS232) protokolü olarak alır ve 

istenen açıyı ayarlamak için gereken dönüş açısını hesaplar. Daha sonra DC motorunü 

istenilen açı kadar döndürür. Herhangi bir sorun anında geri bildirim için doğrusal 

potansiyometre kullanılır.  
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8.1.10: Direksiyon Sistemine Sabitlenmiş DC Motor 

 

 
Figür 8.1.11: Stm32f0 Discovery Kit ile kontrol edilen Motor Sürücü 
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Figür: 8.1.12: Direksiyon Motoru Sisteminin Önden Görünüşü 

 

 8.2) Şasi  

  

 Araç Şasisinin tasarımı UniGraphics NX’te gerçekleştirildi. Tasarımda ilk olarak 

güvenlik, hafiflik ve konfor olarak 3 ayrı yönden geliştirilmeye başlandı. Ana yapı malzemesi, 

kompozit şasi olarak belirlendi. Süspansiyon sistemi şasinin ön ve arka kısmına bağlı olarak 

ön ve arka tekerlerde olacak şekilde belirlendi. 
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Figür: 8.2.1: Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 

 

 
8.2.2: Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 
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8.2.3: Şasi’nin Sanal Ortamdaki Tasarımı 

 

 

 Şasi üretmek için ana yöntemin vakum infüzyon işlemi olması gerektiği belirlendi. 

Vakum infüzyon yönteminin tercih edilmesinin sebebi; sandviç yapısını kullanılması, homojen 

reçine dağılımını elde etme ve reçineden %100 verim almaktır. Araç genel yapı olarak 10mm 

kalınlığında kompozit panellerden oluşturuldu. Temel malzememiz PVC AIREX C270’dir. 

Sandviç yapı elde etmek için bu köpük, 600 gr/m2 çok eksenli dokuma karbon fiberin (3 kat 

aşağıda 3 kat yukarıda olmak üzere) arasına yerleştirildi. 

 

Neden PVC AIREX C70? 

 

• İyi Darbe dayanımı 

• İçindeki reçineyi emer. 

• Yüksek sertlik 

• İyi aşınma direnci 

• Sıcaklık dayanımı 

• Yüksek ses ve ısı yalıtımı 

• Yüksek stiren 

 

NEDEN 3D CORE PET? 

 

• Reçine Vakum Reçine İnfüzyon - Mükemmel Performans (reçine kanallardan 

akar) 
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• Kolayca kolayca örtülür 

• Optimize edilmiş ağırlık performansı ve daha iyi özellikler 

• Zaman kazandırır, üretim akışını iyileştirir 

• Maliyetten Kazanç 

 

 

  

 Vakum İnfüzyon Yönteminin Adımları Şu Şekilde Belirlendi : 

 

1- Kalıp ayırıcı 

2- Reçinenin dökülmesi 

3- İlk karbon katmanı 

4- Reçine 

5- İkinci kat karbon 

6- Reçine 

7- Üçüncü kat karbon 

8- Reçine 

9- PVC 

10- Reçine 

11- Dördüncü karbon katmanı 

12- Reçine 

13- Beşinci kat karbon 

14- Reçine 

15- Altıncı kat karbon 

16- Vakum torbası 

17- Fazla reçinenin vakumlanması 

18- Reçinenin kürlenmesi 

19- Kalıptan çıkarma 
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8.2.4 Şasi Komponent Tasarımı 

 

Araçtaki yükler ve kuvvetler, bölgesel yükler ve genel yükler olmak üzere ikiye ayrıldı. 

Genel kuvvetler araç yükü ve statik kuvvetlerdir. Bölgesel yükleme şasinin esnemesi sırasında 

gözlemlenir. Ekstra kuvvet salınımlarda ve bağlantılarda amortisör olarak yüklenmeyi gösterir. 

Bu kuvvetleri dikey olarak karşılayabilmek için aracın şasisine iki parça taşıyıcı karbon panel 

konuldu. Aracın alt panelini tutan bu paneller aynı anda farklı yapılar arasındaki bağlantıyı 

sağlayarak aracın gücünü sağlamlaştırmak üzere yerleştirilmiştir.  Bu kompozit yapı iki tane 

karbon panelin kombinasyonundan oluşmuştur. Aşağı kısımdaki panel, amortisör montaj 

panelleri, güçlendirme panellerinden oluşmaktadır. Gövdenin dayanıklılığını arttırmak için ana 

gövdenin katı yapısı 1mm kalınlığında karbon tabakayı panelin üst yüzeyine yapıştırarak 

panelin üst yüzeyi ile aracın gövdesi ile bağlantı noktaları oluşturulur.  

  

 Çizimler bilgisayar ortamında tamamlandıktan sonra, şasi üretim aşamasına başlandı. 

Üreim aşamaları; 

  

- Karbon kompozit sandviç yapı tabakasının hazırlanması : 

 

Yüzeyin temizlenmesinden sonra 3 adımda kalıp ayırıcı uygulanır. Her adımda 

3 aşama vardır. İlk kat yüzeye ve veri sayfasına göre 2 aşama arasında “5 dakika 

bekleyerek” uygulanır. 5 dakika bekledikten sonra ikinci kat uygulanır ve 

“kabasını alma” olarak adlandırılır. Son aşama ikinci aşamadan sonra uygulanır. 

Aynı zamanda “parlatma” olarak da adlandırılır. Bu 3 alt aşama 3 defa uygulanır. 
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Reçine homojen bir şekilde yüzeye 

dökülmekte ve yüzey üzerine ilk 

karbon atılmaktadır. Aynı işlem 2 

kez daha yapılır ve sisteme PVC 

konur. Bu işlemden sonra 

reçinenin dökülmesi, 3 kez daha 

karbon işlem dizisi yapılır. 

 

Sonuçta, sistem vakum torbasıyla 

kapatılır ve kürlenme işlemi 

sırasında fazla reçine vakumlanır. 

Kür işleminden sonra yıkım 

yapılır. 

 

 

- Üretilen tabakanın çizilen şekilde kesilmesi 

 

- Kesilen plakanın montajı 

 

- Karbon levha 4 ana parçadan oluşarak yük taşıyıcı sistem ile eklem  çubuklarını 

içermektedir. Gerekli ve şart olan teknik çizimler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 
8.2.5 Şasinin alt tabaksı 
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8.2.6 Şasinin Yük Taşıyıcı Panelleri 

 

 Şekil 8.2.6’daki parçalar aracın dikeysel yapısının destekleri ni oluşturmaktadır. Bu dik 

paneller aracın güçlenmesi ve aracın üst kısmını taşıyabilmesi için şarttır. Dikeysel yükü taşıyan 

yapının görseli 8.2.7’de gösterilmiştir. Bu parçaların birbirine yapıştırılması için eposi 

kullanılmıştır. 

 

 
8.2.7 Yapıştırma Alanı ve Kompozit Plaka 
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8.2.8 Şasinin karbon fiberden vakum infüzyon yöntemiyle üretimi 
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8.2.9 Şasinin Son Görünümü 

 

 

 8.3) Batarya Yönetim Sistemi 

  

 8.3.1) Devre Tasarımı 

 

 Tasarladığımız batarya yönetim sistemi(BYS) 2 farklı  devre kartı kullanılmaktadır. Bu 

kartlar yardımcı kart ve ana karttan oluşmaktadır. Yardımcı kartlar, paralel bağlı batarya 

hücrelerine UART iletişim kanalı ile bağlıdır. Bu iletişim kanalı ile yardımcı kartlar ana karta 

bağlıdır. Yardımcı kartlar 3 ana göreve sahiptir. İlk görevleri, paralel bağlı hücrelerin voltaj ve 
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sıcaklık değerlrini ölçmektir. İkinci olarak, ölçtüğü bu bilgiyi ana karta UART iletişim 

protokolü ile gönderir. Üçüncü olarak ana karttan gelen UART iletişim kanalındaki bilgiye göre 

denge(balance) direncini açar ya da kapatır. Buna Figür 8.3.1 de gözüken Batarya Yönetim 

Sistemi topolojisi denir. 

 

 
Figür: 8.3.1 BYS Topolojisi 

  

 Yardımcı kartlar PIC16F1825 Mikrokontrolör içerir. Mikrokontrolörler paralel bağlı 

batarya hücre gruplarının voltajını ve LMT84 sıcaklık sensörüyle sıcaklıklarını ölçer. Ayrıca 
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yardımcı kartlar optokuplör içererek UART iletişim kanalını izole eder. Tüm yardımcı kartlar 

ve ana kart birbirlerinden optokuplörler sayesinde izoledir. 

 

 Ana kart, yardımcı kartlardan tüm batarya hücrelerinin voltaj ve sıcaklık değerlerini 

alarak batarya hücrelerin güvenli koşullar içinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Ayrıca ana 

kart batarya paketine gelen akımı akım sensörü ile ölçer.  

 

 Batarya hücrelerinin en yüksek voltaj limiti 3.8 Volttur. Batarya paketinin en yüksek 

akım değeri 15Amperdir. En yüksek sıcaklık değeri ise 55°C derecedir. Eğer batarya hücreleri 

güvenli bölge aralığındaysa ana kart, ana kondüktöre enerji vererek bataryanın aracın güç 

kanalına bağlanmasına izin verir. Batarya hücreleri güvenli çalışma bölgesinde değil ise ana 

kart, kondüktöre enerji vermeyerek batarya paketini aracın güç kanalından izole etmiş olur. 

 

 Ana kart, batarya paketinin bilgilerini USB bağlantısı sayesinde bilgisayara aktarabilir. 

Ayrıca ana kart CAN iletişim hattına sahip olduğu için aracın ana kartı ile CAN iletişim hattı 

üzerinden haberleşebilir. Bu sayede, bataryanın değerlerini telemetri sistemden anlık olarak 

izleyebilmekteyiz. 

 

  

     Ana kart, şarj cihazına CAN iletişim protokolü ile iletişim kurar. İletişim hattını kontrol 

eder ve veri alırsa şarj cihazının bağlandığını anlamış olur. Daha sonra batarya paketinin voltaj 

ve akım değerlerini gönderir ve şarj işlemini başlatır. 

 

 

8.3.2) Dengeleme Algoritması 

 

Tasarlanan BYS pasif dengeleme[12] metodu ile çalışır. Tüm yardımcı kartların kendi 

dengeleme direnci vardır. Bu direncin değeri 10 ohm’dur ve en fazla 3W enerji ile kullanılabilir. 

Ana karttaki kontrol algoritmasına göre yardımcı kartlar, batarya hücrelerini en düşük şarjdaki 

hücre seviyesine kadar düşürerek pasif dengeleme metodunu kullanır. 

 

 
Figür 8.3.2: Pasif Dengeleme Algoritması[13]  

 

8.3.3) Batarya Şarj Kontrol Algoritması  
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 8.3.4) Batarya Paketinin Baskı Devre Çalışmaları 
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Figür 8.3.4 : Yardımcı Kartların Şematik Çizimi 

 

 

 

 
Figür 8.3.5: Ana Kartın Şematik Çizimi 
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Figür 8.3.6: Yardımcı Kartın Baskı Devresi          Figür 8.3.7: Anakartın Baskı Devresi       

 

 
Figür 8.3.7: Üretilmiş ve Dizilmiş BYS Yardımcı Kartı 
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Figür 8.3.8: Üretilmiş ve Dizilmiş BYS Anakartı 

 

 

Üretilen yardımcı kartlar ilk olarak tek tek bir Li-Ion batarya hücresinde test edildi. 

Voltaj değerleri, sıcaklık değeri, UART iletişim kanalı ve dengeleme sistemi test işlemi 

sırasında kontrol edildi. Test her bir yardımcı kartın doğru çalıştığından emin olana kadar 

devam etti. Sonra tüm yardımcı kartlar anakart ile UART iletişim kanalının doğru çalıştığından 

emin olmak üzere test edildi. Son olarak tüm sistem 18 hücreli LifePo4 batarya paketi ile test 

edildi ve aracımızda kullanılmaya karar verildi. 

 

 
Figür8.3.9: 18 Hücreli LifePo4  
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 8.4) Dış Kabuk Üretimi 

 

Dış kabuk çizimlerimiz üç ayda tamamlandı ve analizleri aynı anda yapıldı. Üretim 

faaliyetlerimiz tamamlandı. 

 

Eskiz görüntüleri aşağıda gösterilmiştir. 

 
Figür 8.4.1) Aracın sanal alanda çizimleri 

 

 
Figür 8.4.2) Dış Kabuğun Çizimleri 

 

 

Bu tasarım daha sonra Allience programı ile gerçekleştirildi. 
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Figür 8.4.3)  Dış Kabuğun Çizimleri 

 

Teknik çizimlerimiz tamamlanırken kalıp üretim sürecimiz tüm hızıyla devam etti. Dış 

kabuğumuzu üretmek için vakum infüzyon yöntemi tercih edildi. Bu tercihin ana nedeni aracın 

ağır olmasını önlemektir. 

 

Aşağıda verilen bazı işlemleri uyguladık; 

 

1-Kalıp ayırıcı 

2-Karbon fiberlerin döşenmesi  

3-Kabuk soyma katmanının yerleştirilmesi 

4- Akış ağı 

5- Hortum Yerinin Ayarlanması  

6 Vakumlu Torba 

7- Reçine 

8- kalıptan çıkarma 

 

Neden vakum infüzyon? 

 

• Vakum infüzyonu, reçine kürlemesi sırasında stiren buharı emisyonunu azaltır. Bu 

durum yapının gücünün arttırılmasına yardımcı olmaktadır. 

  

• Çok daha fazla homojenleştirilmiş reçine cihazı, daha sert bir yapıya sahip olmamıza 

yardımcı olur. 

 

• Bu proses yöntemi daha iyi yüzey kalitesi elde etmemize yardımcı olur ve ayrıca tekrar 

yüzeye tekrar işlem yapılmasına gerek yoktur. 

 

Neden epoksi? 
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• Epoksi esaslı vinil ester reçineler aşırı yük altında daha iyi mekanik özelliklere sahiptir 

ve standartlara göre yüksek sıcaklık direncine sahiptir. 

 

• Fiber malzeme ile yüksek yapışma gücü sağlar. 

 

Fiziksel Özellikler  
Viskozite, 25°C mPas <10 
Yoğunluk, 25°C g/ml 0,95 
Karışım Oranı gram 100 reçineler –  

30 sertleştirici 
Kürleşme Süresi, 100 g/UNC yaklaşık  dk.     330 
Viskozitenin Karıştırılması, 25°C, mPas 210 

Tablo 8.4.1) Epoksi reçine teknik özellikleri 

 
Tablo 8.4.2) Sıcaklık ve Kürleşme Süresinin karşılaştırılmış grafiği 
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Tablo 8.4.3) Sıcaklık ve Kürleşme Süresinin karşılaştırılmış grafiği 

 

Mekanik veriler, farklı ısıl kür koşullarında düzenli reçine değerleri 

part 1: 16 saat / 55°C 

Yoğınluk ISO 1183 g/cm³ 1.16 

Esneklik Katsayısı ISO 178 MPa 3,600 

Çekme Katsayısı ISO 527 MPa 3,300 

Esneklik Dayanımı ISO 178 MPa 122 

En yüksek Germe altındaki Esneklik 
Dayanımı ISO %178 

4.6 

Çekme Direnci ISO 527 MPa 69 

Maksimum Gerilme Dayanım Gücü ISO % 
527  

3.6 

Su Emme Oranı ISO % 175 0.31 

Tablo 8.4.4) Farklı ısıl kür koşullarında reçine değerleri 

 

 

Mekanik veriler, farklı ısıl kür koşullarında düzenli reçine değerleri 

part 2: 16 saat / 55°C + 8 saat/ 70°C 

Esneklik Katsayısı ISO 178 MPa 3,400 

Çekme Katsayısı ISO 527 MPa 3,200 

Esneklik Katsayısı ISO 527 MPa 121 

Esneklik Katsayısı ISO 178 MPa 5.3 

Çekme Direnci ISO 527 MPa 70 

Maksimum Gerilme Dayanım Gücü 
ISO 527 % 

4.2 

Tablo 8.4.5) Farklı ısıl kür koşullarında reçine değerleri 
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Tablo 8.4.5 

 

 

 

Cam Dönüşüm Sıcaklığı 

ISO 11357 °C 85 

Tablo 8.4.6 

 

Düşük viskozite, infüzyon işlemine uygundur. Değişen zaman ve sıcaklığı izlemek için 

bir deney yapıldı ve Üretime hazır hale gelindi. 

 

NEDEN KARBON FIBER? 

 

• Caron lifi iyi mekanik özelliklere sahiptir ve yoğunluğu 200kg / m3'ten düşüktür. 

• Karbon fiber ve epoksiyi birleştirdiğimizde, mükemmel sertlik özelliği gösterir. 

• İyi bir sıcaklık direncine sahiptir. 

 

Tablo 8.4.7 

 

Ana Malzeme Çekme Gücü Esneklik 
Katsayısı 

Cam 2200 73 

Aramid 3600 120 

Karbon 4800 235 

Tablo 8.4.8 

 

Termal Veri 

Termal Direnç 

16 s/55°C ISO 75A °C 66 

16 s/55°C + 3 s/70°C ISO 75A °C - 

16 s/55°C + 8 s/70°C ISO 75A °C 72 

Karakterist- 

lik Özellik 

E-glass 

(Şişe Cam) 

HS carbon Hm 

carbon 

Uhm 

carbon 

Hm 

carbon(z

ift 1) 

Yoğunluk 2600 
10-20 

1750 
5-7 

1810 
5-7 

1950 
5-7 

2000 
12 

Elastiklik 

Katsayısı 

73 210 400 600 280 

Özel 

Katsayı 

28 130 210 600 140 

Gerilme 

Katsayısı 

3400 3000-4000 2800 2000 2000-4000 
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Figür 8.4.4) Araç Dış Kabuğuna Yatırılan Karbonun Vakum İnfüzyon Hali 

 

 
Figür 8.4.6) Araç Dış Kabuığnun Vakum İnfüzyondan Sonraki Hali 
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Figür 8.4.7) Kapının Kalıbı 
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Figür 8.4.8) Kapı Üretimi 

  

Bu bölümde ön tasarım raporunda da belirtilen aracın tasarım ve/veya yazılım bakımından 

özgün yönleri değerlendirilmelidir. Bu yönlerden varsa son tasarımda bulunmayanların neden 

gerçekleştirilmediği anlatılmalıdır.  

 

8.5) Simülasyon Ortamı 

 

Otonom aracın yarışmadan ve fiziki testten önce bilgisayar ortamında test edilebilmesi 

için yarışma parkuru ile aynı şartlara sahip bir simülasyon ortamı hazırlanmıştır. Simülasyon 

için Unity oyun motorundan yararlanılmıştır. Simülasyon içerisinde öncelikle yarışma 

şartnamesinde belirtilen ölçülere sahip bir parkur oluşturulmuştur.  Daha sonra parkurun 

başındaki düz yola yolcu almak ve bırakmak için iki adet durak konulmuştur. 

 

 
Figür 8.5.1) Simülasyon İlk Durak Alanı 
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 Kavşaklara ve diğer birden fazla yol seçeneğinin olduğu bölgelere tek bir seçenek olacak 

şekilde trafik işaretleri konulmuştur. Yarışmadaki gibi burada da parkur boyunca sadece bir yol 

seçeneği olacak ve araç bu yolu trafik işaretleri ile belirleyecektir. 

 
Figür 8.5.2) Simülasyon T kavşak 

  

 

 
Figür 8.5.3) Simülasyon T Kavşak 

  

 

 Hız sınırı trafik işaretleri ve trafik ışıkları rastgele olacak şekilde eklenmiştir. 
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Figür 8.5.4) Simülasyondan Bir Görüntü 

 

 
Figür 8.5.5) Simülasyon + Kavşak 

  

 

 

 

 Parkurun bittiği yere park alanı yapılmış ve rastgele bazı park alanları dolu geri kalanlar park 

yapılabilir işareti ile işaretlenmiştir. 
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Figür 8.5.6) Simülasyon Park Alanı 

  

 

 

 
Figür 8.5.7) Simülasyonda Park Etmiş Araç 

 

8.6) Araç Motoru 

 

Motor ekibimiz elektrik ekibi tarafından eksenel akı PMSM(axial flux) Motor olarak 

belirlenmiştir. Sabit mıknatıs sisteminin yüksek tork yoğunluğuna ve yüksek verime sahip 

olmasından dolayı, bu tip sistemlerde daha yüksek elektrik yükleri elde edilir ve mıknatıslarda 
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akım kaybı olmaz. Bu yüzden motor topolojisi olarak eksenel akı PMSM olarak belirlendi. 

Eksenel akı topolojisi, radyal akı topolojisi ile karşılaştırıldığında; 

 

• Yüksek güç yoğunluğu 

• İletim kaybını ortadan kaldırmak için hub motor tasarımına uygun olması 

• Yüksek motor çapı, yüksek mıknatıs sayısı ve daha iyi havalandırma 

• Yüksek verim ve hafiflik 

 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı eksenel akı PMSM topolojisi aracımızda kullanılmak üzere 

seçildi. Motor çapını değiştirmeden yüksek tork elde etmek amacıyla rotor sayısı arttırılarak 

çift rotor tasarımı elde edildi. İki rotorlu motor geometrilerinin dezavantajı, rotor 

mıknatıslarının aralarındaki yüksek çekici kuvvet nedeniyle montaj zorlukları yaratmasıdır. Bu 

zorluğu ortadan kaldırmak ve motoru birleştirmek için bir birleştirme aracı tasarlandı. 

 

 
Figür 8.6.1: İki Rotorlu AFPM Geometrisi 

 

8.6.1) Motorun Boyutlandırılması 

 

Motor, aracın sol arka tekerleğine yerleştirilebilen bir hub motoru olarak tasarlanmıştır. 

Bu yüzden, motor çapının en büyük sınırı tekerlek çapı kadardır. Manyetik kuvvetlerin birim 

kütlesi başına maksimum torku bu yarıçapta mümkün olmayabilir. Bu nedenle, motor yapısı 

belli bir yarıçapta ve tekerlek merkezinde yuvarlak olmak zorundadır. Motor ölçüsü 

belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilerek motor ölçüsü belirlenir. 

 

• Elektrik ve manyetik yükler 

• Faz başına sarım sayısı 

• Faz armatür akımı 

• Bir stator sargısı başına ters elektromotor kuvveti 

 

8.6.2) Manyetik Tasarım 
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  Motor sinüzoidal bir manyetik alana sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sinüzoidal akı, 

gerilimdeki harmonikleri ve harmonik kayıplarını azaltır. Aşağıdaki denklem, sabit 

mıknatıslardan hava aralığına akı için kullanılır. 

 
Figür 8.6.2: Akı Formulü 

  Motordaki bakır kaybı ve endüksiyon akımı kayıpları üzerindeki etki dikkate alınarak 

kutup sayısı seçilmiştir. Mıknatıs uzunluğundaki artışla birlikte, motorun ağırlığı artmakta ve 

verimi düşmektedir. Çok sayıda kutup, azalan uzunluk ve uç sarım alanlarını gerektirir. Bu, 

özellikle makinenin kısa gövde yapısına sahip olması durumunda önemlidir. Manyetik bir 

tasarım tasarlarken, bu durumlar göz önüne alınarak optimum kutup sayısı belirlenir. 

 

  8.6.3) Elektromanyetik Tork 

 

  Elektromanyetik tork, çap oranının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Eksenel akı 

motorlarında, ortalama elektromanyetik tork aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır: 

 
Figür 8.6.3 : Elektromanyetik Tork Formulü 

 

  8.6.4) Elektriksel Tasarım 

 

  Dönüş sayısının motorun indüklenen voltajı üzerinde büyük etkisi vardır. 

Motorlar tarafından indüklenen voltaj, motorun dönme hızını etkiler. Dönüş sayısı ve 

elektromotor sabitleri aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanır. 

 

 
Figür 8.6.4: Elektromotor Sabiti Formulü                   Figür 8.6.5: Dönüş sayısı Formulü 

 



84  

 

 
Figür8.6.6: Motorun Geometrik Yapısı 

 

 
Figür 8.6.7: Tasarlanan Motor Karkası 
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Figür 8.6.8 : Motor Montajının Birinci Adımı 

 

 
Figür 8.6.9 : Motor Montajının İkinci Adımı 
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8.6.10 : Montajlama Mekanizması 

 

 
8.6.11: Motorun Montajlanmış Son Hali 
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 8.7) Otonom Sürüş Algoritması 

 

 
Figür 8.7.1) Otonom Sürüş Algoritması Akış Şeması 
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Figür 8.7.2) Trafik İşareti Bulma ve Takip Modülü Akış Şeması 

 

8.8) Obje Tanıma Veri Seti 

 

Veri seti elde etme, görüntüyü elde etme ve görüntüdeki bilgileri içeren txt formatlı 

dosya elde etme olarak iki adımdan oluşmaktadır. 

 

  8.8.1) Görüntü Elde Etme 

 

  Görüntüler, algılamak istenilen nesnelerin bulunduğu ve tanımlanması gereken 

nesnelerdendir. Fotoğrafları elde etmek için birçok yöntem vardır, mevcut projemizde ise 3 

şekilde görüntüler elde edildi; 

 

-Unity simülasyon ortamından sentetik veri seti elde etme   

-Ekip üyelerinin gerçek hayattan çekim yaparak veri seti toplaması 

-Web üzerinden hazır görüntü alma 

 

  8.8.2) Görüntü Bilgilerinin Etiketlenmesi 
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YOLOv3 veri seti bir dizi görüntüden oluşmaktadır . Her bir görüntü için görüntüde 

bulunan, tespit edilmesi gereken nesnelerin koordinatlarını ve sınıfını gösteren bir metin 

dosyası(txt) görüntü ile birlikte olmalıdır. Tabii bu bilgi formatını elde etmek için farklı 

yöntemler bulunmaktadır. Biz ise YOLOv3 algoritmasını kullandığımız için metin dosyamızın 

içeriği aşağıda gösterilmiştir. 

 

[category number] [object center in X] [object center in Y] [object width in X] [object width in 

Y] 

 

0 410 125,5 600 338 

 

Örnek olarak aşağıdaki fotoğrafın txt çıktısı yukarıdaki gibidir : 

 

 
Figür 8.8.1) Veri Setinde Kullanılan Bir Görüntü 

  

9. Güvenlik Önlemleri 

 

 9.1) Fiziksel Acil Müdahale Sistemi 

 

 Oluşacak herhangi bir sorunda dışarıdan müdahale için aracında arkasında ve aracın 

içinde yolcunun kolayca ulaşabileceği bir yerde bataryaya seri bağlı acil enerji kesme anahtarı 

bulunmaktadır. Bu anahtara basıldığında araç kendisini tamamen durdurup sonra enerjisini 

kesmesi planlanmaktadır. 

 

 9.2) Batarya Paketinin IP44 Tipi Korunması ve Sabitlenmesi 

 

 Her türlü su sıçramasına, toza ve aleve dayanıklı şekilde kompozit malzemeden yapılan 

batarya paketi polimer matriks[14] ve karbon fiber ile güçlendirilmiştir. Bu materyalin 

seçilmesinin sebebi, yüksek güçlü yapı ve hafifliktir. Kompozit materyallerin güçlü yapıya 

sahip olmasına rağmen polimer matriksten dolayı yanabilme özelliğine sahiptir. Bu yanma 
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özelliğini yok etmek amacıyla üretimde yanmaz reçine kullanılmıştır. Bununla birlikte, yanıcı 

olmayan reçinelerin maliyeti vinil ester reçinelerden ya da poliester reçinelerden birkaç kat daha 

yüksektir. Bunları dikkate alarak alev almaz seramik katkı maddelerinin, yanıcı olmaması 

gereken pil paketinin imalatında kullanılacak reçinelere eklenmesi sağlanır.  

  

 Üretimde katkı maddesi olarak alüminyum hidroksit[AL2(SO4)3] kullanıldı. 

Alüminyum hidroksit, yanmaz reçineye sertleştirici eklenmeden atılır. Burası tüm işlemin kritik 

noktalarındandır. Ayrıca reçine ve alüminyum hidroksit oranı da önemli parametreler 

arasındadır. Mekanik ekibimiz için sınıflandırılmış bilgiler olduğu için bu oran 

paylaşılmamaktadır. 

  

 Bu üretim yöntemi kulübümüzden bir öğrencinin bitirme lisans tezidir. Bu tez Ocak 

2017 tarihinde tamamlanmıştır. Tezde belirtilen veri aşağıda verilmiştir; 

UL94 standartlarına[15] göre, üretilen kompozit malzemenin yanma sırasındaki davranışı 

t2 zamanı olarak 15 saniye olarak ölçülür. 

  

 9.2.1) Yanma Sırasında Kompozit Malzemenin Davranış Testi 

 

 UL94 Testi, birkaç test cihazının ve parçaların yangına dayanıklılık testine tabi tutulma 

kabiliyetini ölçmek için geliştirilen bir test yöntemidir. UL-94 Vertical(dikey) testi kütle 

dağıtıcılarını uyarlayabilir ve daha çok kullanılır. Burada kullandığımız Dikeysel yanma testi, 

uluslararası IEC-60695-11-10[16] standartlarında tanımlanan V-0, V-1 ve V-2 testlerinde ayrı 

ayrı gerçeklenebilir. Bu test ekipmanı aşağıdaki gibidir. 

 

 
Figür 9.2.1) Deney kurulumu 

 

 Alev, deney kurulumunda gösterildiği gibi numunenin altından uygulanır. Alev kaynağı 

ilk önce numuneye 10 saniye uygulanır ve geri çekilir. Alev söndükten sonra numunenin sönme 

süresi t1 olarak not edilir. Aynı işlem tekrarlanır ve süreler t2 ve t3 olarak da not edilir. Ateş 
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hızı, ateş kaynağı, ateşin numuneye yakınlığı gibi parametreler tüm deneylerde aynı değerde 

olmalıdır. Standartlara göre hazırlanan ve test edilen 5 numune sonucunun ortalaması alınarak 

sonuçlar not edilmiştir. 

 

 9.2.2) Üretim Yöntemi (Vakum İnfüzyon) 

 

 Batarya paketi vakum infüzyon yöntemi ile üretilmesi planlanmaktadır. Aşağıda üretim 

sırasında kullanılan malzemeler verilmiştir: 

1) Kalıp ayırıcı 

2) Karbon elyaf 

3) Reçine  

4) Soyma kumaşı  

5) Vakum hattı 

6) Hortum yerleri 

7) Vakum torbası  

8) Vakum motoru  

 

 Yüzeyin temizlenmesinden sonra 3 adımda kalıp ayırıcı uygulanır ve her adım arasında 

5 dakika beklenir. Kalıp ayırıcıyı uyguladıktan sonra karbon fiberlerin döşenmesi gerekir. 

İstenilen kalınlık ayarlandıktan sonra soyma katmanı ve vakum hattı döşenir. Hortum yerinin 

ayarlanması, reçine akışını ve ayrılmasını kontrol etmek için önemli bir noktadır. Tüm 

bunlardan sonra sistem vakum torbası ile kapatılır. Reçine ve sertleştirici tartı yardımıyla uygun 

oranda karıştırıldıktan sonra sisteme reçine verilir. Reçinenin kürlenmesi için gereken süreyi 

beklenir ve istenilen ürün elde edilir. Levha şeklinde kompozit malzememiz üretildi ve paket 

şekli vermek üzere kesme işlemine gönderildi.  
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Figür 9.2.2) Üretilen Kompozit Plaka 

 

 9.2.3) Batarya paketinin sabitlenmesi 

 

 Batarya paketimiz metrik 10 civatalarla yerinden oynamayacak şekilde araç şasisine 4 

noktadan sabitlenmiştir. Sabitleme noktalarını ve batarya paketinin konumunu aşağıdaki 

görsellerde verilmiştir. 

 

 
Figür 9.2.3 Batarya Paketinin Araç İçindeki Konumu 
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Figür 9.2.4) Batarya paketinin Sabitlenme noktaları(Beyaz noktalar) ve noktaların birbirine 

uzaklığı 

 

9.3) Kablosuz Haberleşme Sistemi 

 

 9.3.1) Telemetri 

 

 Kendi tasarladığımız telemetri sistemi sayesinde araçtan çeşitli veriler alınabilir. 

Araçtaki Android cihaz, telemetri verilerini web sunucusuna TCP(Transmission Control 

Protocol)’ünü kullanarakgönderir. Ana kart web sunucusuna bilgi gönderdiğinde, gelen veri 

anlayabileceğimiz şekile C# programlama dilinde ekibimiz tarafından yazılan bir yazılım ile 

çevrilir. Gelen veriler arka planda gerçek zamanlı olarak ayrıştırılır ve grafiksel kullanıcı ara 

yüzünde gösterilir. Bu kullanıcı arayüzü bölünmüş veri tabloları ve yarış taktiği için grafik 

çıkartmaktadır. 

 

 
Figür 9.3.1) Telemetri Sisteminin Arayüzü 
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    Telemetri Sistemi aracılığıyla; 

 

- Yarışın bitimine ne kadar kaldığını ve ne zaman başladığımızı, 

- Aracın hızını 

- Pil Akımını 

- Pil Gerilimini 

- Bataryadan Anlık Çekilen Gücü 

- Batarya paketinin sıcaklığını 

 

Anlık olarak pit ekibimizin bilgisayarına veri akışı sağlanmaktadır. 

 

 9.3.2) Uzaktan Müdahale Sistemi 

 

 Telemetri kartımızda seri iletişim protokolleri kullanılmıştır. Mikrokontrolör tarafından 

sağlanan 4 tane programlanabilir verici / alıcı veri aktarım portu bulunur. Bu portlar sayesinde 

aracın ana kartı sensörlerden veri alır. Aynı zamanda alınan veriler Android işletim sistemine 

sahip bir cihaza gönderilir ve bu cihaz verileri Web sunucusuna TCP protokolü kullanarak 

basar. 

 

 Web sunucusuna bu mesajlar 15-bitlik mesaj paketleri şeklinde gönderilir. İlk 4 bit 0-

810 arasında olan ve G harfi ile kodlanmış direksiyon açısını, diğer 6 bit en yüksek hızın 

30km/saat olduğu ve H harfi ile kodlanmış aracın hız bilgisini, diğer 2 bit frenin açık ya da 

kapalı olduğunu belirten ve I harfi ile kodlanmış aracın fren durumunu, Diğer 2 bit ise S harfi 

ile kodlanmış olup aracın çalışma durumunu(kontak açık ya da kapalı) gösteren veridir. Aşağıda 

mesaj paketi gösterilmiştir. 

 

 
Figür 9.3.2) Aracın Seri Haberleşme Protokolündeki Mesaj Paketi 

 

 Araca S0 mesajı gönderildiği anda araç batarya kontaktörünü açar ve batarya ile 

iletişimini keserek kendini kapatır. 

 

 9.4) Fren Diski Hesaplamaları ve Üretimi 

 

 Yeni fren diski tasarımı için yarış kuralları kitabını incelendi. Tasarım modelini 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.(Figür 9.4.1) 
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Figür 9.4.1 

  

  

  “R” harfi tekerleğin yarıçapını, “r” harfi diskin yarıçapını, “g”,”gx” ve”gy” tek tekerleğe 

ve bileşenlerine dağıtılmış ağırlığı, fs ise tekerlek ve rampa arasında oluşan sürtünme kuvvetini 

simgelemektedir. 

 

Varsayımlar: 

• Araç ağırlığı 220 kg. 

• Tekerlek ve rampa arasındaki sürtünme katsayısı 0,8. 

• Araç ağırlığı dört tekerlek üzerine homojen olarak dağılmıştır. 

• Kullandığımız fren balataları, 0,28 ile 0,38 arasında sürtünme katsayısına sahip yarı 

metalik fren balatalarıdır. Katsayı 0,33 olarak kabul edildi. 

 

Hesaplamalar: 

 

g= (220/4) *9,81= 539,55 N 

gx= g*sin (10) = 93,69 N  

gy= g*cos (10) = 531,55 N 

fs= gy*(rampa ve tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı)= 531,55*0,8= 425,24 N 

  

Oluşturulan Fren Kuvveti: (Fren Hidroliği Basıncı)*(Fren Balatası Yüzey Alanı)*(Disk 

ve Fren Balatası Arasındaki Sürtünme Katsayısı)= 3,14 Mpa*1180mm2 *0,33= 1214 N 

 

Frenleme, sürtünme kuvvetinin neden olacağı dönüşü önleyecektir. Dolayısıyla, 

tekerleğin ortasındaki tork sıfıra eşit olmalıdır, bu durumda aşağıdaki denklem çıkarılır. 

 Fren Kuvveti*r=fs*R 

1214*r=425,24*0,27 

r=(425,24*0,27)/1214 

 

Bu denklemlere göre hesaplanan en küçük fren diski yarıçapı 189mm’dir. Ancak 

kaliperler 203.2 mm çapında fren diski üzerinde çalışmaktadır. Böylece bu yarıçapta fren 

diskleri tasarlanmıştır. 
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                Figür 9.4.2                              Figür 9.4.3 

 

 

                Figür 9.4.4                                                       Figür 9.4.5 

 

 

Dört farklı tasarım yapıldı ve ve Şekil 9.4.5'te gösterilen disk; soğutma kabiliyeti, 

ağırlık, güç özelliklerini göz önüne alarak üretilmeye karar verildi. 

 

  9.4.1) Malzeme Seçimi 

 

  Genelde, otomobil endüstrisinde kullanılan malzemeler gri dökme demir gibi, 

alüminyum-metal matrisli kompozitler kullanılır, ancak bu malzemeler bizim için ulaşılması 

güçtür. Dolayısıyla, diskimizin kalınlığını göz önüne alarak, sert bir çelik olan (58 HRC) 

50CrV4 çeliği kullanılmaya karar verildi. Bu malzemenin aşındırıcı su jeti ile kesilmesi kolay 

ve formlanabilirdir. Böylece 4 mm kalınlığında bir levha alındı ve su jeti ile keserek istenen 

şekle getirildi (Figür 9.4.6). Bu işlemden sonra manyetik bazlı taşlama makinesi ile öğütüldü. 

203.2 mm çapında ve 3 mm kalınlığında olan yeni fren diski ile disk başına 500 gr kazanıldı. 
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Figür 9.4.6 

 

 

 

 9.5) Batarya Yönetim Sistemi 

 

 Kulübümüz elektrik ekibi tarafından tasarlanan batarya yönetim sistemi devre kartları 

bataryanın güvenli alan (en yüksek voltaj limiti 3.8 Volt, en yüksek akım değeri 15 Amper, en 

yüksek sıcaklık değeri ise 55 °C derecedir) içerisinde çalışmasını sağlamak üzere 

gerçeklenmiştir. Bu güvenli alan içerisinden çıkıldığı anda araç alarm sistemini açarak tüm 

batarya olan bağlantısını kesip kendini kapatır. Daha detaylı bilgiye Madde 8.3’te yer 

verilmiştir. 

 

 

10. Test  

  

Araç testleri henüz gerçekleştirilmemiştir. 
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