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1. Takım Organizasyonu 

Yarışma kapsamında Asistan takımı akademik danışman hariç 13 kişiden oluşmaktadır. Takımızın 

danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış GÖKÇE’dir. Takım elemanları gömülü sistemler, tasarım, elektrik 

elektronik, imalat konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanında bölüm başkanımız Prof. Dr. 

Mehmet KARALI’DA proje sürecinde hem maddi hem de manevi desteğini vermektedir. Takım 

organizasyon şeması şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.1. Takım Organizasyon Şeması 
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Görev Dağılımları 

Yarışma için görev dağılımları aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

 

Ali İmran CEYHAN (Takım Kaptanı): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Takımızın organizasyonu, sürecin yönetilmesi, sorumluklukların yerine 

getirilmesi ve görev takibi gibi hem projeyi hem de yarışmayı yönetecek takım kaptanımızdır.  

 

Adem ADATEPE (Gömülü Sistem Geliştiricisi): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. ARM mimarili STM32 mikro kontroller’in 

programlanmasında görev alacaktır. Aracımızın motorlarının sürülmesi, görüntü işleme ve rota 

belirleme sisteminde gelen verilerin belirlenmesi ve yer istasyonu ile haberleşmesi için ekibin yazılım 

geliştiricisi olarak görev alacaktır. 

 

Ömer KÜÇÜK (Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Uzmanı): Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Kendisi bitirme projesinde derin öğrenme ile 

insanların mimiklerinin tespit edilmesi üzerine çalışmıştır. Projemizde şeritlerin algılanması, aracın 

direksiyon açısının yol çizgisine göre belirlenmesi ve trafik levhalarının derin öğrenme ile sisteme 

öğretilmesinde ve uygulama sırasında tanınması için Windows veya Linux tabanlı nesne tanıma ve 

sınıflandırma işlemi yapacaktır. 

 

Musa KİBAR (Veri Toplama Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Derin öğrenme için Ömer KÜÇÜK’e ve yazılım 

geliştirme için Adem ADATEPE’ye veri toplama sürecinde destek olacaktır. 

 

Şeref OĞUZHAN (İmalat Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Aracın mekanik olarak üretilmesinde, modifiye işlemlerinin 

yapılmasında, her türlü kaynaklı ve mekanik birleştirme, montajlama işleminin yapılmasını 

sağlayacaktır. 

 

Fatih İhsan YİĞİT (İmalat Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Diğer Takım üyesi Şeref OĞUZHAN ile birlikte Aracın 

mekanik olarak üretilmesinde, modifiye işlemlerinin yapılmasında, her türlü kaynaklı ve mekanik 

birleştirme, montajlama işlemini yapacaktır. 

 

Muhammed KARA (Elektrik Elektronik Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencisidir. Aracın DC motorlarının sürülmesi 

için elektrik motoru sürücü sistemi ile elektronik kartların geliştirilmesini ve diğer elektronik 

bileşenlerin oluşturulması, kontrol kartı PCB’sinin çizilmesi, üretilmesi, elektronik bileşenlerin 

montajının yapılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

Furkan DURAN (Elektrik Elektronik ve Kontrol): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Muhammed KARA ile birlikte aracın DC 

motorlarının sürülmesi için elektrik motoru sürücü sisteminin geliştirilmesini ve diğer elektronik 

bileşenlerin oluşturulması, kontrol kartı PCB’sinin çizilmesi, üretilmesi, elektronik bileşenlerin 

montajının yapılmasına katkı sağlayacaktır. 
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İbrahim AYDIN (Tasarım Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Takımın en genç ve yeni üyesi olarak takımın mekanik sistem 

tasarımcısı olarak görev yapacaktır. Yarışma anına kadar olan tüm tasarım ve tasarım yenileme 

çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

 

Berkan YÜKSEL (Tasarım Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Makine Mühendisliği 

Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Takımın mekanik sistem tasarımcısı olarak görev yapacaktır. Yarışma 

anına kadar olan tüm tasarım ve tasarım yenileme çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

 

 

Yasin ELHAN (Mekanik Montaj Sorumlusu):  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Takımın araç üzerinde yapılacak mekanik bağlantı ve 

montajlama işlemlerini yapacaktır. 

 

Burak DURMUŞ (Mekanik Montaj Sorumlusu):  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uçak 

Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Takımın araç üzerinde yapılacak mekanik bağlantı ve 

montajlama işlemlerini yapacaktır. 

 

Ziya ÖNAL (Elektriksel Montaj Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Takımın araç üzerinde yapılacak elektriksel bağlantı ve 

montajlama işlemlerini yapacaktır. 

 

Mehmet Onur KART (Elektriksel Montaj Sorumlusu): Necmettin Erbakan Üniversitesi, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Takımın araç üzerinde yapılacak elektriksel 

bağlantı ve montajlama işlemlerini yapacaktır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporunda TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan yarışma kapsamında bir otonom 

araç modeli üzerinde durulmuştur. Ön tasarımda sadece ön tasarımı yapılmış yarışmada sürecinde 

TEKNOFEST tarafından temin edilecek hazır bir araç modeli üzerinde çalışılması planlanmıştı. 

Bunun için daha önce bir elektrikli sandalye için geliştirilen kontrol sistemlerinin kullanılması 

planlanmıştı ancak hazır araç modelinin temin edilememesi çalışma planımızı değiştirmiştir.  

 

Proje başlangıç aşamasında 30x30 çelik profil, 2 adet 320W redüktörlü DC motor, 100A fırçalı DC 

motor sürücüsü, Direksiyon yönlendirmesi için redüktör ve 8 Nm’lik bir step motor kullanılması 

planlanmıştır. Aracımızın ön tekerler yönlendirmesi Ackerman prensibine göre tasarlanmıştır. Ön 

tekerlerin yönlendirilmesi için enkoderli bir step motor konumlandırması planlanmıştır.  

 

Ön rapor değerlendirme sonunda hazır araç modeli desteği alınamamıştır. Bu sebeple bir arayış içine 

girilmiş ve daha sonra 2017 yılında Tübitak Efficiency Challenge yarışmasına katılım sağlanmış 

ancak yarışmada motorları, sürücüleri, bataryası ve batarya yönetim sisteminin tamamen yandığı 

sadece şase ve kaporta olarak bulunan araç emanet olarak alınmış ve araç üzerinde malzeme temin 

edilerek araç ile yarışmaya katılma kararı alınmıştır. Şekil 2.1’de 2017 TÜBİTAK Efficiency 

Challenge yarışmasına katılan aracın dıştan görüntüsü verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 2.1 2017 Tübitak Efficiency Challenge Yarışmasına Katılan Araç. (Not: Aracın motorları, 

sürücüleri, bataryası ve batarya yönetim sistemi son yarışmada tamamen yanmıştır) 

 

Mevcut ara iki adet 1000 w BLDC motor ile tahrik edilmektedir ve yarışma şartnamesinde belirtilen 

hususlara uymaktadır. Aracımızda elektronik bileşen olarak STM32F407 kontrol kartı ile motor 

sürücülerin kontrolü yapılacaktır. Aracımızda yer istasyonu ile haberleşmesi için uçtan uca 

şifrelenmiş XBEE haberleşme modülü kullanılacaktır. Bunun yanında bir adet RC uzaktan kumanda 

ve manüel yönlendirme için bir adet joystick kullanılacaktır. Aracın haberleşme kısmında Ön Tasarım 

Raporundaki öneri ve çalışmalar devam etmektedir.  

 

Bu yarış kapsamında aracımızın mekaniksel yönü iki kişilik kompakt bir araç olması ve dört tekerinin 

de ayrı ayı bağımsız süspansiyona sahip olmasıdır. Aracımız hem otonom, hem RC uzaktan kumanda 

veya manuel olarak kontrol edilebilecektir. 

 

Otonom yazılım için gömülü C tabanlı uygulama geliştirme yapılacak olup otonom hareket yazılımı 
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özgün şekilde yapılmaya devam edilmektedir. Aynı zamanda otonom hareket için görüntü işleme ve 

derin öğrenme ile aracın yolda ki konumu bilinecek ve araç yönlenmesi bu şekilde sağlanacaktır. 

Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Görüntü işleme algoritması ekibimizce özgün şekilde 

yapılmaktadır. Ayrıca güvenlik önlemi olarak aracın muhtelif yerlerinde acil stop butonları 

bulunmasının yanı sıra, uzaktan kumanda da ve yer kontrol istasyonunda da acil stop butonları 

bulunacaktır. 

 

Projenin gerçekleştirilmesi için ön tasarım aşamasında aracın hazır alınacağı düşülerek sadece 

otonom sistem için gerekli olan donanımların alınması düşünülmüştür ancak hazır araç modelinin 

alınamaması, bulunan aracın önemli bileşenlerinin olmaması harcama planını değiştirmiştir. Bu 

kapsamda TÜBİTAK’dan 10.000 TL teşvik alınmış ve tablo 2.1’de verilen planlanan ve gerçekleşen 

harcamalar verilmiştir.  

 

Tablo 2.1 Planlanan ve gerçekleşen harcamalar 

ÖN TASARIMDA ÖNERİLEN MALZEMELER 

Önerilen Ürün Adı Adet Fiyat 

NVIDIA® Jetson™ TX2 Developer Kit 1  ₺                  3.799,00  

LIDAR-Lite v3 1  ₺                  1.156,00  

Raspberry Pi Kamera V2 1  ₺                     249,00  

Raspberry Pi 3 Model B 1  ₺                     258,00  

Stm32f407G Discovery Geliştirme Kiti 2  ₺                     430,00  

Nema 23 - 200 Adım Step Motor Unipo-
lar 

1  ₺                     164,00  

ACS758KCB-150B-PSS-T 5V 150A Akım 

Sensörü 
3  ₺                     172,00  

Autonics E40H12-1024-3 T-24 12mm 
Artımlı Enkoder 

2  ₺                  1.200,00  

Open Mv Kamera 2  ₺                  1.600,00  

9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU Füzyon 
Tümleşik Kartı  

2  ₺                     512,00  

Radiolink AT9S Kumanda, Altın Renk + 
R9DS Receiver 

1  ₺                  1.205,00  

12 V 80 AH SOLAR JEL AKÜ (DEEP CYCLE)  4  ₺                  3.860,00  

Toplam    ₺                14.605,00  

 

ALIMI GERÇEKLEŞEN MALZEMELER 

Alınan Ürün Adı Adet Fiyat 

2 Adet 1 KW BLDC Motor 2  ₺                  5.500,00  

2 Adet BLDC Motor 48V Sürücü  2  ₺                  2.860,00  

ACS758KCB-150B-PSS-T 5V 150A Akım 

Sensörü 
3  ₺                     172,00  

NVIDIA JETSON NANO 2  ₺                  1.780,00  

24V DC 6000N 107mm Sıfır Lineer Ak-
tüatör 

2  ₺                     550,00  

Radiolink AT9S Kumanda, Altın Renk + 
R9DS Receiver 

1  ₺                  1.205,00  

MPU 9250  IMU 2  ₺                     100,00  

Raspberry Pi Kamera V2 2  ₺                     498,00  
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Smarnoo 120 Derece Kamera 1  ₺                     370,00  

LIDAR-Lite v3 1  ₺                  1.156,00  

Stm32f407G Discovery Geliştirme Kiti 2  ₺                     430,00  

12 V 80 AH JEL AKÜ (DEEP CYCLE)  2  ₺                  1.930,00  

12 V 40 AH JEL AKÜ (DEEP CYCLE)  2  ₺                  1.500,00  

Autonics E40H12-1024-3 T-24 12mm 
Artımlı Enkoder 

2  ₺                     800,00  

Toplam    ₺                18.851,00  
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3. Araç Fiziksel Özellikleri 

 

3.1. Fırçasız Motor 

Yarışma kapsamında satın alınan kullanılması planlanan motor Nominal 1000 watt gücünde olup,  

mekanik kayıplarla birlikte  %89 verimle çalışan BLDC  motordur.  Tasarladığımız araçta 2 adet Hub 

motor kullanılacak ve araç arkadan itişli olacaktır. Önden çekiş denenecek istenen verim ve çalışma 

performansı yakalanırsa, araç önden çekişli yapılacaktır. Motorlar, İstanbulda üretim yapan  Bingez 

otomotiv San. Ve Tiç. Ltd. Şirketinden satın alınmıştır. Şekil 3.1’de Yarışma kapsamında satın alınan 

2 adet 1000Watt BLDC Motor görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.1 Yarışma kapsamında satın alınan 2 adet 1000Watt BLDC Motor 

 

Şekil 3.2’de Satın alınan motor üzerine mevcut tekerleklerin oturtulması için bir flanş işletilmiş ve ve 

bu flanş üzerine bijonlar yerleştirilmiştir. 

 
 

Şekil 3.2 Motor üzerine mevcut tekerleklerin oturtulması için bir flanş üzerine yerleştirilmiştir.  
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Şekil 3.3’de Araçta kullanılan motor kutuplar arası geçiş tork değeri verilmiştir. 24 adet neomidyum 

mıknatıs arasındaki geçiş torkunun maksimum 0,2Nm olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 3.3 HUB Motor Kutuplar Arası Geçiş Torku 

 

Şekil 3.4’de Araçta kullanılan motorların yaklaşık 655 rpm’de maksimum 37 Nm değerinde ürettiği 

tork görülmektedir.  kutuplar arası geçiş tork değeri verilmiştir.  

 

 
Şekil 3.4 Yeni Alınan Motorun Devir- Tork Grafiği 

 

 

Şekil 3.5’de Araçta kullanılan motorların yaklaşık 655 rpm’de maksimum çektiği akım değerinin 

19,5A olduğu görülmektedir.  
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Şekil 3.4 Motor Devir-Akım Grafiği 

Şekil 3.6’da Araçta kullanılan motorların yaklaşık 338 rpm’de %91 verime sahip olduğu ve 100 

rpm’de ise yaklaşık %77 verime sahip olduğu görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.5 Motorların Verimlilik Aralığı Grafiği 

 

3.2 Teker Bağlantı Revizyonu 

 

Satın aldığımız yeni motorda teker bağlantı  bijonları olmadığından dolayı motor söküldü. Motorun 

dış kapağına flanş ve flanş üzerine CNC tezgâhında bijon delikleri delindi. Bijonlar deliklere preste 

sıkı geçme olarak çakıldı. 

 

3.3 Fren Disk Bağlantı Revizyonu 

 

Hazır olarak kullanılan araç üzerindeki fren disklerinde hasarların oluştuğu görülmektedir. Alınan 

yeni motorların ve varolan fren sisteminin revizyonu yapıldı. Mevcut fren diski flanşı üzerindeki 

küçük kusurlar giderilerek  fren diskini montajlamak için parça tornada işlendi. İşlenen flanş motora 

montajlandı. Şekil 3.6’da tornada işlenen fren diski flanşının iki taraflı görünümü verilmiştir. 

 

  
 

Şekil 3.6 Tornada işlenen Fren Diski Flanşının İki Taraflı Görünümü 

 

Şekil 3.7’de Fren diski montajı yapılmış motorun görünümü verilmiştir. Bu motor araç üzerinde 

montajlanmıştır. 
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Şekil 3.7 Fren Diski Montajı Yapılmış Motorun Görünümü 

 

3.4 Motor Şase Bağlantı Parçası 

 

Motorun şaseye bağlanabilmesi için torna ve CNC freze kullanılarak bağlantı aparatı işlendi. M8 

cıvata ile motora bağlandı. İşlenen aparat alt tablaya kaynakla birleştirildi. Şekil 3.8’de motor şase 

bağlantı aparatının görünümü verilmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.8 Motor Şase Bağlantı Aparatının Görünümü 

 

 

 

3.5 Motor Sürücü 

 

2 adet Kelly marka 24-48 volt, sürekli 80 Amper akım veren, trapezoidal dalga,  hall effect sensörlü 

fırçasız DC motor sürücüsü kullanılacaktır.  Şekil 3.9’da Kelly Marka KBS-E - mini firçasiz motor 

kontrol sürücüsü verilmiştir. 
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Şekil 3.9 Kelly Marka KBS-E - Mini Fırçasız Motor Kontrol Sürücüsü 

 

 

3.6 Araç Tasarımı ve Genel Görünümü 

 

Şekil 3.10’da 2017 TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmasına katılan aracın şasesi ve kabuğu 

görülmektedir. Yarışmada şase ve kabuk hazır olarak kullanılmıştır ancak bunun dışındaki motorlar, 

sürücüler, aküler, kontrol cihazları ve elektronik bileşenleri tamamı yenilenmiştir.  

 

 

  
 

Şekil 3.10 2017 Tübitak Efficiency Challenge Yarışmasına Katılan Aracın Şasesi ve Kabuğu 
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3.7 AKÜ 

 

Şekil 3.11’de araç için alınan aküler görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi 2 adet 12V 40Ah ve 2 

adet 80Ah olmak üzere toplam 4 adet akü kullanılması planlanmaktadır. Akü’ler seri olarak bağlanmış 

ve toplamda 48V elde edilmiştir.  

 

  
 

Şekil 3.11 Araç İçin Alınan Aküler. 

 

3.8 Direksiyon Yönlendirme Sistemi 

 

Aracın otomatik olarak yönlendirilmesi için başlangıçta step motor ve redüktör düşünülmüş ancak 

elde edilen tecrübeler doğrultusunda gerek araca yerleştirilmesi ve gerekse kontrolde çok büyük 

zorluklar yaşanmıştır. Bu doğrultuda doğrusal (Linear) motorların daha uygun olacağı kanaati 

oluşturmuştur. Bunun için 24V DC 6000N 107mm strok uzunluğuna sahip enkoderli bir doğrusal 

motor alınmıştır. Şekil 3.12’de alınan enkoderli doğrusal motor ve sürücü kontrol elemanları 

görülmektedir. 

 
 

Şekil 3.12 24V DC 6000N 107mm strok uzunluğuna sahip enkoderli bir doğrusal motor  
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3.9 Aracın Nihai Ölçüler 

 

Aracımızın şase ve kabuğu kurallar kitapçığındaki şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak 

temin edilmiş ve üzerindeki değişiklerde yine üzerindeki değişiklikler kurallara uygun olarak imal 

edilmiştir.  

Araç ölçüleri; 

 

 Araç Yüksekliği 1250 mm 

 Araç Genişliği 1350 mm 

 Araç Boyu 3200 mm 

 Aracın Yerden Yüksekliği 155 mm 

 Ön ve Arka Tekerlekler Arası Açıklık 1100 mm 

Şekil 3.13’de araç içerisindeki ekipmanların güncel olarak yerleşimi görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Yerleşimi 

 

 

 
Şekil 3.13 Araç İçerisindeki Ekipmanların Güncel Olarak Yerleşimi 
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4. Sensörler 

 

Otonom sistemlerin istenilen şekilde çalışmasını sağlayabilen en önemli unsurların başında sensörler 

gelmektedir. Otonom sistemler yerleştirilen aktif sensörler sayesinde çevresindeki engel ve cisimleri 

tanıyabilir. Sensörler sayesinde çevredeki maddelerin tanınabilmesi ya da konumlarının 

belirlenebilmesi gibi etkileşimler neticesinde otonom sistemler hareketlerini eksiksiz bir şekilde 

gerçekleştirebilme kabiliyeti kazanır. Bu sebep ile projenin daha kapsamlı olabilmesi ve daha düzgün 

çalışabilmesi adına otonom sistemler yapılması istenilen işe göre birden fazla sensör ile donatılır. 

Gerçekleştirmekte olduğumuz otonom elektrikli araç projesinin daha düzgün çalışabilmesi adına 

birtakım sensörler kullanılmaktadır. Bu kısımda aracımızın çevresi hakkında en detaylı bilgiye sahip 

olabilmesi adına kullanmakta olduğumuz sensörlerin miktarı, tanımları, kullanım amaçları hakkında 

detaylı bilgi verilecektir. 

1. Kameralar 

2. Lidar 

3. IMU Sensörü 

4. Akım Sensörü 

5. Enkoder 

6. RC Uzaktan Kumanda ve Araç Üstü Manuel Kontrol Girdisi (Joystick, Direksiyon, Pedal) 

 

Kameralar: Otonom araçlar hiçbir şekilde şoför müdahalesi gerçekleştirilmeden tüm hareketlerini 

eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilecek, bu esnada trafik kurallarına uyacak, herhangi bir şekilde 

karşılaşılabilecek olan kaza durumlarından başarılı bir şekilde kaçabilme yeteneğine sahip araçlardır. 

Otonom araçlarda aranan en önemli özelliklerden bir tanesi olan çevreyi tanıma işlemi aracın istenilen 

güvenli sürüşü sağlayabilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Görüntünün işlenmesi ve otonom 

sisteme aracın çevresindeki nesnelerin bildirilmesi adına aracın ön kısmında dört adet kamera 

konumlandırılmaktadır. Araç ön kısmına hesaplanan uygun konumlarda yerleştirilen dört adet kamera 

düzeneği sayesinde araç stereo özelliği sağlanmakta ve gerek yolda karşılaşılabilecek olan nesnelerin 

gerek ise levha gibi trafik kurallarını bildiren ifadelerin eksiksiz bir şekilde otonom sistem tarafından 

tanıtılması sağlanmaktadır. Aracın sağ ve sol kısmına yerleştirilen her iki kamera bir stereoskopik 

görüntüleme yapmak ile görevlidir.  

 

Kamera kullanımı sayesinde otonom aracımıza etkin bir hareket kabiliyeti kazandırılmaktadır. 

Otonom bir aracın yapması gereken trafik levhalarını tanıma ve hareketini levhalara göre düzenleme, 

karşısına çıkabilecek herhangi bir nesne karşısında hazırlıklı olma ve herhangi bir kaza tehlikesi 

oluşması durumunda gereken refleksi göstererek kazayı engelleyebilme gibi oldukça sürüşün 

kusursuz olmasını sağlayacak kritik işlemler hiçbir hataya yer verilmeden gerçekleştirilebilir hale 

gelmektedir. Şekil 4.1’de yarışma hazırlık kapsamında ve yarışma sırasında kullanılacak kameralar 

verilmiştir.  



17 

 

  
Şekil 4.1 yarışma hazırlık kapsamında ve yarışma sırasında kullanılacak kameralar 

 

  

Lidar: Aracın önünde, cisimleri hiçbir şoför müdahalesi olmadan tanıyabilmesi otonom aracın 

güvenlik açısından sahip olması gereken en önemli özelliktir. Şoförsüz gerçekleştirilen sürüş 

esnasında otomobil birçok nesne ile karşılaşabilir. Otomobilin çevresinde karşılaştığı nesneleri 

tanıması ve bu nesnelere göre hareket etmesi gerekir. Otomobilin nesneleri tanımada 

yaşayabilecekleri en ufak problem otonom aracın kaza yapması gibi istenilmeyen durumlara 

sebebiyet verebilir. Bu sebep ile projemizde otomobilin çevresinde yer alabilecek engelleri 

tanıyabilmesi adına Lidar sensörü başta olmak üzere birçok sensör kullanılmaktadır. 

 

Lidar sensörü tarafından üretilen bir birimlik sinyal taranmak istenilen herhangi bir zemine çarpar, 

zemine çarpan sinyal yüzeyden yansıyarak önce yansıtıcıya daha sonra ise alıcı sensöre ulaşır. 

Sinyalin istenilen yüzeye çarparak yansıması ve yeniden alıcıya ulaşması süresi esnasında bilgisayar 

tarafından zaman farkı başta olmak üzere birçok veri ölçülür. Ölçülen zaman farkı değeri ışık hızı ile 

çarpılarak ikiye bölünür ve bu sayede Lidar sensörü belirlediği nesnenin uzaklığı hakkında sisteme 

bilgi sağlar. Lidar sisteminin projemizde kullanılmasının en büyük avantajı 360 derece dönebilme 

kapasitesi sayesinde otomobilin tüm çevresini başarılı bir şekilde tarayarak herhangi bir noktada 

bulunan engel hakkında otomobili bilgilendirebilecek olmasıdır. Bu sayede otomobilin ileri, geri, 

sağa ya da sola gerçekleştireceği tüm hareketlerde etrafındaki engeller hakkında bilgi sahibi olması 

ve en güvenli rotayı bu engellere göre belirleyerek güvenli bir şekilde sürüşüne devam edebilmesi 

sağlanacaktır. Şekil 4.2’deLİDAR ve tarama için kullanılan mekanizma görülmektedir. 
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Şekil 4.2.LİDAR tarama mekanizması 

 

Ultrasonik Sensörler: Aracımızda kullanmakta olduğumuz ultrasonik mesafe sensörleri aracın arka 

ve ön  kısmında konumlandırılmaktadır. Aracın arkasından veya 4’den daha düşük mesafede yaklaşan 

herhangi başka bir aracın ya da diğer nesnelerin araç tarafından tanınması uygun hesaplar neticesinde 

belirlenen açılar ile konumlandırılan sensörler sayesinde sağlanacaktır. Bu sayesinde araç önünde 

veua arkasında bir nesne olduğunun ve bu nesnenin yaklaşmakta olduğunun farkına varacak ve 

gerekli önlemleri otonom bir şekilde alacaktır. Ultrasonik mesafe sensörleri aynı zamanda aracın park 

etmesi için gerekli olan konum bilgilerinin de başarılı bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. Park 

hareketi esnasında aracın gerçekleştireceği geri yönlü hareket sırasında aracın karşılaşabileceği duvar, 

barikat gibi herhangi bir engel ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde sisteme veri göndererek otonom 

şoförü uyaracaktır. Kullanılan ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde aracın hem sürüş esnasında arka 

tarafından yaklaşan nesnelere hakkında hem de park hareketi esnasında arka kısmında yer alan 

nesneler hakkında bilgi sahibi olarak hareketine kusursuz bir şekilde devam etmesi sağlanacaktır. 

Şekil 4.3’de Ulrasonik mesafe sensörü verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.3 Ulrasonik mesafe sensörü 

 

 

IMU Sensörü: IMU sensörü içerisinde üç farklı ölçüm birimi barındıran bir bileşik sensör olarak 

kullanılmaktadır. Ana işlemciye gönderilen doğrusal ivme ve açısal hız girdilerini tek bir modülde 

toplayarak işleyen elektronik bir sensördür. IMU sensörünün görevi aracın hızını, ivmesini ya da 

dönüş esnasındaki açısını ölçmektir. IMU sistemi içerisinde ivme ölçer, manyetik alan ölçer ve bir 
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adet jiroskop barındırmakta, ölçümlerini ise bu barındırdığı ölçme sistemleri sayesinde 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 

İvmeölçer üç farklı eksende ölçüm yapabilen bir yapıya sahiptir. Sensör sürekli olarak yer çekimi 

etkisinde kalarak ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Kullanım amacına göre ölçümlerini bir iki ya da 

üç eksende gerçekleştirebilmektedir. 

 

Jiroskop sensörü IMU sensör içerisinde yer alan ikinci sensördür. Basitçe jiroskop sensörünün işlevi 

dönüş ölçümünü gerçekleştirmektir. Jiroskobun araç üzerinde kullanılması durumunda elde edilen 

dönüş bilgisi jiroskobun tekerlek etrafında hızlıca döndürülmesi sayesinde ortaya çıkar. IMU sensörü 

içerisinde yer alan ve ölçümleri ayrı ayrı gerçekleştiren ivmeölçer ve jiroskop tarafından okunan 

verilerin güvenilirliği düşüktür. Verilerin daha güvenilir ve stabil olabilmesi adına jiroskop ve 

ivmeölçer birbirini referans alacak şekilde birleştirilir ve veriler tek bir birimden yani IMU biriminden 

çıkış şeklinde alınır. 

 

Projemizde IMU sensörü aracın farklı durumlardaki hızının ve ivme bilgisinin hatasız bir şekilde 

ölçülebilmesi için kullanılmaktadır. Hız bilgisinin stabil bir şekilde okunabilmesi sayesinde araç 

hareket halinde iken trafik kurallarınca belirlenen hız limitlerine uyması aracın kontrol mekanizması 

tarafından sağlanabilmektedir. IMU sensörünün yapısında yer alan jiroskop tarafından yapılan dönüş 

açısı ölçümleri sayesinde aracın dönüş konumları belirlenebilmektedir. Yapılan hesaplar ve IMU 

sensörü tarafından okunan veriler sayesinde aracın dönüş hareketini kusursuz bir şekilde 

gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Şekil 4.4’de proje kullanılan IMU MPU 9265 sensör verilmiştir. 

 

 
 

Şekil4.4 IMU MPU 9265 

 

 

Akım Sensörü: Aracın hareketi için iki adet 1000kW kapasiteye sahip fırçasız DC motor 

kullanılmaktadır. Araç kalkış hareketi ya da yokuş çıkma gibi hareketlerde motorları zorlayarak 

birtakım zorlama hareketleri gerçekleştirebilmektedir. Bu zorlama hareketleri sebebi ile motorların 

beslenebilmesi için devreden daha yüksek akımlar geçmesi gerekir. Akım sensörü sayesinde aracın 

hareketi gereği oluşan zorlama akımlarının kontrol edilmesi tork değerlerinin belirlenmesi 

sağlanmaktadır. Akım değerlerinin bilinmesi sayesinde otomobilin elektronik sistemine zarar 

verebilecek herhangi bir akım oluşması durumunda sistemin korunması da sağlanabilmekte bu sayede 

yangın riskinin de önüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda iki farklı akım sensörü kullanılmaktadır 

bunlardan bir tanesi ACS709T Akım Sensörü diğeri de ACS758 
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Şekil 4.5 ACS709T 75A  ve ACS758 150AAkım Sensörleri 

 

 

 

Enkoder: Enkoderlerin temel işlevi bir aracın ya da farklı bir mekanizmanın gerçekleştirdiği döner 

ya da doğrusal hareketi dijital sinyale dönüştürmektir. Aracın gerçekleştirmekte olduğu hareket 

bilgisini ve detaylarını fiziksel dünyadan alarak elektrik sinyaline dönüştürme prensibine dayalı 

olarak çalışmaktadır. Enkoder tarafından üretilen bu elektrik sinyali daha sonra kontrol cihazı 

tarafından kullanılarak belirlenen bir noktada işaret oluşturularak koşullu bir olayı kontrol etmek için 

kullanılabilir.  

 

Projemizde 2 adet enkoder kullanılmaktadır. Enkoderlerden bir tanesi aracın direksiyon miline 

bağlanacak ve direksiyon yönlendirme sisteminde kullanılmaktadır diğer enkoder ise fren motorunda 

kullanılacaktır. Projemizde kullanılan enkoderler sayesinde otonom aracın belirlenen rota üzerinde 

düzgün bir şekilde hareketinin sağlanması, pozisyonun belirlenmesi gibi işlemler 

gerçekleştirilmektedir. Şekil 4.6’da kullanılan enkoder verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.6 Enkoder 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Proje kapsamında aracın ana kontrolcüsü olarak şekil 5.1’de verilen STM32F407VGTx serisi 

Discovery board kontrolcü kullanılmıştır. Kontrolcü çalışmalarında Matlab ve Waijung blocksetler 

ile hız kontrol algoritması geliştirilmiştir. Bu kontrolcü temin edilmiş durumdadır ve kontrolcü bir 

genişletme bordu üzerindedir. Bu genişletme kartının takılabileceği bir PCB kartı tasarlanacak diğer 

kontrol kartları ve sensörler ile geliştirilecek PCB kartı üzerinden haberleşecektir.  

 

 
 

Şekil 5.1 STM32F407VGTx 

 

Otonom araç ve sürüş projemizde Şekil 5.2’de gösterilen Yarışmada kullanılacak XBee Pro S2C 

kablosuz haberleşme modülleri kullanılacaktır. XBee 802.15.4 RF modülleri, düşük gecikme süresi 

ve öngörülebilir iletişim zamanlaması gerektiren uygulamalar için idealdir. Noktadan noktaya, eşler 

arası ve çok noktalı / yıldız konfigürasyonlarında hızlı, sağlam iletişim sağlamaktadır.  Proje 

kapsamında bir yer istasyonu yazılımı kullanılacaktır. Başlangıçta düşünülen yer istasyonu yazılımın 

takım tarafından geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Ancak ilerleyen zamanlarda burada çok ciddi bir 

sorunla karşılaşılırsa hazır yer istasyonu yazılımı kullanılabilecektir. Yer istasyonunu kendimiz 

yapalım istersek te hazır kullanalım, telemetri haberleşme sisteminde XBee çifti kullanılacaktır.  

 

 
Şekil 5.2 XBee Pro S2C Kablosuz Haberleşme Modülleri 

Şekil 5.3’de Yarışmada direksiyon yönlendirmesi için kullanmak amacı ile kullanılan motor sürücüsü 

verilmektedir.  
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Şekil 5.3  Yarışmada için tasarlanan ve ilk prototipi üretilen motor sürücüsü 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Sensörler ve girdiler bloğunda kameralar, akım sensörü, RC uzaktan kumanda girdisi, uzaklık 

algılamak için lazer, Imu enkoder gibi bir çok sensör bulunur. Bu sensör girdiler bloğundan el edilen 

veriler Sensör füzyon ağına, konumlandırma  ve tahminleme birimine aynı zamanda haberleşme 

trafiği yönetim sistemine gönderilir. Konumlandırma ve tahminleme biriminde sensörler ve girdiler 

biriminden elde edilen veriler doğrultusunda aracın bir sonraki birim zamanda hızını, konumunu, 

ivmelenmesi gibi verileri tahmin ederek bu veriler ışığında işlem yapar. 

 

Haberleşme Trafiği yönetim sistemine sensörler ve girdiler biriminden gelen veriler daha sonra aracın 

durumunu izlemek ve analiz etmek için veri tabanını gönderilerek depolanır. Anlık olarak aracın 

durumunu izlemek için telemetri birimi ile iletişime geçerek yer istasyonuna gönderir. Aynı zamanda 

Sürüş kontrol sistemi ile iletişim içindedir haberleşme trafiği yönetim sistemi kendisine bağlı tüm 

birimler ile çift yönlü olarak haberleşme gerçekleştirir. Sensör füzyon ağına gelen veriler durum 

kontrol mekanizması birimine, konumlandırma kontrolü, hız kontrolü birimlerine iletilir. Aynı 

zamanda Konumlandırma ve tahminleme biriminde elde edilen veriler otonom sürüş(güzergah 

konumlandırma ve hareket sistemi) birimine, konumlandırma kontrolörü ve hız kontrolörü birimine 

iletilir. İlk olarak Durum Kontrol Mekanizmasında (Sürüş Modu Anahtarlayıcısı ) hangisi sürüş 

modunda aracın hareket edeceğine karar verilir. Bu birimde üç seçenek bulunur aracın otonom olarak 

çalışma modu, manuel olarak çalışma modu, ve uzaktan kumanda modu bulunur.  

 

Otonom sürüş modu seçilirse Otonom Sürüş (Güzergah konumlandırma ve hareket sistemi) birimine 

bilgi verilerek araç harekete geçecektir. sensörlerden gelen veriler sensör ağı yapısı üzerinden otonom 

sürüş, konumlandırma ve hız kontrolörüne girmektedir. Burada  sistemin ana girdisi sensör 

füzyonudur.  Sensörlerden gelen bilgilerin bir kısmı kalman ve genişletilmiş kalman filtrelerinden 

geçirilerek durum tahminleme işlemleri için kullanılacaktır. Durum tahminleme işlemi hem aracın 

şerit içerisindeki pozisyonunu koruması için yatay konumlandırmasında hem de hız kontrolü için 

kullanılacaktır. 
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Şekil 6.1 Otonom sürüş algoritması 

 

4.1 Trafik Levha, İşaret Ve Lambalarının Tanınması 

 

Trafik levha, işaret ve lambalarının tanınması için elde ettiğimiz resimlerdeki trafik levhaları tek tek 

işaretlendi  ve bir veri seti oluşturuldu. Şuanda şerit takibi için topladığımız veriler ışığında bir veri 

seti oluşturulmakta ve YSA eğitimi gerçekleştirilmektedir ancak şerit takip verisi yetersiz olduğu için 

veri toplama işlemine de devam edilmektedir. Python dili kullanılarak TENSORFLOW Kütüphanesi 

yardımı ile Faster R-CNN kullanarak işaretlenmiş veri-setleri ile YSA eğitimi gerçekleştirildi.  

 

Şekil 6.2’de tabelaların eğitim işlemi gerçekleştirildikten sonra Konya merkezindeki tabelaların 

tanınması için yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Burada görüldüğü gibi trafik ışıklarında 

yeşil ışıkların tamamının tanındığı, DUR ve ileri yön levhalarının tanındığı görülmektedir. Bu 

kapsamda yapılan derin öğrenme ile trafik levhalarının büyük ölçüde tanınabileceğini 

göstermektedir. Şimdiye kadar 4.000 resim üzerinde işaretleme yapılarak bir öğrenme yapılmıştır 

ancak yarışma gününe kadar daha fazla levha görüntüsü işlenecektir. 
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Şekil 6.2 Eğitim işlemi gerçekleştirildikten sonra Konya merkezindeki tabelaların tanınması  

 

Bütün birimlerin kontrolü araç içerindeki sürücüde olacaktır. Durum kontrol biriminde uzaktan 

kumanda sürüş modu seçilirse aracın kontrolü kumanda ve yer istasyonu başındaki Durum Kontrol 

birimde manuel sürüş seçilirse aracın kontrolü araç içerinde olan sürücüye geçecektir.  

 

4.2 Yol Şeritlerinin Tanınması 

 

Kamera kalibrasyonu 

 

Proje kapsamında OpenCV yazılımı kullanılmıştır, kamera kalibrasyonu için kalibrasyon şablonunu 

kullanıldı ve bunun kütüphane içerisinde cv2.findChessboardCorners(image, pattern_size) 

fonksiyonunu kullandık  
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Elde ettiğimiz bir dizi görüntü için 3 boyutlu dünya ile 2 boyutlu görüntü noktaları arasındaki uyumu 

kaydettikten sonra, kamerayı cv2.calibrateCamera() fonkisyonuile kalibre ettik. Bu fonksiyon hem 

kamera matrisini hem de kareleri ayırmak için kullanabileceğimiz bozulma katsayılarını döndürdü. 

 

 

Cv2.undistort() fonksiyonunu kullanarak bu bozulma düzeltmesini test görüntüsüne uyguladık ve şe-

kil 6.3’deki sonuçlar elde edildi. Şekil 6.3 A’da Kalibrasyondan önceki satranç tahtası görüntüsü B’de 

Kalibrasyondan sonra satranç tahtası görüntüsü görülmektedir.  

 

    

Şekil 6.3 (A)Kalibrasyondan önceki satranç tahtası görüntüsü (B) Kalibrasyondan sonra satranç tah-

tası görüntüsü 

 

Kamera kalibre edildikten sonra, kullandığınız test görüntülerini de bozduğunu tespit ettiğimiz ka-

mera matrisini ve bozulma katsayılarını kullanabilir olduğumuzu gördük.. Aslında, yolun geometri-

sini incelemek istediğimizde, işlediğimiz görüntülerin bozulma göstermediğinden emin olmalıyız. 

Konya Antalya Çevreyolu üzerinde test amaçlı görüntüler elde ettik. Test görüntülerinden elde ettiği-

miz görüntülerinin birinin bozulma düzeltmesinin sonucu 6.4’de görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 6.4 (A)Kalibrasyondan önceki test görüntüsü (B) Kalibrasyondan sonraki test görüntüsü 

 

Resme dikkatli bakılmadığı sürece bu durumun anlaşılması biraz daha zordur, ancak yine de görün-

tünün hem sol hem de sağ tarafında bir miktar fark olduğunu görebiliriz.  

 

İkili görüntünün giriş çerçevesinden doğru şekilde oluşturulması, tüm şeridin tespit edilmesine yol 

açacak olan bütün yol şerit hattının belirlenmesinin ilk adımıdır. İkili yapıya çevrilmiş görüntü kötü 

ise, yol şerit hattını arka arkaya adımlarında yazılımsal olarak iyileşmek ve iyi sonuçlar elde etmek 

https://github.com/ndrplz/self-driving-car/blob/master/project_4_advanced_lane_finding/img/calibration_before.jpg
https://github.com/ndrplz/self-driving-car/blob/master/project_4_advanced_lane_finding/img/calibration_after.jpg
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çok zaman aldı. 

 

İkili bir görüntü oluşturmak için renk ve gradyan eşiklerinin bir kombinasyonunu kullandık. Beyaz 

çizgileri tespit etmek için, giriş çerçevesinin histogramını eşikleme işleminden önce eşitlemenin ger-

çek şerit çizgilerini vurgulamak için işe yaradığı görüldü. Sarı çizgiler için, HSV renk uzayında V 

kanalında bir eşik kullandık ancak Türkiye yollarında sarı çizgi kullanımı çok sık olmadığı için bunu 

sonraki kullanımlar için parametre olarak saklı tuttuk. Giriş resmini Sobel çekirdeği ile değiştirerek 

satırların gradyanlarını tahmin etmek için kullandık. İkili resimlerdeki boşlukları doldurmak için mor-

folojik işlemler yaparak boşluklar kapatıldı. Şekil 6.5’de Örnek test görüntüsü üzerinde uygulanan 

işlemler görülmektedir.  

 

   

Giriş Resmi Beyaz Maske Sarı Maske 

   

Sobel Maskesi Morforolojik Kapatma Öncesi Morforolojik Kapatma Son-

rası 

Şekil 6.5 Örnek test görüntüsü üzerinde uygulanan işlemler 

 

İki perspektif görüntü arasındaki bükülmeye veya eğrilik için kütüphane içerisinde Calibra-

tion_utils.birdeye () fonksiyonu ile çerçevenin girişi alınırr (renkli veya ikili farketmez) ve sahnenin 

kuşbakışı görüntüsünü bize sonuç olarak döndürür. Perspektifin eğriliğini gerçekleştirmek için oriji-

nal alanda 4, çarpılmış veya eğrilmiş alanda 4 noktanın birbiri üzerine map edilmesi gerekir. Böylece 

hem kaynak hem de hedef noktaları kodlanmış olur.  

 

Perspektif dönüşümündeki çizgilerin çarpık görüntüde paralel göründüğünü doğrulamak için kaynak 

ve hedef noktalarının çarpıtılmış karşılığı çizilerek sistemin çalıştığı doğrulanmış oldu. Şekil 6.6’da 

örnek test görüntü üzerinde perspektif dönüşüm öncesi ve sonrasındaki işlemler görül-mektedir. 
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Perspektif dönüşüm öncesi Perspektif dönüşüm sonrası 

Şekil 6.6 Örnek test görüntü üzerinde perspektif dönüşüm öncesi ve sonrasındaki işlemler görül-

mektedir. 

Belirli bir ikili görüntünün hangi piksellerinin şerit çizgilerine ait olduğunu belirlemek için (en az) 

iki olasılık vardır. Eğer yepyeni bir görüntümüz veya çerçevemiz varsa ve şerit çizgilerinin nerede 

olduğunu belirlemediysek, çerçevede kapsamlı bir araştırma yapmalıyız. Biz bu arama işleminiz 

line_utils.get_fits_by_sliding_windows() fonksiyonunu kullanarak yaptık. Bu fonksiyon görüntünün 

altından başlayarak, (aslında ikili görüntünün histogramının en üstünden başlayarak) hangi pencere-

nin hangi piksele ait olduğuna karar vererek görüntünün üst tarafına doğru kaydırırız böylece arama 

işlemini gerçekleştirmiş oluruz.  

 

Biz video çalışmasına geçmeden önce bu işlemleri resim üzerinde gerçekleştirdik bunun yanında  vi-

deoyu işlerken ve önceki karede şerit çizgilerini doğru bir şeilde tanımladıysak, aramamızı daha önce 

tespit ettiğimiz şerit çizgilerinin görünürlüğünde sınırlayabiliriz: sonuçta 30fps'ye gidiyoruz, Yani 

çizgiler o kadar uzak olmaz diye varsayılmaktadır. Bu ikinci yaklaşım yani önceki karedeki çizgiler 

line_utils.get_fits_by_previous_fits() fonksiyonu kullanılarak uygulanmaktadır. Bizde çalışmamızda 

bu fonksiyondan yararlandık.  Ardışık kareler arasında algılanan çizgileri takip etmek için, 

line_utils.Line şeklimde tanımlanan bir sınıf kullandık bu sınıf kütüphane içerisinde işlemleri son 

derece kolaylaştırmaktadır. Şekil 6.7’de şerit tanıma işlemi için kuş bakışı  görüntüsü verilmiştir. 

 

  

Kuş bakışı görüntü (ikili) Şerit tanima kuş bakişi görüntü (ikili) 

Şekil 6.7 Kuş bakışı  görüntüsü ve şerit belirleme işlemi 

 

Şerit merkezinden uzaklık, kameranın sabitlendiği ve aracın ön kaputun orta noktasına monte edildiği 

hipotezi altında hesaplanmıştır. Kamera veri toplama aşamasında normal bir aracın ön kaputun üze-

rine otonom araçta ise tavana yerleştirilmiştir. İlk Bu durumda, aracın şerit merkezinden sapmasını, 

görüntünün merkezi ile tespit edilen iki şerit çizgisinin görüntünün altındaki orta nokta arasındaki 
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mesafe olarak belirledik. Verilen test görüntülerinden birinin nitel sonuç şekil 6.8’de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 6.7 Şerit belirleme  ve takip sistemi 

 

 

Aşağıdaki yazdığımız kodlar şerit tanıma tarafından bize verilen yolun dönüş yarıçapı ile aracın  

dönüş açısını Ackerman prensibine göre hesaplayıp veren ve bunu tekerlek dönüşü için açı derecesine 

dönüştürerek pozisyon kontrolcümüze set değeri olarak göndermektedir.  

 
 

 

 

Örnek Pyton Kodu: 
tetadeg=math.atan(1.9/curradius)*180/math.pi 
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lanexmax,laneymax=lxx.shape #orta çizginin boyutu 

                lanecenterx=(lxx[8,0]+lxx[lanexmax-9,0])//2     #orta çizginin uç noktasının kordinatlarının 

belirlenmesi 

                lanecentery=(lxx[8,1]+lxx[lanexmax-9,1])//2 

                lanebasex=(lxx[lanexmax//2,0]+lxx[(lanexmax//2)-1,0])//2  #orta çizginin başlangıç noktasının 

kordinatının belirlenmesi 

                lanebasey=(lxx[lanexmax//2,1]+lxx[(lanexmax//2)-1,1])//2 

#                cv2.circle(video2,(lanecenterx,lanecentery),3,(255,0,0),-1) 

#                cv2.circle(video2,(lanebasex,lanebasey),3,(255,0,0),-1) 

                if lanebasex-lanecenterx < 0:  #bitiş noktasının kordinatı ile başlangıç noktasının 

kordinatına göre yolun sağa veya sola eğimli olduğunun tesbiti 

                    print('turnleft') 

                    steeringdeg=tetadeg*540/45          #tekerin dönme açısı ile direksiyon dönme açı orantısı 

                    print('stering',steeringdeg) 

                    M=cv2.getRotationMatrix2D((steeringwheel.shape[0]/2,steeringwheel.shape[0]/2),steering-

deg,1) 

                elif lanebasex-lanecenterx > 0: 

                    print('turnright') 

                    steeringdeg=tetadeg*540/30 

                    print('stering',steeringdeg) 

                    M=cv2.getRotationMatrix2D((steeringwheel.shape[0]/2,steeringwheel.shape[0]/2),-steering-

deg,1) 

                else: 

#                    print('straight') 

                    steeringdeg=0 

                print(steeringdeg) 

                 

                degreee = cv2.warpAffine(steeringwheel,M,(steeringwheel.shape[0],steeringwheel.shape[0])) 

                degreee = cv2.resize(degreee, (steeringwheel.shape[0], steeringwheel.shape[0])) 

 

Otonom sürüş algoritması şerit tanıma ve takip için geliştirilen sistemin test videosu https://www.yo-

utube.com/watch?v=wBO4bK28sT4&feature=youtu.be adresine yüklenmiştir. 

 

Şerit tanıma işlemi gerçekleştirildikten sonra şerit takip ve direksiyon yönlendirme  işlemi için hız iki 

farklı set point değeri iki farklı kontrolcüye gönderilmektedir. Bunlardan hız kontrol için verilen hız 

set point değeri için matlab ortamında Wijung block setleri kullanılarak bir hız kontrolü  bir PID 

kontrol algoritması belirlenmiştir. Şekil 6.8’de STM32F407 ve Matlab Waijung Blockset ile hız kont-

rol belirleme algoritması gösterilmektedir.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBO4bK28sT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wBO4bK28sT4&feature=youtu.be
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Şekil 6.8’de STM32F407 ve Matlab Waijung Blockset ile Hız Kontrol Algoritması  

 

Böylece otonom sürüşün şerit tanıma, şerit takip yani şeridi ortalama, hız kontrol ve direksiyon için 

posizyon kontrol işlemleri gerçekleştirilmiş oldu. 
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7. Sistem Entegrasyonu 

 

Otonom araç projesi öncesinde TÜBİTAK araç yarışlarını düşünerek bir ön kontrolcü tasarım 

çalışması yapılmıştı. Bu hazırlık sürecinde aracın elektrik elektronik bağlantısı ve yazılım geliştirme 

sürecinde yapılan çalışmalar verilmiştir. Öncelikli olarak aracın kontrolü başlangıç düzeyi için 

STM32F103C8Tx mikro kontrolörü seçilmişti. Bu kontrolcünün elektronik devre şeması KiCAD 

yazılımı kullanılarak yapılmıştı. Bu PCB’de kontrolcü genişletme kartından çevre birimlere 

dağıtılmıştı.   Şekil 7.1’de STM32F103C8Tx Mikro kontrolör ve elektronik kontrol devre şeması 

verilmişti. Burada aracın dış ve iç çevre birimleri ve bağlantısı oluşturulmuştu. 

 
Şekil 7.1 STM32F103C8Tx Mikro kontrolör ve elektronik kontrol devre şeması 

Şekil 7.2’de  baskı öncesi elektronik kontrol sistemi elektronik baskı tasarım görünümü verilmiştir. 

Teknik doğrulamalar yapıldıktan sonra kartın üretimi gerçekleştirilmişti. 

 

 
Şekil 7.2 Elektronik kontrol sistemi  elektronik baskı tasarım görünümü 
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Şekil 7.3’da proje için tasarlanmış olan elektronik kontrol kartı üretilmiş görüntüsü verilmektedir. 

Burada tasarımdaki bağlantı delikleri delinerek montajlama işlemi yapılmıştı.  

 

 
 

Şekil 7.3 STM32F103C8Tx kontrol kartı üretilmiş görüntüsü 

 

Şekil 7.4’de proje kapsamında kullanılması STM32F103C8Tx’in STM32CubeMx ile port ve pin 

konfigürasyonu verilmiştir. Buna göre giriş sinyalleri olarak 4 adet ADC kontrol Joystick için, iki 

ADC akım sensörleri için, altı adet giriş motorlara ait enkoderlerin A ve B girişleri için, dört giriş 

uzaktan kontrol PWM girişleri için ve 1 pin uzaktan kumanda ile Joystick arasında seçim yapmak 

için kullanılmıştı. Gerçekleştirme sırasında joystik kullanımından vazgeçildi. Bunun yanında diğer 

kontrol kartları ve sensörlerle haberleşmek için iki pin I2C haberleşme, iki pin CAN haberleşme ve 

iki pin de USART haberleşme için kullanılmıştır. Çıkışlar için dört pin DC motorların ileri ve geri 

PWM çıkışları, bir pin DC motorları aktifleme için, bir pin STEP motor PWM, bir pin STEP motor 

aktifleme için kullanılmıştı. Sistemimizin son halinde direksiyon sistemi, fren sistemi gibi aracımızın 

ana kontrolcünün alt sistemlerinde STM32F103C8Tx kullanılacaktır. 
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Şekil  7.4 STM32F103C8Tx’in STM32CubeMx ile Port ve Pin Konfigürasyonu  

 

 

 

Yaptığımız ön çalışmalarda STM32F13C8Tx kontrolcüsünün Port ve Pin’lerin yeterli olduğu 

görülmüştü ancak uygulama sırasında kontrolcünün yeterli olmadığı yapılan denemelerde 

görülmüştür. Bu sebeple ARM CORTEX M4 mimarili STM32F407VGTx kontrolcüsünün 

kullanılması planlanmıştır. Bunun yanında sensör füzyon ağı için birden fazla STM32F13C8Tx 

kullanarak sensör girişlerinin toplanması ve I2C veya CAN ağı üzerinden haberleşme ile ana 

kontrolcüye aktarılması planlanmaktadır.  

 

Yarışmada kullanılacak araç için ana kontrolcü STM32F407VGTx olacak ve yukarıda daha önce 

STM32F13C8Tx genişletme kartı için yaptığımız tasarım ve üretim süreçlerimizi ana kontrolcümüz 

discovery board olarak kullanılıcaktır. Çalışmalarımız kullanılacak olan aracın değişmesinden ötürü 

yeniden dizayn edilmiştir.  

 

Aracımız otonom hareket üzerine programlanacak ve istenilen tüm hareketlerin istenilen şekilde ve 

hız değerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra otonom aracın istenildiği durumlarda 

uzaktan kumanda, direksiyon gibi kontrolcüler ile de kontrol edilebilir bir tasarıma sahip olması 

istenmektedir. Üzerinde çalışmakta olduğumuz tasarım ile birlikte araç otonom bir şekilde 

gerçekleştirebileceği hareketin yanı sıra ihtiyaç dahilinde uzaktan RC kontrol yöntemleri 

kullanılarak, aracın içerisine binilerek manuel şekilde bir direksiyon yardımı ile de kontrol edilebilir 

bir hale gelecektir. Şekil 7.5’da RadioLink AT95 RC kumanda gösterilmektedir.  
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Şekil 7.5 RadioLink AT95 RC Kumanda  

 

Otonom aracımızın sistem entegrasyonu şema 7.6’de gösterildiği gibi tasarlanmıştır. Şema da 

belirtiliği üzere tüm sistemin güç dağıtımı güç kontrol kartı üzerinden yapılacaktır. Güç kontrol 

kartımız ana sistemimizde bulunan tüm kontrol sistemlerimize uygun voltaj ve akım değerlerinde güç 

dağıtımı yapacaktır. Güç kontrol kartımız sistemize bağlı akülerden beslenecektir. Güç kontrol 

kartımızdan farklı voltaj ve amper değelerinde çıkışlar olacaktır. Ana kontrolcümüzün çekirdeği 3.3V, 

150mA ile çalışmaktadır. Levha ve şerit tanıma sistemlerimiz 5V, 4A ile çalışmakta ve voltaj, akım 

değişimine uğramamalıdır. Diğer kontrol sistemlerimiz 3.3V, 150mA ile çalışmaktayken 

sensörlerimiz 5V, 150mA ile çalışmaktadır. Lidarımız 5V 100mA değerleri ile çalışmaktadır. Motor 

sürücülerimiz 48V 150A değerleri ile çalışmaktadır. Güç kontrol kartımız tüm bu değişken voltaj ve 

akım değerlerine uygun şekilde sistemlerimizin güç beslemesini sağlayacaktır.  

 

Lidar sistemimiz STM32F13C8Tx ve Lidar V2’den oluşmaktadır. Sistemimiz hareketli mekanizması 

sayesinde 360 derece hareket edebilme ve tarama yapabilme kabiliyetrine sahiptir. Sistemimiz 

topladığı verileri STM32F13C8Tx üzerinde anlamlandırtan sonra yüksek baudrate ile ana 

kontrolcümüze gönderecektir. Ana kontrolcümüzde lidardan gelen veriler işlenerek çevre 

modellemesi yapılacaktır. 

 

Ultrasonik sensörlerimiz aracın önünde ve arkasında yer alarak, aracın etrafında ki nesneleri güvenlik 

açısından algılaması ve algıladığı veriyi ana kontrolcümüze göndererek hızlı ve güvenli şekilde olası 

kötü durumların engellenmesi hedeflenmektedir. 

 

Levha tanıma sistemimiz üzerinde kamera ile parkur kenarında ki levhaları tanıyarak aracın 

hareketini yönlendirmeyi ve teknik şartname de belirtilen kurallar dahilinde aracımızın hareketine 

yön verecektir. Sistemimizde kameradan gelen veriler NVDİA Jetson Nano üzerinde işlenerek 

anlamlandırılmakta ve daha sonra ana kontrolcümüze tabelalarla ilgili anlamlı çıktılar verilmecektir. 

Levha tanıma sistemimizde yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılmaktayız.  

 

Şerit tanıma sistemimiz üzerinde bulunan kamera ile aracımızın hareket ettiği yol üzerinde ki şeritleri 

tanıyarak aracımızın hareketlerinde yön vermektedir. Aracımızın direksiyon sisteminde ki dönme 

açılarını viraj çaplarına ve yol durumuna göre hesaplayarak ana kontrolcümüze gönderecektir. Ana 

kontrolcümüz gelen açı bilgilerine göre direksiyon sistemimize veri göndererek aracımızın yön 

almasını sağlayacaktır. 

 

Direksiyon kontrol sistemimizde 1 adet lineer motor ve STM32F13C8Tx yer almaktadır. Kontrol 

sistemimiz ana kontrolcüden gelen veriye göre hareket ederek direksiyon mekanizmamızı tahrik 

edecek ve kapalı çevrim PID kontrolü sayesinde uygun açı değerlerine ulaşmasını sağlayacaktır.  
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Fren kontrol sistemimizde de 1 adet lineer motor ve STM32F13C8Tx yer almaktadır. Kontrol 

sistemimiz ana kontrolcüden gelen veriye göre hareket ederek fren mekanizmamızı tahrik edecek ve 

aracımızın yavaşlatılmasını ve durdurulmasını sağlayacaktır.  

 

İMU sistemimiz aracımızın yön, ivme, atalet gibi bilgilerini bulmamızı sağlayacaktır. Ana 

kontrolcüye doğrudan veri gönderecek olan sistemimiz aracımız için pusula görevi görecektir.  

 

Motor sürücülerimiz ana kontrolcüde bulunan dac biriminde üretilen sinyale göre motorları tahrik 

edecektir. Sürücülerimiz üzerinde akım, sıcaklık ve voltaj koruması mevcut olup güvenlik önlemi 

konusunda sistem entegrasyonumuzu kolaylaştırmaktadır. Motorlarımızın üzerinde bulunan hall 

effect sensörlerden alınan veriler ile motorlarımızın hız ve konum kontrolü için ana kontrolcümüze 

veri sağlayacaktır. 

 

Ana kontrolcümüz mikroişlemci ve çevre birimlerinden oluşmaktadır. Kontrolcümüz tüm kontrol 

sistemlerinden gelen veriler doğrultusunda; teknik şartnamede belirtilen kurallar doğrultusunda 

belirlediğimiz öncelik sıralamasına göre sürücü ve eyleyicilere sinyal gönderecektir. Aynı zamanda 

çevre birimlerimiz, sensörlerimiz ve IMU’dan gelen veriler ile algoritmamıza göre anlamlı sinyaller 

üretecektir. Ana kontrol kartımız kendi tasarımımız olarak yarışma için özel üretilmektedir. İçinde ki 

yazılım ve algoritma özgün olarak takımımıza aittir. 

 

Aracımız otonom modda iken start sinyali verildikten sonra, tüm çevre birimlerimiz ve kontrol 

sistemlerimiz aktif hale gelerek hata kontrolü yapılacak ve hepsi hazır hale geçecektir. Daha sonra 

çevre birimlerimizden gelen veriye göre aracın hareket edebilmesi için, araç çevre modellemesi 

yapılacaktır. Modelleme işleminde araç çevresinde harekete engel olacak tüm durum ve koşullar 

kontrol edilecektir. Tüm durum ve koşullar uygun ise aracımızın şerit tanıma, levha tanıma ve lidar 

sistemi gerçek zamanlı olarak ana kontrolcümüze veri aktarımı sağlayarak araç harekete 

geçirilecektir. Araç parkur üzerinde hareketine devam ederken şerit tanıma, levha tanıma sistemleri 

ve lidar sistemimizden gelen verilere göre hareketini devam ettirecektir. Olası acil durumlarda ana 

kontrolcümüz devreye girerek aracımızı durduracaktır. Acil durumlar da aracımızın üzerinde ve 

kumanda üzerinde bulunan acil stop butonlarımız ile aracımızın hareketi sonlandırılacaktır. Aracımız 

acil bir durum olmaması durumunda ana kontrolcü denetiminde hareketini tamamlayarak ilgili park 

alanına yerleşimini tamamlayarak ve görevini tamamlayacaktır.  

 

Şekil 7.6’de sistem entegrasyonu çizilmiş olup güç kontrol ünitesi, ana kontrolcü ve diğer sistemlerin 

güç ve veri bağlantısı gösterilmiştir. 
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Şekil 7.6 Sistem Entegrasyon Şeması 
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8. Özgün Bileşenler 

 

Yarışmanın ön tasarım raporunda da aracımızın otonom olarak hareket edebilmesi için DC motorları 

fırçalı ve Redüktörlü frenli DC motor, direksiyon yönlendirmesi için redüktörlü enkoderli Step Motor 

kullanılması düşünülmüştür ancak son gelişmelerle ve alınan malzemelerle tekerlek için motorları 

fırçasız DC motorlar, BLDC sürücüler ile direksiyon yönlendirilmesi için step motor yerine doğrusal 

motorun kullanılması planlanmıştır. 

 

Bu yarışma projesi kapsamda aracın mekanik tasarımının özgünlüğünden ziyade kontrol ve yazılım 

tasarımının özgünlüğüne yoğunlaşırmıştır.  Aracımızın başta GPS koordinatlarını izleyeceği düşü-

nülmüş ancak sunumda GPS istenilmediği için GPS uygulamasından vazgeçilerek şerit tanıma ve 

tabela tanıma işleme ile otonom sürüş üzerine yoğunlaşırmıştır.  Bu kapsamında aracın karşısına çı-

kacak levhalara göre davranması için levhaların tanınması ve sınıflandırılması yapılmıştır. Bu konuda 

kurallar kitapçığındaki dış ortam bozucu etkilerine rağmen levhaları tanımak için kendi aracımız bir 

kamera yerleştirdik ve KONYA ilini gezdik ve araç kameramızın hafıza kartına kayıt işlemi yaptık. 

Daha sonra şekil 6’da gösterildiği gibi tüm levhalara tek tek etiketlendi ve derin öğrenmeye sınıflan-

dırma girdisi olarak verildi. 32GB Hafızalı 8GB hafızalı NVIDIA QUADRO K5200 GPU ve 40 Çe-

kirdeğe sahip CPU bir sunucuda eğitim işlemi 506.000 iterasyonda ve 3 gün süre ile gerçekleştirildi. 

Elimizde verilerin az olması nedeni ile genel başarı %67’de kalmıştır. Bu kapsamda araç üzerinde 

kendi yapacağımız bir stereo görüntü alma sistemi olacaktır. Bu görüntü alma sistemi ile trafik levhası 

derin öğrenme yapmış algoritmamızda tanınacak ve kontrolcüye bir parametre olarak gönderilecektir.  

Şekil 8.1’de levhaların tanınması için yapılan levha işaretleme sisteminden bir örnek verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 8.1 Levhaların tanınması için yapılan levha işaretleme sisteminden bir örnek  

 

Otonom sürüş sistemi için yazılım mimarimiz 2 katmandan oluşmaktadır. Bunlar sürüş kontrol 

modülü ve sistem yönetim modülüdür. Sürüş kontrol modülümüz otonom aracımız için rehberlik, 

navigasyon ve kontrol algoritmalarının bir sistem modülüdür. Aracımızın güzergah izlemede tutum 

ve pozisyon belirlemek için durum tahmin edicileri içerecektir.  Tasarladığımız sürüş kontrol modülü 

şekil 8.2’de görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi bir tahminci bir veya daha fazla sensörlerden 

bilgi almaktadır. Bunlar enkoder, IMU, Şerit tanıma, akım, mesafe sensörlerinden gelen kesme bilgisi 

gibi girişleri alır, bunları birleştirir ve aracın anlık durumunu hesaplar. Örneğin IMU sensör 

verilerinden gelen verilerde aracın stabil bir durumda olup olmadığı denetlenir. 

 



39 

 

 
 

Şekil 8.2 Sürüş kontrol modülü 
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9. Güvenlik Önlemleri 

 

Üretim, testler ve yarış sırasında aracın kontrolden çıkması yahut beklenmeyen tüm durumlar için 

aracın sağ ve sol kenarlarındaki acil stop durdurma butonları kullanılacaktır. Bunun yanında aşırı 

akım çekme ve yanma durumlarına karşı 100-140A sigortalar kullanılacaktır. Bunun yanında aracın 

ön ve arka kısmında ultrasonik sensör ve alt çarpma (bumper) anahtarlar kullanılacaktır. Böylece 

çarpma anahtarı aktif hale geldiğinden sistemin enerjisi kesilerek araç duracaktır. Tüm bunların ya-

nında aracın uzaktan kumandasından durdurma modu da bulunacaktır. Haricen araç içinde ve ku-

manda yanında yangın tüpleri bulunacak ve olası durumlara karşı ilk müdahale de ekibimiz tarafından  

yapılacaktır. Şekil 9.1’de konrol ünitesi acil stop ve Araç içi acil stop ve yangın tüpü gösterilmektedir.  

Bunun yanında aracın dış kısmında dışarıdan erişilebilecek şekilde sağında ve solunda iki adet acil 

stop butonu bulunmaktadır. Şekil 9.2’de Araç üzeri acil stop butonu görülmektedir. 

 

Şekil 9.1 Konrol ünitesi acil stop ve Araç içi acil stop ve yangın tüpü 
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Şekil 9.2 Araç üzeri acil stop butonu 
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10. Test 

 

Yarışma kapsamında hazırlamakta olduğumuz araç için bir dizi sürüş, hareket, algılama, öğrenme 

testler yapmaktayız. Bu testler trafiğe kapalı alanlarda insan ve canlılara zarar vermeyecek şekilde 

yapılmaktadır.  

 

Başlıca testlerimiz şu şekilde olacaktır.  

 

Sürüş Testi: Otonom aracımızın elektrik tahriki ile sürülmesi ve elektik aksamında ki bağlantıların 

kontrolünün yanı sıra aracın yazılımsız sürücü ile yapacağı tüm manuel kontrollerin denetiminin ve 

testlerinin yapılma aşamasıdır. 

 

Hareket Testi: Otonom aracımızın hareketli aksamları ve tahrik sistemlerinin denetim ve  

testlerinin yapılma aşamasıdır. Bu aşamada motorlarımızın ileri geri hareketi ile motorların hız 

kontrolleri yapılmış ve istenilen düzeyde sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Algılama Testi: Otonom aracımızın kamera, lidar ve ultrasonik mesafe sensörleri ile yapacağı  

algılama, tanımlama ve tepki verme süreleri gibi değerlerin denetim ve testlerin yapılma aşamasıdır.  

 

Öğrenme Testleri: Derin öğrenme ile otonom aracımıza öğretmiş olduğumuz verilerin araç ile 

uygulamalı şekilde denetim ve testlerinin yapılma aşamasıdır. Bu aşamada trafik levhaları sisteme 

derin öğrenme ile öğretilmiştir. Burada levhaların uzaktan görüntülenmesine rağmen ve ışık etkisine 

ve öndeki araçların etkisine rağmen oldukça başarılı olduğu görülmektedir.  

 

Şerit Takip Testleri: Otonom aracımızın şerit tanıma ve takip sistemi için bir takım testler yapıl-

mıştır. Bu testler sonucunda şeridin doğru bir şekilde tanındığı görülmüştür.   

 

Otonom Testleri: Otonom aracımızın gerekli donanım ve yazılımlarının hazırlanması sonucunda 

tüm sistemin denetim ve testlerinin yapılma aşamasıdır. 

 

Haberleşme Testleri: Otonom aracımızın yer istasyonu ile haberleşmesi için XBee modüller kulla-

nılmıştır. Bu modüller ile yer istasonu arasında bilgi alışverişinin açık alanda 500m’ye kadar sorun-

suz olduğu görülmüştür.  

 

Güvenlik Testleri: Otonom aracımızın herhangi bir duruma karşı güvenli olabilmesi için acil stop 

durdurma ve güvenlik testleri durdurma işlemleri yapılarak gerçekleştirilmiştir.  
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