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ÖNSÖZ 

Otomotiv teknolojileri her geçen gün insanların artan ve değişen gereksinimlerini 
karşılamak için hızla gelişmektedir. Daha az yakıt tüketen daha güçlü motorlar, yolcu 
konforunu daha çok düşünen taşıtlar kadar günümüzde daha fazla aktif güvenlik 
sistemi ile donatılmış araçlarda kullanıcıların öncelikli tercih sebepleri arasına 
girmiştir. Aktif güvenlik sistemlerinin kazayı meydana gelmeden önlemede büyük 
ölçüde başarılı olmaları önemlerini arttırmıştır. Dünyada meydana gelen kazaların 
önemli bir yüzdesinin aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelmekte olması 
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GERÇEK ZAMANLI ŞERĐT TAKĐP DESTEĞĐ SĐSTEMĐNĐN 
GELĐŞTĐRĐLMESĐ 

ÖZET 

Bu çalışmada, geliştirme aşamasında otomatik kontrol ve mekatronik prensiplerini 
içinde barındıran, günümüz otomotiv endüstrisi tarafından aktif güvenlik sistemleri 
içerisindeki yerini önemli derecede arttırmakta olan şerit takip desteği sisteminin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda birinci bölümde şerit ihlali problemi hakkında bilgi verilmiş ve 
problemin tanımı yapılmıştır. Günümüze kadar yapılmış çalışmalar irdelenerek 
sistemin genel durumu belirlenmiştir. Çalışmanın kapsamı ve amacına bu bölümde 
yer verilmiştir. 

Đkinci bölümde, kontrolcü tasarımlarında ve benzetimlerinde referans oluşturan taşıt 
modelleri üzerinde durulmuştur. Tek izli araç modelinin hata bazlı şerit takip taşıt 
modeline yer verilmiştir. Yola göre yanal konum dinamiği bilgisini tekerlek dönme 
açısı ve yol geometrisi değişken parametreleri ile ifade eden bir doğrusal model 
oluşturulmuştur. Taşıtın yanal konum dinamiğinin yansıtıldığı doğrusal modelin 
doğrulanması, doğrusal olmayan gerçekçi CarMaker modeli kullanılarak yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde, doğrusal model kullanılarak sabit ve değişken hızlar için COMES 
aracı kullanılarak şerit takibi kontrolcüsü tasarımından detaylı olarak bahsedilmiştir. 
Değişken hızları sağlamak için basitleştirilmiş boyuna hız kontrolcüsü tasarlanmıştır. 

Dördüncü bölümde, geliştirilen kontrolcülerin çevrimdışı benzetimleri yapılarak 
performansları gözlenmiştir. 

Beşinci bölümde, gerçek bir araç uygulamasına geçilebilmesi için gerekli olan yanal 
taşıt konum bilgisinin kamera tabanlı görüntü işleme sistemi ile elde edilmesi 
anlatılmıştır. Görüntü sistemi ile elde edilen verinin şerit takibi kontrolcüsü 
tarafından kullanılabilmesi için yapılan iyileştirmelerden söz edilmiştir. 

Altıncı bölümde, donanım içeren çevrim içi benzetimler ve MEKAR taşıt 
benzetimcisinden bahsedilmiştir. Çevrimiçi şerit takip destek sistemi 
benzetimlerinde, taşıt benzetimcisinin kullanılabilmesi için benzetimci sisteminin 
donanımsal ve yazılımsal olarak oluşturulmasından bahsedilmiştir. Bu bölümde 
tasarlanan şerit takip sistemi kontrolcüleri için yapılan çevrimiçi benzetim 
sonuçlarına yer verilmiştir. 

Yedinci ve son bölümde, elde edilen sonuçlar tartışılmış, ileride yapılabilecek 
çalışmalar için fikirler ortaya atılmıştır.  
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DEVELOPMENT OF A REAL TIME LANE KEEPING ASSISTANCE 
SYSTEM 

SUMMARY 

In this thesis, development of a lane keeping assistance system, which contains 
control and mechatronics principles during development progress, is discussed as an 
important topic of automotive active safety systems.  

In the first chapter a brief description of the lane departure problem and researches 
made on this area are given, and then scope and purpose of this work is stated 

In the second chapter vehicle models which are reference models for designing 
controllers and simulations, are discussed. A dynamic model in terms of error is 
introduced from the literature. Forth order linear dynamic model consisting of a 
combination of lateral displacement and orientation error is produced in order to 
design a lane keeping controller. A parameter estimation study is done by using the 
Carmaker software as the generator of actual vehicle data. 

In the third chapter linear model is used to design lane keeping controllers. Two 
different classical controllers are designed using features of COMES toolbox. 
Controllers are designed for constant and variable vehicle speeds. A longitudinal 
vehicle speed controller is designed to achieve desired vehicle speed variations. 

In the forth chapter offline simulations are done for checking controllers 
performance. 

In the fifth chapter vision based lane detection system is introduced to get lateral 
displacement information of vehicle as in the reality. Product of image processing 
algorithm is filtered to use it as a controller input. 

In the sixth chapter real time hardware in the loop simulations are done by using 
MEKAR vehicle simulator. Hardware and software chances are implemented to the 
Simulator to simulate lane keeping assistance system features. Results of HIL 
simulations are given in the chapter. 

In the seventh and the last chapter, the results of the study are discussed and as a 
progress of this study future works are recommended. 
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1.  GĐRĐŞ 

Bu bölümde önce tez çalışmasını belirleyen konular hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Konunun önemi, daha önce yapılan araştırmalar ortaya konarak 

belirtilmiştir. Bunun yanında bu konuda tez çalışması yapılmasıyla amaçlanan 

durumlar açıklanmıştır. Tez çalışmasında bahsi geçen konularla ilgili literatür 

araştırması sonuçları verilmiştir. Son olarak tezin kapsamı kısmında, tezin içeriğini 

oluşturan bölümlerde nelerin anlatıldığı genel olarak ifade edilmiştir. 

1.1 Problemin Tanımı 

Aracın bulunduğu şeritten başka bir şeride taşması veya yoldan tamamı ile çıkması 

sonucu oluşan kazalar ölümle sonuçlanma riski çok yüksek olan kazalardır.[1-2] 

Yine bu kaza türü tüm kaza türleri arasında geniş bir paya sahiptir. ERSO verilerine 

göre 2008 yılında 40000’e yakın kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 1.000.000 kaza 

meydana gelmiştir. Bu kazaların %15 in den fazlası sürücünün yorgun ve dikkatsiz 

olmasından kaynaklanmıştır. Çoğu zaman sürücü uykuya dalmakta, araç şeritten 

ayrılmakta ve kaza meydana gelmektedir. Şerit takip destek sistemi böyle bir 

durumda aracın direksiyon kontrolünü ele alarak aracı bulunduğu şeritte tutmakta ve 

şerit boyunca aracın yola devam etmesini sağlamaktadır.  

eSafety Forum’un Almanya için yapıtığı bir araştırmaya göre [3] şerit takip desteği 

sistemlerinin yolcu araçlarında %70 oranında kullanılmaya başlanması ile birlikte 

yorgunluk nedeniyle meydana gelen kazaların %50 sinin olumlu yönde etkileneceği 

sonucu çıkarılmıştır. Bu sayı yorgunluk nedeniyle meydana gelebilecek olan kazaları 

%35 oranında azalmasına ve bunun tüm kaza türlerinin %2.9 oranında düşmesine 

neden olabileceği düşünülmektedir. EUICI raporuna göre [4] şerit takip desteği 

sistemleri hali hazırda 2010 yılı içerisinde 1500 kazayı önleme potansiyeline sahiptir.  
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Sürücünün dikkatinin dağılması ise trafik kazalarının nedenleri arasında önemli bir 

yere sahiptir. NHTSA verilerine göre kazaların %25’inde, bir şekilde dikkat 

dağılması etkili bir faktördür.[8] Dikkat dağılması günümüz teknolojik gelişmeleriyle 

beraber hızla artmaktadır Araç içinde kullanılan telefon, ses sistemi, görüntü 

sistemleri, GPS sistemi gibi uygulamalar sürücünün dikkatini dağıtmaktadır. Bir çok 

ülke düzenlemeler ile bu gibi cihazların kullanımını kısıtlamaya çalışmaktadır. [12] 

Otonom yer taşıtları ya da sürücüsüz taşıtların gerçek dünyada başarılı bir şekilde 

çalışabilmeleri için, sensörler yardımı ile elde edilen konum bilgisinin direksiyon 

kontrolcüsü ve hız kontrolcüsü yardımı ile yorumlanmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.[13] Bu durumda da şerit takibi kontrolcüsü başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır.  

1.2 Günümüze Kadar Yapılmış Çalışmalar 

Son 15 yıldır birçok üniversite araştırma grubu şerit takibi sistemleri üzerine 

çalışmalar yapmıştır. California PATH araştırmacıları otoyol üzerinde şeridin orta 

noktasına yerleştirilmiş silindirik mıknatıslar yardımı ile çalışan bir şerit takibi 

kontrolcüsü geliştirmişlerdir.[14] Bu yöntem 2008 yılında Đstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından hayata geçirilen toplu taşıma projesi Metrobüs yolunda da 

kullanılmış fakat ITS otobüsler bu sistemi faal olarak kullanmamaktadırlar. Bu 

yöntemde yola döşenmiş manyetik silindirler otobüs tarafından algılanmakta ve 

yanal konumun bulunmasında kullanılmaktadırlar.  

Carnegie Mellon [15] araştırma grubu ve Berkeley araştırma grubu [16] yanal araç 

pozisyonunu görüntü tabanlı bir sistem ile elde ederek şerit takip sistemini 

kurmuşlardır. Minesota Üniversitesinde yapılan araştırmalarda ise GPS sistemi 

kullanılarak yanal pozisyon hatası elde edilmiş ve şerit takibi sisteminde 

kullanılmıştır. 
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1990 ların sonlarında üniversitelerde yapılan bu araştırmalar 2000 li yılların başından 

itibaren birçok otomotiv üreticisi tarafından geliştirilip kullanıcılara sunulmaya 

başlanmıştır. Otomotiv üreticileri tarafından iki farklı şerit takip destek sistemi 

yöntemi belirlenmiştir. Bunlardan biri sürücüyü araç şeritten ayrılıyorsa sesli, görsel 

ve titreşim yardımı ile uyarma diğeri ise sürücü uyarıldığı halde yinede bir tepki 

vermiyorsa kontrolü otomatik bir sisteme devredip aracın kendi şeridinde yol 

almasını sağlama felsefesi üzerine kurulmuştur. Genel olarak bakıldığında Avrupalı 

üreticiler sürücünün sadece uyarılması gerektiğini savunmakta Amerika ve Asyalı 

otomotiv üreticileri ise sürücü tepkisiz ise otomatik sistemin kontrolü devralması 

fikrini benimsemektedirler. 

Nissan Motor firması bu anlamda öncü olup 2001 yılından itibaren araçlarında 

LKS[17] sistemini sunmaya başlamışlardır. Önceleri sadece uyarı sisteminden oluşan 

bu sistem günümüzde yenilenmiş ve araç denge kontrol sistemi ile birlikte ortak 

çalışarak sürücünün şeritte kalmasını ilgili tekerleklere fren uygulayarak 

gerçekleştirmektedir. 

Toyota firması[18] da bu sistemi 2002 yılından bu yana çeşitli modellerinde 

kullanmaktadır. Sistem en başından beri görüntü tabanlı olarak çalışmakla birlikte 

önceleri direksiyona uygulanan küçük torklarla yapılan düzeltme işlemi EPS ile 

birleştirilmiş ve araca şeritte kalması için dönme etkisi verilmesi imkânı getirilmiştir. 

Sistem direksiyon torkunu sürücünün ani manevra yapamaması için kontrollü 

tutmaktadır. 

Honda firması[19] LKAS sistemlerini 2003 yılında piyasaya sürmüş ve %80 

direksiyon torkuna kadar sisteme etki ederek aracı özellikle otoyollarda şeritte 

tutmaktadır. Böylece otoyollarda sürüş esnasında sürücünün araç üzerindeki 

direksiyon etkisi en aza indirilmek istenmiştir. Kamera tabanlı bir sistem aracınızın 

hangi şeritte olduğunu tespit edip bulunduğunuz şeridin eğrilik yarıçapı, savrulma 

açısı ve hız değerlerini hesaplayarak gerekli olan direksiyon açısı girişini 

hesaplamaktadır. 



 
4 

Citroen firması[20] 2005 yılında Avrupa’da bu alanda öncü olmuştur. Koltuklara 

yerleştirilmiş küçük titreşim motorları ile sürücü şerit ihlali yaptığında 

uyarılmaktadır. Sistem kızılötesi teknolojisini ilk kullanan sistem olma özelliğini de 

taşımaktadır. Bu sistem ile tampona yerleştirilmiş ışık diyotları şerit çizgisini 

algılayarak kontrolcüye konum bilgisini iletmektedir. 

Audi, BMW, Volvo, Mercedes gibi üreticiler aracın kontrolünü tamamen 

kontrolcüye devreden sistemler yerine sürücüyü en fazla derecede önceden 

uyarabilecek sistemler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Mobileye[21] firması hem 

otomotiv üreticilerine hem de kullanıcılara sonradan ekleyebilecekleri şerit takip 

uyarı desteği çözümleri sunmaktadır. Bunun dışında hemen hemen her otomotiv 

firmasının birbirine benzer şerit takibi destek sistemleri mevcuttur. 

Şerit takibi kontrolcüsü tasarlanırken gerekli olan taşıt modelleri incelendiğinde hızlı, 

basit ve dinamiği başarılı bir şekilde yansıtan ilk olarak 1940 yılında Riekert ve 

Schunk [9]tarafından oluşturulan tek izli araç modeli üzerinden türetilen modeller 

kullanılmıştır. [22] dördüncü dereceden tek izli modeli beşinci dereceden bir modele 

türeterek direksiyon açısını bir durum değişkeni haline getirmiş ve savrulma açısını 

bir kazanç ile kontrol edebilir duruma getirmiştir. Bu model kullanılarak [22] de 

doğrusal bir kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Bir ivme ölçer yardımı ile ölçülebilecek 

olan savrulma açısı ek olarak geri beslenilerek sistem belirsiz parametrelere karşı 

daha az bağımlı hale getirilmiştir. Parametre uzayı yaklaşımı kullanılarak sabit 

kazançlı bir kontrolcü tasarımı yapılmıştır. [23] de ise aynı model doğrusal olmayan 

kayma modu kontrolcüsü ile tekrar kontrol edilmiştir. [24] aynı problemi iki 

serbestlik dereceli add-on kontrolcü kullanarak bozucu etki gözetleyicisi tasarlayarak 

geliştirmiştir. 

Bu çalışmada [14] tarafından ortaya atılan hata bazlı dört serbestlik dereceli taşıt 

modeli kullanılarak kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Kontrolcü tasarımları COMES 

[6][7] kullanılarak değişken hızlarda her bir hız için tasarlanan kontrolcü parametre 

uzayının kesiştirilmesi yöntemi ile elde edilmiştir. Tüm hızlar için dayanıklı bir 

şekilde çalışan kesişim kontrolcü parametre uzayından seçilen sabit kazançlı 

kontrolcüler denenmiştir.  
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Benzer modeller kullanılarak [27] de SITO bir sistem kontrolcüsü geliştirmiş. [28] 

uyarlanabilir bir kontrolcü tasarımını sisteme uygulamıştır. Aynı zamanda gömülü 

klasik kontrolcülerde şerit takibi kontrolcü tasarımında kullanılmıştır. [29] gömülü 

iki adet klasik kontrolcü ile bozucu etkiyi geri çevirme ve parametre bağımsızlığı 

çalışmaları yapılmıştır.  

Kontrolcülerin gerek duyduğu yola göre araç yanal konum bilgisi literatürde çeşitli 

şekillerde elde edilmiştir. Kamera tabanlı görüntü işleme sistemleri bilgisayar 

teknolojisinde işlemci hızlarının artması ile birlikte popülerliğini arttırmıştır. Bu 

çalışmada [30] yazarın ortak çalışmalar yaptığı kamera tabanlı görüntü işleme 

sistemi kullanılarak elde edilen yanal araç konum bilgisi kullanılmıştır.  

Şerit takibi kontrolcüsünün sınanması aşamasında yüksek serbestlik dereceli ve 

yüksek güvenilirlikli CarMaker [34] yazılımı kullanılmıştır. Çevrim içi benzetimler 

gerçeğe yakın CarMaker modeli kullanılarak MEKAR taşıt benzetimcisinde 

sınanmıştır. Literatürde benzer CarSim yazılımı kullanılarak yapılmış olan çalışmalar 

önemli miktarda yerini almıştır. 

Bu çalışmada değişken hızlar için tasarlanan şerit takip desteği kontrolcüsünün 

sınanmasında kullanılmak üzere boyuna hız kontrolcüsü tasarımından da 

bahsedilmiştir. Literature bakıldığında boyuna hız kontrolcüsünün özellikle otomotiv 

sektöründe standart bir donanım haline gelmesiyle büyük ölçüde önemli bir 

uygulama olduğu görülmektedir. Basit hız kontrolcülerinin yanında ACC 

uygulamaları özellikle önem kazanmıştır. [38] de kayma modlu kontrolcü tasarımı 

yapılarak konvoy içerisindeki araçların boyuna hız kontrolü sisteminden 

bahsedilmektedir. Konvoy içerisindeki araçların yanal konum ve boyuna hızlarının 

beraber incelendikleri çalışmalarda[39] literatürde farklı kontrolcü sistemlerinin 

taşıtlarda beraber uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. 

1.3 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmada sürücünün aracı şeridinde tutamaması sonucu meydana gelen kazaların 

engellenmesinde, sürücüye uzun yolculuklarda konfor açısından destek sağlayacak 

yada tamamen otomatik ITS taşıtlarında kullanılabilecek bir şerit takip desteği 

sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Buna göre ikinci bölümde, aracın yakın gelecekteki dinamiğini öngörmek amacıyla 

yanal konum ve savrulma hızı dinamiğini birlikte içeren doğrusal araç modeli 

oluşturularak bu doğrusal model ile birlikte kullanılan ve gerçek araç dinamiğini 

yansıttığı varsayılan CarMaker modelinden bahsedilmiştir. Bu iki model arasında 

parametre tahmin çalışması yapılarak doğrulama sağlanmıştır. Üçüncü bölümde 

doğrusal model kullanılarak kontrolcüler tasarlanmıştır. Kontrolcü tasarımı ile 

minimum hatanın yanında sürüş konforu ve emniyetide göz önünde 

bulundurulmuştur. Gerçek araç uygulamasına en fazla yaklaşabilmek adına kamera 

tabanlı görüntü işleme sistemiyle kontrolcü için gerekli olan konum bilgisinin elde 

edilmesi hakkında bilgi verilmiştir. Tasarlanan şerit takip destek sistemi kontrolcüleri 

çevrimdışı ve çevrimiçi benzetimlerle sınanmıştır. Son bölümde elde edilen sonuçlar 

tartışılmış ve ileride yapılabilecek çalışmalar göz önünde bulundurularak öneriler ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. 
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2.  KULLANILAN TAŞIT MODELLERĐ  

Şerit takibi kontrolcüsü tasarlanmadan önce bu bölümde bu çalışmada kullanılan taşıt 

modellerinden kısaca bahsedilmiştir. Tek izli doğrusal şerit takip sistemi araç modeli 

kontrolcü tasarlanmasında kullanılmıştır. Yüksek serbestlik dereceli ve yüksek 

güvenilirlikli CarMaker taşıt modeli ise tasarlanan kontrolcülerin sınanmasında 

kullanılmıştır. 

2.1 Tek Đzli Yanal Araç Dinamiği Modeli 

Tek izli taşıt modeli ilk olarak 1940 yılında Riekert ve Schunk tarafından 

kullanılmıştır [9]. Literatürde bu model için bisiklet modeli ifadesi de 

kullanılmaktadır. Genel olarak tek izli taşıt modeli, ön ve arka tekerleklerin araç 

ekseni boyunca birer tekerlekle ifade edilecek şekilde indirgenmesiyle elde 

edilmektedir. Şekil 2.1’de tek izli taşıt modelinin kinematik diyagramı, Çizelge 

2.1’de ise bu modele ait temel parametreler görülmektedir.  Taşıtın dönme hareketi 

(x ekseni etrafındaki açısal dönmesi), yunuslama hareketi (y ekseni etrafındaki açısal 

dönmesi) ve tekerleklere boylamsal yönde etki eden kuvvetlerin sıfır olduğu modelde 

varsayılmaktadır [10]. Tek izli taşıt modeli 0.3 – 0.4 g yanal ivme değerlerine kadar 

yanal taşıt dinamiğini oldukça iyi yansıtmaktadır. 

 

Şekil 2.1 : Tek izli taşıt modelinin kinematik diyagramı. 
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Çizelge 2.1 : Taşıt modeline ait temel parametreler. 

Sembol Tanım Birim 
,r ψ&  Savrulma açısal hızı rad/s 
   

β  Şasi (taşıt) yana kayma açısı  rad 
   

V  Ağırlık merkezindeki taşıt hızı  m/s 
   

f
α  (

rα ) Ön (arka) tekerlek yana kayma açısı rad 

   

f
δ  Ön tekerleklerdeki dönüş açısı rad 

   

f
Cα

 (
r

C
α

) Ön (arka) tekerleklerdeki nominal dönüş sertliği N/rad 

   

m  Taşıt kütlesi kg 
   

zI  z eksenine göre taşıtın atalet momenti  Nm 
   

fl (
r

l ) Ön (arka) aks – ağırlık merkezi mesafesi m 
   

R  Dinamik tekerlek yarıçapı m 

 

Yüksek hızlarda, her bir tekerlekteki hız vektörünün tekerlekle aynı yönde olması 

varsayımı yapılamaz. Bu durumda kinematik model yerine yanal araç hareketleri için 

dinamik bir modelin oluşturulması gerekir. Şekil 2.1 de iki serbestlik dereceli bisiklet 

modeli görülmektedir. Bu modelde iki serbestlik derecesi araç yanal pozisyonu y  ve 

araç savrulma açısı ψ  ile ifade edilmektedir. Araç yanal pozisyonu, aracın yanal 

ekseni boyunca aracın dönme orta noktası O ya kadar olan kısmında ölçülür. Araç 

savrulma açısı ψ  global X eksenine göre ölçülür. V ağırlık merkezindeki araç hızını 

belirtmektedir. 

Newton’un hareketin ikinci yasası y ekseni boyunca uygulanırsa[14] , 

 
y yf yrma F F= +  (2.1) 
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ya  aracın ağırlık merkezindeki y ekseni boyunca oluşan ivmeyi temsil eder ve y 

ekseni boyunca hareketten dolayı oluşan y&&  ivmesi ve merkezcil 
x

V ψ&  ivmesinden 

oluşur. 

y x
a y V ψ= + &&&  (2.2) 

2.1 ve 2.2 numaralı denklemler birleştirilir ise:  

( )
x yf yr

m y V F Fψ+ = +&&&  (2.3) 

Savrulma dinamiği denklemi için z eksenindeki moment dengesi etkir. 

yrryffz
FlFlrI −=&  (2.4) 

Yanal tekerlek kuvvetleri yfF ve yrF  nin modellenmesi için  küçük kayma açılarında 

yanal tekerlek kuvvetleri kayma açısı ile orantılıdır varsayımı yapılabilir. Tekerleğin 

kayma açısı, tekerleğin dönme vektörü ile tekerleğin hız vektörü arasındaki açı 

olarak tanımlanır.  

 

Şekil 2.2 : Tekerlek kayma açısı [5] 

Ön tekerleğin kayma açısı 

vff
θδα −=  (2.5) 
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Burada 
vfθ  aracın hız vektörünün boyuna eksen ile yaptığı açıyı ve δ  ise ön 

tekerlerdeki dönüş açısıdır. Arka kayma açısı arka tekerleklerde dönme olmadığı için 

basitçe aşağıdaki gibi verilebilir. 

r vr
a θ= −  (2.6) 

Ön tekerlekler için yanal tekerlek kuvveti  

2 ( )yf f vfF Cα δ θ= −  (2.7) 

Burada 
fCα  tek bir ön tekerlekteki nominal dönüş sertliğini verir. Burada her iki ön 

tekerleği ifade edebilmek için iki ile çarpılmaktadır. 

Aynı şekilde arka tekerlekler için yanal tekerlek kuvveti 

2 ( )yr r vrF Cα θ= −  (2.8) 

vr
θ ve vfθ  yi hesaplamak için  

tan( ) y f

vf

x

V l

V

ψ
θ

+
=

&
 (2.9) 

tan( ) y r

vr

x

V l

V

ψ
θ

−
=

&
 (2.10) 

Đlişkileri kurulabilir. Küçük açılar varsayımını kullanarak ve 
yV y= &  eşitliği 

kullanılarak bu denklemleri sadeleştirebiliriz. 

y f

vf

x

V l

V

ψ
θ

+
=

&
 (2.11) 

y r

vr

x

V l

V

ψ
θ

−
=

&
 (2.12) 
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(2.5), (2.6), (2.11) ve (2.12) denklemleri (2.3) ve (2.4) denklemleri içine yazılarak 

durum uzayı modeli yazılabilir. 

1 2 1

3 4 2

0 1 0 0 0

0 0

0 0 0 1 0

0 0

y y

a a by yd

dt

a a b

δ
ψ ψ

ψ ψ

      
      
      = +
      
      

      

& &

& &

 (2.13) 

1 2

3 4

0 1 0 0

0 0

0 0 0 1

0 0

a a
A

a a

 
 
 =
 
 
 

 1

2

0

0

b
B

b

 
 
 =
 
 
 

 

1

2( )f r

x

C C
a

mV

α α− +
=  2

2 2f f r r

x

x

C l C l
a V

mV

α α−
= − −  

3

2( )f f r r

z x

C l C l
a

I V

α α−
= −  

2 2

4

2( )
f f r r

z x

C l C l
a

I V

α α+
= −  

1

2
f

C
b

m

α=  2

2 f f

z

l C
b

I

α=  

Bu durum uzay modeli tekerlek dönüş açısı ile yanal yer değiştirme ve savrulma 

açısının nasıl değiştiği hakkında gerekli bilgileri vermektedir. Bu modele yol eğim 

açısını da katmak mümkündür. Bu durumda Newton’un hareketin 2. Kanunu tekrar 

uygulanıp denklemler revize edilebilir. 

( )
yf yr bank

m y V F F Fψ+ = + +&&&  (2.14) 

sin( )
bank

F mg φ=  (2.15) 

Yol eğim açısı φ  savrulma dinamiğini çok etkilememektedir. Aynı zamanda 

simulasyon kolaylığı için bu çalışmada yol eğim açısı sıfır olarak alınmıştır. 
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2.2 Hata Bazlı Tek Đzli Araç Dinamiği Modeli 

Otomatik şerit takibi için dönüş açısı kontrolcüsü tasarlanmak istendiğinde, durum 

değişkenleri pozisyon ve oryantasyon hataları olan bir araç dinamiği modeli 

oluşturmak daha faydalıdır. Bu durumda yanal tek izli araç dinamiği modeli tekrar 

değişken tanımlamaları yapılarak uyarlanabilir. Hata değişkeni ye  şeridin orta 

noktasının aracın ağırlık merkezine olan uzaklığını ifade ederken, eψ  hata değişkeni 

ise aracın oryantasyon hatasını ifade eder. 

 

Şekil 2.3 : Aracın yola göre konum koordinatları [5] 

Aracın sabit 
xV  hızı ile sabit R yarıçaplı bir yolda hareket halinde olduğu kabul 

edilirse ve R yarıçapının küçük açıları elemeye yetecek kadar büyük olduğu 

varsayılırsa, aracın istenilen dönme miktarındaki değişim savrulma açısal hızı olarak 

ifade edilebilir. 

x
des

V

R
ψ =&  (2.16) 

Đstenilen araç ivmesi de bu formülden yararlanılarak oluşturulur. 

2
x

x des

V
V

R
ψ= &  (2.17) 

ye&&  ve eψ  [14] şu şekilde ifade edilebilir.  
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2

( ) ( )x
y x x des

V
e y V y V

R
ψ ψ ψ= + − = + −& & &&& && &&  (2.18) 

des
eψ ψ ψ= −  (2.19) 

Buradan (2.18) denkleminin integrali alınarak 
y

e&  elde edilebilir. 

( )
y x des

e y V ψ ψ= + −& &  (2.20) 

(2.18) ve (2.19) denklemlerini (2.3), (2.4) denklemleri içine yazarak şu denklemleri 

oluşturabiliriz. 

2( )
2( )

2( ) 2( )
2

f r

y y f r

x

f f r r f f r r

des f

x x

C C
me e e C C

V

C l C l C l C l
e C

V V

α α

ψ α α

α α α α

ψ αψ δ

+ 
= − + + 

 

− −   
+ − + − +   

   

&& &

&&

 (2.21) 

 

2 2

2( )
2 ( ) 2( )

2( ) 2( )

f f r r

z f f r y f f r r

x

f f r r f f r r

z des

x x

C l C l
I e C l l e e C l C l

V

C l C l C l C l
e I

V V

α α

ψ α ψ α α

α α α α

ψ

δ

ψ

− 
 = + + − + −   

 

 + − 
+ − − −       

& &

&&&

 (2.22) 

Hata değişkenli durum uzay modeli bu denklemlerden şu şekilde elde edilir. 

11 12 13 11 12

21 22 23 21 22

0 1 0 0 0 0

0

0 0 0 1 0 0

0

y y

y y

ref

e e

e ea a a b bd

e edt

e ea a a b b

ψ ψ

ψ ψ

δ

ρ

      
              = +                
         

& &

& &

 (2.23) 
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11

2( )f r

x

C C
a

mV

α α− −
=  12

2( )f rC C
a

m

α α+
=  13

2( )f f r r

x

C l C l
a

mV

α α− +
=  

21

2( )f f r r

z x

C l C l
a

I V

α α− +
=  22

2( )f f r r

z

C l C l
a

I

α α−
=  

2 2

23

2( )f f r r

z x

C l C l
a

I V

α α− −
=  

11

2 fC
b

m

α
=  2

12

2( )f f r r

x

C l C l
b V

m

α α− +
= −  

21

2 f f

z

l C
b

I

α=  
2 2

22

2( )f f r r

z

C l C l
b

I

α α− −
=  

1
ref

R
ρ =   

2.3 CarMaker Taşıt Modeli 

Otomatik şerit takibi için geliştirilen doğrusal modelde tasarlanan kontrolcünün 

simulasyon çalışmalarında kullanılması için gerekli olan gerçeğe çok yakın araç 

dinamiği davranışını elde etmek amacıyla bir taşıt dinamiği ticari simulasyon 

yazılımı olan CarMaker [34] kullanılmıştır. CarMaker yüksek serbestlik dereceli 

yüksek güvenilirlikli ve gerçekçi taşıt modelleri içeren ticari bir yazılımdır. 

CarMaker içerdiği gerçekçi araç modelleri sayesinde pek çok ticari firma üniversite 

ve araştırma merkezi tarafından kullanılmaktadır. Sanal test sürüşü esnasında 

CarMaker 600 den fazla parametrenin değişiminin gözlenmesine imkan vermektedir.  
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Şekil 2.4 : CarMaker yazılımının arayüzü 

Yazılım araç, sürücü, lastik, yol, trafik ve çevre şartları etkileşimini detaylı alt 

sistemler ve komponentlerle simule edebilir. Söz konusu herhangi bir alt sistemin 

yerini gerçek donanımlar ya da kullanıcı tarafından yazılmış algoritma modülleri 

alabilir. Yazılım genel olarak sanal araç ortamı ve kullanıcı ara yüzü bileşenlerinden 

oluşur (Şekil 2.4).  

Sanal araç ortamı sanal araçtan, sanal yoldan ve sanal sürücüden oluşmaktadır. Sanal 

araç gerçek bir aracın davranışları ile örtüşen bilgisayar model gösterimidir. Sanal 

araç modelleri, basit motor dinamiği, tekerlek dinamiği, direksiyon sistemi dinamiği, 

boyuna ve yanal taşıt dinamiği modelleri içermektedir. Sanal taşıt, taşıtın hareket 

denklemlerini ve kinematiğini belirten matematiksel modelleri içermektedir. Bu 

matematiksel model seçilen taşıtla ilgili parametreler kullanılarak parametrik halde 

çalıştırılmaktadır. Sanal taşıt, aktarma organları, tekerlekler, taşıt şasisi, frenler gibi 

tüm alt bölümleri içermektedir. Sanal yol, gerçek bir yolun veya test için özel olarak 

oluşturulmuş bir pistin sayısallaştırılmış ya da bilgisayarda modellenmiş temsilidir. 

Sanal sürücü gerçek bir sürücünün davranışlarını benzeten algoritmadır. Direksiyon 

manevrası, fren, gaz ve debriyaja basma ve vites değiştirme gibi gerçek bir sürücü 

tarafından kontrol edilen her şey sanal sürücü tarafından gerçekleştirilmektedir.  
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Kullanıcı ara yüzü ise sanal araç ortamına görsel ara birim oluşturan tüm araçları 

içermektedir. Bu araçlar, simulasyonun başlatılıp durdurulması, sürüş manevralarının 

tanımlanması, araç parametrelerinin girilmesi, sonuçların gösterimiv.b. işlemleri 

içerir. 

CarMaker programı, Matlab/Simulink tabanlı çalışan bir programdır. Programa ait 

modeller Simulink blokları kullanılarak oluşturulmuştur. Böylece kullanıcı kendi 

tasarımı olan kontrolcüleri, filitreleri, tahmincileri yüksek gerçeklikteki CarMaker 

modellerinde, gerçek taşıt testlerine geçmeden önce deneme fırsatı bulur. CarMaker 

programında çeşitli markalarda ve çeşitli büyüklükteki araçlara ait hazır taşıt 

parametreleri olduğu gibi program yardımıyla yeni taşıtlarda oluşturulabilmektedir. 

Doğrusal modelde kullanılan araç parametreleri CarMaker içinde var olan temel araç 

parametrelerinden alınmıştır. Otomatik şerit kontrolcüsü farklı R yarıçaplı yol 

parçaları içeren sanal yollarda test edilmiştir. Sanal sürücü davranışları oluşturulan 

boyuna ve yanal kontrolcüler nedeniyle devre dışı bırakılmıştır. Gaz ve fren kontrolü 

araç hızı kontrolcüsü yardımıyla direksiyon manevra kontrolü ise otomatik şerit 

takibi kontrolcüsü sayesinde sağlanmıştır. 

 

Şekil 2.5 : CarMaker programı Simulink blokları ve kullanıcının eklediği 
kontrolcü blokları 
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Çalışmada var olan donanım içeren benzetimlerde ise CarMaker/HIL programı 

kullanılmıştır. Bu CarMaker versiyonu sayesinde taşıt modelleri gerçek zamanlı 

olarak dışarıdan donanım ve insan müdahalesine uygun bir şekilde çalıştırılabilir. 

CarMaker/HIL ile dSpace sistemleri uyumlu halde çalıştırılarak taşıt simulatörü 

oluşturulmuştur. CarMaker programı, dSpace donanımı ve görüntü alma ve işleme 

donanım ve algoritmaları bir arada kullanılarak taşıt simülatöründe gerçek zamanlı 

donanım içeren benzetimler yapılmıştır.  

2.4 Doğrusal Araç Modelinin Doğrulanması 

Otomatik şerit takibi kontrolcüsü 2.23 de görülen basit doğrusal model kullanılarak 

tasarlanacaktır. Daha sonra tasarlanan otomatik şerit takibi kontrolcüsü yüksek 

güvenilirlikli Carmaker modelinde ve CarMaker/HIL-dSpace içeren gerçek zamanlı 

taşıt benzetimcisinde denenecektir. Doğrusal modelde kullanılan taşıt parametreleri 

CarMaker’dan alınmıştır. Fakat CarMaker doğrusal model için gerekli olan tüm 

parametreleri tam olarak vermemektedir. Bunun en büyük nedeni CarMaker da var 

olan taşıtların üreticilerinin taşıtla ilgili bazı bilgileri gizli tutmak istemeleri veya 

farklı tekerlek dinamiği kullanımı dolayısıyla oluşan farklılıklardır. Çizelge 2.2’de 

CarMaker’dan elde edilebilen parametre değerleri verilmiştir. 

Çizelge 2.2 : CarMaker’da kullanılan aracın parametre değerleri 

Sembol Tanım Birim 

f
Cα  Ön tekerleklerdeki nominal dönüş sertliği 42120 N/rad 

   

r
Cα  

Arka tekerleklerdeki nominal dönüş sertliği 47600 N/rad 

   

s
l  ağırlık merkezi ile sensorun ölçüm noktası mesafe 2 m 

   
m  Taşıt kütlesi 1400 Kg 

   
J  z eksenine göre taşıtın atalet momenti  1700 Nm 
   

fl  Ön aks – ağırlık merkezi mesafesi 1.108 m 
   

r
l  Arka aks – ağırlık merkezi mesafesi 1.42 m 
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Bu nedenle basit doğrusal tek izli taşıt modeli dinamiğini içeren dördüncü derece 

modelin dinamiği , yüksek güvenilirlikli CarMaker modelinin dinamiğine mümkün 

olduğunca çok benzemelidir. Doğrulama için bir parametre tahmin çalışması 

yapılmıştır  

Parametre tahmin çalışması doğrusal tek izli araç modelinin durum uzay 

değişkenlerinin tekerlek dönme açısı girişine gösterdiği değişim gözlenerek 

yapılmıştır. Doğrusal tek izli taşıt modelinin durum değişkenleri olan savrulma hızı 

ψ&  ve yanal yer değiştirme y  doğrusal tek izli taşıt modeline ve CarMaker modeline 

aynı tekerlek dönme açısı girişi verilerek gözlenmiştir. 

Tekerlek dönme açısı ile yanal yer değiştirme arasındaki transfer fonksiyonu elde 

edilebilir. 
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Tekerlek dönme açısı ile savrulma hızı arasındaki transfer fonksiyonu da aynı şekilde 

elde edilebilir. 
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Her iki araç modelinin aynı tekerlek dönme açısı girişine aynı yanal yer değiştirme 

ve aynı savrulma açısı değeri çıkışını vermesi önermesi kullanılarak modellerde 

farklı çıkış değerlerine neden olan belirsiz parametrelerin tahmini yöntemi kullanılır. 

CarMaker programında var olan temel aracın ön ve arka aks ağırlık merkezi 

uzaklıkları, araç ağırlığı, aracın ataleti gibi parametreler aynen doğrusal tek izli araç 

modelinde de kullanılır. CarMaker araç modelinde var olmayan ön ve arka 

tekerlekler nominal dönüş sertlikleri için [24] değerleri ilk değer olarak kullanılır. 
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Şekil 2.6 : Parametre tahmini çalışmasının genel şeması 

Modeller arasında farkı yaratan ikinci bir parametre ise doğrusal tek izli araç 

modelinde tekerlek dönme açısı giriş olarak sistemde yer almakta iken CarMaker 

araç modeli direksiyon dönme açısını giriş olarak almaktadır. Direksiyon ile 

tekerlekler arasında universal bağlantı noktaları, sonsuz vida sistemi ve direksiyon 

dişlisi kutusu bulunmaktadır. δ  tekerlek dönme açısı ile ξ  direksiyon dönme açısı 

arasında bir K direksiyon oranı bulunmaktadır. 

Kξ δ=  (2.26) 

Günümüz taşıtlarında araç hızı ve tekerlek kuvvetlerine göre değişen değişken oranlı 

direksiyon tekerlek oranı kullanılmaktadır. Bu nedenle de CarMaker da değişken 

oran kullanılmaktadır. Doğrusal tek izli araç modeli ile CarMaker araç modelinin 

aynı sonuçlar verebilmesi için K direksiyon oranının da parametre tahmini ile 

belirlenmesi gerekir. Bu parametre tahminleri Matlab/Simulink de bulunan Simulink 

Parameter Estimation aracı kullanılarak yapılmıştır. 
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Şekil 2.7 : Farklı direksiyon açısı girişleri için taşıt modellerinin savrulma 
hızları 

Şekil 2.7’de farklı direksiyon açısı değerleri için CarMaker ve doğrusal modelin 

savrulma açısı cevapları görülmektedir. Doğrusal modelin savrulma hızı dinamiğini 

CarMaker modeline yakın bir şekilde yansıtığı görülmektedir. Aşağıda görülmekte 

olan şekil 2.8’de farklı direksiyon açısı değerleri için Carmaker ve doğrusal modelin 

yanal yer değiştirme cevapları görülmektedir. Uygulanan direksiyon açısı basamak 

giriş şeklinde uygulanmaktadır ve araç hızı sabit tutulmuştur. Şekil 2.7 ve Şekil 

2.8’den parametre tahmin çalışmasının tatmin edici sonuçlar verdiği doğrusal 

modelin CarMaker dinamiğine yakın dinamikte cevaplar verdiği görülmektedir. 
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Şekil 2.8 : Farklı direksiyon açısı girişleri için taşıt modellerinin yanal yer 
değiştirmeleri 
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3.  KONTROLCÜ TASARIMI 

3.1 Giriş 

Otomatik şerit takibi kontrolcüsü, çeşitli bozucu etki koşullarında aracı şeritin 

ortasında tutan bir yanal taşıt kontrolcüsüdür. Taşıtın yola göre yanal pozisyonu 

çeşitli yöntemlerle aracın daha önündeki bir noktadan ölçülerek elde edilir. Aracın 

yola göre yanal konumu çeşitli sensörler ile elde edilebilmektedir. Global 

pozisyonlama sistemi GPS [37], yola gömülü olan permagnetlerin manyetik alanını 

ölçen manyetometreler [36] ve kamera sistemleri [16] bu sensörlerden bir kaçıdır. Bu 

çalışmada da tasarlanan şerit takibi kontrolcüsü kameralı bir sistem ile test 

edilecektir. 

 

Şekil 3.1 : Sensörün aracın önündeki bir konumdan ölçüm yapması 
durumundaki yanal pozisyon 
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Şekil 3.1’deki savrulma açısı hatası eψ  nin yeterince küçük olduğu kabul edilirse 

kiriş uzunlukları yay uzunlukları ile ifade edilebilir. Bu durumda ölçüm noktasındaki 

yola göre yanal pozisyon Şekil 2.23 deki durum değişkenleri cinsinden yazılabilir. 

y s
y e l eψ= +  (3.1) 

Burada sl  ölçümü yapan sensörün aracın önündeki ölçüm noktasının aracın ağırlık 

merkezine olan uzaklığını ifade eder. 

3.2 Sabit Araç Hızı Đçin Kontrolcü Tasarımı 

Araç yolda yol almakta iken aracın yanal pozisyonunu en çok etkileyen faktörler 

tekerleklerin dönme açısı dolayısıyla direksiyon dönme açısı ve yolun geometrik 

yapısıdır. Yollar farklı yarıçaplı yayların ve düzlüklerin birleştirilmesi ile oluşmuştur. 

Đlk olarak araç hızı sabit olarak tasarım yapılmıştır. 

Bu durumda (2.23) denklemi kullanılarak araç yanal pozisyonu ile ön tekerlekler 

dönme açısı arasındaki transfer fonksiyonu elde edilebilir.  
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Yolun eğriliği refρ  çalışmadaki esas etken bozucu faktör olarak alınmaktadır. Yol 

yarıçapı istenen savrulma hızını belirleyen faktördür. Đstenen savrulma hızı sistem 

dinamiğini 
ref

G  transfer fonksiyonu ile etkilemektedir.  
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Yol eğriliği 
refρ  ölçülebilen bir dış bozucudur. Bu bozucu etki aynı zamanda takip 

edilmesi gereken yol bilgisini de vermektedir. 

ref
ρ

δ

 

Şekil 3.2 : Şerit takip kontrolcüsü blok diagramı 

 

Şekilde 
uaG  ön tekerlekler dönme açısı girişi ile araç yanal pozisyonu çıkışı 

arasındaki esas transfer fonksiyonudur. ( )C s  otomatik şerit takibi kontrolcüsün 

transfer fonksiyonunu vermektedir. Bu tez çalışmasında taşıt yanal pozisyonunun 

kontrolü problemine ön tekerlek dönme açısı kontrolü kullanılarak çözüm 

getirilmeye çalışılmıştır. Taşıtın yola göre yanal pozisyonuna yolun geometrik 

özelliği refρ  direk olarak bozucu olarak etkimektedir.  

Đstenen yola göre taşıtın yanal pozisyonu sıfır olarak alınmıştır. Referans doğrusal 

tek izli taşıt modelinde tekerlek yol sürtünme katsayısı 1 olarak alınmıştır. Çizelge 

2.2’de diğer araç parametrelerinin değerleri görülmektedir.  

Otomatik şerit takibi kontrolcüsü olarak bir PID kontrolcü seçilmiştir.  

( ) i
p d

K
C s K K s

s
= + +  (3.4) 

pK  kontrolcünün oransal katsayısını, 
iK  integral çarpanını ve  

dK türevsel çarpanını 

vermektedir. Kontrolcü doğrusal tek izli araç modelinde “Control of Mechatronics 

Systems Toolbox” [7] (COMES) kullanılarak farklı yol koşulları için minimum yanal 
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yer değiştirme hatasını yapacak şekilde tasarlanmıştır. C(s) kontrolcüsü 20m/s lik 

sabit hız için ve  2sl =  m lik sensor ölçüm uzaklığı için tasarlanmıştır. 

COMES, Matlab ortamında geliştirilen bir kontrolcü tasarım aracıdır. Mekatronik 

sistemlerin pratik bir şekilde kontrolünü sağlayan klasik kontrol, öngörülü kontrol, 

model regülatör kontrol, repetetive kontrol olmak üzere dört farklı kontrol yöntemine 

ait tasarım araçlarını içinde barındırmaktadır. Ayrıca araç bu dört kontrol yönteminde 

de kullanılabilen parametre uzayı tabanlı gürbüz kontrol metodunu da içinde 

bulundurur.  

Kullanıcı ara yüzü sayesinde hesaplamaları hızlı ve kolay biçimde yaparak, 

kullanıcının tasarım ve analiz aşamalarına karmaşık hesaplamalarda kaybolmadan 

yoğunlaşabilmesine olanak sağlamaktadır. COMES içinde barındırdığı dört farklı 

kontrol metodunun tek tek veya birlikte kullanılmasına olanak vermektedir. 

Çalışmada kullanılan COMES aracına ait ekran görüntüsü Şekil 3.3’de 

görülmektedir. Bu eklenti yardımıyla tasarlanan kontrolcüler tasarım sırasında 

doğrusal taşıt modeli kullanılarak ve yüksek serbestlik dereceli ve yüksek 

güvenilirlikli CarMaker taşıt modelinde sınanmıştır.  

 

Şekil 3.3 : COMES aracı D-Kararlılığı Analizi arayüzü 
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COMES aracı PID kontrolcüsün istenen iki parametresi için kullanıcının belirlediği 

Hurwitz Kararlılığı, D-Kararlılığı, frekans alanında ağırlıklı duyarlılık 

minimizasyonu, kazanç ve faz payı kriterlerini ayrı ayrı veya hepsini bir arada 

kullanarak kontrolcü parametre uzayı sınırlarını çizer. Kontrolcü parametre uzayında 

seçilen her bir kontrolcü değeri için D-Kararlılık ölçütlerini sağlayıp sağlamadığını 

kontrol ederek kontrolcünün parametrelerinin bozucu etkilere karşı dayanıklı 

olmasını sağlar. Kontrolcü parametre uzayı kriterleri Şekil 3.4 de görülmektedir. 

 

Şekil 3.4 : Parametre uzayı sınırı ayarları 

Sistemin D-Kararlılık kriteri, Hurwitz Karalılığı genişletilerek oluşturulur. Kapalı 

çevrim sistemin karakteristik denkleminin kutupları Şekil 3.5’deki gibi karmaşık 

eksende yer alan D bölgesi içerisinde ise sistem D-Kararlı olarak nitelendirilir. 
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Şekil 3.5 : D-kararlılığı bölgesi 

Kontrolcü parametre uzayı farklı kararlılık ölçütlerine göre üst üste çizdirilerek, D-

Kararlılığının sağlandığı kesişim alanı Şekil 3.6’daki gibi elde edilir. Bu kontrolcü 

parametre uzayı kesişim alanı içindeki tüm noktalar sistemin D-kararlılığını 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.6 : D-Kararlılığını sağlayan kontrolcü parametre uzayı 

Kontrolcü parametre uzayında var olan parametre kesişim alanı içinden seçilmiş 
p

K  

ve 
dK  değerleri şekilde x noktası ile gösterilmektedir. 

iK  değeri ise önceden 

varsayım yöntemi ile belirlenmektedir. Çizelge 3.1’de kontrolcünün kazanç değerleri 

görülmektedir. 

Çizelge 3.1 : PID klasik kontrolcüsü kazanç değerleri 

Kp Ki Kd 

0.28 0.5 0.085 
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3.3 Değişken Araç Hızı Đçin Kontrolcü Tasarımı 

Önceki bölümde yer alan kontrolcü tasarımı, taşıt sabit hızı var sayılarak yapılmıştır. 

Sabit hız varsayımı benzetimlerin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Gerçek sürüş koşullarında ise araç çok farklı hız ve ivmelenme 

durumları ile karşılaşır. Özellikle dikkati dağılmış, yorgun ve hatta uyuyan 

sürücülerin kullandıkları taşıtların hız profili yavaşlama ve hızlanma eğilimi 

göstermektedir. .Akıllı Taşıma Sistemleri (ITS) uygulamalarında ise normal sürüş 

koşullarında taşıtın hız profili yol koşulları göz önüne alınarak değişiklik 

göstermektedir.  

Boyuna araç hızı 
x

V  (2.23)’deki dinamik modelin sistem matrislerini direk olarak 

etkimektedir. Sistem matrisleri A( xV ) ve B( xV ) parametre değişkenli matris 

durumuna gelmektedir. (2.20) denklemi ele alındığında hız sabit ise (2.18) 

denklemini sağlamaktadır. Taşıt boylamsal hızının sabit olmadığı durumlarda (2.18) 

denklemi şu şekilde ifade edilebilir. 

y x
e y V e dtψ= + ∫& &  (3.5) 

Bu durumda sistem zamanla değişen doğrusal olmayan bir sistem haline gelir. Bu 

kontrol sistemleri tasarımı için istenen bir durum değildir. Taşıt hızının değişim 

gösterdiği durumlarda LTI sistem modeli LPV sistem modeli ile değiştirilebilir. 

Bu çalışmada farklı taşıt hızlarında da otomatik şerit takibi kontrolcüsünün sağlam ve 

doğru bir biçimde çalışabilmesi için tasarım yapılmıştır. Farklı sabit taşıt hızlarının 

her biri için tek izli doğrusal taşıt modeli hesaplanmıştır. Her bir doğrusal model için 

COMES aracı kullanılarak bir PD kontrolcü için kontrolcü parametre uzayı 

çizdirilmiştir. Çok düşük hızlarda aracın yola göre pozisyonu ve savrulma hızı 

değişimi de oldukça düşüktür. Bu nedenle doğrusal model çok düşük hızlardaki 

dinamiği doğru şekilde yansıtamamaktadır. Şekilde 5 m/s için doğrusal modelin 

kutup ve sıfırları görülmektedir. 
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Şekil 3.7 : 5 m/s için açık çevrim kutuplar ve sıfırlar haritası 

Şekil 3.7’de görüldüğü gibi düşük hızlarda sistem dinamiği oldukça yavaştır. Bu da 

sistemin kararlılığının sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Şerit Takibi Yardımcı 

Kontrolcüleri sürüş gereksinimi duyulmamasından da dolayı belirli bir hız değerinin 

üstünde aktif hale getirilmektedir. Bu çalışmada 10m/s alt limit 40m/s üst limit 

olarak belirlenmiştir. Doğrusal araç dinamiğinin yüksek hızlarda daha iyi model 

dinamiğini yansıttığı görülmektedir. 
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Şekil 3.8 : Farklı araç hızları için tasarlanmış kontrolcülerin D-
Kararlılığını sağlayan parametre uzayı kesişim bölgesi 

Her bir doğrusal model için çizdirilen kontrolcü parametre uzayından D-Kararlılığını 

sağlayan kontrolcü parametre alanları tespit edilmiştir. D-Kararlılığını sağlayan 

kontrolcü parametre uzayları üst üste çizdirilerek tüm hızlar için D-Kararlılığını 

sağlayacak olan kesişim alanı elde edilir. Şekil 3.8’de bu kesişim alanı 

görülmektedir.  

Bu kesişim alanı içerisinden seçilen her bir kontrol parametresi çiftinin, limitler 

içindeki tüm hız değerlerinde doğru ve sağlam biçimde çalışması D-Kararlılığı 

doğrulanarak sağlanmış olur. Bu durumda bulunan PD kontrolcü parametreleri 

Çizelge 3.2’de görülmektedir. 

Çizelge 3.2 : PD klasik kontrolcüsü kazanç değerleri 

Kp Kd 

0.01 0.013 
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3.4 Araç Boyuna Hız Kontrolcüsü 

Boyuna Hız Kontrolcüsü taşıtlarda boyuna hareketin kontrol edildiği her uygulamada 

kullanılmaktadır. Aynı şeritte giden öndeki araca göre ayarlanan boyuna hız,ivme ve 

uzaklık uygulamaları en sık karşılaşılan örneklerdir. Bu çalışmada basit bir boyuna 

hız kontrolcüsü farklı hızlarda sağlam ve kararlı olarak çalışması tasarlanan otomatik 

şerit takibi kontrolcüsünün yüksek gerçeklikli CarMaker taşıt modelinde 

sınanmasında kullanılmıştır. 

Basit hız kontrolcüsü günümüz araçlarında sıklıkla bulunmaktadır. Basit bir hız 

kontrolcüsü aracın sürülmesinin istendiği hız değerinin girilmesi ile aktif hale gelir. 

Hız kontrolcüsü otomatik olarak, girilen hız profiline uygun olarak hızlanma veya 

frenleme fonksiyonlarını kontrol ederek aracın hızını ayarlar. Bu durumda aracın 

güvenli bir hızda seyredip seyir etmediği sürücünün sorumluluğundadır. 

Standart hız kontrol sistemlerinde araç hızı gaz pedalı kontrol girişi kullanılarak 

kontrol edilir. Boyuna hız kontrolcüsü mimarisi Şekil 3.9’da görüldüğü gibi 

hiyerarşik olarak var olan üst ve alt kontrolcülerden oluşur. 

 

Şekil 3.9 : Hız kontrolcüsü genel blok diagramı 

Üst kontrolcü araç için gerekli olan istenilen ivme değerine karar verirken alt 

kontrolcü istenilen ivme değerine ulaşmak için gerekli olan gaz pedalı kontrol 

girişini belirlemektedir. Üst kontrolcü için sürekli hal takip etme hatasının sıfıra 

ulaşması performans açısından önemli bir kriterdir. Bu sayede araç hızı zamanla tam 

olarak istenen hıza ulaşabilir. Diğer istenen performans kriterleri aşımın olmaması ve 

hızlı oturma zamanının elde edilmesi olarak belirlenebilir. Üst kontrolcü için 

tasarımda kullanılacak sistem modeli şu şekilde ifade edilebilir. 

1

1
desx x

sτ
=

+
&& &&  (3.6) 
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Burada x aracın boyuna pozisyonunu ifade etmektedir. Aracın asıl ivmesinin 

istenilen ivmeyi bir zaman sabiti τ  ile takip ettiği kabul edilmiştir. Üst kontrolcü için 

araç hızındaki hatayı geri besleyen tipik bir PI kontrolcüsü kullanılırsa  

( ) ( ) ( )des p x ref i x refx t k V V k V V dt= − − − −∫&&  (3.7) 

Burada pozisyon ile hız arasındaki ilişki kullanılarak denklem sadeleştirilebilinir. 

( ) ( )des p des i desx k x x k x x= − − − −&& & &  (3.8) 

 

Şekil 3.10 : Üst kontrolcü blok diagramı 

Şekil 3.10’da üst kontrolcü için sistem modeli istenilen ivme ile var olan hız 

arasındaki transfer fonksiyonudur. 

1
( )

( 1)
P s

s sτ
=

+
 (3.9) 

Bu durumda COMES aracının klasik kontrol tasarlama ara yüzü kullanılarak bir PI 

kontrolcü tasarlanmıştır. COMES klasik kontrolcünün parametrelerini analitik 

frekans alanı methodu kullanarak ayarlar. Kontrolcünün istenen kazanç geçiş 

frekansındaki faz payı COMES aracına verilerek sistemin Bode diyagramı 

gözlenerek kararlı bir kontrolcü tasarımı yapılır.  
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Şekil 3.11 : COMES aracı klasik kontrolcü arayüzü 

Alt kontrolcü, üst kontrolcü tarafından karar verilen istenilen ivmelenmeyi 

sağlayacak gaz ve fren eyleyicileri girişlerinin belirlenmesinde rol alır.Alt kontrolcü 

tasarımında tork çeviricinin kilitli olduğu ve yol ile tekerlekler arasında kaymanın 

olmadığı kabul edilir.Bu durumda araç hızı motor hızı ile şu şekilde ifade edilebilir. 

( )
eff e

V Rr ω=  (3.10) 

Bu durumda net motor torku netT  ve frenleme torku brT şu şekilde modellenebilir. 

3 3 2 ( )
net a eff e eff x br

e

e

T c R r R r R T
w

J

ω− − +
=&  (3.11) 

Burada 
eff

r  tekerlek yarıçapını, R vites oranını, 
a

c  aero dinamik katsayısını 

vermektedir. Buradan net motor torku hesaplanabilir. Hesaplanan motor torku motor 

haritaları yardımı ile gas açısının belirlenmesinde kullanılır. Burada doğrusal 

olmayan bir model kullanmak yerine en basit doğrusal motor haritası kullanılarak 

basit bir alt seviye kontrolcü tasarlanmıştır. 
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4.  ÇEVRĐMDIŞI BENZETĐMLER 

Bu bölümde tasarlanan kontrolcülerin çevrimdışı benzetimleri yapılarak 

kontrolcülerin performansları sınanmıştır. 

4.1 Sabit Hızda Tasarlanan Kontrolcü Benzetimleri 

Elde edilen C(s) kontrolcüsü önce çevrim dışı benzetimlerle doğrusal tek izli araç 

modelinde ve CarMaker programı modelinde test edilmiştir. Doğrusal tek izli araç 

modeli ile CarMaker modelindeki kontrolcü performansının karşılaştırılması sabit 

hızda sabit yarıçaplı yollarda elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile sağlanmıştır. 

Şekil 4.1’de yüksek güvenilirlikli CarMaker modelinde tasarlanan kontrolcünün 

benzetim mimarisi görülmektedir. 

 

Şekil 4.1 : CarMaker’daki kontrolcü mimarisi 

CarMaker araç modeli aracın yola göre yanal pozisyonunu ek sensör tasarımı 

yapmadan kendi içinde hesaplayıp verebilmektedir. Đlk aşamada benzetimlerde 

CarMaker’ın sağladığı yola göre yanal araç pozisyonu bilgisi kontrolcü için giriş 

olarak kullanılmaktadır. Đstenilen; yola göre yanal araç pozisyonu sıfır olarak 

girilmiştir. Kontrolcü çıkış olarak ön tekerlek dönüş açısını vermektedir. CarMaker 

araç modeli direksiyon açısını giriş olarak aldığı için daha önceki bölümlerde 

doğruluğu parametre kestirimi ile tahmin edilen direksiyon çevrim oranı modele 

eklenir. CarMaker da istenilen yol geometrisi seçilerek simulasyonlar yapılabilir.  
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Doğrusal tek izli model sonuçları ile CarMaker araç modelinin sonuçlarının sağlıklı 

bir biçimde karşılaştırılabilmesi için her iki modele de sabit dönüş yarıçaplı basit 

yollar verilerek benzetimler yapılmıştır. 

 

Şekil 4.2 : R=250m ve R=500m için benzetim sonuçları 

Şekil 4.2’de yanal yer değiştirme ve savrulma hızı hatası benzetim sonuçları ile ilgili 

veriler görülmektedir. Bu verilerden de anlaşıldığı gibi doğrusal tek izli modelde 

tasarlanan kontrolcü yüksek gerçekliğe sahip CarMaker modelinde de tasarlandığı 

gibi başarılı sonuçlar vermektedir. Sürekli durum cevapları doğrusal tek izli araç 

modeli ve CarMaker araç modeli için aynı iken geçiş durumlarında CarMaker 

modelinin barındırdığı doğrusal olmayan dinamiklerden dolayı farklı geçiş dinamiği 

göstermektedir. 



 
37 

 

Şekil 4.3 : Kullanılan yolun kuş bakışı görüntüsü 

Sabit hızda tasarlanan şerit takibi kontrolcüsünün doğrusal tek izli taşıt modeli ile 

CarMaker taşıt modeli arasında karşılaştırılması için sabit yarıçaplı yolda 

denenmesinden sonra kontrolcü CarMaker ortamında karma yol geometrisi kurularak 

performansı değerlendirilebilir. Şekil 4.3’de kurulan yol manevrasının kuş bakışı 

görünümü verilmiştir. 
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Şekil 4.4 : Karışık yarıçaplı yolda yapılan benzetim sonuçları 

Şekil 4.4’de Şekil 4.3’deki yolda sabit 20m/s hızında şerit takibi kontrolcüsün 

benzetim sonuçları görülmektedir. Aracı yolun orta noktasına göre yer değiştirmesi 

çok başarılı bir şekilde kontrol edildiği grafikten görülmektedir. Savrulma hızının 

sürüş güvenliği ve konforu içinde olduğu gözlenmektedir.  

4.2 Değişken Araç Hızı Đçin Tasarlanan Kontrolcü Benzetimleri 

Şerit Takibi Yardımcısı sisteminin hayata geçirilebilmesi için şerit takibi 

kontrolcüsünün gerçek sürüş koşullarında gözlenebilecek en fazla esnekliklere karşı 

tasarlanması gerekir. Farklı geometrili yol koşullarında en çok değişen sürüş 

parametresi araç hızı olduğu için şerit takibi kontrolcüsü farklı hızlarda da doğru 

biçimde çalışacak şekilde önceki bölümlerde anlatıldığı gibi tasarlanmıştır. Bu 

bölümde tasarlanan PD kontrolcünün farklı hız ve farklı yol koşullarındaki 

benzetimleri yapılmıştır. 

Tasarlanmış kontrolcünün doğrusal tek izli taşıt modeli ile CarMaker araç modeli 

performansının karşılaştırılması Şekil 4.5’dekine benzer bir mimari ile sınanmıştır. 

Doğrusal modelin ve CarMaker modelinin karşılaştırılması farklı hızlarda ve sabit 

yarıçaplı yol geometrilerinde yapılmıştır. 
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Şekil 4.5 : R=1000m için benzetim sonuçları 

Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da, tasarlanmış PD şerit takibi kontrolcüsünün doğrusal tek izli 

model ve CarMaker modelindeki yanal yer değiştirme ve savrulma hızı 

performansını göstermektedir. Yapılan benzetimler ve kullanılan hızlar Çizelge 

4.1’de görülmektedir. 

Çizelge 4.1 : Benzetimlerde kullanılan taşıt hızı ve yol dönüş yarıçapı değerleri 

 Yol Dönüş Yarıçapı 

 1000 2000 

15 m/s 10 m/s 

25 m/s 20 m/s 

Taşıt Hızı 

35 m/s 40 m/s 
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Şekil 4.6 : R=2000m için benzetim sonuçları 

Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’dan anlaşılacağı gibi PD şerit takibi kontrolcüsü doğrusal tek 

izli taşıt modelinde ve CarMaker taşıt modelinde sürekli durum cevabında aynı 

sonuçları vermektedir. Geçiş durumlarındaki dinamikler birbirine çok benzemekte 

fakat CarMaker modelinin barındırdığı yüksek araç dinamiği özelliklerinden dolayı 

farklılıklar göstermektedir. Şerit takibi kontrolcüsünün PD tipi bir kontrolcü 

olmasından dolayı yanal yer değiştirmede sürekli hal hatasına neden olduğu 

görülebilir. Fakat bu hatalar kabul edilebilir seviyeler içerisindedir. Savrulma açısına 

ise yanal yer değiştirmedeki sürekli hal hatası olumlu yansımış savrulma hatası 

değerlerinde düşme gözlenmiştir. Küçük savrulma hızları sürüş konforunu 

arttırmaktadır. 
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Farklı hızlarda tasarlanan şerit takibi kontrolcüsünün doğrusal tek izli taşıt modeli ile 

CarMaker taşıt modeli arasında doğrulanmasından sonra kontrolcü CarMaker 

ortamında karma yol geometrisi kurularak performansı değerlendirilebilir. 

Şekil 4.7’de kurulan yol manevrasının kuş bakışı görünümü Çizelge 4.2’de yolun 

geometrik özellikleri verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 : Benzetimlerde kullanılan yolun kuşbakışı görüntüsü 
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Çizelge 4.2 : Yol geometrik özellikleri 

Bölüm Numarası Uzunluk (m) Bölüm Eğrilik Yarıçapı (m) 

1 200 Düz - 

2 1047 30 derece sola 2000 

3 400 Düz - 

4 785.4 30 derece sağa 1500 

5 300 Düz - 

6 523.6 30 derece sola 1000 

7 100 Düz - 

8 305.4 35 derece sağa 500 

9 200 Düz - 

10 196 45 derece sola 250 

11 200 düz - 

 

Şekil 4.8’de, Çizelge 4.2’deki yol için yapılmış benzetimin yanal yer değiştirme ve 

savrulma hızı sonuçları görülmektedir. Tablodaki yolda farklı hız değerleri ile yol 

alan taşıtın benzetiminin yapılabilmesi için istenen hız profili daha önceki 

bölümlerde anlatılan hız kontrolcüsü kullanılarak sağlanmıştır. Đstenen hız profili ve 

CarMaker’dan alınan aracın gerçek hız profili Şekil 4.9’da görülmektedir. Yanal yer 

değiştirme bir önceki kontrolcü tasarımına göre oldukça fazla olmasına karşın 

istenen limitler içerisindedir. Savrulma hızının ise PID kontrolcüye göre oldukça 

düşük olduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 4.8 : Karışık yarıçaplı yolda yapılan benzetim sonuçları 

 

 

Şekil 4.9 : Đstenen ve araçta görülen hız profilleri. 
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5.  GÖRÜNTÜ ĐŞLEME UYGULAMASI 

5.1 Görüntü Đşleme ile Taşıt Yanal Pozisyonunun Tahmini 

Otomatik Şerit Takibi Kontrolcüsünde aracın yola göre konumunun belirlenmesinde 

çeşitli sensörler kullanılmaktadır. Kamera tabanlı görüntü sistemleri de son yıllarda 

otomatik şerit takibi kontrolcülü sistemlerinde çok sık kullanılan bir donanımdır. 

Yüksek çekirdek hızlarında çalışan bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte görüntü 

işleme tabanlı sistemler otomotiv teknolojilerindeki payını giderek arttırmaktadır.  

 

Şekil 5.1 : Kamera tabanlı görüntü işleme ile şeritlerin bulunması [5] 

Kamera tabanlı sistemler aracın yola göre konumunun bulunmasının yanı sıra yolda 

bulunan diğer araç, engelleri tespit etme, aradaki mesafe ve bağıl hız gibi bilgileri 

yüksek bir başarı oranı ile tahmin edebilmektedir. Bu veriler çarpışma engelleyici, 

uyarlanabilir hız kontrolcüsü, erken fren önlemi gibi sistemlerde başarıyla 

kullanılabilinmektedir. Tüm bu esnek özellikleri nedeni ile kamera tabanlı 

sistemlerin kullanımı her geçen gün cazip hale gelmektedir. 

Bu çalışmada da çevrimiçi donanım içeren taşıt benzetimlerinde aracın yola göre 

konumu kamera tabanlı görüntü işleme uygulaması [30] ile elde edilmiş ve 

kontrolcünün sınanmasında kullanılmıştır. 
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Görüntü sistemi kodu C bilgisayar dilinde yazılmış ve daha sonra donanım içeren 

benzetimlerde kullanılmak için Matlab/Simulink de S fonksiyonu haline getirilmiştir. 

Bu mimari gerçek araç uygulamalarında da kullanılabilmektedir. Görüntü işleme 

sistemi şerit sınırlarını bulup ve aracın şerit sınırlarına göre olan konumunu 

belirlemektedir. Şekil 5.2’de şeridin bulunması aşamaları akış şeması görülmektedir. 

 

Şekil 5.2 : Görüntü işleme akış şeması [33] 



 
47 

Tüm şerit tipleri için gerçek zamanlı şerit bulunması ve bulunan şeridin takip 

edilmesi sistemi çalıştırılmaktadır. Bu işlemler şerit bölgesi belirlenmesi, şeridin sınır 

çizgilerinin belirlenmesi ve bulunan şeridin takibi metotlarını içerir. Eğik perspektif 

eşleme metodu kameradan gelen görüntünün kuş bakışı görüntüsünün elde 

edilmesinde kullanılır. Đki boyutlu Gabor filtresi ve düşey piksel yoğunluğu 

hesaplanması metotları başlangıç şerit bölgesinin bulunmasında kullanılır. Bezier 

filtresi ve skor fonksiyonu uygun pikseller seçilerek kıvrımlı yollarda şeridin 

sınırlarının bulunmasını sağlar. Şerit eşleştirme yöntemi ise bulunan şeritlerin takip 

edilmesi, işlem yükünün hafifletilmesi ve hızın arttırılmasında kullanılır. 

Şekil 5.3 : Şerit mesafesi hesaplama görüntüleri [30] 

Şekil 5.3’de gerçek zamanlı donanım içeren taşıt benzetimcisinden elde edilmiş 

görüntüleri göstermektedir. Görüntü işleme uygulaması CarMaker dan elde edilen 

yola doğru bakan kamera görüntüsünü kuş bakışı hale getirip işlemekte ve aracın orta 

noktasının şeridin sağ ve sol sınırlarına olan uzaklığını piksel cinsinden ifade 

etmektedir. 
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5.2 Görüntü Đşleme ile Tahmin Edilen Taşıt Yanal Pozisyonunun Filtrelenmesi 

Görüntü işleme algoritması araç konumunu piksel biriminden işlemekte ve aracın 

yolla göre konumunu piksel olarak belirlemektedir. Kullanılan görüntü kaydetme 

elemanı kameranın çözünürlüğüne göre, bir pikselin karşılık geldiği cm cinsinden 

uzaklık uygulamaya bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu uygulamada bir piksel 

yaklaşık 6 cm lik bir değişimi ifade etmektedir. Bu durumda görüntü işleme ile 

tahmin edilen taşıt yanal pozisyonu Şekilde 5.4’deki gibi süreksiz bir yapı gösterir. 

 

Şekil 5.4 : Görüntü işleme sisteminden gelen ayrık yanal 
yerdeğiştirme 

Gerçekte ise araç yanal hareketi sürekli bir yapıda değişmektedir. Taşıt yanal 

pozisyonu klasik kontrolcülerde kontrolcü girişi olarak kullanıldığı için süreksiz 

gerçeğe benzeyen sürekli bir değişim haline getirilmesi basit bir birinci derece filitre 

ile sağlanmıştır. 

1
( )

1
F s

sτ
=

+
 (5.1) 

τ  burada filtrenin zaman sabitini belirler. Çeşitli filtreme tasarlama yöntemleri 

literatürde var olmakla beraber burada deneme yanılma yöntemi ile elde edilen basit 

bir filitre Şekil 5.5’deki gibi sistem için yeterli olmuştur.  
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Şekil 5.5 : Görüntü işleme sisteminden gelen yerdeğiştirme 
bilgisinin filtrelenmesi 
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6.  DONANIM ĐÇEREN ÇEVRĐMĐÇĐ BENZETĐMLER 

Bu bölümde donanım içeren çevrimiçi benzetimler ve MEKAR taşıt 

benzetimcisininden bahsedilmiştir. Çevrimiçi şerit takip desteği kontrolcüsünün 

benzetimciye entegrasyonu üzerinde durulmuş ve kontrolcüler için yapılan benzetim 

sonuçları verilmiştir 

6.1 Mekar Donanın Đçeren Taşıt Benzeşimcisi 

Laboratuarlarda hazırlanan donanım içeren taşıt benzetimcileri (simülatörleri), 

gerçek yol testlerine önemli bir alternatif oluşturmakta ve daha sonra 

gerçekleştirilmesi düşünülen yol testleri öncesinde hataların bulunması açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bu amaca uygun olarak Şekil 6.1’de görülen MEKAR 

donanım içeren taşıt benzetimcisi otomatik şerit takibi kontrolcüsünün sınanmasında 

kullanılacak hale getirilmiştir. Taşıt benzetimcisinin kullanıcı biriminde güç geri 

beslemeli bir direksiyon, fren ve gaz pedal sistemi ile üç büyük ekran bulunmaktadır. 

Bu ekranlar ile çevre ve araç koşulları sürücüye yansıtılmakta ve önemli taşıt 

parametreleri gerçek zamanlı gözlemlenmektedir.  
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Şekil 6.1 : MEKAR taşıt benzetimcisi 

Hazırlanan tüm taşıt modelleri gerçek zamanlı olarak dSPACE DS 1005, DS 2210 ve 

MicroAutoBox 1401/1501 sistemleri kullanılarak çalıştırılmış ve test edilmiştir. 

dSPACE DS 1005 PPC kart, 1 GHz’de çalışabilen IBM PowerPC 750GX işlemci 

içeren bir ünitedir. Simulink üzerinden programlanabilmekte ve dSPACE giriş/çıkış 

(I/O) kartları ile yüksek hızlı olarak uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. dSPACE 

DS 2210 HiL I/O kartı, dSPACE DS 1005 PPC kartı ile birlikte donanım içeren 

benzetimcinin çekirdeğini oluşturmaktadır. DS 2210 giriş/çıkış kartı özellikle 

otomotiv elektroniğinde kullanılan, sinyal seviyelerini desteklemektedir. 

Benzetimcide kullanılan üçüncü birim dSPACE MicroAutoBox 1401/1501’dır.  

MicroAutoBox hızlı kontrol prototiplendirme (rapid control prototyping RCP) 

uygulamalarında gerçek zamanlı olarak kullanılabilen bir ünitedir. Uygulama 

alanlarına taşıt dinamiği, şasi, aktarma organları kontrolü, havacılık uygulamaları ve 

benzeri pek çok alan verilebilir. MicroAutoBox kullanıcı müdahalesi olmadan tek 

başına bir ECU gibi çalışabilmektedir. MicroAutoBox’a bağlı bir dizüstü bilgisayar 

yardımıyla toplanan veriler gerçek zamanlı olarak izlenebilir. MicroAutoBox 800 

MHz’ de çalışabilen IBM PowerPC 750FX işlemci ve kendi üzerinde giriş/çıkış 

birimi içermektedir. MicroAutoBox CAN, LIN, K/L Line ve FlexRay gibi en önemli 

otomotiv iletişim sistemleri ile uyumlu çalışabilmektedir [35]. 
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Şekil 6.2 : Çevrimiçi görüntü işleme tabanlı şerit takip desteği sisteminin mimarisi 

Şekil 6.2’de MEKAR taşıt benzetimcisinin çalışma diyagramı gösterilmiştir. 

Öncelikle PC ortamında taşıt, yol ve çevre modelleri Matlab/Simulink kullanılarak 

modellenmektedir. Daha sonra bu Simulink modelleri, Matlab Real Time Workshop 

kullanılarak gerçek zamanlı C koduna çevrilmektedir. Çevrilen taşıt, yol ve çevre 

modelleri dSPACE gerçek zamanlı arayüzü (Real Time Interface RTI) ile dSPACE 

DS 1005 kartına yüklenmektedir. Gerçek yol testleri öncesinde taşıt model, şerit 

kontrolcüsü ve hız kontrolcüsü gerçek zamanlı olarak dSPACE DS 1005’te 

çalışmaktadır. Gerçek zamanlı olarak çalışan CarMaker yüksek güvenilirlikli taşıt 

modelinin yol görüntüsü aracın içinden yola doğru bakan bir kamera ile 

benzetilmektedir. Bu kamera Şerit takibi kontrolcüsünü içeren birçok araç modeli 

gibi dikiz aynasının bulunduğu bölüme aracın ortasından belirli sabit bir açı ile yola 

bakacak şekilde yerleştirilmiştir.  

Görüntü sistemi kodu C bilgisayar dilinde yazılmış ve daha sonra donanım içeren 

benzetimlerde kullanılmak için Matlab/Simulink de S fonksiyonu haline getirilmiştir. 

Bu S fonksiyonu PC üzerinde Matlab/Simulink de çalışmaktadır. CarMakerdan elde 

edilen ekran görüntüsü bir ekran görüntüsü kaydetme programı yardımı ile PC de 

çalışan görüntü işleme S fonksiyonu koduna aktarılmaktadır. Görüntü işleme 

kodunda işlenen görüntü aracın yolun orta noktasına göre konumunu piksel olarak 

belirlemektedir. Piksel olarak bilinen yer değiştirme fiziksel metre cinsinden birime 

çevrilir. Piksel olarak bulunan yer değiştirme kamera çözünürlüğünün yeterli 

olmaması nedeni ile süreksiz bir yapı gösterir. Bu bir filitre yardımı ile sürekli bir yer 

değiştirme sinyaline çevrilir. 
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Yer değiştirme bilgisi tekrar dSpace üzerinde çalışan CarMaker araç modeline 

aktarılarak kontrolcü için giriş olarak kullanılması sağlanır. Böylece taşıt 

benzetimcisiyle, gerçek yol testleri öncesi oldukça gerçekçi benzetimler yapılmıştır. 

Taşıt benzetimcisine, direksiyon simidi, gaz ve fren pedalı gibi sürücü girişleri ise 

DS 2210 giriş/çıkış kartı ile eklenmektedir. DS 2210 giriş/çıkış kartına kablo 

bağlantıları ise CLP 2210 konnektör birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Taşıt 

benzetimcisini kullanan sürücü ise geri beslemeli direksiyon simidi ve gerçek 

zamanlı animasyonların görüldüğü ekranlar yardımıyla simülatörle etkileşim 

kurmaktadır. Çalışmada verilen tüm donanım içeren benzetim sonuçları bu bahsi 

geçen taşıt benzetimcisi kullanılarak yapılmıştır.  

6.2 Donanım Đçeren Benzetimler 

6.2.1. Giriş 

Sabit hız için tasarlanan PID kontrolcüsü ile değişken hızlar için tasarlanan PD 

kontrolcüsü bundan önceki bölümlerde çevrimdışı benzetimlerle sınanmıştır. Çevrim 

dışı benzetimlerde aracın yolun orta noktasına göre yanal pozisyonu bilgisi 

CarMaker araç modelinden hazır olarak alınmaktadır. Alınan araç yanal pozisyonu 

verisi gürültü ve bozucu etki taşımamaktadır. Ayrıca şerit takibi kontrolcü 

sistemlerinin piyasada gerçekleştirilmiş uygulamalarında aracın kendisinden yanal 

pozisyon bilgisinin alınması imkanı yoktur. Yanal pozisyon bilgisi çeşitli sensorler 

yardımı ile belirlenip kontrolcüye sağlanmaktadır. Bu nedenle önceki bölümlerde 

anlatılan görüntü işleme sistemini içeren gerçek zamanlı donanım içeren araç 

benzetimcisi kullanılmıştır. Bu sayede yola bakan kamera içeren görüntü tabanlı şerit 

takibi kontrolcüsü gerçek araç kullanılmadan önce gerçeğe çok yakın benzetim 

ortamında sınanmıştır. Şekil 6.3’de ticari bir şerit takibi sistemi görülmektedir. 
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Şekil 6.3 : Ticari bir şerit takip desteği sisteminin görüntüsü 

6.2.2. Sabit hızda tasarlanan PID kontrolcüsünün donanım içeren benzetimi 

Sabit hızda tasarlanan şerit takibi kontrolcüsünün çevrimdışı benzetimlerine önceki 

bölümlerde yer verilmiştir. Bu bölümde MEKAR donanım içeren taşıt benzetimcisi 

kullanılarak kontrolcünün sınanması ele alınacaktır. MEKAR taşıt benzetimcisi 

görüntü tabanlı şerit takip kontrolcüsünü sınamak için uygun hale getirilmesi detaylı 

bir biçimde anlatılmıştır. Donanım içeren benzetimde kontrolcünün tasarlandığı 

20m/s lik sabit araç hızı kullanılmış olup yol olarak Çizelge 6.1’deki geometrik yol 

koşulları kullanılmıştır. Yol koşulları karma geometrili bir profil sağlanacak şekilde 

seçilmiştir. Sabit yarıçaplı dönüşler ve düz yollardan oluşan yol, dönüşlerin dönme 

dereceleri ayarlanarak uzunluk kriteri sağlanmıştır. Sağa ve sola dönüşler aralarda 

kısa düz yollar sağlanarak birleştirilmiş ve kontrolcünün sınanması için uygun yol 

profili oluşturulmuştur. 
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Çizelge 6.1 : Çevrimiçi benzetimlerde kullanılan yol bilgisi 

Bölüm Numarası Uzunluk (m) Bölüm Eğrilik Yarıçapı(m) 

1 100 Düz - 

2 436 50 derece sağ 500 

3 300 Düz - 

4 196.4 45 derece sol 250 

5 300 Düz - 

6 87.5 50 derece sağ 100 

7 300 Düz - 

 

Şekil 6.4 : Gerçek ve görüntü sisteminden elde edilmiş yanal yerdeğiştirme 

Şekil 6.4’te bu yol koşulu için sağlanmış olan gerçek yer değiştirme ve görüntü 

sisteminden elde edilen yanal yer değiştirme görülmektedir. Şekilden de görüldüğü 

gibi sistem yol koşulları zorlu olmasına rağmen çok başarılı bir yola göre yanal yer 

değiştirme sağlamıştır. Fakat PID kontrolcü sürekli hal hatasını sıfırlamak istediği 

için araç sert manevra yapmakta bu da yolcu konforunu düşürmektedir. Şekilde de 
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görüldüğü gibi yanal yer değiştirme ortalama 3-5 cm civarındadır. Görüntü işleme 

algoritmasının çözünürlüğü ise +/-6 cm civarındadır. Bu nedenle görüntü işleme 

algoritması çözünürlük nedeni ile yanlış yanal konum tahmini yapabilmekte bu da 

kontrolcüyü olumsuz etkilemektedir.  

Đkinci bir benzetme sisteme şekildeki gibi bir direksiyon açısı bozucu etkisi verilerek 

yapılmıştır. Bozucu etki belli bir zaman aralığında verilmiş ve direk sürücü etkisine 

benzer bir şekilde direksiyon açısı olarak uygulanmıştır. 
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Şekil 6.5 : Direksiyon açısı bozucu etkisi 
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Şekil 6.6 : Bozucu etki karşısında görülen yanal yerdeğiştirme 

Bu durumda aracin yanal yer değiştirmesi şekilde görülmektedir. 25 derecelik 

direksiyon bozucu etkisi 20 m/s araç hızı için oldukça yüksek bir bozucu etkidir. 

Kontrolcü bu bozucu etkiyi sınırlar içerisinde kontrol etmeyi başarabilmiştir. 
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Şekil 6.7 : Savrulma açısal hızı 

Şekil 6.7’de bu manevra için savrulma hizi görülmektedir. Savrulma hizi değeri 

oldukça yüksektir. 
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Şekil 6.8 : Kotrolcünün ürettiği direksiyon açısı 

6.2.3. Değişken hızda tasarlanan PD kontrolcüsünün donanım içeren benzetimi 

Değişken hızlar için tasarlanan PD kontrolcüsü çevrim dışı benzetimlerle önceki 

bölümlerde denenmiştir. Bu bölümde MEKAR donanım içeren taşıt benzetimcisi 

kullanılarak yapılan benzetimlere yer verilmiştir. Bu benzetimler esnasında istenen 

hız profili taşıt hiz kontrolcüsü ile kontrol edilmiştir. Şekilde benzetim esnasından bir 

sahne görülmektedir.  
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Şekil 6.9 : Çevrimiçi benzetimler esnasında alınmış ekran görüntüsü 

Benzetimde kullanılan araç hız profili şekil 6.10’da görülmektedir. Taşıt hızının 

istenen taşıt hızına erişmesi görülebilmektedir. 
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Şekil 6.10 : Referans araç hızı ve gerçek araç hızı 

Benzetimler Çizelge 6.1’e benzer bir değişken eğrilik yarıçapına sahip yol ortamında 

yapılmıştır. Bu yol koşullarında değişken hız ile elde edilen yola göre yanal yer 

değiştirme grafiği Şekil 6.11’de görülmektedir. 
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Şekil 6.11 : Gerçek ve görüntü işleme ile elde edilen yanal yerdeğiştirme 
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Şekil 6.12 : Savrulma açısal hızı 

Yola göre yanal yer değiştirme önceki kontrolcüye göre fazla olmakla birlikte aracı 

yüksek hızlarda yolda tutmaya yeterlidir. Gerçek sürücü karakterini daha iyi 

yansıtmaktadır. Şekil 6.12’de savrulma hızı görülmektedir. Görüldüğü gibi savrulma 

hızı oldukça düşük değerlerde ve sürüş konforu ve güvenlik açısından başarılıdır. 
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Şekil 6.13 : Yanal araç hızı 
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Şekil 6.14 : Direksiyon açısı 
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Şekil 6.15 : Filtrelenmiş ve filtrelenmemiş yanal yerdeğiştirme 

Yanal araç hızı ve direksiyon açısı Şekil 6.13 ve Şekil 6..14’de gözlenebilmektedir. 

Filitrenin değişken hızlardaki performansı Şekil 6.15’de görülmektedir. 
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7.  SONUÇ VE YORUMLAR 

Otomatik kontrol teorisi ve disiplinler arası bir alan olan mekatroniğin taşıt 

sistemlerine uygulanması günümüzde birçok bilim insanı ve teknik personel 

tarafından hem akademik çevrede hem de endüstriyel alanlarda popüler olarak 

önemli bir şekilde uygulanmaktadır. Đnsan yaşam kalitesinin arttığı günümüz 

dünyasında insan hayatının değeri geçmiş olduğumuz her çağdan daha da fazla 

olarak hak ettiği gibi önemsenmektedir. Kara taşıtları da sürücü, yolcu, yaya gibi 

insan faktörleriyle doğrudan ilintili olduğu için otomotiv sektörüde önceliklerini 

insan güvenliğine ayırmaktadır. Doğadaki herşey hata yapma kapasitesine sahiptir. 

Đnsanın taşıt kullanırken yapabileceği hataları aktif güvenlik sistemleri sayesinde 

büyük oranda kötü bir sonuç yaşanmadan önlemek mümkün olmaktadır. Bu 

çerçevede günümüz modern taşıtlarında giderek yerini almakta olan aktif güvenlik 

sistemlerinden, şerit takibi destek sistemi ve kontrolcüsü bu çalışma kapsamında 

incelenmiş ve geliştirilmiştir. 

Özellikle taşıtlarda sürücünün çeşitli faktörlerden etkilenmesi sonucu sürücünün 

aracı şerit içerisinde tutamama durumunda sürücüye yardımcı olacak bir sistem 

üzerinde durulmuştur. Şerit takibi destek sisteminin gerçek zamanlı uygulanabilmesi 

için hem gerçek zamandan çok daha hızlı çalışabilen hemde farklı sürüş 

senaryolarında da araç dinamiğini çok iyi yansıtabilen doğrusal bir modele 

gereksinim vardır. Bu amaçla, aracın tekerlek dönüş açısını ve yolun geometrik 

özelliğini esas alan aracın yola göre konumu ve savrulma hızı hataları dinamiğini 

içeren bir doğrusal model kullanılmıştır. Bu modelde gerçek bir araçta konum 

bilgisini almakta yarayacak sensorun ölçüm yapma uzaklığıda göz önünde 

bulundurulmuştur.  

4 serbestlik derecesine sahip doğrusal şerit takibi desteği modelinin, değişken hız ve 

direksiyon açısı girişlerinde neden olduğu ve gerçek araç dinamiğini yansıttığı 

varsayılan doğrusal olmayan modele sahip CarMaker taşıt modelinde yer alan aracın 

dinamik davranışını ön görebilmesi adına araç parametreleri mümkün olduğunca 

aynı seçilmiştir. Belirsiz olan parametreler aynı direksiyon açısı ve aynı hız için 
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benzer sonucu vermeleri gerekir ilkesinden parametre tahmin yöntemi kullanılarak 

tahmin edilmiştir. Tahmin edilen parametreler kullanılarak doğrusal model ve 

CarMaker taşıt modelinin doğrulanması çeşitli benzetimlerle sağlanmıştır.  

Gerçek araç dinamiğini yansıttığı var sayılan CarMaker modeli ile doğrulanması 

yapılan doğrusal model, şerit takibi kontrolcüsü geliştirilme aşamasında 

kullanılmıştır. Şerit takibi kontrolcüsü sabit hız ve değişken hızlarda çalışabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Đlk aşamada hız sabit kabul edilip COMES aracı kullanılarak 

bir klasik kontolcü tasarlanmıştır. Đkinci aşamada farklı hız değerleri için araç 

dinamiği hesaplanıp COMES aracının dayanıklı kontrolcü tasarımı özelliği 

kullanılarak her bir hız değeri için klasik kontrolcüler tasarlanmıştır. Çok düşük 

hızlarda doğrusal model araç dinamiğini yansıtamadığı için ve düşük hızlarda 

sistemin devreye girmesinin gerekli olmadığı için başlangıç hızı 10 m/s ve son 

limitte güvenlik açısından 40 m/s olarak tanımlanmıştır. Her bir kontrolcü için 

kontrolcü parametre uzayları çizdirilip D-Kararlılığını sağlayan bölgeleri tespit 

edilmiştir. Bu D-Kararlığını sağlayan bölgelerin kesişim noktası içerisindeki her 

kontrolcü parametresi tüm araç hızları için şerit takibi kontrolnü sağlamaktadır. Bu 

bölge tespit edilerek içerisinden klasik kontrolcünün kontrol parametreleri 

seçilmiştir.  

Değişken hız girişini sağlamak için basit bir boyuna hız kontrolcüsü tasarlanmıştır. 

Hız kontrolcüsü literaturde sıklıkla rastlanan alt ve üst kontrolcülerden oluşan yapı 

kullanılarak elde edilmiştir. Üst kontrolcü istenilen hız değeri için istenilen ivmeyi 

belirlerken alt kontrolcü istenen ivmeye ulaşmak için gerekli olan gaz ve fren 

girişlerine karar vermektedir. Kontrolcü tasarımlarında COMES aracını klasik 

kontrolcü tasarım aracı kullanılmıştır. 

Tasarlanan şerit takibi desteği kontrolcülerinin performansı çevrimdışı CarMaker 

benzetimleri ile sınanmıştır. Çevrim dışı CarMaker benzetimleri aynı benzetim 

şartlarında doğrusal modelden alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

Çevrim dışı benzetimlerde yola göre araç konumu CarMaker modeli içinden 

alınmaktadır. Gerçek araçlarda ise aracın yola göre konumu ancak eklenen ek bir 

sensor ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle gerçek zamanlı simulasyonlarda 

kullanılmak için bir görüntü işleme tabanlı sistem oluşturulmuştur. Görüntü işleme 

sistemi aracın dikiz aynası arkasına yeleştirilmiş sabit pozisyonlu bir kameradan 
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gelen yol görüntüsünü işleyerek aracın konumunu belirlemektedir. Aracın konumu 

kamera çözünürlüğü nedeni ile ayrık bir şekilde elde edilebilmektedir. Ayrık gelen 

yol bilgisini tasarlanan kontrolcülerde kullanabilmek adına basit bir filitre 

kullanılmıştır.  

Gerçek zamanlı benzetimler görüntü işleme sistemininde çalışabilecek duruma 

getirildiği MEKAR taşıt benzetimcisinde farklı yol ve hız profilleri ile sınanmıştır. 

Bu benzetimler sonucu gerçek bir araçta çalışabilecek bir sistemin meydana 

getirildiği anlaşılmıştır. Benzetimler esnasında iki farklı klasik kontrolcü stratejisi 

arasındaki farklarda tespit edilmiştir. Her iki kontrolcüde çevrim dışı benzetimlerde 

sorunsuz çalışmakta iken gerçek zamanlı ve sensorden gelen verilerle kontrol edilen 

sistemlerde farklı sonuçlar verebilecekleri görülmüştür. 

PID klasik kontrolcüsünün aracı yolun orta noktasında tutmada çok başarılı olduğu 

görülmüştür.Fakat orta noktada kalma isteği çok fazla olan kontrolcü araçta yüksek 

savrulma hızlarına ve vibrasyonlara neden olmaktadır. Bu nedenle güvenlik ve 

konfor açısından sıkıntı yaratmaktadır. Kontrolcü performansı görüntü sensöründen 

gelen veri nedeniyle de çok etkilenmektedir. Görüntü sistemi kamera çözünürlüğü 

kısıtlamalarından dolayı +/- 6 cm gibi bir alanda konum bilgisini doğru tahmin 

edebilmekte iken benzetim sonuçlarında aracın 3-5 cm aralığında olduğu ve bu 

nedenle görüntü sisteminin alıgılamakta zorlandığı söylenebilir.  

Değişken hızlar için kontrolcü parametre uzayı kullanılarak tasarlanan PD 

kontrolcüsünün gerçek zamanlı sistemde de başarılı çalıştığı gözlenmektedir. 

Sistemde sürekli durum hatası gözlenmekle birlikte bu durum gerçek sürüş 

koşullarını daha da net bir şekilde yansıtmaktadır. Yol geometresinin farklı olduğu 

durumlarda sürücü yola göre tam orta noktada kalmamaktadır. Savrulma hızı ve 

yanal araç hızına bakıldığında bir önceki kontrolcüye göre konfor açısından ve 

güvenlik açısından başarılı sonuç vermektedir. Hız kontrolcüsün performansı da 

tatmin edici olmuştur. 

Tüm sonuçlar ışığında tasarlanan şerit takibi destek sisteminin gerçek araçlarda 

değişken hız ve yol geometrileri için kullanılabileceği görülmüştür. Şerit ihlali uyarı 

sistemi ile kullanılarak uyarı sisteminin sürücüyü doğru manveraya sevk edemediği 

durumlarda kontrolü ele alarak veya ITS uygulamalarında tamamen sürüş kontrolünü 

yaparak paket bir sistem haline getirilebilinir.  
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Aracın yola göre konumunun tespit edilmesi için görüntü sistemi tabanlı bir sensor 

uygulaması yerine GPS, radar, LIDAR, manyetik alan gibi farklı sensorler 

kullanılarak sensorlerden gelen farklı veri kalitelerine göre kontrolcünün test 

edilmesi bu çalışmanın devamı şeklinde uygulanabilir.  

Ayrıca bu çalışmanın bir devamı şeklinde benzetim ortamında çalışılırlığı 

kanıtlanmış olan şerit takibi desteği sisteminin gerçek bir araca uyarlanması 

uygulaması yapılabilir. 
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