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1. Takım Organizasyonu

SPARK, tamamı lisans öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir otonom araç takımıdır. Şekil 2
takımımızın organizasyonunu göstermektedir. Takımımız 3 ana alt takım şeklinde
çalışmaktadır. Yazılım alt takımları, yazılımımızın spesifik bölümlerini geliştirmektedir. Her
ana alt takımın takım çalışmalarından ve takibinden sorumlu bir lideri vardır. Alt takımlar
3-10 kişi arası üyeye sahiptir.

Yazılım takımı üyelerimiz, C++, Python, ROS, PyTorch, OpenCV, PCL gibi robotik
uygulamalarında sıkça kullanılan programlama dilleri ve kütüphanelere hakim bir takımdır.
SPARK'ın tüm yazılımları GitHub yazılım havuzlarında (repository) gizli olarak takip
edilmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması durumunda bu yazılım havuzlarının
lisansları kontrol edildikten sonra klonlanıp donmuş halde SPARK organizasyonunda tutulurlar.
Takımımız çalışmaları sürecinde düzenli olarak hem alt takım liderleri hem de takım üyeleriyle
haftalık görüşmeler yapmış ve çalışmalarına senkronize şekilde devam etmiştir. Tüm çalışmalar
ve üretim, öğrenciler tarafından yapılmış fakülte danışmanları nadiren tavsiyeleriyle destek
sağlamışlardır.

Tüm takım üyelerinin aynı sayfada olduğundan emin olmak ve yapılan geliştirmeleri, ortam
kurulumlarını ve gerekli yönergeleri dokümante etmek adına Notion uygulamasından
faydalanılmıştır.

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

SPARK takımı olarak, Ön Tasarım ve Simülasyon raporunda, otonom araç yazılımları başlığı
altında denediğimiz farklı yöntemleri ve simülasyon ortamı üzerindeki deneylerimizle birlikte
oluşturduğumuz yazılım mimarimizden detaylıca bahsetmiştik.

İlerleyen süreçte Simülasyon ve Test bölümünde daha detaylı bahsedilecek çalışmalar
sonunda yarışmanın getirdiği kısıtlı zaman baskısını da göze alarak çözümlerimizi daha basit
ve hatalara karşı dayanıklı, aynı zamanda kod temelimizi (codebase) daha profesyonel hale
getirmek için çalışmalarımızı yürüttük. Ön Tasarım Raporu ve şu andaki işleyiş
değerlendirildiğinde önemli değişikliklerden biri de ROS2’den ROS’a geçiş olmuştur. Proje
başlangıcında Autoware.Auto kod temelinden yararlanabilme düşüncesiyle ROS2 tercihi
yapan SPARK takımı, ROS kullanan çok daha geniş açık kaynaklı proje ve sensör sürücüleri
yelpazesinden daha kolay yararlanabilmek için ROS Noetic sürümüne geçiş yapmıştır.
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Bu kapsamda, ÖTR’de aracımızın navigasyon ve lokalizasyon sisteminin temelinde bulunan
şerit takibi algoritması büyük ölçüde değiştirilerek daha güvenilir bir şekilde simülasyon
üzerinde çalıştırılması sağlandı.

Yazılım mimarimizi olası hatalara ve beklenmedik durumlara karşı dayanıklı hale getirmek
için birden fazla alternatif üzerinde çalışmaları sürdürüldü. Navigasyon ve lokalizasyon için
iki farklı alternatif daha geliştirildi. İlki, LIDAR sensörü kullanarak bariyerleri takip ederek
hareket etmeyi sağlarken, ikinci çözüm GPS ve RTK servisleri kullanılarak hassas
lokalizasyonlarla, GPS ara noktalarını takip etmektir. Bu çözümlerden ilki simülasyon
ortamında geliştirilmesi tamamlanmış olup, ikincinin de gerçek hayatta gerçeklenebilirliği test
edilmiş olup zaman kısıtlamasına göre geliştirmenin başlatılmasına karar verilecektir.

Bununla birlikte trafik işaret tespit modülünün gerçek hayatta daha iyi çalışması için ÖTR’de
kullanılan simülasyon ortamı üzerinde oluşturulan sentetik veri seti yerine gerçek hayat
verileri üzerinde eğitimler yapıldı. ÖTR sırasında gerçekleştirilememiş olan kamera - LIDAR
kalibrasyonu sağlandı. Bu çalışmalar, bu raporun Otonom Sürüş Algoritmaları bölümünde
detaylandırılacaktır.
Yarışma için araç üretilene kadar, geliştirmeleri gerçek hayatta sürdürmek ve testler
gerçekleştirmek için bir test robotu üretildi. Bu robot ve yapılan çalışmalar Simülasyon ve
Test bölümünde detaylandırılacaktır.
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3. Araç Özellikleri
3.1. Araç Tasarımı

Araç tasarımı yapılırken Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışma Şartnamesi ilk referans kaynağı
olarak alınmış olup araç genişliği, karşılıklı iki tekerlek arası mesafe, araç boyu, ön teker
açıklığı, arka teker açıklığı gibi ölçüler şartname baz alınarak hesaplanmıştır.

Şekil 3 (Araç Şasesi Teknik Çizimi)

Araç şase draftı 1st Angle Projection standartlarına uygun olarak çizilmiştir, Scale oranı
ise 1:10 olup ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir.

Araç genişliği 1200 mm

Karşılıklı tekerler arası mesafe +-0.6mm toleranslı olarak 1054 mm

Araç boyu 2200 mm

Ön teker açıklığı +-0.6mm toleranslı olarak 1054 mm

Arka teker açıklığı +-0.6mm toleranslı olarak 1054 mm

Ön,arka tekerler arası mesafe +-0.2mm toleranslı olarak 1331 mm
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(Şekil 4: Araç Tekerleği Teknik Çizimi)

Aracımızda kullanılacak olan 90/90-12 Tekerlek ölçüleri, milimetre cinsinden verilmiştir.
Scale oranı 1:10 olup 1st Angle Projection standartları ile çizilmiştir.

Teker yanak yüksekliği, milimetre cinsinden verilen taban genişliği (araçta bulunan teker
özelinde 90 mm) ile yanak için belirtilen yüzdenin (araçta bulunan teker özelinde %90)

çarpılmasıyla bulunur
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3.2 Araç Sürüş Özellikleri
3.2.1 Drive-by-wire

Otonom araç teknolojisine uygunluğu kapsamında aracımız istenilen hız değerlerine
ulaşabilmek için arkadan itiş sistemi prensibine dayanır. Ön tekerler Steer-by-Wire sistemi
içinde bulunan kremayer ve buna bağlı servo motor aracılığı ile aracın yön hakimiyetini
kazandırırken araçta kullanılan iki adet 1.5kW,48V ve 3000 rpm değerinde Fırçasız DC akıllı
servo motorlar arka tekerlere güç vermek için 1:10 tahvilli redüktöre bağlı şekilde sürücüleri ile
kullanılır.

Şekil 5

Araç kontrol ünitesinden gelen veriler motor kontrolcülere iletilip araç üzerindeki
motorların istenilen hızlarda dönmesini sağlayan sistem görselleştirilmiştir.
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3.2.1.1. 1.5kW Sürüş Servo Motoru

Şekil 6

Araçta Pedal-by-Wire sistemi için kullanılacak 1500W 48V ve 3000 rpm değerinde Fırçasız
DC akıllı servo motorların teknik resmi.

Aracımızda kullandığımız teker yarıçap ebadına göre aracın ilerlemesini sağlayan asfalt
sürtünme katsayısını (μ=0.01) ve tahmini araç ağırlığını (100 kg) kullanarak aracımız için
gereken minimum tork miktarını hesapladığımız formülü kullandığımızda(r) aracın stabil
hareketi için gereken tork miktarını 42 N.m olarak bulduk. Dolayısı ile motorlara
bağlayacağımız 1:10 tahvil oranlı iki redüktör ile motorun 3000 rpm olan orijinal 4.7 N.m tork
değerini 47 N.m değerine çıkardık ve bu sayede 3000 rpm değerini 300 rpm’e sabitlemiş olduk.
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3.2.1.1.2 Servo Motor Sürücüsü

Şekil 7 (Servo Motor Sürücüsü Teknik Çizimi)

Araçta Pedal-by-Wire sistemi için kullanılacak ECU (Motor Sürücüsü)’nün ebatları ve
teknik resmi

Pedal-by-Wire sistemimizin montajından sonra 24/48 Volt 50A çalışma değerine sahip
Femsan Tulpar 250 motor sürücüsü ile PWM sinyalleri aracılığı ile servo motorlarımıza Lidar
sensörden gelen veri beraber işlenerek aracın güvenli ve gereken hız değerlerine ulaşması
sağlanır.
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3.2.1.1.3 1:10 Tahvilli Sonsuz Milli Redüktör

Şekil 8

Araçta Pedal-by-Wire sistemi için kullanılacak 1:10 tahvil oranlı redüktörlerin teknik
resmi.
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3.2.2 Steer-by-wire

Şekil 9

Steer-by-wire sistemi temel olarak günümüz araçlarında bulunan direksiyon kutusu ve
60 kg yük taşıyabilen servo motordan oluşmaktadır. Direksiyon kutusu üzerinde bulunan ve
sürücünün araca müdahale etmesini sağlayan direksiyon mili yerine elektrikli servo motoru
bağlantısı yapılarak elektrik motorunun sisteme yön vermesi sağlanır. Ana bilgisayardan gelen
açı değeri kontrol devresi tarafından alınır ve tekerleklerin anlık durumu da göz önüne alınarak
servo motoru gerekli açı kadar döndürülür. Elektrikli servo motoru, Şekilde görülen direksiyon
milinin bulunduğu bölüme bir bağlantı elemanı yardımıyla sabitlenir; mili ise sistemi
döndürebilecek şekilde bağlanır. Bağlantının sonucunda direksiyon kutusunda bulunan kramayer
dişliyi istenilen yöne doğru herhangi bir mafsal yardımı olmadan yönlendirir. Aracımız kontrollü
ortamda otonom sürüş özelliklerini taşıyacak şekilde tasarlandığı için fiziksel bir direksiyon
simidi bulunmamaktadır. Bu nedenle steering açısının tayini araç kontrol ünitesi tarafından
gerçekleştirilir. Araç kontrol ünitesinden gelen veri, mikrokontrolcü aracılığıyla direksiyon
kutusu (Steer-by-wire front wheel sub-system) üzerinde bulunan servo motora iletilir. Gelen
veriye bağlı olarak ön takımın hareketi sağlanır.

Yönelim Şeması

Şekil 10
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3.2.2.1 Direksiyon Kutusu

Direksiyon kutusu kremayer mil ve pinyon olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır.
Pinyon dediğimiz parça bağlantı ekipmanı ile servo motoruna bağlı olan dişlidir. Bu dişli
sayesinde tekerleklere bağlı olan kramayer mile hareket aktarılmaktadır. Kremayer mil ise üst
kısmında dişlinin oturduğu dişler bulunan dikdörtgen bir çubuk olarak betimlenebilir. Bu milin
kullanım amacı servo motordan gelen rotasyon hareketinin lineer harekete dönüşmesini
sağlayarak tekerleklerin sağa sola dönmesini sağlamaktır.

Şekil 11

Direksiyon sistemi ve motor sabitleyicisinin bilgisayar destekli dizayn
programlarında çizilmiş Teknik resmi.

3.2.2.2 Servo Motoru

Aracımızda tekerleklerin yönlendirilmesi için günümüzde var olan direksiyon
sisteminden kısmen farklı olan bir sistem bulunmaktadır. Araçta bulunan sistemin farklılığının
ana sebebi direksiyon kutusundaki kremayer milin hareketini sağlayan dişlinin direkt
direksiyona bağlı olmamasıdır. Pinyon adını verdiğimiz bu dişli servo motora bağlıdır. Servo
motora bağlı olmasının sonucunda aracın beyninden istediğimiz açıyı verebilmekteyiz. Bu da
bize encoder’a ihtiyaç duymadan sadece motor açısı vererek araç yönlendirmesini yapmamızı
sağlamakta.
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Teknik Özellikler

Marka DSServo

Boyutu 65*30*48 mm

Ağırlık 162 g

Tel Uzunluğu 320 mm

Hız 0.17 sn/60 derece @ 6V

0.15 sn/60 derece @ 7.4V

0.13 sn/60 derece @ 8.4V

Tork 58 kg.cm @ 6V

65 kg.cm @ 7.4V

70 kg.cm @ 8.4V

Voltaj 6V - 8V

Ölü Zone Ayarı 3 ms

Servo motorun aracın üzerine sabitlenmesi için özel bağlantı ekipmanı da tasarladık. Böylelikle
motor hem sağlam hem de stabil şekilde araç direksiyon sistemini döndürme işlemini
gerçekleştirebiliyor.
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3.2.3 Brake-by-wire

Sistemimiz, sensörlerimiz sayesinde(lidar, kamera, imu, gps …) almış olduğu bilgi girdilerini
işlemek için arduino mikro kontrolcüsüne gönderiyor. Sonrasında arduinodan aldığı bilgiler
doğrultusunda dc motordan gelen elektriksel akımla çalışan aktüatör motorumuzu ileri geri
hareket ettiriyor ve bu hareket sonucunda fren sistemindeki kaliper, balataları hareket ettirerek
sürtünme kuvveti sayesinde diski sıkıştırarak aracı yavaşlatıyor ya da durduruyor.

Brake-by-Wire mantığıyla kullandığımız bu sistem aracımızın engellere verdiği tepki sürelerini
azaltırken iletişim hızını artırıyor ve aracımızı hafifletiyor. Brake-By-Wire sistemimizin mekanik
kısmı temel 2 parçadan oluşuyor: Aktüatör motorumuz ve fren sistemimize bağlı olan kaliper.
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3.2.3.1 Aktüatör Motoru

Mekatronik sistemlerde işlediğimiz bilgiyi çıktı olarak gönderirken çevre sistemleriyle bu bilgi
doğrultusunda etkileşime geçecek bir sisteme, araca ihtiyacımız olur. Aktüatör motor,
mekanizmayı ve sistemi kontrolü altında tutarak, elektrik akımı, pnömatik ya da hidrolik basınç
sayesinde hareketi enerjiye dönüştürür ve çevre kontrolünü sağlar.

Aktüatörler, döner ve doğrusal
olmak üzere ikiye ayrılırken;
kullanılan enerji kaynaklarına göre
de pnömatik, hidrolik ve elektriksel
olmak üzere 3’e ayrılırlar. Biz,
aracımızda elektriksel aktüatör

motor kullanmaya karar verdik.

Pnömatik bir kaynak aracımızda; ucuz, hızlı, temiz bir sistem sağlamasına karşın, bizim
için önemli olan hassasiyeti ve kontrol edilebilirliği yüksek oranda karşılayamadı. Aynı zamanda
hava, sistemimizin hız kontrolünü zorlaştırdı.

Hidrolik bir aktüatör ise hafif ve güçlü olmasına karşın pahalı ve fazla yer tutan bir sistem
gerektirdiği için boyutlarını küçültmek kolay değildi.

Bu yüzden bu sistemlere alternatif olarak; elektriksel bir motor kullanmayı seçtik. Elektriksel
akümülatör motor manyetik alan değişimlerinden yararlanarak çalışır. DC motorunun çalışması
sonucu oluşan yüksek hızlı dönme hareketi dişliler aracılığıyla hız aktarma vidasına oradan da
doğrusal hareketi yapacak olan şafta iletilir. Kontrol sisteminden( arduino ) gelen bilgiye göre
şaftın ileri geri ne kadar mesafe kat edeceği belirlenir ve bu hareketin sonucu kablolar
yardımıyla kalipere gönderilir, aktüatör de bulunan limit anahtarları ise şaftın hareket edeceği
maksimum, minimum mesafeyi denetler.

Elektriksel bir aktüatör seçmemizin temel sebebi ise,
elektriğin hızlı ve her yerde ulaşılabilir olması, daha hafif
bir sisteme sahip olma isteğimiz, hassas kontrol imkanı,
geniş çalışma gerilimi aralığı ve yeterli düzende ve
büyüklükte bir sistem yapabilecek olmamızdır.
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Teknik çizimde görülen dc tipi lineer aktüatör motorumuz 12 V ‘da çalışırken saniyede
20 mm hıza ulaşabilir ve 200 N ‘luk itme gücüne(torka) sahiptir. 21,85 cm boy ve 250 gr ağırlığa
sahip olması da bize yer ve aracın hafifliği bakımından büyük avantaj sağlamaktadır.

3.2.3.2 Hidrolik Fren Kaliperi

Fren kaliperleri, aracı durdurabilecek gücün üretilebilmesi için
aldığı enerji ile diski sıkıştırır. Bunu, kullanılan sisteme bağlı olarak
piston ya da kablo aracılığıyla balatayı hareket ettirerek yapar.
Sürtünme kuvvetinden dolayı durmaya zorlanan disk, kuvvetin
büyüklüğüyle orantılı olarak tekerleri yavaşlatır veya durdurur.

Burada yapılacak hareketin mesafesini ve hassasiyetini aktüatör
motordan gelen güç belirlerken aktüatör motora bu veriler sensörlerden alınan bilgilerin
işlendiği arduino mikrokontrolcüsünden gelir. Kalipere verilen gücün ileri geri hareketi ise
aktüatör motora bağlıdır. Ters akımda kendini geri çeken aktüatör motor dolaylı yoldan
balataların diskten uzaklaşmasını sağlarken, doğru akımda balataları diske yaklaştırmaya
yarar.
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Sistem Arayüzü

Yukarıda araç içerisindeki elektronik mimariyi ve mimarinin parçaları arasındaki fiziksel
arayüzleri görebilirsiniz. Aracın ana kontrol ünitesi olan Linux PC, alt kontrol üniteleri olan
arduino unolar ile usb arayüzü üzerinden haberleşir. Alt kontrol üniteleri (güç, yönlendirme, fren
) motor sürücüleri, servo motor, aktüatör gibi parçalar ile pwm sinyali üzerinden haberleşir.
Sensörlere gelecek olursak, Lidar sensörü ethernet üzerinden, kamera usb üzerinden, IMU ise
UART(serial) üzerinden Linux PC ile iletişim kurar. Geriye kalan bağlantılardaki diğer girişler
jumper pinler ile sağlanmaktadır.
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Sistem Ürün Kırılımı
Yazılım

Mekanik
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4. Sensörler

SPARK, normal bir otonom araçta bulunan temel sensörlerden neredeyse tamamını
bulundurmaktadır. Aşağıdaki liste SPARK üzerinde bulunan tüm sensörlerin listesidir:

● VLP - 16 Puck LIDAR
● 3 Adet Logitech C920 Full HD Kamera
● 2 Adet Reach M+ Emlid RTK GNSS
● MPU 9250 IMU
● Tekerlek Enkoderi

4.1 LIDAR

Kullanacağımız LIDAR sensörü Velodyne markasının ULTRA Puck™ VLP-16
modelidir. Bu sensörün çözünürlüğü 100 metre olup, saniyede 0.3 milyon nokta
algılayabilmektedir. Buna ek olarak, dikey görüş açısı +15 dereceden -15 dereceye
kadar, yatay görüş açısı ise 360 derecedir. Bu sensörün seçilmesinin sebebi hem
temininin kolay oluşu hem de yeterli sayıda nokta algılayabilerek bariyer takibine
imkan sağlayabilmesidir. Ayrıca LIDAR’ı ızgara çözünürlüğü yüksek Occupancy Grid
Mapler oluşturarak aracımızın çarpışma kontrollerini oldukça isabetli bir şekilde
yapmayı planlıyoruz. Şekilde temin ettiğimiz LIDAR gözükmektedir.

4.2 Kamera

Kullanacağımız kamera Logitech markasının C920 PRO WEBCAM modeli, 1080p
çözünürlükte saniyede 30 kare çekebilme özelliğine sahiptir. Bu kameranın seçilmesinin
sebebi hem fiyatı hem de yeterli çözünürlüğüdür.
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4.3 GNSS
GNSS alıcısı olarak Şekilde görülen Emlid Reach M+ GNSS seti kullanılacaktır. Bu
modül, kolay arayüzü, filtrelenmiş sonuç çıktısı ve RTK düzeltme hizmetlerini
desteklemesi sebebiyle seçilmiştir.

RTK düzeltmesi, lokalizasyon için GNSS kullanımını mümkün kılan en önemli
faktördür. GNSS sistemleri çalışma prensipleri gereği teorik olarak maksimum 2-2.5m
kesinlikte sonuçlar sağlamaktadır. RTK(Real Time Kinematic Positioning) ise dünya
üzerinde yeri bilinen bir referans istasyonundan gelen GNSS sinyalinin ne kadar saptığını
belirleyerek düzeltme yapıp santimetre seviyesinde doğrulukta GNSS lokalizasyonu
yapmayı sağlayan bir tekniktir. GPS, GLONASS, Galileo gibi önde gelen GNSS
sağlayıcılarının tamamı RTK hizmetlerini desteklemektedir.

Türkiye’de de RTK hizmeti Harita Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan TUSAGA adlı
bir RTK hizmeti bulunmaktadır. Birçok yerde düzeltme kuleleri bulunan bu sistemle
Reach M+ seti denendiğinde açık alanda +- 4 cm’ye kadar kesinlikte GPS verilerinin
alınabildiği görülmektedir.
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4.4 IMU

IMU; jiroskop, manyetometre ve ivmeölçer sensörlerini bir arada kullanarak 9
serbestlik derecesi sağlar ve Newton mekanik yasalarını temel prensip edinir. Aldığı
ivme değerinden hız, hızdan ise mesafe değerleri elde edilir. Özellikle GPS ara nokta
takibinde lokalizasyon için (dead reckoning sayesinde) ve iki mimaride de aracın gezme
açısını (yaw) alabilmek için SPARK üzerinde yer almaktadır.

IMU olarak aracımızda Invensense MPU 9250 model IMU kullanılacaktır. Bu modelin
seçilmesinin sebebi fiyatı ve yüksek frekansla az gürültülü sonuçlar üretebilmesidir.
Kendi sensör kütüphanesiyle kullanımı kolay olup diğer 9 serbestlik dereceli sistemlerin
aksine işlenmemiş veri yerine alınan ölçümleri filtreler ve uygun çıktılar haline getirir.
Oryantasyon, açısal hız, ivme verileri; bu sensörden araç ve çevre şartlarına yüksek veri
hızlarıyla çıktı olarak alınabilir.

4.5 Tekerlek Enkoderi

SPARK’ta kullanılacak motor sürücüsü Femsan Tulpar T250 modeli kendinden enkoder
geri beslemesine sahiptir. Enkoderler tekerin dönüş hızını hassas bir şekilde hesaplayarak
aracın ne kadar yol kat ettiğini anlamada, yani odometri gerçekleştirmede önemli bir rol
oynamaktadır.

Tekerlek enkoderleri, manyetik veya fotonik sistemlerle, dönüş hareketi boyunca dijital
sinyaller üretirler. Enkodere özgü olan pulse per rotation (dönüş başına atım) sayısı
kullanılarak verilen süredeki atım sayısına göre enkodere bağlı olan milin dönüş hızı
hesaplanabilmektedir.
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5. Araç Kontrol Ünitesi

Araç üzerinde bulunan elektronik parçaların konumları ve iletişim yolları yukarıdaki şema
kısmında belirtilmiştir.
Araçta kullanılmakta olan ana kontrol ünitesi Linux işletim sistemli bir laptop PC dir. Aracın
tüm alt kontrol sistemleri bu bilgisayar ile iletişim halindedir. Ayrıca aşağıda belirtilen yazılımlar
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hariç tüm yazılımlar bu ana bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca kablosuz iletişim de bu
bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden olacaktır.

Değişen kablosuz iletişim modülümüz ile, artık aracımızın uzaktan haberleşmesi için
kullandığımız LoRa modüllerinin yerine ana bilgisayarımızın sürücülerini kullanarak
çalıştırabileceğimiz bir kablosuz haberleşme mimarisi kullanmayı hedefliyoruz. Bu mimari IPv4
ile UDP protokolü ile yayın yapan bir sunucu yardımı ile dur komutunu algılayacak. Aracın
içerisinde yer alan bir client yardımı ile sürekli bağlantı sağlanacak, her iki cihaz da internete
bağlı olduğu müddetçe iletişim devam edecek, bunun haricinde olası kesinti durumlarında ise
güvenlik amacı ile benzer bir mimaride Bluetooth modeli ile iletişim de sağlanacaktır.
İmplementasyon Python üzerinden socket kütüphanesi kullanılarak yapılmıştır.

Araçta ana kontrolcü dışında 3 alt kontrolcü bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan güç kontrol
ünitesi ile başlayalım. Bu ünite arduino uno üzerinde çalışmaktadır. 2 temel görevi
bulunmaktadır. Bunlardan ilki elektronik diferansiyel görevi görmesidir. Bunu yaparken
direksiyon açı sensörü verisini alır.

L : dingil mesafesi

w : iki tekerlek arası
uzaklık

: direksiyon açısı∝

Açı verisi sağ yöne pozitif, sol yöne negatiftir. Ünite sağ tekerlek için
, sol tekerlek için formülünü𝑐𝑜𝑡(∝). 𝐿 − 𝑤/2)/ 𝑐𝑜𝑡(∝). 𝐿 𝑐𝑜𝑡(∝). 𝐿 + 𝑤/2)/ 𝑐𝑜𝑡(∝). 𝐿 

kullanarak her tekerleğin hızını ayrı ayrı hesaplar. Bunun dışında ünite motor sürücülerini bir
röle kartı üzerinden kontrol ederek hem motor dönüş yönünü hem de hız girişini düzenler.

Yönlendirme kontrol ünitesi de bir arduino uno üzerinde çalışmaktadır. Servo kütüphanesini
kullanarak direksiyon servosunu kontrol eder. Güç ünitesine göre daha basit bir yapısı
bulunmaktadır.

Fren kontrol ünitesi aracın frenlemesini kontrol eder. Bunu yaparken ivmeyi kontrol eden bir pid
kontrolü kullanır. Frenleme, arka tekerleklerin hız sensörlerini kullanarak ivmeyi hesaplar.

Tüm bu ünitelere güç verecek olan batarya ise 48V 2kWh kapasiteli li-ion türü bir
bataryadır. Batarya konfigürasyonu 13 seri 14 paralel 3.7V silindirik 18650 pillerden
oluşmaktadır.
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları

SPARK Otonom Araç Takımı, şu ana kadar simülasyonda ve test robotu üzerinde oldukça fazla
sayıda yazılım mimarisi denemesi yapmış ve yarışmanın getirdiği zaman kısıtları ve görev
değerlendirmelerine göre çalıştıracağı en uygun yazılım mimarisini tespit etmiştir. SPARK ekibi
Trafik İşaret Tespiti ve Davranış Planlayıcı modüllerinin sabit kaldığı fakat 3 farklı navigasyon
çözümünü temel alan 3 farklı yazılım mimarisi geliştirmiştir. Bunlar: şerit tespit ve takibi, GPS
ara nokta takibi ve LIDAR ile bariyer takibidir. Bu üç mimarinin hepsi simülasyon üzerinde
gerçekleştirilmiş ve parkuru başarıyla tamamlaması sağlanmıştır. LIDAR ile bariyer takibi
mimarisi test robotunda da gerçeklenip örnek bir parkur üzerinde test edilmiştir. Şerit tespit ve
takibi mimarisinin test robotu üzerinde simülasyona göre kayda değer ölçüde zayıf çalıştığı
tespit edilmiştir. GPS ara nokta takibi ise gerçek hayatta uygulanması için lokalizasyon
çözümleri üzerinde çalışmalar sürmeye devam etmektedir.

Yarışmaya kadarki kısıtlı süre için çizilen planda LIDAR ile bariyer takibi öncelikli, GPS ile ara
nokta takibi ise ikincil mimari olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Şerit tespiti uzun süre
SPARK ekibinin navigasyon çözümünün temelinde yer alsa da kalan sürede çok fazla veri
etiketlenmesi ve kullanılan LaneNet modeli üzerinde uzun deneyler yapılmasının zorluğu ve
güvenilirliği nispeten daha düşük olması sebebiyle üçüncü planda tutulmaktadır. Bu raporda her
bir mimari için yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

6.1 Şerit Tespit ve Takip Mimarisi
Şerit tespiti, aracın iki yanına yerleştirilen iki kamera kullanılarak yapılmaktadır. Daha önce

tek kameradan şerit takibi yapan SPARK’ın iki kameralı yönteme geçişine derinlemesine
değerlendirmeler sonucunda karar verilmiştir. İki kamera ile şerit tespitine geçişin en önemli
nedeni, parkurdaki çok keskin dönüşler nedeniyle aracın virajı alırken virajı aldığı taraftaki yol
çizgisinin ön kamera açısından çıkmasıdır. Bu problem nedeniyle araç dönüş sırasında

lokasyonunu güncellemekte zorluk çekiyordu. Çift kameralı sistemde bu zorluk ortadan kalkmış
olup, sağ ve sol şeridin kamera sayesinde zaten sınıflandırılmış olması nedeniyle derin öğrenme
modelinin örneksel sınıflandırma (instance segmentation) kısmına gerek kalmamıştır. Böylelikle
LaneNet modeli parkur için özelleştirilmiştir. Fotoğraflarda da görülebileceği üzere, araç ilk
fotoğraftaki konumdayken eğer sola dönmek isterse, ön kamerada sol taraftaki yol çizgisi var
olmadığı için pozisyonunu o çizgiye göre ayarlaması mümkün olmamaktadır. Ancak üçüncü
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fotoğraftaki yan kamera görüntüsüne bakıldığında, sol şeritin rahatlıkla tespit edilebilmesi
mümkündür ve araç bu kameradan yapılan tespite göre kendini konumlandırabilir.

SPARK’ın şeritleri daha kolay takip edebilmesi ve modelin yaptığı hatalı tahminleri
kompanse edebilmesi için derin öğrenme modeli ve histogram filtresi ile kayan pencereler
metodu birleştirilmiştir. Metod, yol çizgileri bulunduktan sonra yeni çizgilerin eski bulunan
yerin etrafında aranmasını sağlamaktadır. Bunun sayesinde SPARK’ın kontrol algoritmasına yol
verdiği komutların sürekliliği arttırılmıştır.

Zaman içerisinde görülmüştür ki SPARK’ın waypoint takibi yapması yerine davranış
planlama modülünün (behavioural planner) verdiği sola veya sağa dönme komutlarına göre
arabanın o taraftaki kameranın gördüğü yol çizgisine olan mesafesini sabitlemeye çalışan bir
PID kontrolcü ile hareket etmesi daha güvenilir bir yöntemdir. Buna uygun bir PID kontrolcüsü
yazılıp parametreleri ayarlanmış ve SPARK, hatalı komutlara karşı çok daha dayanıklı bir yapıya
bürünmüştür.

6.2 LIDAR ile Bariyer Takip Mimarisi

LIDAR kullanarak bariyer takibi gerçekleştirmek şerit tespit ve takibine ilk alternatiftir. Bu
yöntemde temel olarak çevredeki engeller tespit edilerek lokalizasyon sağlanıp, navigasyon
işlemi gerçekleştirilmektedir. Yarışma ortamı ve kuralları bu çözüme müsaade etmekte olup
diğer çözümlere göre gerçek hayatta güvenilir çalışması ve optimize edilmesi daha kolay olduğu
için bu alternatifin de gerçekleştirilmeye çalışılması düşünülmüştür. LIDAR şerit takibi
algoritması 6 adımda çalışır:

1. Zemin ayrıştırması (Plane segmentation)
2. İlgi bölgesi belirlenmesi (Region of interest)
3. Voksel ızgara yöntemiyle alt-örnekleme yapılması
4. Öklid kümeleme uygulanması
5. En yakın kümeye iki boyutlu parabol oturtulması
6. Parabolden kontrol algoritması için hata sinyali çıkarılması

Bu algoritmanın geliştirilmesinde PCL (Point Cloud Library)’den ve pcl_ros paketinden
faydalanılmıştır.

6.2.1 Zemin Ayrıştırması

LIDAR nokta bulutları üzerinde işlem yapmadan önce, bazı temizlikler yapmak oldukça
kritiktir. Bunlardan ilki yol zemininin ayrıştırılmasıdır. Bu işlem için SPARK, sık kullanılan bir
yöntem olan RANSAC Segmentasyon yöntemini kullanmıştır. Bu yöntemde nokta bulutu
üzerinde iteratif olarak rastgele üç nokta seçilerek bir düzlem denklemi çıkarılmakta ve bu
denkleme uyan nokta sayısı maksimum olan denklem yer düzlemi olarak kabul edilmektedir.

Açık havada en büyük düzlemin yol olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu yöntem iyi
sonuçlar vermektedir. Aşağıda SPARK test parkurundan bir zemin ayrıştırma görüntüsü
verilmiştir.

6.2.2 İlgi Bölgesi Belirlenmesi

Bariyerleri takip etme için gürültü ve istenmeyen öğeleri atmak için bir ilgi alanı belirleme
işlemi yapılmaktadır. Bu işlemde PCL kütüphanesinin cropBox fonksiyonundan
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faydalanılmaktadır. İlgi bölgesi uygulanma işlemi aşağıda görülmektedir:

6.2.3 Voksel Izgara Yöntemi

LIDAR nokta bulutlarıyla işlem yapmaktaki en önemli engellerden biri çok fazla nokta
üzerinde işlem yapmanın hesaplama maliyetidir. Voksel ızgara yöntemi bu sorunu çözmek için
en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Voksel, volume pixel (hacim pikseli) tabirinin
kısaltmasıdır. Voksel ızgara algoritması bir nokta bulutunu belli boyuttaki voksellerden oluşacak
şekilde düşünüp her bir vokselin içinde orijinal nokta bulutunda bulunan noktaların uzamsal
ortalaması kalacak şekilde sadeleştirir. Bu yöntemi kullandıktan sonra kümeleme işlemini
gerçekleştirerek 2.8Hz’den 10Hz’e hesaplama frekansı arttırılmıştır.

6.2.4 Öklid Kümeleme

Öklid kümeleme işlemi bariyerleri gruplandırıp uzaklık tespiti yapabilmek veya ara
noktaları oluşturmak amacıyla kullanmak için oldukça uygun bir algoritmadır. Öklid kümeleme,
kümeleme algoritmaları arasında en basit yöntemlerden biridir, fakat LIDAR nokta bulutları için
oldukça etkili ve sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, SPARK aracının LIDAR ile bariyer
takibi yazılımı, nokta bulutu temizlendikten sonra belirlenen tolerans ve minimum maksimum
değerleriyle kenardaki bariyerleri kümeler.

6.2.4 En Yakın Kümeye İki Boyutlu Parabol Oturtulması

Ön Tasarım Raporu ve Simülasyonda da sıkça kullanılan, gürültü ve yanlış tespitlere karşı
oldukça etkili bir işlem olan takip edilecek yola önce parabol oturtulması işlemini bu yöntemde
de kullandık. Önce tespit edilen kümelerin ortalama yanal uzaklığı en az olanını tespit edip
sonrasında bu noktalara 2 boyutlu düzlemde oturttuğumuz parabolden belli bir mesafeye kadar
eşit aralıklı noktalar seçerek ara nokta oluşturma işlemi tamamlanmaktadır.

6.2.5 Kontrolcü Hata Sinyalinin Oluşturulması

Hata sinyali için oluşturulan parabolün araca yanal uzaklığı ve eğriliği (curvature) gibi
parametreler ve farklı kombinasyonları denenmiştir. Bu rapor yazımı sürecinde test robotunun
odometri sistemi olmadığı için bir pozisyon geri dönüşü alınmadan, takip edilen parabolün araca
göre ortalama yanal uzaklığını minimize etmeye çalışan bir PID kontrolcüsü navigasyon için
hayata geçirilmiştir. Gerçek araçta, bu kontrolcü yanında Stanley Control geometrik kontrolcüsü
kullanılarak ara nokta takibi yapılması ve kontrol performanslarının karşılaştırılıp hangi
kontrolcünün kullanılacağına karar verilmesi planlanmaktadır.

6.3 GPS Ara Nokta Takip Mimarisi

6.3.1 Lokalizasyon
Bu mimarinin çalışmasındaki en kritik kısım aracın iyi bir lokalizasyon sağlamasıdır. Bu
noktada SPARK için en iyi çözüm kapsamlı, fakat kolay implemente edilebilir bir sensör
füzyonu ile lokalizasyon çözümü oluşturmaktır. Çizilen mimaride 3 sensör, Extended
Kalman Filter metoduyla birleştirilerek lokalizasyon sağlanmaktadır. Bu 3 sensör:

● IMU
● Odometri
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● GPS’dir.

6.3.1.1 GPS + RTK (TUSAGA)

Sensörler bölümünde anlatıldığı şekilde GPS ile birlikte TUSAGA sistemini kullanarak
±4 cm kesinliğe ulaşılmıştır. Fakat hareket halinde olası hata durumlarında bu sistemin
tek başına yeterli gelmemesi sebebiyle sensör füzyonu kullanılmasına karar verilmiştir.

6.3.1.2 Neden Sensör Füzyonu?

Kullanmakta olduğumuz sensörler ölçüm hataları ve gürültülerden dolayı tek başlarına
belli eşik değerler aralığında hatalı ölçümler yapmaktadırlar. Hassas bir lokalizasyon
sağlayarak, aracımızı harita üzerinde daha iyi bir şekilde konumlandırmak ve hareketi
sağlamak için bu hataların minimize edilmesi gerekmektedir. Örneğin, magnetometer
çevresel manyetik alanlardan oldukça etkilenebilen bir sensör ve bu durum yanlış
oryantasyon verileri döndürmeye müsait olduğu anlamına geliyor. Yanlış bir
oryantasyon ise hareket planlama modülünün doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu
yüzden bu sapmaların fiziksel bir hareketten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak
için onu bir jiroskop sensörü ile beraber kullanmaya karar verdik.

Hızımızı ölçmek için sadece IMU verileri yardımıyla yaptığımız odometri sonucunda
bize oldukça hatalı veriler döndürme ihtimali olan bir sistem olduğu için aracın pose (x,
y, gezme açısı (yaw)) hesaplaması noktasında GPS ve IMU füzyonunu kullanma kararı
aldık.

Kullandığımız bu sensor fusion algoritmasıyla uygulamada hedeflediğimiz hata payı
sürekli bir şekilde  ± 5 cm olarak belirlenmiştir.

Şekilde SPARK’ın lokalizasyon sistemi görünmektedir. Bu sistemde navsat_transform ve
ekf_localization açık kaynaklı ROS paketleri görülmektedir.

6.3.1.3 navsat_transform

navsat_transform ROS’ta robot_localization paketi içinde bulunan NavSatFix mesajlarını
odometri mesajlarına dönüştüren bir yazılımdır. Bu paket, IMU oryantasyonu ve GPS
mesajlarını kullanarak Haversine formüllerini kullanarak GPS mesajını aracın odometri
tabanındaki koordinatlara çevirir.

6.3.1.4 ekf_localization

ekf_localization paketi ROS’ta Extended Kalman Filter yöntemini kullanarak
lokalizasyon yapmayı sağlayan bir pakettir. navsat_transform modülünden gelen GPS
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odometrisi, tekerlek odometrisi ve IMU verisini kullanarak araca hassas bir lokalizasyon
yapma imkanı sağlar. Simülasyon üzerinde gerçekleştirilen bu yazılım için donanım
arayüzleri geliştirilmektedir.

6.4 Hareket Planlaması
SPARK, hareket planlama sisteminde dört alt modülden oluşan hiyerarşik bir mimari
kullanmaktadır. Bu modüller: global planlayıcı, lokal planlayıcı ve çarpışma
kontrolcüsüdür.

6.4.1 Global Planlayıcı

Global planlayıcı modülü verilen bir harita üzerinde takip edilecek rotayı
oluşturmaya yarayan modüldür. SPARK, yazılım mimarisinde bulunacak global
planlayıcı, OpenStreetMap formatındaki haritalar üzerinde Dijkstra çizge arama
algoritmasıyla en kısa rota oluşturulmaktadır. Bu mimaride davranış
planlayıcıdan gelecek trafik işaretlerine göre yol tayinini bu modül dinlemektedir.
Gelen tayinlere göre harita çizgesi üzerindeki köşe noktalarının arasındaki
bağlantılar kesilip tekrar global planlama çalıştırılmaktadır. Bu modül, sadece en
başta ve yolda değişiklikler oldukça çalıştığı için çalışma performansı kritik
olmamakla birlikte nispeten küçük harita ile Dijkstra algoritması oldukça hızlı
çalışmaktadır.

6.4.2 Lokal Planlayıcı ve Çarpışma Kontrolcüsü

Lokal Planlayıcı içinde hız profili oluşturucu ve çarpışma tespiti modülünü de
barındırır ve aracın izleyeceği rotayı(trajectory) planlar. Oluşturulan rota üzerinde
ilerlerken araç,

1. Herhangi bir obje ile çarpışmamalı (Collision-free)
2. Dinamik model kısıtlamalarına göre uygulanabilir hareketlerde bulunmalı

(Feasible)
3. Referans yoldan en az sapmayla ve en efektif şekilde hareket etmeli

(Efficient)
4. Mümkün olan en az sarsıma uğramalıdır. (Jerk-minimizing)

Lokal planlayıcı, ön tasarım raporundan farklı olarak gerçek hayatta
implementasyon süresini kısaltmak amacıyla, park ortamının da kompleks
manevralar gerektirmemesi sebebiyle tekli bir yapıda gerçekleştirilmiştir. Bu
kararın detayları bu bölümün Park Mimarisi kısmında ve Ön Tasarım
Değerlendirmesi bölümünde aktarılmıştır.
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Parkurun park alanına kadar paralel şeritlerle kısıtlandırılmış kısmında, bundan
sonra yapılandırılmış ortam (structured environment) olarak adlandırılacak, zaten
bilinen yol ortamını tekrar haritalandırmak ve hesaplamalarını yapmaktan
kurtarıp hareket planlama işlemini yapan Conformal Lattice Planner (Konformal
Kafes Planlayıcısı) metodu uygulanmıştır. Simülasyon ortamında yapılan
çalışmalarda bu metod ile park yapılabileceği de görüldüğü için park alanında da
gerçek hayatta bu metodun gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Konformal Kafes Planlayıcı davranış planlayıcısından alınan hedef durumdan
enlemsel olarak dallanmış rotalar oluşturur. Bu rotaların her biri bir kübik spiral

olarak modellenmiştir . Bunun için olarak𝑓(𝑠) =
𝑖=0

3
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yakınsanır ve aşağıdaki optimizasyon çözülür:

Çarpışma kontrolü içinse konformal kafes planlayıcısında, Swath-Based
(İzdüşümü tabanlı) bir çarpışma kontrolcüsü kullanılmıştır. Bu metodda aracı
içine kapsayan bir dikdörtgen çizilen yol üzerinde kaydırılarak herhangi bir
noktanın araca sağlanan occupancy grid map (ızgara işgal haritası) üzerinde engel
olarak işaretlenmiş noktalarla çakışıp çakışmadığı kontrol edilmektedir. Çarpışma
olan yollar kafesten çıkarılmakta ve en ortadaki yol tercih edilmeye çalışılarak
navigasyon sağlanmaktadır.

6.4.3 Kontrol

SPARK’ın kontrolcü mimarisi birbirinden ayrılmış iki kontrolcü ile
sağlanmaktadır. Bunlardan ilki, boylamsal kontrol, verilen hedef hıza ulaşmaya
çalışan bir PID kontrolcüsüdür ve çıktı olarak gaz ve fren komutları verir. İkincisi
ise, enlemsel kontrol, ara nokta takibi sağlayan bir geometrik kontrolcüdür. Çıktı
olarak direksiyon komutları sağlar.

1. Boylamsal Kontrol

Boylamsal kontrol modülü Davranış Planlama Modülü tarafından verilen
hedef hıza ulaşmak için bir Proportional-Integral-Derivative kontrolcüsü
kullanır.

verror = Hedef Hız - Şimdiki Hız

proportional error = verror

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ckappa(s)%20%5Capprox%20f%5E%7B%5Cprime%20%5Cprime%7D(s)#0
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integral error += v_error * t
derivative error = (v_error_previous- v_error)/t

denklemleri kullanılarak her adımda kontrol döngüsü hız hatasını
günceller. Daha sonra bu hataların her biri kendi katsayısı (gain) çarpılarak
toplanır ve toplam hata alınır.

Daha sonra, eğer hata pozitifse toplam hata min(toplam hata, 1) formülü
kullanılarak throttle(gaz) çıktısına dönüştürülür. Eğer hata negatifse
max(toplam hata, -1) formülü kullanılarak break(fren) çıktısına
dönüştürülür.

PID kontrolcüde en önemli nokta hata katsayılarının doğru
belirlenmesidir. Şekildeki tabloda katsayıların farklı kontrol davranışlarına
etkisi gösterilmiştir.

2. Enlemsel Kontrol

Enlemsel kontrol aracın belirlenen rotayı takip edebilmesi için en önemli
parçasıdır. Enlemsel Kontrol Modülü aracın direksiyon açısını
düzenlemek ve bunu Drive-by-wire sistemlere aktarmakta sorumludur.

Dizayn sürecinde, MPC kontrolcüsü gibi daha sofistike metotlar var
olmasına karşın SPARK - 1, Robotaksi yarışmasının çoğunlukla lineer ve
dinamik kısıtlamaları aşmayacak (teker kuvveti, yanal ivme vb.)
parkurundan dolayı uygulanması daha kolay ve hesaplama gereksinimi
açısından daha az talepkar yöntemler olan geometrik kontrolcüler tercih
edilmiştir.

Bu kontrolcüler arasında yaptığımız kaynak taramasında ise en efektif
çözüm olarak değerlendirilen Pure Pursuit algoritmasının kullanılmasına
karar verilmiştir. Pure Pursuit algoritması aracın hızına referansla rota
üzerinde bir ileri hedef noktası seçer. Bu ileri hedef noktasına ulaşmak için
gereken açısal hız çıktısını üretir. Pure Pursuit algoritması maksimum
açısal hızın kısıtlanmasını da mümkün kılar.

Pure Pursuit işleyiş bakımından basit olsa da noktasal rotayı tam olarak
takip etmediği için enlemsel sapma diğer yöntemlere göre daha yüksektir
ve araç her zaman rotayı takip etmez, yüksek hızlarda da köşeleri keserek
geçme eğiliminde olur. Ancak bu enlemsel sapma yarışma koşullarında
tolere edilebilecek sınırlar içerisindedir.
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6.5 Trafik İşaret Tespiti ve Davranış Planlayıcı Mimarisi

6.5.1 Trafik İşaret ve Işık Tespiti
Trafik işaretlerini algılama, otonom sürüşte en önemli sorunlardan biridir.Trafik

işaretlerini algılamak, kamera kurulumundan veya çevresel etkilerden kaynaklanan tıkanıklık,
renk değişimi, döndürme ve eğrilik gibi bir dizi sorun nedeniyle zorlayıcıdır. Ayrıca, bir
görüntüde çeşitli şekil, renk ve boyutlara sahip birden çok işaret olabilir. Bu sorunu çözmek için,
en son teknoloji yaklaşımların çoğu büyük miktarda GPU kaynağı gerektirir ve test süresi
gecikmesini hesaba katmaz. Özerk bir araba sisteminde bu yaklaşım mümkün değildir, çünkü
gecikme, ortama dayalı bölünmüş ikinci kararlar almak için son derece önemlidir. Bu yüzden
daha hızlı bir çözüm adına, muadillerinden daha hızlı olan Tiny YOLOv3 mimarisi kullanmaya
karar verilmiştir.

6.5.1.1 Veri Seti ve Eğitim Süreci
YOLOv3 mimarisini çalıştırılırken önemli adımlardan biri de  özel bir veri seti

oluşturmaktır. Bu noktada geçen sene Google Maps üzerinden toplanan görüntüler etiketlenerek
Github üzerindeki ITU-Racing-Driverless tarafından başlatılan TTVS setine destek olundu ve
buradan gelen verilerle Koç Üniversitesi cluster’ında Tesla V100 GPU’ları ile yaklaşık 20
saatlik bir eğitimin ardından YOLOv3 ağı çalıştırabilecek duruma getirildi.

6.5.1.2 Neden Tiny YoloV3?
Nesne algılama, bilgisayar görüntüsünde neyin nerede olduğunu, özellikle de belirli bir

görüntünün içinde hangi nesnelerin ve görüntüde nerede olduklarını tanımak için çalıştığınız
klasik sorunlardan biridir. YOLO (You Only Look Once), diğer dedektörlere kıyasla daha hızlı
çalışan ve doğru sonuç almamızı sağlayan son teknoloji bir nesne tanıma algoritmasıdır. Diğer
yaygın nesne tanımlama algoritmaları -R-CNN gibi YOLO’dan farklı olarak, birkaç lokasyon
üzerinden ‘sliding window’ yöntemini kullanmaktadır. Fakat Yolo, arka plandaki hataları
minimize etmek için , eğitim ve test aşamalarında görüntünün tamamını algılayarak , sınıfları ile
alakalı bağlamsal bilgileri dolaylı olarak kodlar. Bu durum YOLO’nun diğer dedektörlerden
üstün olarak nesnelere daha genel bir açıdan bakmasını sağlar. Böylece beklenmeyen ve
istenmeyen sonuçları ortadan kaldırarak verimliliği arttırır.

SPARK için YOLOv3 yerine Tiny YOLOv3 tespit mekanizmasının kullanılması uygun
görüldü, bu karar hem literatür araştırması sonucunda ortaya çıkan veriler hem de bu
araştırmaları doğrulayan, veri setiyle farklı eğitim süreçleri boyunca yapılan karşılaştırmalar
doğrultusunda alındı. Tiny, hareket esnasında daha hızlı ve hatasız çalışırken erken tespit olanağı
da sağladı.

6.5.1.3 Veri Çoğaltma (Data Augmentation)
Obje tespiti için oluşturulan mimarilerden biri olan Tiny YOLOv3, diğer nöral ağ

mimarilerinde olduğu gibi modeli eğitebilmek için büyük bir veri setine ihtiyaç duymaktadır.
Hazırda var olan veri setini, anlamlı bir şekilde büyütmek için yapılabilecek en uygun
işlemlerden biri de data augmentation’dır. Dolayısıyla biz de kendi projemizde veri setimizi
farklı durumlara hazırlıklı olabilmesi için bu işlemi kullanarak genişlettik.

Yaptığımız testlerde, özellikle bazı durumlarda eğittiğimiz veri setinin yetersiz kaldığını
fark ettik. Bu yetersizliği gidermek adına ise yapacağımız augmentation’ları bu yetersizliğin
önüne geçecek şekilde seçmeye karar verdik. Karşılaştığımız yetersizlikler ve çözüm
yöntemlerimiz şu şekildedir:

6.5.1.3.1 Sınırlayıcı Kutuları(Bounding Box) Oynatmak:

Araç hareket ederken kameradan gelen görüntüyü canlı bir şekilde işleyerek
obje tespiti yaptığımızda, oldukça küçük oynamalarda bile objenin tespit edilme
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durumunun değiştiğini gördük. Bu da demek oluyor ki istenilen objenin fotoğraf
içerisinde bulunduğu konum çok küçük bir değişikliğe uğrasa bile bu, objenin
tespiti için önemli bir problem teşkil edebiliyor. Biz de bu problemin ortadan
kalkması adına, halihazırda bulunan bounding box’ların yerlerini objenin tamamını
kapsama şartıyla küçük adımlar halinde her yöne hareket ettirdik. Bu işlem de
modelin, küçük adımların önemli olmadığını anlaması yönünde bize yardımcı oldu.

6.5.1.3.2 Parlaklık İle Oynamak:

Dışarıda çekilen bir videoda, obje tespiti yapmaya çalıştığımızda, güneşten
kaynaklanan parlaklığın bizim için bir problem haline geldiğini fark
ettik. Bunu önlemek adına tüm fotoğrafın parlaklığını değiştirmeyi düşündük.
Ancak fotoğraftaki ayrı bölgelerin parlaklığı, oransal olarak farklı bir artışa maruz
kalmadığından bunun tek başına yeterli olmayabileceği kanaatine vardık. Bunun için
de fotoğrafta güneşi bir anlamda simüle ederek, belirli bir bölgenin diğer bölgelere
göre daha fazla parlaklık artışından etkilenmesini, çevresindeki bölgelerin ise
uzaklaştıkça aşamalı olarak parlaklığının daha az artmasını sağladık.

6.5.1.3.3 Fotoğrafı Kesmek:

Karşılaştığımız bir diğer problem ise ilk problemimizden farklı olarak objenin
büyük oynamalarda(fotoğrafın hangi kısmında bulunduğuna göre) tespit edilme
durumunun farklılık göstermesi oldu. Böyle bir problemin giderilebilmesi adına
objenin fotoğrafta bulunduğu bölgeyi tamamıyla değiştirmeye çalıştık. Bunun için
de objenin uzak olduğu kenardan objeye kadar kesme işlemi yaparak bu veri setiyle
tekrar eğittik.

6.5.1.3.4 Rotasyon ve Shear:

Elimizdeki trafik işaretlerini küçük açılarla döndürdüğümüzde bile tespit
edilememe problemiyle karşılaştığımızı gördük. Bunun için ise data
augmentation’da yaygın olarak kullanılan rotation ve shear yöntemlerini tercih ettik.

6.5.1.3.5 Fotoğrafın Yansımasını Almak:

Aracın trafik işaretlerinin olduğu bir parkurda yaptığı obje tespitinde
karşılaştığımız problemleri incelediğimizde, önemli bir sorunun da sağa ve sola
dönülmez işaretlerinin karıştırılması olduğunu gördük. Bu işaretlerin birbirinin
yansıması olduğunu bildiğimiz için, aslında tıpatıp aynı ortamda olunsa bile,
levhanın yansıması alındığında bir diğeri haline geldiğini modele gösterebilmek için
fotoğrafa çevirme işlemi uyguladık. Eğittiğimiz modelin içerisinde sola ve sağa
dönülmez işaretlerinin diğerlerine göre az bulunması dolayısıyla da bu işaretler için
ayrı bir augmentation yapmak, veri setimizin içerisindeki, fotoğrafları az bulunan
sınıfları artırma yönünde de iyi bir işlem olarak yerini aldı.

6.5.1.3.6 Trafik Işığı Algılama
Trafik ışığı algılama konusunda, direkt olarak trafik işareti tespiti benzeri bir yapı

kullanmak yerine metodu geliştirmek istedik. Kullandığımız yapıya ek olarak, YOLO tarafından
trafik ışığı olarak algılanan nesnenin konumları ilgili dosyadan alınarak kırpılıyor. Bu aşamadan
sonra ışık görüntüsü kırmızı, sarı, yeşil renk filtrelerinde işlenip maksimum parlaklık değerini
veren alan bulunuyor. Bu çıktıya göre ise gereken eylem gerçekleştiriliyor. Trafik ışığının
tamamı görüntüde olmadığında taramanın doğruluğu noktasında aksilikler olabileceğinden ek
olarak parlaklık verisi belirli bir limitin altında kalan durumlarda yeşil ışık çıktısı işaret ediliyor.
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6.5.1 Kamera - LIDAR Füzyonu

Otonom bir aracın çevre şartlarına uyumlu bir şekilde hareket edebilmesi adına sahip
olması gereken özelliklerden biri de aracın, çevresindeki objelere olan uzaklığının tespitidir.
Bilindiği üzere LIDAR sensöründen gelen ham veri, uzaydaki belirli bir noktanın x, y ve z
eksenleri üzerinde metre cinsinden uzaklığını içerir. Bizim amacımızı da bu veriyi kullanarak,
aracın belirli bir objeye olan uzaklığını tespit etmek oluşturmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek
için ise yapılması gereken işlemler sırasıyla şunlardır: LIDAR’a göre konumu belirtilen bir
noktanın kameraya göre konumunu belirlemek, kameraya göre konumu bilinen 3 boyutlu bir
noktanın gelen fotoğraf üzerinde hangi piksel üzerine denk geldiğini hesaplamak ve objenin
üzerine hangi noktaların denk geldiğini bulup buna göre anlamlı bir uzaklık çıktısı almak.

I. LIDAR Göreceli Bir Noktayı Kamera Göreceli Hale Getirmek

Bir noktanın göreceli olduğu referans noktasını değiştirirken iki özelliğe dikkat
ederiz. İlki iki referans noktasının x, y ve z eksenleri üzerindeki uzaklığı, diğeri ise iki
referans noktasının koordinat sistemlerindeki farklılık.

a) Konum değişikliği:

Bir noktanın LIDAR’a olan uzaklığının x, y ve z eksenlerindeki
değerlerini biliyorsak, bu noktanın kameraya olan uzaklığını hesaplamak için
kamera ve LIDAR sensörü arasındaki uzaklık değerlerini bilmek yeterlidir.
Ancak referans noktası, bahsettiğimiz şekilde değişiyorsa sabit olan başka bir
noktayı merkez kabul etmemiz gerekmektedir. Bizim senaryomuzda bu sabit
nokta, aracın merkezi olarak adlandırdığımız önceden belirlenmiş bir noktadır.
LIDAR ve kameranın bu noktaya olan uzaklıklarını sırasıyla ve𝑙

𝑎
,  𝑙

𝑏
,  𝑙

𝑐
olarak; noktanın LIDAR’a bu eksenlerdeki uzaklığını ise sırasıyla𝑘

𝑎
,  𝑘

𝑏
,  𝑘

𝑐
olarak adlandırırsak bu noktanın kameraya olan uzaklığı tüm eksenlerde𝑎,  𝑏 𝑣𝑒 𝑐

sırasıyla şu şekilde hesaplanır:

𝑥:  𝑎 +  (𝑙
𝑎 

−  𝑘
𝑎
)

𝑦:  𝑏 +  (𝑙
𝑏 

−  𝑘
𝑏
)

𝑧:  𝑐 +  (𝑙
𝑐 

−  𝑘
𝑐
)

Dolayısıyla noktanın LIDAR’a olan uzaklık matrisini , LIDAR’ın𝑋
merkeze olan uzaklık matrisini , kameranın merkeze olan uzaklık matrisini𝐿 𝐾
olarak adlandırırsak noktamızın kameraya olan göreceli konumu:

denklemi ile hesaplanır.𝑋 + (𝐿 −  𝐾)

b) Koordinat sistemi değişikliği:

Şu ana kadar noktanın konumunu kameraya göre belirttiğimizde aslında
bu belirtme işlemini LIDAR'ın koordinat sistemini kullanarak yapıyorduk.
Uzaydaki bir noktanın kamera pikselindeki bir noktaya tekabül etmesini
sağlamak için referans noktasının değişimi ile beraber koordinat sisteminin de
kameraya yönelik olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik için en
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mantıklı yöntem ise koordinat sistemi değişim matrisi yazmak olacağından biz de
bu yöntemi tercih ettik.

Bizim senaryomuzda LIDAR sensörü sağ el koordinat sistemi
kullanmakta (Araca göre; : ileri, : sol, : yukarı). Kamera bir pikseli𝑥 𝑦 𝑧
tanımlarken sol üst köşeyi sıfır noktası alıp sağa ve aşağıya doğru artacak şekilde
belirttiği için biz de kolaylık adına kamera koordinat sistemini sağa, aşağıya,𝑥 𝑦

öne gelecek şekilde belirledik.𝑧

Bu durumda LIDAR sensörünün eksenleri kamera eksenlerine sırasıyla şu
şekilde tekabül etmektedir:

𝑥:  𝑧
𝑦:  − 𝑥
𝑧:  − 𝑦

Bu da demek oluyor ki yazacağımız koordinat sistemi değişim matrisi şu
şekilde olmalıdır:

:𝑥 𝑦:  𝑧: −>

Bu ’lük matrisi olarak adlandırırsak, LIDAR konumuna ve3 × 3 𝑇
𝑘

koordinat sistemine göre belirtilen 3 boyutlu bir noktanın kamera konumu ve
koordinat sistemine göre tespiti şu şekilde sağlanabilir:

𝑇
𝑘

· (𝑋 +  (𝐿 −  𝐾))

II. Kamera Göreceli Üç Boyutlu Bir Noktayı İki Boyutlu Piksel Koordinatına
Çevirmek

Yapmamız gereken bir diğer işlem, noktanın kamera koordinatlarında hangi
piksele denk geldiğini geometrik olarak hesaplamaktır. Noktanın kameraya göre
konumunu, kameranın gördüğü alanla beraber çizmeye çalışırsak:

x: Noktanın x ekseninde
kameraya uzaklığı

z: Noktanın z ekseninde
kameraya uzaklığı

a: Kameranın, noktanın
bulunduğu hizadaki görüş
mesafesinin yarısı

: Kameranın yatay görüşθ
𝑥

açısı
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Bizim bulmak istediğimiz değer, noktanın yataydaki piksel konumudur.
Kameranın piksel genişliğine dersek bize istediğimiz sonucu verecektir.𝑤 𝑎 + 𝑥

2𝑎 · 𝑤

işlemi bize noktanın kameranın sıfır noktasına olan yatay uzaklığının, kameranın𝑎 + 𝑥
2𝑎

gördüğü alandaki yatay mesafeye oranını vermektedir. Bu değer, kameranın piksel
genişliği ile çarpıldığında ise noktanın kamerada yatay olarak hangi piksele tekabül
ettiğini belirtmektedir. Ancak bu işlemde değerini bilmediğimiz bir değişken olan 𝑎
bulunmaktadır. ’nın değerini hesaplayabilmek için ise sinüs teoremini kullanabiliriz:𝑎

𝑎

𝑠𝑖𝑛(
θ

𝑥

2 )
=  𝑧

𝑠𝑖𝑛(
π−θ

𝑥

2 )
     −>      𝑎 =  

𝑧·𝑠𝑖𝑛(
θ

𝑥

2 )

𝑠𝑖𝑛(
π−θ

𝑥

2 )
 =

𝑧 · 𝑡𝑎𝑛(
θ

𝑥

2 )

’nın değerini bulduğumuza göre artık işlemi gerçekleştirebiliriz:𝑎

𝑎+𝑥
2𝑎 · 𝑤 =  (1 + 𝑥

𝑎 ) ·
𝑤

2 =
𝑤

2  +  
𝑤

2 · ( 𝑥

𝑧·𝑡𝑎𝑛(
θ

𝑥

2 )
) =

𝑤

2  +  
2

Bu işlemdeki ve değerleri sabit olduğundan haricindeki kısmı koda𝑤 θ
𝑥

( 𝑥
𝑧 )

sayısal olarak geçirebiliriz.

Yatay düzlemde yaptığımız bu işlem, dikey düzlem için uyarlanmak istendiğinde;
genişlik yerine boy, yatay görüş açısı yerine dikey görüş açısı, yatay uzaklık yerine dikey
uzaklık konulmalıdır. Dolayısıyla dikey piksel uzaklığı için de bu işlem şu şekilde
olmaktadır:

ℎ

2  +  
ℎ

2·𝑡𝑎𝑛(
θ

𝑦

2 )
· ( 𝑦

𝑧 )

III. Elimizdeki Ham LIDAR Verisinden Piksel Değerini Hesaplamak

Şu ana kadar elimizdeki veriler ile noktanın, kameranın hangi pikseline denk
geldiğini hesaplamaya çalıştık. Yaptıklarımızı birleştirirsek:

+ Kamera koordinatlarında
𝑤

2

𝑤

2·𝑡𝑎𝑛(
θ

𝑥

2 )
·

(𝑇
𝑘
·(𝑋 + (𝐿 − 𝐾)) 0[ ])

(𝑇
𝑘
·(𝑋 + (𝐿 − 𝐾)) 2[ ])

yatay,

+ Kamera koordinatlarında
ℎ

2  
ℎ

2·𝑡𝑎𝑛(
θ

𝑦

2 )
·

(𝑇
𝑘
·(𝑋 + (𝐿 − 𝐾)) 1[ ])

(𝑇
𝑘
·(𝑋 + (𝐿 − 𝐾)) 2[ ])

dikey

piksel değerini verir.
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Bizim için gerekli olan noktaları almak adına bir filtreleme işlemi yaptığımızda
belirli noktalar elenmiş olur. Bu filtreleme işlemi (sağ el koordinat sistemine göre) x
ekseninde sıfırdan düşük ve önceden belirlenmiş maksimum uzaklıktan yüksek noktaları,
aracın sağ ve solundaki belirli uzaklıktan sonrasına gelen noktaları ve LIDAR
sensörünün aşağısına gelen(z<0) noktaları elimine etmeyi içerir. Bu işlem sonucunda
karşımıza fotoğrafın üzerine oturtulmuş anlamlı bir nokta bulutu verisi çıkmaktadır.

Kameradan alınan fotoğraf az da olsa distorsiyondan etkilendiği için alınan
noktalar ve üstüne konduğu fotoğraf arasındaki farkı en aza indirmek adına OpenCV
kütüphanesinin bir fonksiyonunu kullanarak bu problemi ortadan kaldırdık.

IV. Fotoğraf Üzerindeki Nokta Bulutundan Obje Uzaklığının Elde Edilmesi

LIDAR’dan gelen noktalar ile fotoğrafı kalibre ettikten sonra almak istediğimiz
çıktı, belirli objelerin araca olan uzaklığını elde etmekti. Bunun için fotoğraf üzerine
oturtulmuş noktalardan hangilerinin istenen obje üzerinde bulunduğunu tespit etmemiz
ve bu tespitten anlamlı bir uzaklık bilgisi elde etmemiz gerekiyordu. Bunun sağlanması
adına trafik işaretlerinin tespiti için çalıştırdığımız Tiny YOLOv3’ten gelen
çıktıyı(bounding box) kullanarak bu çıktının kapsadığı aralıkta bulunan noktaları
kaydettik. Obje üzerinde bulunmayan bazı noktaların hata payı dolayısıyla objenin
üzerinde görünmesinden ve doğru olsa bile noktalar, araca uzaklık bakımından küçük
farklılıklar barındırdıklarından, noktaları kendine en yakın ondalık sayıya yuvarladıktan
sonra bütün noktaların modunu aldık. Aldığımız bu çıktı, noktalar arasında en çok tekrar
eden değer olduğundan, belirlenen obje için anlamlı bir uzaklık verisi taşıyordu. Böylece
aracın trafik işaretlerine olan uzaklığını tespit ederek istediğimiz son çıktıyı elde etmiş
olduk.

Davranış Planlayıcı
Spark, bahsedilen çevre algılama (perception) algoritmaları sayesinde; etrafındaki trafik
işaretlerin türleri, trafik işaretlerinin kendisine mesafeleri, sağ-sol şerit ve bariyerlerin
kendisine mesafeleri, sağ-sol şerit ve bariyerlerin eğrilikleri gibi bilgileri algılaya
bilmektedir.

Bu bilgileri algılayan SPARK, sonlu durum makinesi algoritması kullanarak bulunduğu
durumda nasıl bir aksiyon alması gerektiğine karar verebilmektedir. Alınması gereken
aksiyonu belirlendikten sonra Spark, aksiyon bilgisini ROS ile gerekli kontrolcü
algoritmalarına aktarılır. Bu aksiyonlar sağa, sola veya düz gitme, durma, harekete
başlama ve park moduna geçme şeklinde kategorilendirilmiştir.

Parkurun sonuna yaklaşıldığında, davranış planlayıcı modülü park işaretlerinin sayısının
artışına ve bu işaretlerin mesafelerinin belli bir limitin altına inmesine göre kontrolcülere
park moduna geçildiğine dair bir sinyal gönderir ve kontrolcülerin kendisini devre dışı
bırakmalarını sağlar. Hemen ardından park için kullanılacak modüllerin aktifleşmesi için
gerekli sinyalleri gönderir, ve son olarak kendisini devre dışı bırakarak aracın park
moduna geçmesini sağlamış olur.

6.6 Park Mimarisi
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6.6.1 Park Alanına Girişin Anlaşılması

Park alanındaki farklı sürüş yazılımının devreye girmesini sağlamak için park alanına
girişin anlaşılması gerekmektedir. Burada bir önceki bölümde bahsedilen kamera-LIDAR
füzyonunu kullanarak, park veya park yasak trafik işaretleri belli bir mesafenin altında
kaldığında aracın park moduna geçmesini sağlamak öncelikli olarak çalıştırılan
yöntemdir. Bu metod basitliği ve güvenliği odaklanarak dizayn edilmiştir.

Alternatif bir yöntem ise GPS Ara Nokta takibi mimarisi bölümünde bahsedilen
lokalizasyon sisteminin yeterince iyi çalıştırılması durumunda parkur şekli bilindiği için
önceden belirlenen park bölgesine geldiğinin saptanması olacaktır.

6.6.2 Park Etme Algoritması

Ön Tasarım ve Simülasyon raporunda park etme için parkurdaki sürüşten farklı olarak
daha çok manevra imkanı sağlayan Hybrid A* hareket planlayıcısının kullanılması
dizayn edilmişti. Fakat yarışa kalan sürede, test ve geliştirme imkanlarının zaman
açısından kısıtlayıcı olması sebebiyle parkur sürüşünde de GPS ara noktaları takip
mimarisinde kullanılması muhtemel olan ve hali hazırda implemente edilmiş quintic
spline tabanlı bir rota planlayıcıyı park görevi için de kullanma kararı alınmıştır.

Bu metodda Trafik İşaret Tespiti ve Kamera-LIDAR füzyonu modüllerinden gelen
tespitler ve konumlarına göre park hedef konfigürasyonu saptanmaktadır. Daha sonra bu
hedef konfigürasyona aracın şu anki pozisyonundan bir kübik spiral oturtulmakta ve
oluşturulan ara noktalar ara nokta takip kontrolcüsüne aktarılmaktadır.

Şekilde park algoritmasının şeması belirtilmiştir.
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7. Özgün Bileşenler

Ön Tasarım ve Simülasyon sürecinden sonra hem simülasyon üzerinde hem de test robotu
üzerinde birçok geliştirme yapılmıştır. Otonom Araç Yazılımları bölümünde de bahsedildiği
şekilde bu süreçte iki alternatifli bir mimari oluşturmuştur. Bu mimarilerden ilki LIDAR ile
bariyer tespiti ve takibini kullanırken ikincisi bir harita üzerinde rota planlayıp keskin
lokalizasyon yapmaya dayanmaktadır. Ön Tasarım Raporunda bahsedilen özgün bileşenlerden
en önemli fark ikili planlayıcı mimarisinden vazgeçilmesidir. Kısıtlı geliştirme zamanında
entegrasyon problemlerini minimize etmek için simülasyonda başarılı sonuç veren ve normal
sürüş için uygulanan konformal kafes planlayıcısı metodu kullanılmıştır.

7.1  GPS-IMU + Tekerlek Odometrisi Füzyonu ile Lokalizasyon

Burada GPS, IMU ve tekerlek odometrisinden elde edilen verilerin birleştirilmesi ile
aracın lokalizasyonu sağlanmıştır. Üç modülden gelen veriler ROS paketleri kullanılarak
işlenmiş ve aracın çalıştırıldığı noktayı orijin kabul eden koordinat sisteminde aracın
orijine uzaklığı, aracın koordinat eksenlere göre dönüş açısı hesaplanarak aracın
navigasyonu sağlanmıştır.

7.2 Çok Kameralı Şerit Tespiti

Şerit tespit modülünde literatür araştırmasında rastlanmamış ancak mevcut problemin
çözümünde oldukça faydalı olacak olan iki ayrı kameradan şerit algılama yapılıp bu
algılanan şeritler kamera matrisleri yardımıyla ortak bir koordinat sisteminde
konumlandırılmıştır. Bunun sonucunda yol çizgisi tespiti problemi bir ikili (binary) pikel
sınıflandırma problemine indirilmiş ve literatürde başka problemlerde kullanılan
segmentasyon modellerinin bu problemde denenmesine olanak tanımıştır.

7.3. LIDAR ile Bariyer Takibi

LIDAR ile bariyer takibinde, Voxel Grid, Öklid Kümeleme gibi teknikler kullanılmış ve
algılama sisteminde gürültülere karşı dayanıklı olacak bir yazılım geliştirilmiştir.

7.4. LIDAR - Kamera Füzyonu ile Trafik İşaret Uzaklığı Tespit Etme

SPARK’ın ön tasarım raporundan sonra geliştirdiği en önemli modüllerden biri
LIDAR-Kamera füzyonudur. Bu modül sayesinde oldukça kesin bir şekilde, YOLO v3
Tiny modelimizden gelen çıktıların 3 boyutlu uzayda nerede olduğu tespit
edilebilmektedir. Bu şekilde durak, trafik ışığı ve park görevlerinde çok daha yüksek
kesinlikte planlamalar yapılabilmektedir.

7.5. Sağlık Monitörü

Aracımızın motor ve batarya sıcaklığını ve nem miktarını ölçmek üzere iki adet sıcaklık ve
nem sensör modülü, teker basınçlarını ölçmek için ise 4 adet basınç sensörleri
konumlandırılacaktır. Bu sensörlerden gelecek olan veriler ışığında olası bir acil durum
halinde aracımız, bunu araç içine ve dışına belirtecek ve bu acil durumun çözümü için ise
çarpışma önleyici modül çalışacak ve aracı güvenli bir şekilde durdurmaya çalışacaktır.
Sıcaklık ölçümlerinde kullanılmak üzere STH71 Sıcaklık ve nem sensör modülü
kullanılacak iken basınç ölçümleri için ise MPX4115A sensör kiti kullanılacaktır. Ayrıca
bu sistem verileri de araç içi ve dışından bir arayüz yardımı ile anlık gözlemlenecektir.
Aynı zamanda araç içerisinde yanıcı gazların derişiminin takibi ve kontrol altında
tutulması amacı ile mq2 yanıcı gaz sensörlerinden alınan veri de arayüzde bulunmak
suretiyle, araçtaki muhtemel yangın ve gaz zehirlenmesi riski de minimize edilecektir.
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Araç yolcusuz hareket edeceğinden dolayı uzaktan müdahale adına anlık veri aktarımı
önemlidir ve olası sorunların tespitinin önceden yapılabilmesi olanağını bize verir.
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8. Güvenlik Önlemleri (Elektronik - Functional Safety)

Aracımız için aldığımız güvenlik önlemlerini iki ana başlıkta inceleyebiliriz:
1. Elektriksel güvenlik önlemleri
2. Yazılımsal güvenlik önlemleri

Elektriksel Güvenlik Önlemleri

● BMS Güvenlik Önlemleri

Batarya 80A 13S BYS ile sigorta altına alınmıştır. Ayrıca her iki motor sürücüsü de 50A
sigorta ile korunmaktadır. Aşırı şarj, desarj ve yüksek sıcaklık gibi durumlara karşı BMS
tüm hattı kesecek röleyi aktifleştirecektir.Ayrıca hücreler arası voltaj dengelemesi de
yapmaktadır.

● Acil Stop Butonları
Şartnamede belirtildiği gibi araç üzerinde bir adet acil durum güç kesme butonu(kill
switch) bulunmaktadır. Bu butonun görevi acil bir durum oluşması halinde aracın gücünü
kesmektir. Bu buton ile aynı hat üzerinde, uzaktan güç kesme fonksiyonunu çalıştıran
ikinci bir kesme anahtarı bulunmaktadır. İki anahtar da bataryanın bağlantısını keserek
mümkün olan en kısa sürede aracı durdurur. Acil bir anda fren motoruna gücün
sağlanması için fren motoru yedek bir aküye bağlanmıştır.

● Montaj ve Kablolama
Araç bataryası bir muhafaza içerisinde olup muhafaza darbe aldığı durumda araçtan
ayrılmayacak şekilde araca sabitlenmiştir. Ayrıca, ana hat üzerinden motorların 70A’e
kadar akım çekebileceği hesaplanmış, buna uygun olarak 10mm2 kesit genişliğine sahip
kablolar kullanılmıştır.

Yazılımsal Güvenlik Önlemleri
● LIDAR ile Çarpışma Kontrolü

LIDAR ile yol zemini ayrıştırıldıktan sonra kalan noktalar kümelenerek engeller tespit
edilecektir. Ve aracın hareket ettiği yönde hızına göre hesaplanan fren mesafesi altında
bir engel varsa araç ani fren moduna geçiş yaparak motor gücünü keserek, frenlere güç
verecektir.



41

9. Simülasyon ve Test

Mekanik Simülasyon ve Testler

● Yapı Analizi

Tasarladığımız araç şasesini üretim aşamasında en uygun yapı materyalini kullanabilmek
adına bir seri analizler yapıldı. Araç kabuğunun destekleneceği 4 farklı noktadan -Z
ekseninde verilen 250N kuvvet ile şasemiz Gray Cast Iron ve Cast Aluminium 713.0
kullanılarak toplam deformasyon testine tabii tutuldu. 40X40X15mm kutu profil
kullanılarak yaptığımız testlerimizde Gray Cast Iron’un Aluminium Cast Alloy,713.0’a
göre daha az deforme olduğunu gördük. Fakat pandemi nedeniyle okulumuzdaki üretim
atölyemizde sıkıntılar yaşadığımız için araç şasemizi 40mmx40mm ölçülerine sahip
sigma profillerle yapma kararı aldık.

Gray Cast Iron

Aluminium Cast Alloy, 713.0
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Sigma Profil Malzeme Bilgileri

Dış Ebat 40x40mm

Malzeme 6063T5

L(mm) 6000

Ix 12.07 cm4

Iy 12.07 cm4

Wx 6.03 cm3

Wy 6.03 cm3

Alan 7.32cm2

Kütle 1.98 Kg/m

Yazılımsal Simülasyon ve Testler

SPARK, ön tasarım ve simülasyon raporu sürecinden sonra da simülasyon üzerinde
çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. SVL Simulator üzerinde yapılan çalışmalarda, şerit
tespiti, trafik ışık ve işaret tespiti, GPS ara noktaları takibi, davranış planlayıcısı ve park
algoritması gibi birçok kritik komponentin geliştirilmesi sürdürülmüştür.

İlerleyen süreçte SPARK ekibi, gerçek araç üretilip üzerinde testler yapılmaya başlanana
kadar simülasyon çalışmalarını gerçek sensörlerle test etmek ve kontrol algoritmalarının
üzerinde çalışmak için bir test robotu üretmiştir. Şekilde fotoğrafı görünen test robotu, 820 x
750 x 450 mm boyutlarında, yanlarında üçer tekerlek bulunan ve diferansiyel tahrik
(differential drive) sistemi ile çalışan bir robottur. Robotun motorları kontrolcüler aracılığıyla
PWM sinyalleri kullanılarak kontrol edilir. Tahrik sistemleri yarışma için üretilen SPARK
aracından farklı olmasına rağmen sensörlerin ROS ile arayüzünün sağlanması, test edilmesi
ve kontrol algoritmalarının yazımı için yapılan testlerde test robotu oldukça faydalı olmuştur.
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Test robotu üzerinde normal araçta da kullanılacak bir VLP-16 LIDAR, 3 adet kamera ve bir
GPS sensörü ile bir IMU bulunmaktadır. Test robotu motorları klasik DC motorlar olduğu için
henüz odometri testi yapılamamıştır.

Şu ana kadar, test robotu üzerinde şerit tespiti, GPS lokalizasyonu, LIDAR ile bariyer tespiti
ve takibi, trafik işaret tespiti ve kamera-LIDAR füzyonu ile trafik işaret uzaklık tespiti testleri
gerçekleştirilmiştir.

● Test Robotu Üzerinde Yapılan Testler

- Şerit Tespiti Testi

Test robotu üzerinde simülasyon çalışmalarında geliştirilen LaneNet modeli ile
şerit tespiti testi yapılmıştır. LaneNet modeli açık alanda iyi sonuçlar verse de
şeritlerin yanında bariyerler olduğunda maalesef yeterince iyi sonuçlar
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alınamamış, şerit ve bariyerlerin birbirine karıştığı tespit edilmiştir. Bu durum,
modelin sadece simülasyon verisi üzerinde eğitildiği düşünüldüğünde beklenen
bir sonuçtur. Modelin gerçek hayattan alınan verilerle eğitilmesi gerekmektedir.
Fakat bu noktada TUSimple, CULane, BDD100K gibi hazır veri setlerinin
yarışmaya kıyasla problem alanının oldukça farklı olması, şehir içi trafikte
alınan görüntüler, sebebiyle bu veri setleriyle yapılan eğitimlerin Robotaksi
problemine aktarılamama ihtimali göze çarpmıştır. Transfer learning gibi
metodlar denenebilecek olmasına karşın yine de büyük bir veri seti oluşturma ve
eğitme sürecine girilmesi yarışmaya kalan az sürede riskli görülmüş ve ikinci
plana alınmıştır.

- GPS Lokalizasyonu Testi

Test robotu üzerinde GPS lokalizasyonu adına, odometri yapılamadığı için,
sadece TUSAGA ile kesinlik testi yapılmıştır. TUSAGA sistemine kayıt
olduktan sonra, NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)
protokolü ile düzeltme sinyalleri alınmaya başlanmıştır. Açık alanda, test robotu
üzerinde Reach M+ GNSS seti ile alınan lokalizasyon sonuçları Şekilde
gösterilmiştir.
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- LIDAR ile Bariyer Takibi Testi

Test robotu üzerinde LIDAR ile bariyer takibi testi başarılı bir şekilde
tamamlanmıştır. Otonom Araç Yazılımları bölümünün LIDAR ile Bariyer
Takibi Mimarisi kısmında anlatılan yazılım aynı şekilde test robotu üzerinde test
edilmiştir. Şekilde bu parkurda test robotunun LIDAR sensör verisi Rviz
üzerinde gösterilmiştir. Şekilde nokta bulutu temizleme işlemlerinden sonra
tespit edilen bariyerler gösterilmiştir. Şekilde ise bariyerden çıkarılan ara
noktalar gösterilmiştir.
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- Trafik İşaret Tespiti Testi

Test robotu üzerinde normal araçta planlanana benzer şekilde ana kamera
üstünden trafik işaret tespiti yapılacaktır. Trafik işaret tespitinde Otonom Araç
Yazılımları bölümünün Trafik İşaret Tespiti kısmında anlatıldığı şekilde YOLO
v3 Tiny modeli kullanılmıştır. Kameranın ROS arayüzünü sağlamak için sık
kullanılan bir ROS paketi olan usb_cam paketi kullanılmıştır. Raw(ham) halde
gelen görüntüler darknet_ros paketi kullanılarak YOLOv3 Tiny üzerinden trafik
işaret tespiti gerçekleştirilerek sonuçlar kamera-LIDAR füzyonu ile trafik
işaretinin uzaklığını bulacak modüle aktarılmıştır. Şekilde test robotunun bir
trafik işareti tespit etmesi gözükmektedir.
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- Kamera-LIDAR Füzyonu ile Trafik İşaret Uzaklığı Tespiti Testi

Otonom Araç Yazılımları bölümünde anlatılan Kamera-LIDAR füzyonu ile
trafik işaret uzaklığı tespiti algoritması da test robotu üzerinde başarıyla
çalıştırılmıştır. Testler de kamera ve LIDAR arasındaki transformasyon
parametrelerini bulmak zorlayıcı bir görev olmuştur. Bu kalibrasyonu
kolaylaştırmak amacıyla, ana kamera LIDAR üzerinde duran 3D yazıcı ile
ürettiğimiz bir aparata sabitlenmiştir.

Kameranın içsel parametrelerini tespit etmek içinse ROS Noetic’de bulunan
camera_calibration paketi kullanılmıştır. Şekilde kamera-LIDAR füzyonu örnek
bir trafik işaretinde gösterilmiştir.
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