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2.3 Proje Zaman Akış Şeması
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3.Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması
Hedefleri

Yarışma kuralları yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiştir.
Ortam kurulumları ve yazılım araçları bu isterler sonucunda belirlenmiştir. Bir sonraki
bölümde detaylı şekilde belirlenen araçların kullanımı ve konfigürasyonu anlatılacaktır.
Yazılım araçları belirlendikten sonra ÖTR aşamasından önce takıma ve alt ekiplere tanıtılıp
belirli bir eğitim sürecine tabi tutulmuştur. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ekip
arkadaşlarımız yukarıda belirtilen yarışmaya katılanlar listesinde yer almıştır. Eğitim
sürecinde istenen başarıyı gösteremeyen takım arkadaşlarımızın eğitim süreçlerine istisnasız
şekilde devam edilmektedir. Temel olarak kullanılacak ortamlar, sensörler, yazılımsal araçlar:

● ROS: Araç kontrol sistemi genel olarak “Robot Operating System” diye
adlandırılan sistem ve insan arasında iletişimi sağlayacak açık kaynak kodlu
bir yazılımdır. ROS araç içindeki (teker, motor vb.), araç dışındaki
sensörlerden ve dışarıdan müdahale ile gelen verileri uygun şekilde işleyerek
sistemde anlamdırmaktadır. Anlamlandırılan verilerin aracın otonom olarak
ilerlemesini sağlayacaktır

● YOLO: Konvolüsyonel sinir ağları kullanarak nesne tespiti yapan bir
algoritmadır. Kameradan gelen görüntü verileri YOLO ile anlamdırılarak
mevcut rotada trafik ışığı, trafik işaretleri durak,park, park yasaktır vb. , koni
gibi nesneleri tanıyarak aracın bu çıktılara göre

● GAZEBO
● SENSÖRLER DETAYLANDIRMASI SONRA

4. Yazılım Mimarisi
Wifi modülü üzerinden alınan konum paketinin haberleşme protokolüne uygun

olup olmadığına bakılır. Gelen konum paketine göre ROS üzerinden araca “waypoint” atanır.
Atanan “waypoint”e göre araç bir sonraki duruma geçer. LIDAR odometresi ve GPS füzyonu
yardımıyla konum bilgisi edinilir.

ROS üzerinde kamera düğümü etkindir. Bu kamera düğümü trafik ışığı
olup/olmadığını, trafik şeritlerinin 2.derece denklemlerinden şeritlerin eğriliklerini
(curvature) ve sapma (offset) değerlerini ve tabelaların cinsini döndürür.

ROS navigation sürekli olarak “waypoint”e doğru planlama yapar. Trafik levhası ve
ışıkları önceliklidir.Örneğin kamera düğümünde dönen değerlerde trafik ışığı veya levha
saptaması yapılırsa ona göre gerekli adımlar alındıktan sonra ROS navigation tekrar planlama
yapar, “waypoint”e doğru devam eder.

Kamera düğümünden yolcu alma noktası değeri döndürmeye başlandığında yolcu
alma durumunun isterleri yerine getirilir sonra tekrardan yol planlaması yapılır, gereken
durum geçiş algoritmaları çalışır, yolcu bırakma noktasına gidilir.

Kamera, LIDAR, IMU,GPS bilgileri sürekli olarak anlamlandırılmaktadır.
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5. Otonom Sürüş Algoritmaları
Otonom sürüş algoritmalarından görüntü işleme teknikleri ile gerçekleşecek olan

görevler sırası ile yolcu alma, trafik işaretlerine ve ışıklarına uyma, parkuru bitirme ve araç
parkının gerçekleştirilmesidir. Bu görevlerin gerçeklenmesi süreçlerinin canlı video girdisi
içerisinde yapay sinir ağları kullanılarak implemente edilen sınıflandırma ve tespit etme
algoritmaları kullanılmasına karar verildi.

1. ARAÇ BAŞLATMA
Yarışma kuralları gereği araç parkurda hareket edilirken herhangi bir müdahalede , ekstrem
durumlar haricinde, bulunulmayacaktır. Araca başlama sinyali üzerinde bulunan düşük bant
sinyal vericisi ile yapılacaktır. Bu durum simülasyon videosunda “start” servisine ait
“request_type” değişkeni olarak simüle edilmiştir. Videoda da görüleceği üzere
“request_type” değerine “1” değeri atandıktan sonra araç gazebo ortamında otonom olarak
hareketine başlamış ve görevleri yerine getirmiştir.

2. HIZ LİMİTİ
Hız limiti yarışma kuralları gereği 30 km/s olmak üzere belirlenmiştir. Aracımızda olası
hatalı bir veri aktarım döngüsünün bozulacağını da düşünerek maksimum hızı düz giderken
25 km/s olarak ayarlayacağız. Hız ayarlama döngüsü tekerler ve GPS den gelen verilerin
işlenmesi sonucu motora veya frenlere ne yapmasına dair veri olarak gidecektir.

3. YOLCU ALMA
Yolcu alma görevi, trafik işaretlerine uyulması görevinden türetilen ve aynı temelleri

taşıyan bir görev olduğu için aynı yaklaşım kullanılmaya devam edildi. Bu süreçte ‘Dur’
levhası tespiti yapılarak, araca gereken yerde durması için komut verilecek.

4. TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA
Başka görevleri de içerisinde barındıran trafik kurallarına uyma görevi temeline

inildiğinde anlık trafik görüntüsünde önceden eğitilen bir sinir ağının öğrendiği çeşitli trafik
levhalarını araması olarak düşünülebilir. Sanıldığından daha kompleks olarak bu görev
aşamasında, oldukça iyi seçilmiş veya oluşturulmuş bir veri seti kullanmak (farklı açılardan,
farklı hava şartlarında, farklı hızlarda çekilmiş video sekansları veya anlık görüntüler)
oldukça önem arz etmekte. Bu sebeple açık kaynak olarak toplanmış ve birçok takımın, farklı
amaçlar gözeterek toplayıp etiketlediği, çeşitliliği ve gürbüzlüğü (robustness) yüksek bir
kolektif veri seti kullanıldı. Trafik levhası tanıma ve tespit etme problemi ele alındığında,
araçların içerisinde bulunduğu ortamın doğası gereği birçok farklı etmen tarafından
görüntüde yanıltıcı özelliklerin algoritmanın istenilenden farklı çalışmasına sebep olabileceği
göz önünde bulunduruldu. Bu amaç ile özellik ayıklama (feature extraction) yönü kuvvetli
olduğu kanıtlanmış, sanat eseri (state-of-the-art) bir çözüm olarak kabul edilen, evrişimsel
(convolutional) sinir ağı tabanlı YOLO algoritması kullanıldı.

5. TRAFİK IŞIKLARINA UYMA
Trafik ışıklarına uyulması noktasında izlenebilecek birkaç farklı yöntem

değerlendiriliyor. Şu an için Bosch tarafından toplanıp etiketlenen ve Heidelberg Üniversitesi
tarafından dağıtılan trafik ışıkları veri seti kullanılarak, sadece kırmızı ve yeşil olarak iki
farklı tanıma yapılması haricinde, içerisinde sola veya sağa dönüş ibaresi bulunduran trafik
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ışıklarının da sınıflandırılması, trafik işaretlerinin tespitinde de kullanılmasına benzer bir
yaklaşımla YOLOv3 ağ yapısı ile sağlanıyor. Bu görevde, hesaplama gücünden tasarruf
etmek ve görevin isterlerinin görece daha kolay sağlanabilir olması sebebiyle, (trafik ışıkları
çoğunlukla araç kamerasının gördüğü düzlemin benzer noktasında bulunuyor (y ekseninin üst
noktası)) ağırlıkları, model kompleksitesi ve bunlara bağlı olarak çıkarım (inference) süresi
optimize edilmiş Tiny YOLO yapısı kullanılıyor. İkinci bir yöntem olarak ise, kullanılacak
sinir ağı yapısının tanıma (recognition) yapmak yerine sadece tespit (detection) yapması,
ardından bulunan bboxlar (bounding box) üzerinde renk tespiti veya daha basit bir yaklaşımla
bbox’ın ortadan bölünüp üst veya alt kısmında piksellerde parlaklık tespiti yapılması
sağlanarak çıkarım yapılması planlandı, bu yöntemle ise Tiny YOLO ile sağlanmaya
çalışılan, donanım üzerinde hesaplama gereksinimlerinin azaltarak bir miktar yük
kaldırılması yaklaşımı hedeflendi.

6. VARSAYILAN ROTALAR
Parkuru önceden tanıma durumu mevcut ise parkur analiz edilerek varsayılan bir

rota.oluşturulacak. Araç trafik ve yarışma kurallarına uyarak varsayılan rotayı bitirmesi
hedeflenmektedir.

7. PARKURU BİTİRME
Parkuru bitirmek için tanınması gereken park yapma trafik levhasına, trafik levhaları

ile eğitilen YOLO modelinde yer verildi. Farklı senaryolarda çekilmiş resimler ile kesinlik
ölçütüne yaklaşmak amaçlandı.

8. ARAÇ PARKI
Araç parkının gerçekleşmesi öncesinde, park yasağı bulunan ve izinli alanların tespiti

için trafik levhalarını tanımak için kullandığımız model ile alanların ayrıştırılması
sağlanması, alanın lokasyonunun belirlenmesi ardından zeminde bulunan şeritlerin tespitleri
gerçekleştirilip, aracın boyutları, anlık konumunu ve park çizgilerinin yerleşimini parametre
alan araca özelleşmiş park algoritmasının tetiklenmesi planlanmaktadır.

9. UZAKTAN ERİŞİLEN DURUMLAR
En başta bahsedildiği gibi araca başlatma sırasında başlatma komutu verilecektir. Araç

çalışma döngüsü de acil durdurma verisi “0” değilken çalışacaktır. Acil durdurma verisi de
düşük bant uzaktan kumanda vericisi ile verilecektir. Bunun haricinde sinyalde olası yüksek
bir gürültü olması durumuna karşılık araç üzerine fiziksel olarak durdurma butonu
eklenebilir.

6. Sensörler

Robota hazırlanan navigasyon algoritmasının soft ve uygulanabilir olması için sağlam
bir lokalizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lokalizasyonu sağlamak için ROS’da bulunan
“robot_localization” paketini kullandık. Bu pakette bulunan Extended Kalman Filter (EKF)
ile bir yerel bir de global lokalizasyon oluşturduk. Yerel lokalizasyon ile hızlı ve kesikli
olmayan ve bu sayede engellerden kaçınılmasında navigasyonun ihtiyaç duyduğu
lokalizasyon amaçlanırken global lokalizasyon ile hedef noktalara doğru yollardan varmak ve
kaybolmamak amaçlanmıştır. Yerel lokalizasyon için robotun tekerleklerine yerleştirilen
enkoder sayacı ile tekerleklerin dönme verisi elde edilir ve bu veri ile odometri verisi
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oluşturulur. Bu odometri verisi ile Bosch BNO 55 model IMU’dan elde edilen yön ve ivme
verilerinin EKF ile birleştirilmesiyle yerel lokalizasyon elde edilir.

Global lokalizasyon için de yine bu iki sensör verisi ve bu verilere ek olarak 2.5 cm
hassasiyetli RTK(Real Time Kinematic) tabanlı ve ağ destekli GPS kullanılmıştır. GPS
modülü olarak da Multi-Band RTK desteği olan R9p modülü seçilmiştir. Bu üç veri ve
“robot_localization” paketiyle multi sensor EKF Fusion yapılmıştır. İleriki aşamalar için
scan_matching algoritmaları kullanılarak LIDAR verisiyle de yerel lokalizasyonu
güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Çevre tanıma sensörleri

Yolcu alma – indirme, trafik kurallarına uyma (hız limiti, dönüş yasakları vb.), park
etme vb. görevlerin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için trafik işaretlerini tanıma işlemini
gerçekleştirilmelidir. Bunun için öncelikli olarak aracın ön tarafına geniş açılı bir ZED
kamerası yerleştirilmiştir. Temel olarak bu kamera ile şerit, trafik işaretleri ve trafik
lambalarının tanınması planlanmıştır. Geniş açılı kamera sayesinde parkurdaki pek çok trafik
levhası – trafik ışığını kolaylıkla algılanabilir; ancak virajlar, park alanı vb. olası görüntü
kayıplarının yaşanabileceği yerlerde araç-çevre bağlantısının kopmaması için aracın 2 yanına
benzer kamera üniteleri eklenmiştir.

Çevre algılama ve tanıma işlemi için kullanılabilecek bir diğer sensör de yakınlık
taraması yapabildiğimiz 2D LIDAR sensörüdür. 2D LIDAR kullanılarak, özellikle yol
çevresinde bulunan bariyerlerin algılanması ve otonom sürüş kontrolünün daha stabil ve
sağlıklı çalışabilmesi amaçlanmıştır.

7.Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

Gerektiğinde dışarıdan da kolayca müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilen acil
durum butonu, olası tehlike durumlarında uzaktan kablosuz haberleşmeyle aktive olacak ve
elektrik bağlantılarının güvenli bir şekilde kesilmesini sağlayacaktır. Uzaktan veya acil
müdahale kapsamında aracın, “Git (Go)” butonu etkinleştirildiğinde araç görevine
başlayacaktır. Bu fonksiyon araca uzaktan kablosuz haberleşme sistemiyle tetiklenecektir.

Otonom aracın potansiyel hataları sonucu kontrolden çıkması sonrasında oluşabilecek
tehlikelerin önüne geçmek amacıyla düşük frekansta kablosuz bağlantı ile kontrol edilen acil
durum fren ve güç kesim devresi tasarlanmıştır. Bu devrenin amacı, bahsi geçen tehlike
durumlarında aracın çevresine ve kendisine zarar vermesini, ana fren mekanizması dışında bir
mekanizma ile tetikleyerek ve aynı zamanda aracın güç kaynağını deaktive ederek
engellemektir. Sistem özetle hatayı tespit eder, güç kaynağıyla olan bağlantı kesime gider ve
hata tespiti için operasyona başlanır.
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LoRa SX1278 RF Modülü menzil, frekans ve güç özellikleri dikkate alınarak seçildi.
Modül, UART protokolü bağlantılarını içeriyor. Araç üzerinde kullanılacak STM32-F4
kartının mevcut UART girişlerinden birini, LoRa RF modülün bağlantısı için ayırarak
sistemin uzaktan kontrolü sağlanacak.

Şekil 7.1 LoRa kablosuz bağlantı donanımı [1]

Kumanda görevi görecek sistem ile araç arasında LoRa modülleri aracılığıyla uzaktan
bağlantı sağladıktan sonra, UART protokolü kullanarak istenilen veri araca yollanabilecek ve
araç üzerindeki kontrolcü sitemin veriyi yorumlaması ve istenilen komutu gerçekleştirmesi
yazılım tarafından sağlanabilecektir.

Sistem üç farklı yolla tetiklenebilir. Bunlardan ilki uzaktan kablosuz bağlantı sağlayan
kumanda tarafından gönderilen sinyalin kart üzerinde bulunan mikrokontrolcü tarafından
işlenmesi ile gerçekleştirilir. Diğeri, motor besleme ünitesinde bulunan sensörlerin saptadığı
anormalliklerin kart üzerindeki ayrı bir mikrokontrolcü tarafından işlenmesi ile
gerçekleştirilir. Sonuncusu ise kokpitte bulunan mekanik durum çevrim butonundan gelen
sinyalin işlenmesi ile gerçekleştirilir. Mekanik durum çevrim butonu araç aktif durumdayken
devrenin tetiklenmesini sağlarken; araç pasif (frenler tetiklenmiş ve güç kesilmiş halde)
durumdayken de aracın alandan çıkarılması için frenlerin serbest kalmasını sağlar.

Mekanik durum çevrim butonu basılması halinde açık bulunan devrenin değeri
okumasını sağlarken; araçtaki elektrik gücünün kesildiği pasif halde ise harici fren
mekanizmasının mekanik olarak serbest kalmasını sağlar.
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8. Simülasyon
Ekran simülasyonun daha iyi anlaşılması için 4'e bölünmüştür.
--Sağ üst , ubuntu terminali ve state machine penceresi
--Sağ alt, araç kamera görüntüsü
--Sol üst, RVIZ ortamında aracın simülasyonu
--Sol alt, aracın GAZEBO ortamındaki görüntüsü

https://www.youtube.com/watch?v=RKSUGnlrhEM

9.Referanslar
1. LoRa kablosuz bağlantı donanımı,2021, https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
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