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1.Özet

Robotaksi 2021 yarışması için simülasyon ortamında hazırlanan aracımız takımımızın
2019 da Formula Student Italy (FSAE) ve 2021 Hungary FSAE de elde ettiği tecrübeler
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sonucunda geliştirerek oluşturduğu bir çalışmadır. Otonom ekibimiz tarafından geliştirilen ve
çalışmalara devam edilen yazılımlar sayesinde yarışmanın bizden istediklerini en iyi şekilde
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

2.Takım Organizasyonu

Takım üyeleri İTÜ Racing Driverless takımı üyelerinden oluşmaktadır. İTÜ Racing
Driverless takımı Formula SAE yarışmalarına F1 aracı tasarlayan ve bu yarışlarda boy
göstermekte olan yarış otomobilleri takımıdır.  Formula SAE, 1981’de ABD’de SAE
(Society of Automotive Engineers) tarafından, girişimci ve yenilikçi genç mühendisler
geliştirmek ve daha fazla genci mühendislik alanında kariyer yapmaya teşvik etmek
amacıyla üniversiteler arasında düzenlenmeye başlanan yarışmadır.  İTÜ Racing Takımı
2019 yılının yazında elektrikli ve otonom kategorilerinde ‘BeElectric’ formula aracıyla
İtalya Formula SAE yarışmalarına katılmıştır.Yine aynı şekilde 2021 yılında Macaristan’da
düzenlenen FSAE yarışmasına da içten yanmalı yarış aracı tasarımıyla katılmıştır. İTÜ
Racing Driverless takımı 2019 yılında Robotaksi Yarışmasında derece almıştır yine aynı yıl
ROBOİK yarışmasında da 1. olmuştur. İTÜ Racing Driverless Takımının üyeleri tecrübe
edindikleri bu alanda Teknofest’in düzenlemiş olduğu Robotaksi Yarışmasına
hazırlanmaktadır.

İTÜ Racing Driverless Takımı ana hatlarıyla Şekil 2.1’de donanım ve yazılım
departmanındaki ekipler takım şeması çatısı altında detaylı olarak açıklanmıştır. Ekipler
birbirleriyle entegre olarak ve sürekli olarak aralarında dönütler alarak çalışmalarını
sürdürmektedir.

2.1 Takım Organizasyon Şeması
Tüm ekiplerimiz ve alt ekiplerimizin bağlı olduğu üst ekipler aşağıdaki şemada

detaylı şekilde gösterilmiştir.

Şekil 2.1 Ekip Şeması

2.2  Takım Üyeleri
Takım üyeleri şekil 2.1’de gösterildiği üzere ekiplerde görev almaktadır. Alt ekipler

ve ekipler içerisindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Mekanik ve organizasyon ekiplerimiz
İTÜ Racing takımı ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu yarışmada mekanik ekibin aktif bir
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rolü olmadığı için listede belirtilmemiştir. Ekip arkadaşlarımız önce tanıtılmış olup ardından
detaylı eğitim bilgileri listelenmiştir.

● Takım Kaptanı
■ Behiç Erdem

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf

● Robotaksi 21 Proje Yöneticisi
■ Behiç Erdem

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği  3. Sınıf
● Organizasyon

■ Elif Eren
● İTÜ Uçak Mühendisliği 2. Sınıf

● Donanım
○ PCB

■ Ömer Bartu Özgen
● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği Hazırlık

■ Mustafa Ege Arabacı
● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği  4. Sınıf

■ Beyza Beşgül
● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği  1. Sınıf

○ Gömülü Yazılım
■ Mahmut Tok

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği  3. Sınıf
■ Yasin Yılmaz

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği  4. Sınıf
■ Elif Eren

● İTÜ Uçak Mühendisliği 2. Sınıf

○ Elektrik ve elektromekanik
■ Behiç Erdem

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf
■ Mahmut Tok

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 4. Sınıf

● Yazılım
○ Görüntü işleme

■ Yavuzalp Güler
● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 4. Sınıf

■ Yunus Akdal
● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği 2. Sınıf

■ Melih Furkan Şen
● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf

○ ROS-Lokalizasyon
■ Berkay Uzuner

● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği 3. Sınıf
■ Ramazan Berkay Bayraktar

● İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf
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○ ROS-Navigasyon
■ Burak Güler

● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği 2. Sınıf

○ ROS-Simülasyon
■ Behiç Erdem

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf
■ Semanur Önür

● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği 2. Sınıf

○ ROS-Algoritma State Machine
■ Behiç Erdem

● İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. Sınıf
■ Semanur Önür

● İTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği 2. Sınıf

2.3 Proje Zaman Akış Şeması

Görev Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Yarışma başvurusu 15.02.2021

Takıma kullanılacak
ortamların tanıtımı ve
gerekli eğitimleri ilgili
üyelere
verilmesi(ROS,gazebo,ubunt
u,yolo vb.)

15.02.2021 28.06.2021

ÖTR Hazırlanması 05.05.2021 10.05.201

ÖTR Sunumu 21.02.2021

Hazır araç sistemleri
araştırılması

28.06.2021 15.08.2021

Sistemin araç üzerinde
denenmesi, optimizasyon
çalışmaları

̶1̶5̶.̶0̶6̶.̶2̶0̶2̶1̶
15.08.2021

12.09.2021

KTR Hazırlanma 05.09.2021 08.09.2021

Yarışma 13.09.2021 17.09.2021

3.Ön tasarım raporu değerlendirilmesi
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
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belirli bir eğitim sürecine tabi tutulmuştur. Bu eğitimler sonucu belirtilen takvime göre
haziran ayı ortasında araç üzerinde çalışılacak şekilde ekiplerimiz hazırlanmıştır ancak bu
plan gerçekleşememiştir. Bu sebepten ötürü zincirleme şekilde gecikmeler yaşanmıştır.

ÖTR de belirtilen yazılımlar aracı optimize etmekte sıklıkla kullanılmıştır.
YOLOv3 yerine YOLOv5,
Belirtilen RF modülü yerine yarışma yetkilileri tarafından verilen uzaktan

kumanda kullanılmıştır.
GPS donanımının yetersizliğinden ötürü RTK destekli algoritma

kullanılamamıştır.

4. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi
Araç üzerindeki sensörler yarışma yetkilileri tarafından bizlere sağlanmıştır. Bu

sensörler içinde IMU, GPS, LIDAR ve ZED kameramevcuttur. Bu sensörlere ve elektronik
mimarilerine müdahale etme veya ekleme çıkarma yetkisi takımımıza sağlanmamıştır.
Belirtilen sistemler algoritma tanıtımında detaylandırılacak olup bu kısımda kısaca
bahsedilecektir.

Algılayıcı sistem olarak
● Global konum algılama için ~2.5m hassasiyete sahip GPS,
● Lokal konum algılama için LİDAR,
● Aracın eylemsizliğini algılaması ve derecelendirmesi için IMU,
● Görüntü işleme ve algılama için de ZED Kamera ünitesi mevcuttur.

Öncelikle GPS sisteminin konum algılama sisteminin istenen doğrulukta
kullanılmadığı için konum belirlemede öncelik sırası düşürülmüştür. Onun yerine daha lokal
ve doğruluğu yüksek olan LIDAR sistemi kullanılmıştır. Yaptığımız testler sonucu IMU dan
gelen veriler incelendiği zaman araçtaki hassas dönüşlerin algılanmadığını fark etmiş olup
IMU dan gelen verileri LIDAR ile doğrulama amacıyla kullandık.

Eyleyici sistem olarak (aktüatör), tanım gereği bir mekanizmayı veya sistemi kontrol
edip hareket ettiren motorlara eyleyici ya da aktüatör denir. bu tarz bir donanımı takım olarak
araç üzerine monte etmemiş olup araç üzerinde direksiyon sistemini kontrol eden bir aktüatör
mevcuttur. Belirtilen eyleyici sistem CANBUS üzerinden kalibre edilip, kontrol edilmiştir.

Araç üzerinde bulunan sistemler Nvidia Xavier e CANBUS sistemi aracılığıyla
iletilip, sistemde ROS gibi yardımcı eklentiler kullanılarak anlamlandırılmıştır.

5. Araç Kontrol Ünitesi
Araç başlatma komutunu aldıktan sonra uzaktan sadece kumanda tarafından müdahale

edilebilir olup, araç üzerinde 2 adet acil stop butonu bulunmaktadır. Bu butonların önce olanı
aracı ve tüm sistemleri durduran diğeri ise aracı durdurup diğer elektronik sistemleri aktif
bırakan kontrol butonlarıdır. Araç otonom seyrindeyken kumanda ile araca bağlandığı
takdirde otonom seyri kesilip kumandadan gelecek komutları dinlemeye başlayacaktır.

Aracın otonom kontrolünde sensörler kısmında değinildiği gibi GPS ve IMU dan
gelen verilerin hassasiyetinin az olması sebebiyle araç konumlandırmada ve seferde Bu
kaynaklardan gelen veriler ilk tercih olmamıştır. Aracın konumlandırılmasında ve hareketinde
LIDARdan gelen veriler sıklıkla kullanılmıştır.

7. Araç Dinamiği Modelleme/Tanılama ve Kontrolü
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Aracın fiziksel matematiksel modeli sabit şekilde kullanılmamış olup bunun sebebi
aracın aktif test aşamasına yetersiz hazırlanmış olması ve test sırasında fiziksel
değiştirmelerin yapılmış olmasıdır. Onun yerine aracın güncel boyutu ve hareketi LIDAR
tarafından sağlıklı şekilde görülüp kontrolü programlanmıştır.

8. Otonom Sürüş Algoritmaları
Aracın otonom kontrolünde sensörler kısmında değinildiği gibi GPS ve IMU dan

gelen verilerin hassasiyetinin az olması sebebiyle araç konumlandırmada ve seferde Bu
kaynaklardan gelen veriler ilk tercih olmamıştır. Aracın konumlandırılmasında ve hareketinde
LIDARdan gelen veriler sıklıkla kullanılmıştır. Bu veriler aracın sağı solu ve önü hakkında
180 derece lik bir tarama yaparak sisteme iletilmektedir. Gelen verileri kontrol algoritması ile
belirli uzaklıklarda kalacak şekilde aracın sefer yapması ayarlanmıştır. Bu uzaklıklar anlamlı
veri geldiği takdirde en yakın 40cm olup daha uzak ve yakın olması takdirde aksi hareket
edecektir. Araç kendini sağa ve sola eşit uzaklıkta tutmaya çalışacaktır. Dönüşlerin
algılanmasında LIDAR dan gelen kabaca tam karşıdaki mesafenin ölçülmesi kullanılacak
olup 150cm den daha yakın bir konumda engel algılandığında, aracında sağı ve solundaki
mesafelere göre dönüş gerçekleştirilecektir. Aracın karşısında 100cm yakınlığında bir engel
olduğunda tam dönüş (+3,-3) komutu, 150-100 cm arasında da buna orantılı dönüş komutu
verisi gönderilmiştir. Araç dönüşünü tamamladıktan sonra IMU’dan gelen verilerle ve
LIDAR’ın aracın sağından ve solundan okuduğu verilerle tekrardan ortalama yapılmıştır.

IMU dan 200Hz civarında veri beklenirken daha düşük sıklıkta veri alınmıştır. Bu da
belirtilen veri güvenliği etkilemiştir.

ZED kamera ise bütün bu hareket sırasında LIDAR’ın yaptığı algoritmanın üstünde
olup dönüşlere ve harekete müdahale edecek verileri sisteme göndermektedir. Kendi veri
setimizle YOLOv5 kullanarak eğittimiz model (Türkiye Trafik Veri Seti TTVS) tabelaları
tanıyıp piksel boyuna göre tabela ile araç arasında yaklaşık bir mesafe tayin edecektir. Bu
tayin edilen mesafe dönüş, durak ve kırmızı ışıkta yapılması gereken davranışların kararında
kullanılacaktır. Ek olarak belirtilen veri seti GitHub üzerinde katkıda bulunulduğu takdirde
bir çok takımın kullanımına açılmıştır ve gerek hazır araç gerekse de özgün araç
kategorisinden birçok takımın kullanıldığı görülmektedir. Şerit takibi ise günün belli
saatlerinde şeritlerin kamerada net görünmemesinden ve kameranın şeritlere bakacak şekilde
eğimde olmadığından yapılamamıştır.

Olası şekilde LIDAR’dan anlamsız veya sağlıksız veri gelme durumda araç GPS ve
IMU dan gelecek verilerle parkuru bitirmeye çalışacaktır. Otonom algoritma istenen şekilde
çalışmaz ise uzakta kumanda ile araç durdurulacaktır.

Araç parkurunun ortasında bulunan dört yol yukarda belirtilen algoritmaya göre çok
yetersiz kalmakta çünkü algoritmamız bir nevi engellerin konumlarına göre kendini
konumlandırma sağlamakta. Böyle bir durumla aracı park ederken de karşılaşabiliriz. Çözüm
olarak ise gerekli engel verisi gelmediği takdirde eğer ZED kamera herhangi bir tabela da
okuyamıyorsa IMU dan gelen verinin sürekliliği, sabitliği izlenecek olup en kısa zamanda
engel verisi geldiğinde yeniden otonom kararlar alınacaktır. Park bölgesinde ise, bölgeye
girildiği zaman araç kamerası park tabelalarının görüp, etrafında bir engel olmadığı için GPS
den gelen konum verileriyle kendini park edecektir. Araç park alanında istenen boşluğa 30-40
cm kalana kadar yaklaşacaktır. Başarılı şerit takibi yapılamadığı için ZED kameranınn
gördüğü PARK tabelası ortalanınca başarılı park görevi ve parkur bitirilmiş olacaktır.

9. Güvenlik Önlemleri
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Otonom seyir sırasında her türlü şekilde okunan verilerin doğruluğu etkilenebilir bu
sebeple yanlış ve donanımsal olarak zarar verici kararlar alınabilir. Bu durumlardan kaçınmak
için fiziksel butonlar ve kumanda haricinde araç içine bir durma mekanizması kodlanmıştır.
Bu algoritma LIDAR, GPS ve ZED kameranın verilerini kullanacaktır. LIDAR engellere
yakınlığımızı belirttiği için engellere belirli yakınlık aşıldıktan sonra aracın etrafında diğer
engellerin varlığına göre araç kendini ortalamaya çalışacaktır. GPS in hassasiyetinin ~2.5m
olduğundan bahsetmiştik bu da demek oluyor ki eğer araç konumlandırma yaparsa belirli bir
alanda koordinat verecektir. Bu alanın dışında bir koordinat alınması durumunda LIDAR dan
gelen engel verileri de bir yaklaşma, çarpışma durumunu gösteriyorsa, ilk olarak mümkün ise
araç tekrar şeridine oturacak, mümkün değilse geri gidecek bu opsiyon da geçersiz ise araca
müdahale edilecektir.

10. Test
Araç testleri takvimden geç tarihlerde başlatılmıştır. Takımımız çalışma planlarında

başka yarışmalar da bulunduğu için araç testleri istenen tarihte gerçekleştirilememiş ve son
ana sıkışmıştır.

Yapılan testlerde aracın fiziksel sorunları sürekli yetkili ekiple giderilmeye
çalışılmıştır. Bu sorunların en başında aracın teker açılarının paralel olmaması gelmektedir.
Bunu fiziksel olarak çözemediğimiz durumlarda aracın enkoder donanımını yazılımsal olarak
kalibre edip testlerimizi gerçeklemeye devam ettik.

11. Simülasyon
Araç simülasyon ortamı ÖTR de kullanılan ortamla aynı olup, UBUNTU 20.04 LTS,

RVIZ, GAZEBO gibi yardımcı ortamlar kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları ve gerçek
sonuçlar arasında karşılaştırma sürecini araç üzerinde çalışma zamanlarının
geciktirilmesinden ötürü KTR yükleme tarihinden sonra yapılması planlanmaktadır.

12. Sistem Entegrasyon
Algoritma kısmında detaylı olarak LIDAR kontrolünde belirtildiği gibi;

Öncelikli olarak LIDAR dan gelen CANBUS aracılığıyla gelen veriler dinlenecek. Gelen
veriler ROS kullanarak anlamlandırılacak, ancak anlamlandırılan verilerin gerçeklemesi
süreci ZED kameradan yine ROS tarafından YOLOv5 ile okunan görüntüler ile müdahalesi
mümkün olacaktır. LIDAR ın yetersiz olduğu pozisyonlarda GPS ve IMU verileri yine
yetersiz de olsa LIDAR verileri ile bir karşılaştırma algoritmasına sokularak aracın otonom
seyri devam ettirilecektir. Hiç bir sistemden istenen veri ve güvenli veri gelmez ise araca
uzaktan müdahale edilecektir.

13. Test Doğrulama
Aracın LIDAR algoritmasının nispeten yeterli çalıştığı doğrulanmıştır. Ancak araç

üzerindeki test sürecimiz hala devam etmekte olduğundan yeterli doğrulamalar yapılamamış
olup, en optimal sonuç gelene kadar çalışmalarımız hakkımız dahilinde araç üstünde ve
simülasyon ortamında devam edecektir.

14. Referanslar
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