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1. Takım Organizasyonu

TALOS takımı olarak ekibimiz 1 Bilgisayar Mühendisi; 5 bilgisayar mühendisliği,  8 elektrik
elektronik mühendisliği  1 otomotiv mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır. Teknik
ekibimiz Lane Detection, Object Detection, Path Planning, Simulation, Localization, Control
olmak üzere 6 alt gruba ayrılmıştır.

Lane Detection: Aracın ilerlemesini belirleyen şeritleri tespit edip ardından takip etmek ile
görevlidir. Farklı hava koşullarında, şerit tespitinin zor olduğu dönüş, dönel kavşak ve
virajlarda farklı teknikler kullanarak algoritmanın optimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Object Detection: Otonom sürüş esnasında çevredeki diğer unsurları algılayıp doğru tepki
verebilmek için kameradan gelen veriler başarılı şekilde anlamlandırılmıştır. Kamera
verilerini işleyerek; levha, ışık, yaya, araç ve nesne tespitini doğru şekilde yapan algoritma
geliştirmektedir.

Localization-Planning: Aracın bir noktadan, belirlenen bir diğer noktaya varabilmesi için
lokal olarak konumunu saptanabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple localization takımının
görevi IMU ve lidar gibi sensörleri kullanarak aracın bulunduğu çevreyi modelleyip lokal
konumu belirlemektedir.

Planning çalışmaları için üzerinde çalıştığımız araç, 5. seviye otonom araç olarak güzergâh
planını sürücü müdahalesi olmaksızın gerçekleştirebilmelidir. Araç için başlangıç ve varış
noktası arasında en uygun rotayı hesaplayan, yolculuk esnasında değişen koşulları ve olası
diğer rotaları değerlendirerek takip edilecek rotayı belirleyen algoritmayı geliştirme görevini
planning takımı üstlenmiştir.

Simulation: Otonom sürüş algoritmalarının test edileceği ortamları hazırlamaktadır. Aracın,
sensörlerin ve haritaların oluşturulması ve simülasyon ortamına entegre edilmesi
sağlanmaktadır.

Control: Aracın, otonom sürüş algoritmalarından çıkan verileri kontrol algoritmalarından
çıkan değerlerle hareketini sağlayan ekiptir.
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1.1 İş-Zaman Grafiği

1.2 Çalışma Hedefleri

Robotaksi Binek Otonom Araç Şartnamesi 7. bölümde verilen aşağıdaki görev ve ceza
puanları tablosunda belirtilen ilk yolcu alma işareti görüldüğünde durma, yolcuyu rotası
üzerinde işaretli bir noktada bırakma, seyahat boyunca trafik kurallarına uyma ve bitiş
noktasına gelince durma gibi yarışma görevleri titizlikle incelenmiş, puanları gözden
geçirilmiştir. Bu görevler baz alındığında yarışma için kullanılacak aracın harekete başlaması;
kurallara uygun olarak önceden durak olarak belirlenmiş alanlarda yolcu alması ve indirmesi;
park yerine ulaşması ve bu süreçte doğru rotayı takip etmesi, trafik levha ve kurallarına
uyması ve yine kurallara uygun şekilde park etmesi sağlanmalıdır.
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön tasarım raporu sonrası simülasyon ortamı değişikliğine gidilmiştir. Gazebo’ya göre daha
kolay bir arayüze ve kullanıma sahip olan LGSVL simülasyon ortamına geçilmiştir.
Teknofest’in vermiş olduğu araç modeli LGSVL ortamına aktarılmıştır. Simülasyon
ortamında 3 boyutlu Velodyne Lidar, Depth Camera, RGB Camera, GPS, IMU sensörleri
simüle edilip otonom sürüş algoritmaları test edilmiştir.

Otonom sürüş algoritmalarında optimizeye gidilmiştir. Farklı sensörlerden alınan verilerin
zamanları arasındaki ilişki düzenlenip algoritmalara verilmiştir.

3. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi

3.1 Teknik Verileri

Motor 7.4 KW Schaubmuller

Tork/Nm(Max) 125 NM

Çalışma Gerilimi / V 48 Volt

Batarya Trojan

Oturma Kapasitesi 2,4,6,8

Max Araç Hızı Km/h 24

Şasi 6000 Serisi Yüksek Mukavemetli Uçak Sınıfı Alüminyum

3.2 Süspansiyon Sistemi

Ön Süspansiyon Bağımsız Teleskopik Amörtisör

Arka Süspansiyon Helezon Yaylı Sabit Aks / Teleskobik Amörtisör

Lastikler 10" Duro

3.3 Fren Sistemi

Park Freni Mekanik/Ayak Pedallı

Servis Freni Hidrolik/Kampana
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3.4 Araç Parçaları ve Modelleri

Oriental Motor BLVM640N-GFS_ORIENTAL

Manyetik Kavrama ABK 04 3.1 DIZAYN

Lineer Aktuatör MD24A050-0100CNO2NNSD

Enkoder 8.F5888.5B2F.2123

Lidar Velodyne Puch Hi-Res 16

IMU https://www.sbg-systems.com/products/ellipse-micr
o-series/

Kamera Zed2 Stereo

Otonom Kontrolör Nvidia Xavier
https://www.nvidia.com/tr-tr/autonomous-machines/e
mbedded-
systems/jetson-agx-xavier/

Araç Kontrolörü Otomotiv Araç
Kontrol Ünitesi

3 x Canbus
1 x GPS
1 X RS485
1x GSM Modülü

3.5 Aracın 3D Görüntüsü
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3.6 Aracın Ölçüleri

Dingil Mesafesi 2400 Toplam Yükseklik (Konopisiz) 1240

Toplam Uzunluk 2385 Toplam Yükseklik (Konopili) 1950

Toplam Uzunluk (Geri oturma aparatıyla
birlikte)

2825 Yükleme Zemini Yerden Yükseklik 680

Ön Uzunluk 290 Toplam Genişlik (Konopisiz) 1330

Arka Uzunluk 595 Arka İz Genişliği 1115

İlave Ters İki Koltuklu Ölçü 1035 Ön İz Genişliği 1030

Şasi Yerden Yüksekliği (Konopisiz) 185

3.7 Sensörler

3.7.1 LİDAR:

LIDAR (Light Detection and Ranging; veya Laser Imaging Detection and Ranging), lazer
darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknolojidir.
Lidar teknolojisi nesne uzaklığını, nesne şekil tespitini, haritalama, güvenlik vb amaçlarda
kullanılmaktadır. Araç üzerinde Velodyne Puch Hi-Res 16 bulunmaktadır ve daha yüksek
görüntü görüntü çözünürlüğü gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Dikeyde 20 derecelik
görüş sağlar.
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Velodyne Puch Hi-Res 16 genel özellikleri:

● Kompakt form faktörü ile 100 m menzil,
● Aralık Doğruluğu: ±3 cm'ye kadar
● Görüş Alanı: (Dikey): +10.0° ile -10.0° (20°)
● Sınıf 1 göz için güvenli 905 nm teknolojisi
● Sensörden sensöre parazit azaltma özelliği
● 360 derece geniş açı
● Dönme Hızı: 5 Hz – 20 Hz
● ROS desteği
● Çalışma Gücü:9v-18v
● Ağırlık:850 g
● saniyede yaklaşık 300.000 ~ 600.000 veri

3.7.2 ZED 2 STEREO Kamera:

ZED 2 Stereo Kamera, derinlik algısı, hareket izleme ve uzamsal AI için Stereolabs'ın yeni
3D sensörüdür. Optik olarak düzeltilmiş distorsiyona ve daha geniş bir f/ 1.8 diyafram
açıklığına sahip 8 elemanlı bir lens kullanarak ZED 2'nin görüş alanı 120 derece ye kadar
genişler ve% 40 daha fazla ışık yakalar.Kameradan dolayı sistem ısınması, odak uzaklığı ve
hareket sensörleri sapmalarında değişikliklere neden olur. Zed2, sıcaklığı izlemek ve bu
kalibrasyon sapmalarını telafi etmek için termal sensörler barındırır. Bulut tabanlı bir platform
ve API ile uzaktan kontrol edilebilen derinlik kamerasıdır. Otonom sürüşün 3 boyutlu
dünyada, gerçek zamanlı olarak kullanılması için görüntülerin en hızlı şekilde ve yüksek
doğrulukla araca ulaşması gerekmektedir. Zed 2 kameranın gerçek zamanlı derinlik tabanlı
görsel kilometre sayacı ve SLAM (eşzamanlı yerelleştirme ve haritalama) teknolojileri ile
görüntü en optimum şekilde araca iletilmektedir. Aynı zamanda çoklu sensör kullanımı için en
uygun kamera özellikleri taşımaktadır. Böylece IMU, GPS gibi sensörlerle füzyonu kolay hale
gelmiştir.

Zed 2 Stereo Kamera Genel Özellikleri:

● Çözünürlük: Videonun gerçek çözünürlüğü
● Derinlik için fps: 100 Hz
● Derinlik algılama menzili: 0.2 - 20 m
● Derinlik algılamada FOV: 110° (H) x 70° (V) x 120° (D)
● Hareket sensörleri: Akselerometre ve Gyro (Veri Oranı 400Hz)
● Pozisyon sensörü: Barometre, manyetometre (Veri Oranı: 25Hz / 50Hz)
● Poz güncelleme oranı: 100Hz'e kadar
● Teknoloji: 6-DoF görsel-ataletsel Stereo, Termal kompanzasyonlu ileri sensör

füzyonlu SLAM
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3.7.3 SBG ELLİPS 2 MİCRO IMU:

Ellipse 2 Micro IMU, hepsi ultra küçük bir pakette 3 jiroskop, 3 ivmeölçer, 3 manyetometre
ve yüksek performanslı bir sıcaklık sensörüne sahiptir. Bu IMU, -40 ile 85 derece arasında
kapsamlı bir şekilde çalışmaktadır.

3.7.4 GPS
Otonom araçların istenilen bir noktadan diğerine gidebilmesi için bölgenin haritası ve aracın
harita üzerindeki konumu bilinmelidir. Bu görev GPS tarafından gerçekleştirilir. GPS uydu
sinyallerini kullanarak bulunulan konumun belirlenmesini sağlayan sensördür.

4. Araç Kontrol Ünitesi

Otonom araçlarda birçok sensör kullanılmaktadır ve bu sensörlerden saniyede binlerce veri
alınmaktadır. Alınan bu veriler hızlı bir şekilde işlenip doğru sonuca ulaşılmak istenmektedir.
Bir sensörden alınan verinin tek başına doğruluğuna her zaman güvenemeyiz bunun
neticesinde diğer sensörlerle elimizdeki verinin doğruluğunu test ederiz. Bütün bunların
amaçladığımız gibi hızlı ve doğru olması için bir kontrol sistemi gerekmektedir. Kontrol
sisteminin verileri değerlendirmesi ve bir sonuca varması halinde bu sonuç ilgili sensörlere
alınacak mesaj tipinde iletilmektedir. Tüm bu işlemlerin yoğunluğuna rağmen enerji verimi ve
doğru sonuç için “Jetson AGX Xavier 64 GB” kullanılmaktadır. Jetson AGX Xavier 64 GB,
10 watt gibi düşük bir güçle ve saniyede 32 TOPS’e kadar işlem olanağı sağlamaktadır. Jetson
AGX Xavier 64 GB, derin öğrenme, bilgisayar görüsü, GPU multimedya işleme için board
support package(bsp), Linux OS, NVIDIA CUDA, cuDNN ve TensorRT yazılım
kütüphanelerini barındıran NVIDIA jetpack SDK kullanılmaktadır. Bazı temel özellikleri
şunlardır:

● GPU: 512 NVIDIA CUDA çekirdeği ve 64 Tensor çekirdeği ile NVIDIA volta
kullanılır.

● CPU: 8 çekirdekli NVIDIA carmel Arm v8.2 64-bit CPU kullanılmaktadır.
● DL Hızlandırıcı: 2x NVIDIA 10 ÜST(INT8).
● Görme Hızlandırıcı: 2x PVA
● Hafıza: 64 GB 256 bit LPDDR4x 136.5 GB/s
● CSI Kamera: 16 hat MIPI CSI-2,
● 6 adede kadar kadar kamera
● Ağ: BASE-T Ethernet
● Mekanik:

○ 699 pin molex mirror mezz connector
○ Entegre termal transfer plakası
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4.1 Kablosuz Haberleşme Sistemi
“Controller Area Network Bus” kısaca canbus olarak adlandırılan haberleşme sistemi
kullanılmaktadır. Canbus araç üzerindeki sensörler ile kontrol arasında bir bağlantı görevi
görmektedir. Canbusa bağlı olan sensörler kontrol kısmına bir veri aktaracaksa canbusı dinler
eğer başka bir sensör üzerinden veri aktarıyorsa verinin aktarılmasını yani serbest kalmasını
bekler. Bu bekleyiş çok kısa sürmektedir.

Bir sensörün veya modülün durması diğer sensörleri ve verileri etkilemez. Can yapısında alıcı
ve verici birbirinden fiziksel olarak bağımsızdır. Fakat düğümlerin yapısı gereği gönderilen
mesaj alıcıdan dinlenir. Bu sayede veriyi gönderen işlemci gönderdiği veri ile okuduğu veriyi
karşılaştırarak hata ve öncelik seviyelerine göre iletilmesine olanak sağlar. Buna karşılık
olarak 2 “lojik” seviyesi bulunur. Lojik1 recessive (çekinik) ve lojik2 dominant (baskın)
olarak ifade edilmektedir. Bunun sebebi aynı anda farklı sensörlerden/düğümlerden aynı anda
0 ve 1 gelmesi durumudur. Canbus’ın öncelik seviyesine göre çalışma prensibi gereği her iki
düğümden birinin diğerine baskın olması hali, yani iki düğümden birinin diğeri karşısında
önceliği olması halidir. Canbus de her sensörün bu lojik seviyelerinden oluşan bir ID
numarası bulunmaktadır. Lojik1 (0) lojik2 (1)’ye baskın olduğundan ID si küçük olan sensör
verisi öncelikli olarak iletilme hakkını elde eder.
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Veri yolunda mesajlar çerçevelere bölünerek iletilmektedir. İki farklı mesaj türü vardır. bunlar
mesaj çerçevesi ve istek çerçevelerdir. Farkları ise mesaj çerçevelerinin en fazla 8 byte
uzunluğuna kadar veri taşıyabilmesi, istek çerçevesinde ise belirli bir mesaja ait verinin
istemesidir . Her çerçeve SOF (start of frame) sinyali ile başlar. Bu sinyal 1 bitliktir ve
dominanttır. Bunun ardından 12 bitlik denetim alanı gelmektedir. ilk 11 biti mesaj ID alanıdır
ve bu alandaki ID değeri ilgili mesaja aittir. Denetim alanındaki son bit RTR sınırlayıcı diye
adlandırılır ve özel anlamı vardır. Bu bit 0 (baskın) ise gönderilen ileti mesaj çerçevesidir ve
veri alanında, ID alanında tanımlanan mesaja ait veri vardır. Bu bit 1 ise çerçeve istek
çerçevesidir ve veri alanı yoktur. Bu çerçevenin ID alanındaki değer ile belirtilen mesaja ait
veri ilgili düğümlerden istenmektedir. Bu çerçeveyi alan sensör ID alanındaki değeri okuyarak
hangi veriyi göndermesi gerektiğini anlar ve canbus serbest kalınca mesajını iletir. ID
alanındaki ilk 7 bit ardışık olarak çekinik (1) olamaz. Denetim alanından sonra kontrol alanı
gelmektedir. Bu alanın ilk biti IDE diye adlandırılır ve bu çerçevenin 11 bitlik ID alanına
sahip 2.0A çerçevesi olduğunu belirten dominant bir bittir. Bu bitin ardından bir bitlik
kullanılmayan rezerve alan gelmektedir. Daha sonra 4 bitlik DLC diye adlandırılan bir alan
gelmektedir. DLC alanı gönderilen verinin kaç byte olduğunu söyler.Kontrol alanını veri alanı
takip etmektedir.Veri alanı en fazla 8 byte olabilmektedir.Veri alanını CRC alanı takip
etmektedir ve bu alan 16 bitliktir. 15 bitlik CRC bilgisi ile çekinik CRC bitinden
oluşmaktadır. CRC alanını gönderilen SOF alanından CRC alanına kadar gönderilen verinin
doğru olup olmadığının araştırılması için bir değerdir. Veriyi gönderen düğüm veri üzerinde
bir takım işlemler yaparak 15 bitlik CRC değerini hesaplar ve çerçeveye ekler. Alıcı gelen
veriyi aldığında göndericinin yaptığı işlemler ile aynı işlemleri yapar ve CRC yi tekrar
hesaplar. Alınan ve gönderilen CRC tutarlı ise veri doğru gönderilmiştir. Alıcı düğümlerden
en az birini bile yanlış aldıysa gönderen veriyi tekrar göndermelidir.CRc alanını ACK alanı
takip etmektedir. Bu alan 2 bitliktir ilk bitini gönderici çekinik (1) olarak gönderir. Eğer veri
en az bir alıcı tarafından doğru alındıysa alıcı yola baskın biti yazar. böylece gönderici
mesajın en az bir alıcı tarafından doğru alındığını anlar. Eğer gönderici bu baskın biti
okuyamıyorsa ACK işaretinden kaynaklı bir hata olduğunu kabul eder ve yeniden veriyi
gönderir. Bu alanın ikinci biti ise ACK sınırlayıcı olarak adlandırılır ve çekiniktir. Daha sonra
çerçevenin sonlandırıldığını belirten 7 bitlik EOF alanı gelir ve bu alandaki bitler
çekinik(1)’tir daha sonra çerçeveler arasında boşluk bırakmak için INT alanı gelir ve bitleri
çekiniktir.
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4.2 Kontrol Yazılımı
Araç kontrolünde araç üstünde bulunan sensörlerden gelen veriler kullanılmıştır. Lidar,
Kamera, GPS, IMU sensörlerinden gelen veriler eş zamanlı işlenerek kontrol algoritmalarına
verilmiştir. Lidar veriler ROS(Robot Operating System) üzerinden alınarak işlenmiştir.
Lidardan uzaklık ve RGB değerleri alınmaktadır. Kameradan gelen veriler ZED 2 STEREO
Kameranın kendi Python kütüphanesi olan pyzed ile işlenmiştir. Kameradan RGB, derinlik,
imu değerleri alınmaktadır. GPS sensöründen gelen veriler CAN hattı üzerinden alınmıştır.
GPS’ten enlem ve boylam verileri alınmaktadır. IMU sensörü verileri hazır araç üzerinde
CAN hattı üzerinden alınması planlanmıştır fakat araç üzerinde entegresi
tamamlanmadığından dolayı IMU verileri ZED 2 Kamera üzerinden pyzed ile alınarak
işlenmektedir.

5. Araç Dinamiği Modelleme/Tanılama ve Kontrolü

Hazır araç üstünde kontrol PID algoritması ile sağlanmaktadır. PID algoritması hata değerini
azaltmak için üç ayrı sabit parametreyi kontrol eder, bu sebeple bazen üç aşamalı kontrol
olarak adlandırılır: oransal, P ile gösterilir; integral, I ile gösterilir; türevsel, D ile gösterilir.
Sezgisel olarak, bu değerler mevcut değişim göz önüne alınarak şu şekilde yorumlanabilir; P
mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı ve D gelecekteki hataların bir tahminidir.
Sistem, bu üç eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilerek istenen duruma getirilir.
Örnek olarak, bir kontrol vanasının pozisyonu ya da bir ısıtma elemanının çıkış gücü kontrol
edilerek istenilen akış veya sıcaklık seviyesi en düşük hata ile elde edilmeye çalışılır.
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları

6.1 Trafik İşaretlerini Algılama

Nesne tespiti, bir görüntü veya videodaki nesnelerin tanımlanmasına ve
konumlandırılmasına izin veren bilgisayarla görme tekniğidir. Nesne tespiti yapılmasındaki
amaç aracın trafik işaretlerini algılayıp kontrollü bir şekilde ilerleyebilmesi ve aksiyon
almasıdır. Nesne tespit algoritmasında temel prensip konvolüsyonel sinir ağları kullanarak
gerçek zamanlı nesne tespiti yapan bir algoritma oluşturmaktır.

6.1.1 Nesne Tespiti
Aracın trafik işaretlerini tanıması için yapay öğrenme tabanlı YOLO algoritması

kullanılmıştır. YOLO algoritması diğer rakip algoritmalara göre çok daha hızlı ve yüksek
doğrulukta tespit yapması sebebiyle tercih edilmiştir. YOLO algoritması alınan görüntüyü
SxS’lik ızgaralara bölmektedir. Her bir ızgara nöral ağdan geçerek vektör oluşturmaktadır.
Her ızgara kendi içinde nesne olup olmadığını, varsa orta noktasının içinde olup olmadığını,
orta noktası da içindeyse uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmaktadır.
Bu duruma göre YOLO algoritması her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturmaktadır.
R-CNN ailesi gibi iki aşamalı olmaması ve YOLO sürümleri arasında en optimize olanı
olması sebebiyle  YOLO v4 sürümü tercih edilmiştir.

Buraya kadar YOLO’nun her bir ızgara için nesne kutularını nasıl tahmin ettiğini ve
bir kutu için kaç tane tahmin yaptığı hakkında genel bir fikir edinildi. Fakat algoritma
çalışırken çok fazla gereksiz kutular çıkacaktır. Bu gereksiz kutulardan kurtulmak için Non
max Suppression algoritması kullanıldı. Algoritmanın çalışma mantığı şöyledir : Güven skoru
belli bir seviyenin altında olan tüm kutular atılır(örn:0.5), kutu kaldığı sürece en yüksek
güven skorlu kutu seçilir ve onu çıktı olarak verir.
Bu işlemler sonucunda da elimizde her nesne için bir tane kutucuk kalmış olur.
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YOLO algoritmasının kullanılabilmesi için trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını
algılayabilen nesne tanıma modeli hazırlandı. Öncelikle modeli eğitebilmek için veri seti
hazırlandı. Veri seti hazırlanırken ilk olarak internetten elde edilen fotoğraflar, parkurdan
çekilen fotoğraflar ve simülasyon ortamında hazırlanan tabelalardan toplanılan görüntüler
birleştirildi. Günün her saatinde algılamayı güçlendirmek için data augmentation yapılarak
veri seti genişletildi. Veri seti hazırlanırken otonom sürüşte karşılaşılabilecek durumlar
dikkate alındı. Bu kapsamda farklı hava koşullarında ve gün içinde farklı vakitlerde elde
edilen fotoğraflar veri setine eklenmiştir.

Veri seti tamamlandıktan sonra verilerin %80’i train klasöründe, %20’si ise test klasöründe
kullanılmak üzere iki bölüme ayrıldı. Ayrılan resimler Labellmg programında etiketlenerek
.txt uzantılı dosyalar elde edildi.
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6.1.2 Manuel Labellama

Txt uzantısının içerisinde nesnenin class id’si ve koordinatları bulunup, bu txt uzantıları
model eğitirken kullanılır.

Örnek ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

6.1.3 Data Augmentation

Veri setini arttırmak ve modelin gün içindeki bütün ortamda ve ışıkta yüksek doğruluk
değerinde algılamasını sağlamak için data augmentation yapıldı.

6.1.4 Otomatik Labellama

Fotoğrafları manuel labellamak uzun süre aldığı için otomatik label yapan bir
algoritma yazıldı. Önceden oluşturulan ağırlık dosyasını da kullanarak araç kamerasından
toplanılan fotoğrafların nesne tespiti yapıldı ve fotoğrafların detect yapılmış hali kaydedildi.
Modelin doğruluğu fotoğraflarda ve simülasyonda test edildi.
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6.1.5 Model Eğitimi

Simülasyonun araç kamerasından toplanan trafik işaretleri fotoğraflarının bir miktarı
manuel labellanıp ardından otomatik labellama algoritması için 21 sınıftan oluşan model
eğitimi yapılarak ağırlık dosyası oluşturulmuştur.
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6.2 Şerit Tespiti ve Takibi

6.2.1 Şerit Noktalarının Belirlenmesi
Farklı ışık koşullarında daha iyi sonuçlar elde edildiği için derin öğrenmeye dayalı şerit tespit
yöntemi tercih edilmiştir.

Simülasyon ortamından ve yarışma alanından alınan görüntülerin LabelImg ve
makesense.ai uygulamaları üzerinde segmentasyonu yapıldı. Elde edilen görüntüler
yardımıyla şerit çizgileri tespit edilip her biri bölütlendikten sonra çıkan koordinatlar JSON
formatında kaydedildi.

6.2.2 Lane Detection Modelinin Oluşturulması

Uygun Modelin Seçimi ve Pre-Processing
Yapılan literatür taramaları sonrasında Ultra Fast Lane Detection yönteminin model oluşturma
aşamasında daha uygun olduğu görüldü. Referans olarak alınan mimarinin sonuçlarına
bakıldığında, JSON formatındaki dosyamızdaki noktaların ilgili modele aktarımı ile şeritler
daha net tespit edilebilmektedir. Aracın dönüş anlarındaki segmentasyon kayıplarının
minimize edilmesi için bu model seçilmiştir. Ardından orijinal görüntüler ile maskelenmiş
görüntülerin eşleşmesinin kontrolü yapılmıştır. Daha sonra maskesi çıkarılmamış girdiler
tespit edilip silinmiştir. Tüm gerekli işlemlerden sonra yeniden boyutlandırma yapılarak
görsellerin tümü istenilen boyutlara getirilmiştir.

UNET Algoritmasının İmplementasyonu
UNET sinir ağında diğer sinir ağlarına oranla az veri ile daha iyi bir eğitim yapmak mümkün
olduğu ve UNET mimarisi daha hızlı bir ağ yapısına sahip olduğu için eğitim UNET sinir ağı
seçilmiştir.
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Her mavi kutu çok kanallı bir öznitelik haritasına denk gelmektedir. Kutuların üzerindeki
sayılar kanal sayısını ifade etmektedir. Kutuların solundaki sayılar x ve y boyutlarını temsil
ederken beyaz kutular öz nitelik haritalarının kopyasını temsil etmektedir. Oklar ise her
aşamada yapılan farklı işlemleri tanımlamaktadır. Buradaki amaç çıktının çözünürlüğünü
arttırmaktır.
Eğitim için; girilen görüntüler ve bunlara karşılık gelen segmentasyon haritaları Caffe’nin
stokastik gradyan iniş uygulaması ile birlikte eğitim için kullanılır.
Lane detection için yaratılan custom modelimizde UNET’e önce konvolüsyonel bir blok
atanmıştır. Şu şekilde gösterilebilir:
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Daha sonra UNET ağının tasarımı yapıldı. Tasarım aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Modelin Çalıştırılması ve Sonuçlar
filtre sayısı: 16, dropout: 0.05,batch size: 32, epoch: 15
parametreler uygun şekilde ayarlandıktan sonra model derleme için hazır hale getirilmiştir.
Model eğitim sürecini daha yakından takip edebilmemiz için checkpoint ayarları yapılmış ve
sonrasında eğitime başlanmıştır. Bottleneck Keras framework’ü ile hazırlanmıştır.
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6.2.3 Şerit Takip Algoritması

Şerit takip algoritması aracın güvenli bir otonom sürüş gerçekleştirmesi için temel
algoritmalardan biridir. Şerit takibi aracın bulunduğu yol taranarak aracı şerit içinde tutmaya
çalışan bir sistemdir.

Temelde aracın ön kısmında yer alan ZED 2 Stereo Camera ile yol taranır. Şerit tespit
algoritmasından gelen verilerle şerit çizgileri üzerinde yer alan noktalar çıkarılır. Belirlenen
şerit noktalarını anlamlandırmak, verileri işlemek takip algoritmasının önemli aşamalarından
biridir. Farklı eğrilikte şeritlerle karşılaşıldığında şeritlerin tespitindeki hata payını azaltmak
amacıyla şerit noktaları seyreltilir. Hatalı olanlar elenip gerekli şerit noktaları elde edildikten
sonra polinom regresyon yöntemiyle bu şerit noktaları referans alınarak sürülebilir alanda
tahmini çeşitli aday eğriler çizilir. Eğriler arasinda en uygun olanı seçilir ve aracın bu eğriyi
izlemesi sağlanır. Girdi ve çıktı değerleri arasında doğrusal bir ilişki olmadığı için regresyon
yöntemleri arasında polynomial regression tercih edilmiştir.

Şerit çizgileri arasındaki sürülebilir alan tespit edilerek güvenli sürülebilir bölge diğer
alanlardan ayrılmıştır. Bu alan maskelenerek şerit takip algoritmasına verilir. Kamera
açısındaki ilgili sürülebilir alanın orta noktası ve görüntünün orta noktasının x eksenindeki
farkından yararlanılarak aracın güvenli bölgeden sapma değeri hesaplanır. Bu sapma değeri
uygun matematiksel işlemlere sokularak teker açısına gönderilir. Bu yöntemle şerit takip
algoritması desteklenir.
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6.3 Path Planning

Planlama algoritması local olarak çalışmaktadır. Aracın anlık konumundaki kameradan gelen
veriler işlenerek gidilebilecek yollar ortaya çıkarılır. Yol ayrımlarında gidilebilecek alanları
belirler. Levha tespiti yaparak gidilebilecek yönü seçer ve hedef nokta çizer. Başlangıç ve
hedef noktası arasında en kısa ve en güvenli mesafeyi çizerek yol alır. Dynamic Window
Approach algoritmasından esinlenilerek yeni bir algoritma oluşturulmuştur. Algoritma şu
şekilde çalışır: Kameradan gelen görüntü üzerinde şeritler için ilgili bölgeler ayarlanır ve o
bölgelere bakılarak şeritler algılanır. Algılanan şeritler matplotlib ekranında engel olarak
gösterilir. Başlangıç noktası (0,0) olarak alınır ve belirlenen hedef nokta algoritmaya verilir.
Araç ilerlerken ön kısmındaki belli bir alana bakar ve çizilen engel noktalarından kaçarak
hedef noktaya ilerler. IMU sensörü yardımıyla aracın dönüş açısına bakılır ve yaklaşık 90
derece olduğunda dönüş tamamlanır.
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6.4 Engelden Kaçma

Otonom sürüşte engellerden başarılı bir şekilde kaçmak büyük önem arz etmektedir. Engelden
kaçma senaryosuyla trafikteyken oluşan kazalar ve çarpışmalar engellenebilir. Yayaların ve
araçtaki yolcuların güvenliği sağlanır , araçta maddi hasar oluşması engellenir. Engelden
kaçma algoritması 3 aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşama engel tespitidir. Öncelikle lidar sensöründen alınan veriler filtrelenerek yapılan
işlemler hızlandırılır. Sonra aracın referans noktasına göre 5 kontrol bölgesine bakılarak
belirtilen eşik değerinden küçük mesafede olan engeller tespit edilir.

İkinci aşama engelden kaçmak için manevra yapılmasıdır. Kontrol bölgelerinden güvenli alan
tespiti yapılır. Engel ile araç arasındaki uzaklığa göre teker açısı hesaplanır ve araç güvenli
alana ilerleyerek engelden kaçar.

Üçüncü aşama araç ile engel arasındaki mesafe güvenli düzeyde olunca şerit takip
algoritmasına tekrar geçer ve sağ şeride oturur.
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6.5 Zemin Tespiti
Otonom sürüşte engel, bariyer gibi çevresel unsurlardan kaçınmak için zemin tespit edilmiştir.
Yer düzlemini engellerden veya yer düzlemi üzerinde herhangi bir nesneyi zeminlerden
ayırmak için Lidar nokta bulutu (pcd) verileri RANSAC algoritması ile kullanılmıştır.
Rastgele 3 nokta seçilerek zeminin denklemi oluşturulur.

Eğer mesafe eşik değer içinde ise eklenir (zemin algılanır), diğer durumlarda ise zemin
değildir olarak algılanır.

Farklı hata payı değerleri denenerek simülasyon üzerinde uygun bir hata oranı verildikten
sonra zemin tespiti algoritması denendi.
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6.6 Konumlandırma

Konumlandırma otonom sistemler için en önemli işlevlerden biridir. Uydularla konum
belirlemede uydu sinyallerinin bir alıcı tarafından kaydedilerek, sinyalin uydudan
yayınlandığı an ile alıcıda kaydedildiği an arasında geçen süre çok hassas olarak ölçülür. Bu
süre, sinyalin yayılma hızı ile çarpılarak uydu ile alıcı arasındaki mesafe belirlenir, uydunun
koordinatları zamana bağlı olarak bilindiğinden, alıcının konumu hesaplanabilir. Mutlak
konum belirleme (enlem,boylam, yükseklik veya X,Y,Z) ile sensörlerden alınan bu veriler
füzyonlanılarak yüksek doğrulukta konumlandırma yapılır. Kalman filtreleme yöntemi
kullanılarak sınırlı genişlikteki alanlarda yüksek hassasiyet gerçekleştirilen GPS/IMU veri
entegrasyonu uygulamasında elde edilebilir. Sınırlı genişlikteki kentsel alanlarda video tabanlı
otonom sistemlerle ölçme uygulamalarında maliyet ve kullanım avantajları sağlamaktadır.

6.7 Sensör Fusion

6.7.1 Kamera-Lidar

Lidar ve kameradan gelen çeşitli verilerin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini seçip hata payını
en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Lidarın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;

●Çok hassas veri üretmektedir.

●Çözünürlüğü yüksektir.

●Olumsuz hava koşullarında alınan verilerde gürültü artmaktadır.

●Pahalı bir sensördür.

Kameranın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;

●Görsel tanımlama için daha iyi performans göstermektedir ve daha güvenilirdir.

●Yapay zeka algoritmaları ile beraber çalışabilmesi sayesinde yoldaki nesneleri sınıflandırma,
levha okuyabilme, trafik ışıklarını saptayabilme vb. özellikleri bulunmaktadır.

●Ucuz bir sensördür.

●Menzili oldukça düşüktür.

●Hava koşullarından etkilenmektedir.

●Bağımsız kullanılabilecek kadar güçlü bir sensör değildir.

Şeritlerin ve engellerin tanınması, aracın konumunu ve çevresini algılayıp verilen otonom
görevi yerine getirmesi kamera veya başka sensörler aracılığıyla yapılacaktır. Zed2
kameradan alınan gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve lidarın lazer haritalama
verileri işlenerek; Yolo, SLAM algoritmaları ve path planning yöntemleri kullanılarak en
optimum füzyon gerçeklemeye çalışılmıştır.
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6.7.2 IMU-GPS

Aracın parkur içerisinde hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi için hız, konum ve bunlara bağlı
olarak bir yönlendirme yapılması gerekmektedir. Bu işlem bittiğinde lokalizasyon
gerçekleşmiş olur. Yani aracın nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini öğrenmesi
sağlanmış olunur. Lokalizasyon için kullanılması gereken araçlar vardır. Hız, konum,
yönlendirme işlemleri için IMU (Inertial Measurement Unit) ve GPS(Global Positioning
System) birlikte kullanılmalıdır. Bu araçlara yardımcı olarak ZED2 Kamera ile odometry
verileri kullanılmakta ve konumdaki değişmeleri öğrenilmektedir. Bu yöntemle IMU ile
birlikte daha doğru odometry sonucu elde edilerek konum değişikliğindeki hata payı
azaltılmıştır. Aynı zamanda GPS ile oluşabilecek konumlandırma hatasını IMU ile azaltarak
bu araçlardan gelen verilerde oluşabilecek hatalar kalman filtresi ile en aza indirgenmiştir.

Genişletilmiş Kalman Filtresi (Extended Kalman Filter)

SLAM problemi için birçok çözüm mevcuttur. Bu çözümlerden birisi de Genişletilmiş
Kalman Filtresidir. Genişletilmiş Kalman Filtresinin diğerlerinden farkı robotun
lokalizasyonunu yaparken aynı zamanda oryantasyon bilgisini de bulabilmesidir. SLAM’ in
ilk ve en etkili paradigmasıdır. Kalman Filtresi, belirli bir düzende ve sabit bir hızda veri
akışının olduğu bir sistemde, sonraki verileri tahmin etmede kullanılacağı gibi, çevresel
etmenler ve ortamın her anda eşit koşullara sahip olmaması nedeniyle oluşan veri
farklılıklarını normalize etmek için de kullanılır. Genişletilmiş Kalman Filtresi ise farklı
sensörlerin füzyonunu meydana getirir. Sensörlerden gelen verilerin aksaması veya kesilmesi
sonucu diğer sensörlerden aldığı verilerle gerçek konuma en yakın konumu gösterir. Kalman
Filtresinde araçtan alınacak olan 3 farklı veri (Odometri, IMU, GPS verileri) uygun Kalman
algoritması ile beraber aracın gerçek konumuna en yakın yerin konumunu verecektir.

Gelen sensörler zaman senkronizasyonu kullanılarak verilerin aynı zamanda değerlendirilmesi
sağlanmıştır.

Herhangi bir sensörden veri gelmemesi durumunda, diğer sensörlerden gelen veriler
değerlendirilir. Hiçbir sensörden veri gelmemesi durumunda güvenli bir şekilde aracın
durması sağlanmaktadır.

Mantık sınırları içerisinde veri gelen sensör muadili olan sensör ile telafi edilmeye çalışılır.
Tüm sensörlerden gelen veriler mantık sınırları dışında ise otonom sürüş devre dışı
bırakılmaktadır.
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6.8 Kontrol

Şeritler ile araç arasındaki uzaklık kamera ve IMU verilerinin alınması ile elde edilen değerler
kullanılarak araç açı kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrol yapılırken pid kontrolden
faydalanılmaktadır. PİD geri dönüşlü denetleme yöntemidir. Yani mevcut durum ile istenilen
durumun kıyaslama kontrolünü gerçekleştirerek hata payını hesaplar. PİD (Proportional,
İntegral, Derivative) oransal,integral,türevsel denetleyici kontrol sistemidir. Hata değerini
azaltmak için üç ayrı logaritmayı sürekli kontrol eder. P mevcut hatayı, I geçmiş hataların
toplamını, D gelecek hatanın tahmini değerini temsil etmektedir. PID nin çalışma prensibi şu
şekildedir:

Kp,Ki,Kd değerleri katsayı olarak kullanılmaktadır ve deneme yanılma yöntemi ile
bulunmaktadır. Bundan dolayı PID her araç için özel olarak kullanılmaktadır. PID genel
hatları ile şu şekilde hesaplanmaktadır:

PID=(Kp*hata)+(Ki*toplam hata*hatanın zamana bağlı integrali)+
(Kd*hatanın zamana bağlı türevi)

7. Güvenlik Önlemleri

7.1 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

7.1.1 Güvenli Bölge

Araç durağan ve sürüş halinde iken lidardan alınan veriler gerçek zamanlı olarak
işlenmektedir. Bu veriler kullanılarak aracın etrafındaki nesnelerin uzaklıkları hesaplanmakta
ve aracın yakınında herhangi bir nesne yoksa ‘Güvenli Bölge’ flagi True yapılmaktadır.
Aracın yakınında bir nesne olması durumunda ‘Güvenli Bölge’ flagi False değer alarak araç
hareketliyse fren mesafesine göre durmasını sağlarken, durağan halde ise harekete geçmesini
engellemektedir.

7.1.2 Kapalı Yol

Sürüş esnasında yol tahmin algoritması kapsamında trafik tabelaları okunarak yolun durumu
hakkındaki bilgi ile belirlenen güzergahın uygun olup olmadığı sürekli olarak kontrol
edilmelidir. Kontrolü sağlamak amaçlı kameradan elde edilen veriler nesne tanıma algoritması
ile işlenerek yol üzerinde nesne olup olmadığı kontrol edilmektedir. Güzergah olarak
belirlenen yol üzerinde nesne olması durumunda, nesneye olan mesafe 5 metreden fazla ise
aracın hızı saatte 5 kilometreye düşürülmektedir. Güzergah üzerindeki nesnenin 5 metreden az
olması durumunda aracın yavaşlayarak durması sağlanmaktadır.
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7.1.3 Acil Durum

Otonom sürüşün gerçekleşebilmesi için sensör verilerinin sürekli olarak alınabilmesi
gerekmektedir. Olası bir yazılımsal veya donanımsal hata durumunda sensörlerden veri
alınamayabilir. Bu durumda aracın sürüşe devam etmesi son derece tehlikelidir. Bu sebeple
sürüş esnasında kamera ve lidardan veri alınamaması durumunda, tekrar veri alınana değin,
aracın güvenli bir şekilde yavaşlayarak durması sağlanmaktadır.

7.1.4 Ani Fren

Nesnelerin uzaklığı hem lidar kullanılarak hem de kamera üzerinden mesafe tespiti
algoritması ile kontrol edilmektedir. Bir metreden daha küçük bir mesafe verisi alınması
durumunda acil fren algoritması devreye girerek aracın ani fren yapması sağlanmaktadır.

7.1.5 Takip Mesafesi

Kamera ile önde araç olduğu tespit edilince lidardan alınan mesafe bilgisi ile öndeki aracın
hızı tespit edilir ve oluşturulan mesafe algoritması devreye girerek öndeki araç ile aradaki
mesafe korunur.

7.1.6 Dönüş Güvenlik Önlemi

Dönüş esnasında aracın savrulmaması ve yoldan çıkmasını engellemek için dönüş esnasında
aracın hızı, eşik değerleri matematiksel olarak belirlenmiş manevra hareketleri ile azalarak
uygun hızda dönüşü tamamlamaktadır. Dönüşün bitmesi ile araç tekrar hızlanmaktadır.

7.1.7 Genel Güvenlik Önlemi
Aracın güvenli bir şekilde sürüşe devam edebilmesi için kullanılan sensör verilerinin alınması
gereklidir. Kullanılan sensör verilerinin alınamaması durumunda olası zararların önüne
geçebilmek için aracın hızı sıfırlanarak güvenli bir şekilde durması sağlanmaktadır.

7.2 Donanımsal Güvenlik Önlemleri
Otonom sürüş esnasında oluşabilecek olası yazılımsal veya donanımsal problemlerden dolayı

araç üzerinde iki adet acil durdurma butonu mevcuttur. Bir tanesi aracın tüm elektriksel
donanımını kapatır diğeri de araç kontrol ünitesini kapatır.

7.3 Yazılım Güvenlik Önlemleri
Aracın haberleşmesinde LAN ve Wifi yerine özel bir ağ altyapısı kullanılmalıdır. Bu yolla
araca dışarıdan istenmeyen müdahalelerde bulunulmasının önüne geçilerek araca, çevreye ve
insanlara zarar vermesini isteyen kötü niyetli saldırıların önüne geçilebilir.
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8. Simülasyon

Simülasyon Ubuntu 20.04 üzerinde ROS Noetic kullanılarak LGSVL ortamında
gerçekleştirilmiştir. Haritada kullanılan modeller Blender ortamında hazırlanarak FBX (.fbx)
halinde önce Unity oyun motoruna alınmıştır.Unity’e aktarılan model buildlenerek LGSVL
ortamına aktarılmıştır. Araç modeli olarak Teknofest’in attığı Golf kullanılmıştır. Araç
üzerinde verilen Velodyne VLP 16’nın yanına gerçek araçta kullanılacak ZED Stereo Kamera,
IMU eklenerek simülasyon gerçek araçta kullanılacak algoritma için uyumlu hale
getirilmiştir. ROS üzerinden alınan sensör verileri işlenerek otonom sürüş elde edilmiştir.

8.1 LGSVL Simülasyonu

TALOS Otonom araç ekibi olarak simülasyon LG firmasının sağladığı LGSVL simülasyon
ortamını kullanarak şartnamedeki talimatlara uygun olacak şekilde otonom aracı, levhaları ve
haritanın tasarımı gerçekleştirilmiştir

LGSVL Simulator, otonom araç ve robotik sistem geliştirme için kullanılan bir simülasyon
platformudur. Gelişmiş araçların, ulaşım sistemlerinin ve otonom ajanların geliştirilmesi
giderek daha karmaşık hale geldikçe, test ihtiyaçları ve bunları desteklemek için gereken
altyapı, güvenli sistemlerin halka açık yollarda ve ortamlarda konuşlandırılması için kritik
hale geliyor.

LGSVL Simulator, simülasyon yazılımından, yazılım araçlarından, özel kullanım durumlarını
mümkün kılan içerik ve eklentilerden oluşan ekosistem ile geniş ölçekte simülasyon ve
senaryo testini mümkün kılan bulut ortamından oluşur. Simülasyon yazılımı,bir sanal ortamı,
bir veya daha fazla ego aracını veya otonom sistemleri ve bunların sensörlerini ve trafiği ve
diğer dinamik nesneleri simüle ederek, kullanıcının Test Edilen Sistemi ile sorunsuz ve
özelleştirilebilir bir arayüz sağlar. Bu, geliştiricinin hata ayıklamasına,modüler test yapmasına
ve entegrasyon testi yapmasına olanak tanır.

28



Unity’de buildledilenen .meta uzantılı dosya LGSVL ara yüzünden open browser kısmından
siteyi açıp eklenir. Golf arabasını da yine aynı site üzerinden vehicle_golf dosyası buraya
eklenir. LGSVL’in sitesinden kullanacağımız sensörler arabaya eklenir.

Harita tasarımına öncelikle yolların oluşturulmasıyla başlanmıştır. Başlangıçta hazır modeller
kullanılan harita baz alınarak, istenen özelliklere uygun yol modelleri ve viraj açıları
belirlenmiştir. Bu amaçla Blender Programı üzerinden yollar tekrar tasarlandı ve haritada
kullanılmak üzere uygun hale getirilmiştir. Ayrıca arabanın ilerleyeceği ortamın gerçek
dünyayla birebir aynı olması için hava şartları, atmosfer, levha ve araba boyutu tamamıyla
gerçeğe uygun olarak tasarlanmış olup ortama ona göre entegre edilmiştir. Blender
Modelleme Programını kullanarak trafik levhalarını gerekli renk, boyut ve şekillerde
oluşturup .fbx formatında önce Unity’e sonra da buildlenerek LGSVL simülasyon ortamına
aktarılmıştır.

Diğer trafik işaretlerinden farklı olan zamana göre aksiyon alarak yanıp sönen trafik lambası,
Unity’deki spot ışıklarını kullanıp, animation kısmından gerekli zaman düzenlemeleri
yapılarak gerçekleştirilmiştir.
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8.2 Sonlu Durum Otomatı

Aracımız hareket halinde ile iken karşısına çıkacak olan tüm durumların sensörlerden gelen
verilen en optimize sonuç üretilerek aracın yapacak gerçekleyecek olduğu aksiyonun en
güvenli ve iyisinin olması için durumların ve bu durumlar arasındaki geçişlerin bulunduğu bir
durumdur.

Teknofest’e uygun simülasyon ortamının hazırlanması: Blender ortamında istenilen ölçülere
göre harita oluşturulmuştur. Trafik ışıkları ve trafik levhaları şartnamede istenilen ölçülerde
oluşturularak tamamlanan haritada belirlenen noktalara yerleştirilerek haritaya son hali
verilmiştir. Teknofest tarafından gönderilen araç simulasyona entegre edilerek simülasyon
çalıştırılabilir hale getirilmiştir.

ROS kullanılarak araç üzerindeki sensörlerin verileri ilgili topiclerden yayınlanmıştır.
Algoritmaların oluşturulması esnasında bu topiclere abone olunarak sensör verilerinin elde
edilmesi ve işlenmesi sağlanmıştır.

8.3 Oluşturulan ROS Düğümler

● object_node
● lane_node
● plane_node
● obstacle_node

8.4 Oluşturulan ROS Konuları

● /imu
● /vehicle_cmd
● /velodyne-lidar
● /zed/rgb/image_rect_color/compressesImage
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8.5 Simülasyonda Gerçekleştirilen Görevler

8.5.1 Engelden Kaçma

LGSVL simülasyon ortamında yapılan parkura çeşitli engeller eklenerek engelden kaçma
algoritması simüle edildi.

8.5.2 Yolcu Alma - Bırakma
Yolcu alma ve bırakma için yapılan algoritma simüle edildi.

8.5.3 Park
Park görevi algoritması simülasyon ortamında test edildi.
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8.5.4 Nesne Tespiti
Eğitilen model ile nesne tespiti algoritması simüle edildi.

9. Sistem Entegrasyonu

Jetpack yazılımı mini sd kart üzerine bootlanmıştır. Sd kart Xavier üzerine takılarak sistem
ayağa kaldırılmaktadır. Hazır araç üzerinde sistem entegrasyonunda ROS kullanılmıştır.
Çalışmalarımızda ROS Ubuntu 20.04 ile ROS Noetic altyapısı kullanılmıştır. Robot işletim
sistemi (ROS), robotlar için geliştirilecek yazılımların üzerine çalışılması için geliştirilmiş bir
işletim sistemidir. ROS seçilmesinin nedeni açık kaynak kodlu bir yazılım olması, içerisinde
barındırdığı standart kütüphanelerin desteklediği cihazların dışında geliştiriciler tarafından
yazılmış kütüphanelere ve sürücülere destek vermesi ve yayınlama/abone mesajlaşma
modelini kullanarak diğer düğümler ile iletişim kuran düğümlerden oluşmasıdır. ROS
içerisinde birçok düğüm bulundurmaktadır ve düğümlerden hesaplama yapabilmektedir.

Hazır araçta bulunan NVIDIA Xavier ve ZED 2 Stereo camera sensörlerini birleştirilerek
nesne tanıma işlemi yapılmaktadır. Aracın ön tarafında bulunan ve aracın etrafındaki engelleri
algılamasını sağlayan Velodyne Lidar, gelen verilerle aracın konumlandırılmasına ve otonom
bir sürüş gerçekleştirmesine olanak sağlar. GPS ve IMU, aracın baktığı yönü belirler ve bu
veriler aracın konumunu, ivmesini belirlemede yardımcı rol oynamaktadır.

10. Test ve Doğrulama

● Veri setinin oluşturulması ve nesne tanıma algoritmasının test edilmesi.
● Lidar ile otonom sürüş testi
● Aracın yol şeritlerini algılayıp onlara göre yolu ortalayabilmesi testi
● Acil durdurma senaryoları testi.
● Uzaktan aracı acil ve normal durdurma testi.
● Engelden kaçış testi.
● Duraktan yolcu alıp indirme testi
● Park senaryosu testi.
● Aracın trafik levhalarını algılayıp onlara göre doğru karar verebilmesi testi.
● Fren testi senaryosu testi.
● Güvenli fren yapma testi.
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simülasyon gerçek
10.1 İvmelenme

%100 %50

%25

10.2 Frenleme

%25                                                                  %50

%100
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