
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TEKNOFEST İSTANBUL 
  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI 
  
  

KRİTİK TASARIM RAPORU 
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 



  

ARAÇ VE TAKIM ADI: İTÜ Racing Driverless 
  
  

TAKIM KAPTANI: Ömer Demirci 
  
  

DANIŞMAN ADI: Abdurrahman Yılmaz 
 

 
  
  
  
  
  D R I V E R L E S S 
 
   
İÇERİK 
  

1. Takım Organizasyonu 3 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 4 

3. Araç Fiziksel Özellikleri 5 

4. Sensörler 6 

5. Araç Kontrol Ünitesi 7 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 8 

7. Sistem Entegrasyonu 12 

8. Özgün Bileşenler 14 

9. Güvenlik Önlemleri 15 

10. Test 16 

11. Referanslar 17 

 
 

  
  

2 



1.     Takım Organizasyonu 
 

 
İTÜ Racing Takımının Otonomi Ekibi üyeleri Türkiye’nin ilk elektrikli otonom  yarış 

aracını üretmiştir. Formula Student Driverless  yarışında edindikleri tecrübeleri ile otonom 
taşıtlar alanda Teknofest’in düzenlemiş olduğu Robotaksi Yarışmasına hazırlanmaktadır. 
 

 İTÜ Racing Driverless Takımı ana hatlarıyla yazılım ve donanım ekibi olarak iki 
kısma ayrılmaktadır. Alt ekipler birbirleriyle entegre olarak ve aralarında sürekli  dönütler 
alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

 
Şekil 1: Organizasyon Şeması 

 
Takım üyeleri Şekil 1’de gösterildiği üzere alt ekiplerde görev almaktadır. Ekip 

üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
1) Görüntü İşleme: 

● İhsan SOYDEMİR  
● Çağrı Can SÜRMELİ 
● Nezih KASIM 
● Ömer Sefa ÖZTÜRK 
● Behiç ERDEM 
● Enes Furkan ÖRNEK 
● Kutay KARAKAMIŞ 
● Ahmet Muaz AKTAŞ 

 
2) ROS: 

● Ömer DEMİRCİ 
● Muhammet Emin TOPUZ 
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3) Direksiyon Fren: 
● Yunus Emre ERYILMAZ 
● Ali SU 

4) Acil Fren: 
● Burak ERULUĞ 

5) Motor: 
● Barkın GÜLER 

 
 
 

2.     Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 
Teslimi yapılan son rapordan sonra yarışma hazırlıklarındaki değişiklikler aşağıda         

listelenmiştir. 
 

1. Araç tipi değişikliği: Formula araç tipi yerine 4 tekerli binek elektrikli araç tipi tercih              
edilmiş ve araç satın alınmıştır. Formula aracında önceki tarihli yarışlarda kullanılmak           
üzere yapılan direksiyon ayarlarının ROBOTAKSİ yarışmasında mevcut olan pistteki         
manevraları kısıtlaması yeni bir araç tercih edilmesinde etkili olmuştur. 
 

2. Sensör güncellemesi: IMU sensörü ZED kamerada dahili bulunduğu için harici IMU           
sensörü kullanımı gereksinimi ortadan kalkmıştır. 
 

3. Araç bilgisayarı değişikliği: Güç tüketimi göz önünde bulundurularak araç üzerinde          
Nvidia Drive PX2 yerine Nvidia Jetson TX2 kullanılması kararlaştırılmıştır. 
 

4. Direksiyon aktüatörü değişimi: Kullanılması planlanan döngüsel motorun yeni araç         
üzerinde fiziksel stabilizasyon sorunları doğurduğundan lineer aktüatör kullanımına        
geçilmiştir. Direksiyon hareketleri döngüsel motorun hızlı hareket edip titremesi         
sebebi ile lineer yavaş bir motor tercih edilmiştir. 
 

5. Lidar sensörünün kullanılmaması: Ekip üyelerimizin görüntü işleme alanında        
yeterli yetkinliğe ulaşması ile Lidar sensörünün kullanımına gerek kalmadan ihtiyaç          
duyulan kontroller sağlanmaktadır. Ancak pistte yapılacak incelemeler sonucu gerekli         
görüldüğü takdirde Lidar sensörü sistemimize dahil edilebilecek şekilde hazır         
bulunmaktadır. 
 

6. Görüntü işleme yazılımı hazırlıkları: Kamera üzerinden tespit edilen nesnelerin         
optik kuralları ile x ve y koordinatlarının bulunmasını sağlayan kodlar yazılmış ve test             
edilmiştir. 
 

7. Bütçe hakkında: Yeni bir araç satın alınması ile mali bir yük altına girilmiş olunsa da 
bu harcama kalemi dışındaki donanım gereksinimleri takımın hali hazırda elinde 
bulunan cihazlarla karşılanarak tasarrufa gidilmiştir. 
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3.     Araç Fiziksel Özellikleri 
 

Aracımızın boyutları 210cmx128cmx159cm dış hacme sahip olup figürde gösterildiği 

üzere 3 kişinin binebileceği kırmızı renkli 4 tekerlekli ve elektrikli bir binek araçtır. Trafiğe 

çıkarılmaya uygun haldedir. 

Genişlik kısmına tampon eklenmesi yapılarak araç genişliği artırılacaktır. 

Aracın kendini ve kullanılması planlanan sensörlerin yerleşimini gösteren görseller 

aşağıda mevcuttur. 

 
 
 

Yarışmada kullanılması planlanan aracın yandan görüntüsü. Aracın önden görünümü. 
 

 

 

Değiştirilen direksiyon aktüatörün yerleşimi - lineer aktüatör. 
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4.     Sensörler 
 
Araç üzerinde algoritmamızın çoğu girdisini karşılayacak olan Stereolabs ZED 

kamera kullanılacaktır. Zed kamera kendi başına birçok işlemi sağladığı için tercih edilmiştir. 
 
Konumu sürücünün bakış açısına yakın bir hizadan ya da direksiyona yakın bir hizada 

konumlandırılacak olup şartnamedeki bariyerlerin yükseklik durumuna göre opsiyonel aracın 
ön kısmında yerden 20 cm yükseklikte Velodyne VLP-16 Lidar kullanılacaktır. Aracın 
konum bilgisi hem kameradan hem lidardan çekilebilecektir.  

 
Sensor Fusion yolu ile ZED kamera içerisinde bulunan IMU sensörü birleştirilerek 

aracın konum bilgisinin hassasiyeti artırılacak ve aracın heading yön bilgisi bu sensörden 
alınacaktır. 

 
 
 
 
 
 

 
Araç üzerinde kullanılacak olan ZED Kameranın yerleşimi. 
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5.     Araç Kontrol Ünitesi 
  
Araç kontrol ünitesi olarak 32-bit 3.3V logic  mikrodenetleyici kullanılacaktır. Bu 

kontrol ünitesi aracın birçok girdi ve çıktısının kontrolünü sağlayacaktır. Aşağıda verilen 
maddeler bu alt seviye kontrolcü aracılığı ile kontrol edilecektir : 

 
● Direksiyon hareketleri 
● Acil fren pistonu rölesi 
● Durum gösterge ışığı 
● Araç sürüş moduna geçiren Uzaktan haberleşme sistemi 
● Aracın ana bilgisayardan gelen komutlara göre hareketini sağlayan gaz çıktısı 

 

 
 

Araç kontrol şeması 
 

Kablosuz haberleşme sistemi LoRa 433MHz 3Km menzilli RF alıcı verici çifti ile uart 
üzerinden veri alışverişi ile sağlanmıştır. Uzaktan Müdahale Sistemi bu modülleri ile 
yapılmış olup uzaktan aracın frenlerinin kilitlenmesi ve durum ışığının durumları göstermesi 
işlemlerini gerçekleştirmektedir. Araç yazılımı başlatıldığında UMS den gelecek olan git 
sinyalni bekler pozisyondadır. Git sinyali alındığında durum ışığı yanıp sönen yeşile geçer ve 
araç algoritması motor ve direksiyona konum gönderme işlemlerini yapar.  
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Dur butonuna basıldığında araç durum ışığı renk değiştirir, motor gücü kesilir ve acil 
fren tetiklenir. Bu işlemler sırası ile gerçekleştirilir. 

 
Kontrol yazılımı GPIO pinleri ile mikroişlemciye bağlanmış olan sensör ve cihazları 

kontrol etmeyi ve veri almayı sağlar. Algoritma kısmında belirtilen işlemleri sırası ile 
gerçekleştirilecek bir C kodu mikroişlemciye yüklenmiştir.  

 
 
  

6.     Otonom Sürüş Algoritmaları 
 
 Algoritmaların yürütüldüğü ortam (Framework) olarak ROS (Robot operating 

system) Kullanılmıştır ve algoritmalar ros üzerinde gerçeklenmiştir.(3) 
 

Sürüş algoritmamız üç temel üzerine kurulmuştur, bunlardan birincisi SLAM (Anlık 
konumlandırma ve Haritalama) ikincisi nesne tespiti ve sonuncusu da tespit edilen nesnelerin 
haritada konumlandırılması olacaktır.  

 
Aracımız daha önceden gerçek haritanın birebir aynısı olacak şekilde simülasyona 

aktarmış olduğumuz harita üzerinde SLAM yapacaktır. SLAM sırasında daha önceden 
belirlenen düğüm noktalarına sıralı bir şekilde yönlendirmesiyle yapılır.  

 
Atanılacak olan düğüm noktaları multi link list olarak tutulacaktır. Düğümler integer 

olarak haritadaki x ve y koordinatlarının yanı sıra pointer olarak varsa sağ, sol ve düz olmak 
üzere üç pointer datasına da sahip olacaktır. Aşağıdaki şekilde belirtilen düğümler her yol 
ayrımının koordinat noktalarına tekabül etmektedir. Trafik işaretlerine göre linked list’teki 
noktalar uygun olarak atanıp aracın waypoint navigation ile hareketi sağlanmaktadır. 

 
 Yol boyunca görüntü işleme aktif olup aracın herhangi bir trafik işaretine denk 

gelmesi ile birlikte işaretin içeriğine göre işlem yapmaktadır.  
 
Şerit takip algoritması sadece kamera ile gerçeklendiğinde  dönüşlerde eksik kaldığı 

için hedef atama ve planlama şeritleri kaçırmayacak şekilde atanacaktır. 
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Parkur Üzerindeki Düğüm Noktaları Temsili 

 
Örnek olarak ilerlediği sırada sola dön işareti görmesi durumunda bir sonraki hedef 

noktanın o anki düğümden sol pointera geçilmesi  ile araç soldaki diğer hedefe yönlendirilir. 
 

 Kırmızı ışık ve durak tespit edilmesi durumlarında araya interruptlar girecektir. 
Kırmızı ışık tespit edilmesi durumunda trafik ışığı halen görüntü alanında olması şartı ile 
trafik ışığına yaklaşılacak ve yeşil ışık tespiti beklenilecektir.  
 

Durak levhasının tespiti halinde durak levhasının yalnızca arabaya olan uzaklığı 
bulunup aracın o mesafe kadar ilerleyecek ve o noktada 30 saniye  duracaktır.  

 
Park alanının  hedef noktaları da araca yerleştirilecek olup kameradan gelen tabela 

konum bilgisine göre o noktaya yönlendirilecek ve düzgün bir park sağlanması için park 
noktasının bir giriş ve bir çıkış noktasına hedef atanıp aracın yönünün düzeltilmesi 
sağlanacaktır. 

 
 İkinci temel algoritmamız trafik ışığı ve levhaların tespiti. Levhaları ve trafik ışığını 

bulmak için konvolüsyonel sinir ağları temelli YoloV3 algoritması kullanılmaktadır. Gerekli 
ağırlıklar, daha önceden tarafımızca etiketlenen levha ve trafik ışığı fotoğraf datasetinin 
takımımızın Nvidia Drive Px2 süper bilgisayarında eğitilmesi ile elde edilecektir. Elde edilen 
ağırlıklar mAP hata oranına göre seçilecektir. Seçtiğimiz en yüksek doğruluk oranına sahip 
ağrılıklık, Darknet ROS kullanarak araba üzerinde kullanacağımız Nvidia JetsonTx2 
üzerinde yapacağımız nesne bulma algoritmasında kullanılacaktır..  
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YoloV3, nesne tespit metodu, küçük cisimleri bulmakta yetersiz olduğundan trafik 

lambalarının ışıklarının bulunması sırasında OpenCV metodlarından faydalanılacaktır. Trafik 
lambası YoloV3 algoritması ile bulunduktan sonra OpenCV ile bulunan trafik lambası ışığı 
kesilip siyah beyaz resme çevrilir. Daha sonra y ekseni boyunca histogram alınır. Y ekseni 
boyunca uyguladığımız histogramın en yüksek değeri resmin üst kısmında kalıyorsa kırmızı, 
resmin ortasında kalıyorsa sarı, resmin altında kalıyorsa kırmızı ışığın bulunduğu anlaşılır.  
 

Genel olarak nesne tespiti stratejimiz Yolo ve OpenCV birleşimi bir method olacaktır. 
Algoritmanın son temel bileşeni nesnelerin harita üzerinde konumlandırılmasıdır. Bu 
algoritma özellikle park işlemi sırasında kullanılacaktır. Haritada nesnelerin 
konumlandırılması sırasında optik kuralları ve heatmap kullanılacaktır. 

 
 Tespit edilen tabelanın kutu içine alınması sonrasında tabelanın gerçek uzunluğundan 

ve kameranın odak uzaklığından faydalanarak tabelanın düzlemdeki dikey izdüşümü 
bulunacaktır. Tespit edilen her tabelanın konumu heatmap’e aktarılacak ve en yoğun nokta 
tabelanın gerçek konumu olarak kabul edilecektir.d 
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Algoritma Şeması 
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7.   Sistem Entegrasyonu 

 

 
  

Araç içi iletişim iki hesaplama sisteminin haberleşerek çalışmasından oluşmaktadır. 

Ana kontrol ünitesi olan Jetson TX2 ve alt kontrol ünitesi olan 32-bit mikroişlemci UART 

ile haberleşmektedir. 

 

Kamera ve opsiyonel olarak lidardan gelen konum verisine göre araç hareketleri takip 

edilir ve tabela işaret benzerleri kamera ile her an takiptedir. 

 

Acil fren sisteminin Pnömatik piston kontrolü alt seviye mikroişlemciye bağlanmış 

3.3V’luk bir röle ile kontrol edilebilen 12V beslemeli bir hava valfi ile sağlanmaktadır. 
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 Aracın gaz pedalına anahtarlamalı bir ikinci hat çekilerek aracın hem sürücülü hem 

sürücüsüz modda gaz verebilmesi sağlanmıştır. 0-5V arası bir gaz girdisi değerine sahip olan 

araç motor inverter sinyal girişine uygun hızlar için gerilim uygulanarak aracın farklı hızlarda 

seyahat etmesi sağlanmıştır. 

 

 Direksiyon hareketleri de alt seviye mikro-kontrolcüden kontrol edilmektedir. Araç 

başlatıldığında durumunu gösteren bildirim ışığı da alt seviye mikro-kontrolcüye 

bağlanmıştır. 

 

Araç başladığında ana bilgisayar içerisindeki algoritmaya göre kod dizinini başlatarak 

hedef noktaları atamaya başlar. 

 

 Bu hedef noktalara göre planlama algoritmasının ürettiği direksiyon açısı ve motor 

hızı bilgileri alt seviye mikrokontrolcüye UART ile aktarılır.  

 

Bu açı ve hız bilgileri motor ve direksiyon sürücüleri kontrolünde uygun hız ve 

konuma getirilerek aracın bütünleşik bir şekilde harekete başlaması sağlanır.  

 

Uzaktan başlatma sisteminden tüm kod hazırda beklerken başlat komutunun gelmesi 

ile birlikte araç hedeflere ilerler ve bu sırada çevredeki trafik işaretlerine göre sıradaki 

hedefine doğru ilerlemesi sağlanır.  
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8.     Özgün Bileşenler 
 

 Araç üzerinde durumları aşağıda verilen şekilde bir durum gösterge ışığı 
kullanılacaktır. Bu ışık ile araçta herhangi bir acil durumda dışarıdan gözlem sağlanması 
gerçekleştirilebilir. Araç yürür vaziyetteyken aynı şekilde gözlemlenir halde olacaktır. 

 
 

 
1. Sabit Yeşil             => Açık 
2. Yanıp Sönen Yeşil => Araç sürüş modunda 
3. Yanıp Sönen Mavi => Acil Durum 
4. Sabit mavi             => Bitti (opsiyonel) 

 
 
Araç başladığında opsiyonel olarak Buzzer aracılığı ile 3 saniye ses veren bir sistemle 

desteklenmesi sağlanacaktır. 
 

Acil fren sistemi ile rejeneratif frenleme haricinde hidrolik frenleri kilitleyecek 
mekanik bir sistem ile daha sağlam ve güvenli bir araç yapılmıştır. Uzaktan Müdahale sistemi 
dur sinyali verdiğinde bu fren kilitlenecek ve sabit mavi ışık yanacaktır. 
 

Aracın Kapatma (Shutdown) devresi seri bir şekilde bağlanıp sistemlerden herhangi 
biri arıza verirse duracak şekilde ayarlanmıştır. 

 
Ön tasarım raporunda belirtilen özgün bileşenler ile ilgili gelişmeler aşağıda 

listelenmiştir. 
● Durum belirteci ışığı: Geliştirilmesi tamamlanmış ve kullanıma hazır 

durumdadır. Yukarıda detaylı bilgileri verilmiştir. 
● Pinomatik acil fren sistemi: Testleri yapılmış ve kullanıma hazır durumdadır. 
● Dinamik haritalandırma: Yazılım hazırlanmış ve test sürüşleri ile de 

doğrulanmıştır. Detaylı bilgi algoritmalar kısmında verilmiştir. 
● Özgün batarya ve motor: bahsi geçen bileşenler başarılı bir şekilde ön 

tasarım raporu hazırlandığı dönemde üzerinde çalışılan araçta kullanılmıştır. 
Ancak ROBOTAKSİ yarışması için araç değişikliği yapılarak yeni bir araç 
satın alındığından tekrar bu bileşenlerin yeni araca aktarılması gerekliliği de 
ortadan kalkmıştır. 

● Çevredeki araçlarla etkileşim özelliği: Yarış sırasında pistte tek bir araç 
olacağından bu sistemin araca eklenmesinin getireceği ek bir fayda 
olmadığından mevcut araçta bu özelliğe yer verilmemiştir. 

● Nvidia Drive Px2 kullanımı: Yeni araçta bulunan kısıtlı batarya kapasitesi 
sebebiyle daha az güç tüketimine sahip Nvidia Jetson Tx2 Nvidia Drive Px2 
yerine tercih edilmiştir. 
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● “Blackmamba” şasi tasarımı: Yeni araca geçilmesi ile bu şasi de artık 
aracımızda bulunmamaktadır. 

● Dashboard tasarımı: Ön tasarım raporu hazırlandığı dönem üzerinde 
çalışılan araca yerleştirilmiş olsa da yeni araçta kendi dashboard’ı 
bulunduğundan bir başka dashboard daha yerleştirilmedi. 

 
 
 
 

 
9.     Güvenlik Önlemleri 

 
 

 
Pnömatik acil durum freni araç içi yerleşimi 

 
  

● Yukarıda resimde görülen hava pistonu güvenlik önlemlerinin ilkini oluşturmaktadır. 
Aracın dışarıdan git ve dur komutunu gönderen haberleşme birimi sayesinde acil bir 
durum gözlendiğinde ani bir şekilde gaz kesilip frenlenmesini sağlayacak bir 
fonksiyon dizisi yazılmıştır.  

● Aracın tepesine yerleştirilecek olan durum gösterge ışığı ile aracın hangi durumda 
olduğu uzaktan bakılarak anlaşılacak ve aracın izlenebilmesi sağlanmış olacaktır.  

● Kapatma (Shutdown) devresi ile aracın güç kesme devresi sayesinde dışarıdan yada 
uzaktan haberleşme sistemi ile güç kesiminin sağlanıp frenlemesi ve durması 
sağlanmıştır. 

● Kablosuz haberleşme sistemi olarak aşağıdaki figürde görünen LORA modülü 3km 
menzili ile araç parkurda hareket ederken  geniş kapsama alanı sayesinde araca her an 
erişim sağlanmasını mümkün kılmıştır. Bu sayede çevredekilerin ve aracın güvenliği 
sürekli olarak sağlanmıştır. 
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LORA(LOng-RAnge module) 

 

 
 

10. Test 
  
 Araca yapılan test senaryosunda haritalama modu açık haldeyken algoritmanın temel 
taşı olan waypoint hedef navigasyonu denenmiştir. Hedef nokta atanarak o noktaya düzgün 
bir şekilde gaz ve direksiyon hamleleri ile ulaşması test edilmiştir.  
 

Direksiyon hamlelerinin kullandığımız motor sistemi ile çok ani tepkiler verdiği 
saptanarak yukarıda fiziksel özelliklerde belirtildiği üzere takılmış olan yavaş ve pürüzsüz 
hareketi sağlayan doğrusal bir motor kullanımı tercih edilmiştir. 

 
Acil durum sistemleri Uzaktan Müdahale sistemi ile test edilip doğrulanmıştır. 
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