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TAKIM KAPTANI: Abdurrahman Yavuz ASLANTAŞ
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9 Özgün Bileşenler 41
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2. Takım Organizasyonu

ETOTEK ”Erciyes Otonom” aracımız özgün mekanik ve yapay zeka tasarımı içermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde eğitimini sürdüren ya da

mezun olmuş ekip üyelerimiz ile Teknofest 2019 Robotaksi yarışmasına aktif biçimde hazırlık

süreci geçirdik. Dr. Öğretim Üyesi Fehim KÖYLÜ koordinatörlüğünde 8 kişi ile başlayan ETO-

TEK takımımız en son katılımlarla alanında uzman 19 takım üyesi ile yarışlara hazırlığa devam

etmektedir. Görev alan takım üyelerimiz aşağıda verilen Tablo 2.1’da verilmiştir. Organizasyon

şeması ise Şekil 2.1’de verilmiştir.

Şekil 2.1: Takım Organizasyonu.
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Tablo 2.1: ETOTEK Takım Üyeleri.

No Ad/Soyad Görevi E-mail

1 Fehim KÖYLÜ Akademik Danışman fehimkoylu@erciyes.edu.tr

2 A. Yavuz ASLANTAŞ Takım Kaptanı,Yazılım a.yaslantas@gmail.com

3 Zafer TÜRKMEN Mekanik Tasarım zturkmen@erciyes.edu.tr

4 Semih Taha KÖYLÜ Gömülü Sistem semihtaha@hotmail.com

5 A.Fahri DANACI Yazılım fahridanaci@gmail.com

6 Ali Ammar HILAL Gömülü Sistem 4013031706@erciyes.edu.tr

7 M. Sadun ÇAKMAKLI Yazılım muhammedsaduncakmakli@gmail.com

8 Volkan ÖLÇER Mekanik Tasarım volkanolcer4@gmail.com

9 Alper Türkey ERTAN Mekanik Tasarım muh.alperturkbey@gmail.com

10 M. Cemal ÖZBEK Gömülü Sistem muhammedcemalozbek@outlook.com

11 Esmael SHUKUR Elektromekanik esmaelshakir@gmail.com

12 Darya JAMEEL Yazılım 401931724@erciyes.edu.tr

13 Mualla KÖYLÜ Yazılım 4010941855@erciyes.edu.tr

14 Fatih UÇAR Yazılım fatihucar@me.com

15 Bahri HASÇOPUR Mekanik Tasarım bahrihascopur@gmail.com

16 Mesut ERDOĞAN Elektromekanik mesuterdogan@romessa.com

17 Memduh ERDOĞAN Elektromekanik memduherdogan@romessa.com

18 Abdulkadir KARAHASAN Mekanik Tasarım akkarahasan@gmail.com

19 Turgut BEKTAŞ Gömülü Sistem turgut.otomasyon@hotmail.com

20 Ömer VURAL Gömülü Sistem 1030516237@erciyes.edu.tr



3. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön tasarım ve simulasyon raporu (ÖTR), otonom robotaksi aracımızın sahip olacağı yetkin-

likler ve kullanılacak karar destek sistemlerinin ön tasarımını içermekteydi. Bu rapor çalışması

hazırlıkları otonom sürüş teknikleri için kullanılması gerekli olan sistem ve yöntemlerin nasıl

olması gerektiği konusunda takımımıza yol gösterici olmuştur.

ÖTR raporunda belirtilen durumlar ve buna bağlı olarak yapılan güncellemeler aşağıda

maddeler halinde açıklanmıştır.

Ekip Organizasyonu: Teknofest 2019’a ilk katılım başvurusu yaptığımızda toplam sekiz takım

üyesi ile yola çıkılmıştır. Proje tasarım, mekanik, elektromekanik, yazılım vb. alanlar

altında çalışmalar içerdiği için yeni üyeler takımımıza katılarak çalışmalar zenginleştirilmiştir.

Kabuk Tasarımı: Geçtiğimiz 2017 ve 2018 Tübitak Efficiency Challenge yarışmalarına takımımız

koordinatörü öğretim üyesi Dr. Fehim KÖYLÜ danışmanlığında üniversitemizden katılım

gerçekleşmişti. ÖTR’de daha önceki yıl kullandığımız elektromobil aracımız ile otonom

sürüş için gerekli düzenlemeleri ilave ederek katılacağımız belirtilmişti. Ancak yapılması

planlanan düzenlemeler eski şase üzerinde fazla miktarda değişikliğe gidilmesini gerek-

tirmiştir. Değişiklik yapmak yerine yeni bir şase yapılmasına karar verildi. Robotaksi-

mizin profesyonel ve konsept bir kabuk tasarımına sahip olması sağlanmıştır. Böylece

geliştirilen yenilikçi ve profesyonel otonom sistemler tamamen yeni ve birebir ölçülerde

yeni bir elektrikli otomobil üzerinde uygulanmaya çalışıldı.

Şerit Takip Sistemi: Şerit takip sisteminde ÖTR’de belirtilen yöntem üzerinde değişiklik

yapılmıştır. Simülasyon ortamında, şerit takip ve nesne tanıma algoritmaları geliştirilmiştir.

Şerit takip yöntemi, tek kamera ile alınan resmin üzerinde kenar geçişlerini analiz ede-

rek iki doğrusal denklem çıkarmaktadır. Elde edilen denklemlerin orta noktası hesap-

landığında aracın yönünün merkezden ne kadar saptığı ortaya konularak simulasyon or-

tamında aracın yönlendirilmesi sağlanmıştır. Simülasyon ortamında olduğu için görüntü üze-

rinde yapılan her işlem herhangi bir gürültüye maruz kalmadan yüksek neticeler vermiştir.

Gerçek görüntüler üzerinde uygulandığında ise başarı oranı düşmüştür. Yeni transform ve

filtreleme işlemleri algoritmaya dahil edilmiştir. Bununla birlikte gerçek ortamda güneşin

etkisi nedeniyle kameradaki görüntüde parlama ve dönemeçlere gelindiğinde kameranın

her iki kenardaki şeridi de görememesi gibi problemler olabilmektedir. Bunun önüne
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geçebilmek amacıyla aracın iki yanına bakacak şekilde yerleştirilen iki farklı kamera kul-

lanılması kararlaştırılmıştır. Bu iki kamera ayrı ayrı sağ ve sol şeritleri çıkartacaktır.

Trafik Levhası Tanıma Sistemi: Trafik levhaları tespiti için aracın gidiş yönüne doğru ön

tarafına yerleştirilen 3. kamera kullanılacaktır. Ön kameradan elde edilecek görüntüler

derin öğrenme modeli üzerinde analiz edilecektir. Yolo CNN Derin Öğrenme modeli Ro-

botaksi kuralları çerçevesinde belirtilen 15 farklı trafik levhasını tanımaya çalışacaktır.

Ultrasonik Sensörler: Yandaki bariyerler ile çarpışmaması için de aracın 4 tarafına yerleştirilecek

olan 8 adet ultrasonik sensörler ile mesafe takibi yapılacaktır. Bu sensörlerden gelen me-

safe bilgisi değerlendirilerek şerit takibi sistemine yardımcı veri üretilecektir ve bariyerlere

çarpması önlenecektir.

Araç Kontrol Sistemi: Araç kontrol sistemi ÖTR’de belirtildiği üzere otonom bilgisayarı,

kameralar, motor sürücüleri, ultrasonik sensörler, hız sensörü ve lidar arasındaki CANBUS

haberleşme standardı üzerinden haberleşecektir.



4. Araç Fiziksel Özellikleri

Araç kabuk ve şasi tasarımımız bu yarışma için yeni yapılmıştır. Spor otomobil konsept

modellerden esinlenerek köpük üzerinde ile modellenmiştir. Daha sonra karbon fiber kumaş ile

kaplanarak kabuk elde edilmiştir. Aracımızın mekanik ve elektrik aksamının teknik özellikleri

Tablo 4.1.’de verilmiştir. Araç teknik çizimi ise Şekil 4.1’de verilmiştir.

Tablo 4.1: Araç mekanik ve elektriksel aksam teknik özellikleri.

Adı Ölçü Birim

Uzunluk 4200 mm

Genişlik 1800 mm

Yükseklik 1000 mm

Tekerlek Sayisi 4 #

Şase Aluminyum Materyal

Kabuk Karbon fiber Materyal

Fren sistemi Hidrolik Disk
Hidrolik Disk,

Ön, Arka, El Freni

Ön Teker Ölçüsü 591,8 mm

Ön Lastiklerin Genişliği 100 mm

Arka Lastiklerin Çapı 591,8 mm

Arka Lastiklerin Genişliği 100 Mm

Motor BLDC Motor Tipi

Motor Sürücüsü BLDC 48V 100A #

Motor Gücü 1 kW

Motor Verimliliği 90 %

Motor Ağırlık 11 Kg

Batarya Li-ion Tip

Batarya Nominal Gerilimi 44,4 V

Bataryanın Maksimum Voltajı 50,4 V

Bataryanın nominal güç 1,037 kWh
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Şekil 4.1: Araç Teknik Çizimi.
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Şekil 4.2: Araç ön görünüm.



5. Sensörler

Otonom sürüş için aracımızda; lidar, kamera ve ultrasonik sensör kullanılmaktadır. Sensörle-

rin teknik özellikleri aşağıdaki alt başlıklarda belirtilmiştir.

5.1 LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)

Lazer görüntüleme mesafe ve tespit sensörü, lazer ışını kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin

uzaklığını tespit etmektedir. Uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin

gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki

fark sayesinde uzaklık ölçülür. Bu sensörün farklı çeşitleri üretilmektedir. Herbirinde farklı

sayıda lazer kaynağı ve alıcısı içermektedir. Otonom aracımızda 3 boyutlu lidar kullanılacaktır.

Lidar teknik özellikleri Tablo 5.1’da verilmiştir[1].

Tablo 5.1: Lidar teknik özellikleri.

Ürün Adı Velodyne PUCK – 360 Derece 3D LiDAR

Sensör

Time of flight mesafe ölçümü ve kalibre edilmiş yansıma özellikleri

16 kanal

100 metreye kadar efektif mesafe

Hassasiyet: +/- 3 cm (ortalama)

Çift yönde dönüş

Görüş açısı (dikey): 30 derece (+15 decereden -15 deceye)

Açısal çözünürlük (dikey): 2 derece

Görüş açısı (yatay/azimuth): 360 derece

Açısal çözünürlük (yatay/azimuth): 0.1 derece – 0.4 derece

Dönüş hızı: 5 – 20 Hz

Kolay konfigürasyon için dahili web server

Lazer
Class 1 – göze zararlı olmayan lazer

903 nm dalgaboyu

Mekanik-Elektriksel Operasyonel

Güç tüketimi: 8 W

Besleme voltajı: 9 – 32 V DC

Çevresel koruma sınıfı: IP67

Çalışma sıcaklığı: -10C derece +60C derece

Çıkış
0.3 milyon nokta/saniye

100 Mbps Ethernet bağlantısı
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5.2 KAMERA

Araçta, ikisi aracın yanlarına bakacak ve diğeri öne bakacak şekilde sol ve sağ yanlarda

konumlandırılan toplam üç adet kamera yer almaktadır. Bu kameralar aracılığı ile elde edi-

lecek görüntüler derin öğrenme nesne tespit algoritması ve şerit takip algoritması tarafından

değerlendirilecek ve aracın trafik işaretçilerini ve şerit çizgilerini takip etmesini sağlayacaktır.

Kamera teknik özellikleri Tablo 5.2’da verilmiştir[2].

Tablo 5.2: Kamera sensörü teknik özellikleri.

Ürün Adı 1000TVL 1/3 CCD 110 Derece 2.8mm Lens Mini FPV Kamera

Giriş Gerilimi 5 V

Güç Tüketimi 55 mA @5V

Lux 0.08Lux/F1.2

Sensör 1/3 ” CCD

Çözünürlük Ultra Yüksek Çözünürlüklü 1000TVL

Lens 2.8mm IR kaplı FOV: 110 derece

Çalışma Sıcaklığı 0 - 40 derece C

Kamera Boyutu 28*24.5*17.5mm

Ağırlık 10.4g

5.3 ULTRASONİK MESAFE SENSÖRÜ

Tablo 5.3: Ultrasonik mesafe sensörü teknik özellikleri.

Ürün Adı Ultrasonik mesafe sensörü

Çalıştırma Voltajı 12V

Akım 20mA – 200mA

Algılama Mesafesi 0.2m – 2.5m

Ultrasonik Frekansı 40KHz

Çalışma Sıcaklığı -30 ◦C ∼+80◦C

Aracın ön, arka, sağ ve sol kenarlarından her birine ikişer adet olmak üzere toplam 8 adet

ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. Virajlar gibi aracın dönüş yapması gereken alan-

larda, kameraların tespit edemeyebileceği engellerde ve durma işlemlerinin tetiklenmesi için bu
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sensörlerden yararlanılacaktır. Ultrasonik sensör teknik özellikleri Tablo 5.3’de verilmiştir.



6. Araç Kontrol Ünitesi

Elektrikli araçlar için ana kontrolör görevi gören Araç kontrol ünitesi (AKS), sensör sinyal-

lerini okur, yorumlar ve CANBUS hattı ile otonom bilgisayarına gönderir, enerji tükemini okur,

Şekil 6.1: Araç Kontrol Sistemi.
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CANBUS ile Batarya Yönetim Sisteminden (BMS) gelen batarya şarj verilerini değerlendirir.

Otonom bilgisayarından aldığı yönlendirme komutlarını ilgili motor sürücülere iletir. Kapalı

devre sisteminde veri alışverişi CANBUS aracılığıyla yapılır. Aynı zamanda güvenilir CAN

standardı aracılığıyla diğer otomobil parçalarıyla da konuşur. AKS kartı, ESD korumalı yüksek

performanslı 32-bit ARM mikrodenetleyici ile tasarım yapılmıştır. Aracımızda yer alan AKS

şeması Şekil 6.1’de verilmiştir.

6.1 Kablosuz Haberleşme Sistemi (UMS)

Otonom aracın sürüşe başlaması ve olası acil durumlarda durdurulması için uzaktan kontrol

edebilen kumanda tasarımı yapılmıştır. Bu kumanda yalnızca sürüş başlangıcı ve aracın acil

durumlarda durdurulması görevlerini yapar. Bu durumların dışında herhangi bir veri alışverişi

mümkün değildir.

Uzaktan kumanda sistemi, alıcı ve verici devrelerinde antenle birlikte açık alanda 1km

mesafeye kadar haberleşme sağlayan nrf24l01 modülü ve arduino kullanılarak tasarlanmıştır.

Nrf24l01 modülü düşük maliyetli ve az enerji tüketimi sağlayan kullanışlı bir modül olup ardu-

ino tarafından kütüphane desteği bulunmaktadır.

Uzaktan kumanda sisteminde kullanılan verici devresinde Şekil 6.2 gösterildiği gibi START

ve STOP olmak üzere 2 adet buton bulunmaktadır. Bu butonlara her basıldığında ayrı ayrı me-

saj yüklü şifreli sinyaller yollanarak alıcı devresindeki Şekil 6.3’de gösterilen röleyi tetikleyerek

rölenin NC veya NO bacağından akım sağlamaktadır.

Şekil 6.2: UMS verici devresi.

Rölenin 5V pini arduino’ya direk bağlamayıp sinyalde bir dalgalanmanın yaşanmaması için
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transistör ve diyot kullanılmıştır. Bu akımın geçtiği röle bacaklarından ilgili bağlantı araca

başlangıç gücü sağlamak, durdurmak ya da yeniden harekete başlatmak için kullanılmıştır.

Şekil 6.3: UMS alıcı devresi.

Verici devresinde (Şekil 6.2) görüldüğü gibi start butonu arduinonun 4 numaralı dijital pi-

nine, stop butonu ise 3 numaralı dijital pinine bağlanmıştır. Butonlardan birine basıldığında

pinlerden hangisinden dijital okuma yaparsa bu pine bağlı mesajı alıcı devresine göndermekte-

dir.

6.2 Batarya Yönetim Sistemi

BMS elektronik kartı yerleşim şeması Şekil 6.4’da gösterilmektedir.

Otomobilin akü paketinde Li-Ion aküleri paralel ve seri konfigürasyonda yaklaşık 50V 18A

elde etmek için kullandık. Tüm aküler kimyasal olarak özdeş olmadığından farklı voltajlara

sahipler ve bu nedenle birbirlerinden biraz farklı kapasitelerdelerdir. Aynı fiziksel büyüklük ve

şekilde olan akülerin bile kimyalarından dolayı farklı toplam kapasiteleri olabilir.

Bu da diğer hücrelerden daha hızlı şarj veya deşarja yol açar ve sonuçta hücrenin tahrip

olmasına yol açabilir. Bu yüzden bir hücre dengeleme tekniği gereklidir. Ancak, pilin hücreleri

aşırı şarj ve aşırı deşarj durumlarından korunmalıdır. Öte yandan, bu yüksek akım ve yüksek

voltajlı akülerle çalışmak, kısa devrenin olduğu durumlarda tehlikelidir.

Yukarıda belirtilen sorunların tümü, aşağıdaki üç üniteden oluşan Batarya Yönetim Siste-

minin (BYS) kullanılmasını gerektirmektedir:

• Hücre dengeleyici

• Sıcaklık kontrolü
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• Aşırı şarj/deşarj koruması

• Kısa devre koruması

Bu birimleri ayrıntılarıyla aşağıda açıklamaları verilmiştir.

Şekil 6.4: Geliştirilen batarya yönetim sistemi (BMS) kartı.

6.2.1 Hücre Dengeleyici

Dengeleyicimizde pasif dengeleme yöntemini kullandık. Pasif ve aktif hücre dengeleme ile,

pil yığındaki her hücre, sağlıklı bir pil şarj durumunu korumak için izlenir. Bu, pil ömrünü uzatır

ve aşırı deşarj veya aşırı şarj nedeniyle bir pil hücresine zarar gelmesini önleyerek ek bir koruma

katmanı sağlar. Pasif dengeleme, her bir batarya hücresindeki aşırı yükü basitçe bir taş resistör

ile harcayarak uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, pasif dengeleme, tüm hücrelerin aynı kapasitede kalmasını sağlar. Başlangıçta,

bir batarya oldukça iyi eşleşen hücrelere sahip olabilir. Ancak zamanla, hücre eşleşmesi, şarj/deşarj

döngüleri, yüksek sıcaklık ve genel yaşlanma nedeniyle bozulur. Zayıf bir pil hücresi, daha

güçlü veya daha yüksek kapasiteli hücrelerden daha hızlı şarj olur ve deşarj olur, böylece siste-

min çalışma süresinde sınırlayıcı faktör haline gelir. Pasif dengeleme, bataryanın her hücresinin

en zayıf hücre ile aynı kapasiteye sahip gibi görünmesini sağlar. Nispeten düşük bir akım kul-

lanarak, şarj döngüsü sırasında yüksek şarj durumu hücrelerinden az miktarda enerji akıtır,
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Şekil 6.5: Deşarj resistörü ile çalışan pasif dengeleyici.

böylece tüm hücreler maksimum şarj döngüsü değerlerine şarj olur. Bu, her akü hücresine pa-

ralel olarak bir anahtar ve boşaltma direnci kullanılarak gerçekleştirilir.

Şekil 6.6, tüm hücrelerin tam kapasiteyle başlamasıyla tipik bir batarya yığınını göster-

mektedir. Bu örnekte, tam kapasite şarj bataryanın %90’ı olarak gösterilmektedir, çünkü bir

lityum-ion pili uzun süre %100 kapasite noktasında veya yakınında tutmak pilin kullanım

ömrünü azaltır. %30 hücrelerin aşırı deşarjını önlemek için tamamen deşarjı temsil eder.

Şekil 6.6: Batarya hücreleri tam doluluk oranı.

Zamanla, bazı hücreler diğerlerinden daha zayıf olacak ve Şekil 6.7 gösterilen bir boşalma

profiline yol açacaktır.

Şarj Sırasında Pasif Hücre Dengeleme:. Batarya destesini balanssız şarj ederken, zayıf batar-

yalar daha güçlü bataryalardan önce tam kapasiteye ulaşır. Yine sınırlayıcı faktör olan zayıf

hücreler; Bu durumda sistemimizin toplam kapasitesini sınırlar. Şekil 6.8’de batarya hücreleri-

nin şarj edildiği sınırlar gösterilmektedir.

Şarj işlemi sırasında aktif dengeleme kullanılarak şarjın hücreler arasında yeniden dağıtımı
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Şekil 6.7: Batarya hücrelerinin boşalmış durumda olması.

Şekil 6.8: Batarya hücreleri doluluk oranları.

ile batarya paketi tam kapasitesine ulaşabilir. Dengeleme için ayrılan sürenin yüzdesi ve seçilen

dengeleme akımının dengeleme süresine etkisi gibi faktörlerin burada tartışılmadığını, ancak

önemli hususlar olduğunu unutmayın.

6.2.2 Sıcaklık Kontrolü

Yukarıda belirttiğimiz gibi, sıcaklık, yüksek sıcaklık durumlarında kontrolü ele almak için

pil ömrü üzerinde yüksek etkiye sahip olan kritik faktördür, ayrıca, sıcaklığı düşürmek için iki

fan da kullanılmıştır, ayrıca 10 NTC termistörü de kullanılmıştır.

6.2.3 Aşırı Şarj/Deşarj Koruması

Bu devrede 5 hücreye kadar kontrol edilebilen S-8225A batarya gözlemcisi IC kullandık.

Ayrıca daha fazla hücreyi gözlemlemek için zincirleme olarak kullanılabilir. Batarya gözlemcisi
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duruma göre 2 farklı sinyal üretir, biri aşırı şarj durumunda diğeri aşırı deşarj durumunda

aktif olur. Bu iki sinyal MOSFET anahtarlarını kontrol etmek ve mevcut yolu kesmek için

kullanılmıştır. Şekil 6.9’de 15 seri hücreye kadar kısa devre koruması yapabilen devre verilmiştir.

6.2.4 Kısa Devre Koruması

Şekil 6.9: Kısa devre koruma devresi.

Kısa devre koruma kısmında, MOSFET’ler, mosfet’in her bir kaynağına yerleştirilen şönt

direnç tarafından algılanan akıma göre akımı açıp kapatmak için kullanılmıştır, kısa devre

olduğunda küçük dirençten geçen akım yüksek olacaktır. ve böylece mosfet’i kendi rolünde

kapatacak olan pasif bileşen devresini açmak için yeterli voltaj düşüşü yapacaktır. Devrenin

simülasyonu Şekil 6.10 gösterilmiştir.
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Şekil 6.10: Kısa devre koruma devre simulasyonu.



7. Otonom Sürüş Algoritmaları

Parkur ve görevler göz önünde bulundurularak, en verimli sonucu alabilmek için lokal bir ka-

rar verme sisteminin kullanılması uygun bulunmuştur. Şerit çizgileri, kenar bariyerler, trafik lev-

haları ve LİDAR’ın veri analizi aracılığı ile yol tespiti yapılarak aracın çizgileri içindeki konumu

sağlanacaktır. Aracın parkur içindeki otonom sürüşü için görüntü işleme ve derin öğrenme algo-

ritmalarından yararlanılacaktır. Araç istenmeyen bir durumla karşılaştığında uzaktan müdahele

sistemi devreye sokularak aracın acilen durması sağlanacaktır [3, 4].

7.1 Trafik Levhaları Tespiti

Otonom aracın karşılaştığı trafik levhalarına göre hareketine devam edebilmesi için kame-

ralardan alınan görüntünün oldukça hızlı bir şekilde işlenmesi ve levhalarla ilgili bilginin yo-

rumlanması gerekmektedir. Aracın hareketi ile ilgili kararın araç hareket halindeyken verilmesi

gerekmektedir.

Şekil 7.1: Test Görüntüsü.

Bunun için görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerinin birlikte kullanıldığı YOLO (You

Only Look Once) yaklaşımından faydalanılacaktır. YOLO’yu diğer algoritmalardan ayıran en

önemli özelliği gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesidir. Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı

üzere YOLO’dan önceki nesne tespiti yapan algoritmalarda genel ortalama kesinlik (mAP)
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değerli düşüktür.

Şekil 7.2: Algoritmaların Ortalama Kesinlik - Sonuç Zaman Grafiği.

YOLO (You Only Look Once)

YOLO gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen bir algoritmadır.

YOLO algoritmasının bu kadar hızlı olmasının sebebi resmi tek bir seferde nöral ağdan

geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor. Yani bu tahmin

işleminin temeli, nesne tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele almalarında yatıyor.

Bunu yapmak için ilk önce girdi resmini SxS’lik ızgaralara bölüyor. Bu ızgaralar 3x3 5x5 19x19

vs. olabilir. Buna bağlı olarak resim nöral ağdan geçtikten sonra elde edilen vektör aşağıda

incelenmiştir.

Her bir ızgara kendi içinde, alanda nesnenin olup olmadığını, varsa orta noktasının içinde

olup olmadığını, orta noktası da içindeyse uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu

bulmakla sorumludur. Yukarıdaki resimde arabanın orta noktası 7.ızgaraya denk geldiği için

arabanın tespit edilmesinden/etrafa kutucuk çizmesinden o ızgara sorumludur[5].

Buna göre YOLO her ızgara için ayrı bir tahmin vektörü oluşturur. Bunların her birinin

içinde:

Güven skoru: Bu skor modelin geçerli ızgara içinde nesne bulunup bulunmadığından ne kadar

emin olduğunu gösterir. (0 ise kesinlikle yok 1 ise kesinlikle var) Eğer nesne olduğunu düşünürse

de bu nesnenin gerçekten o nesne olup olmadığından ve etrafındaki kutunun koordinatlarından

ne kadar emin olduğunu gösterir.

Bx: Nesnenin orta noktasının x koordinatı

By: Nesnenin orta noktasının y koordinatı

Bw: Nesnenin genişliği
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Şekil 7.3: S x S’lik Izgaralar.

Bh: Nesnenin yüksekliği

Bağlı sınıf olasılığı: Modelimizde kaç farklı sınıf varsa o kadar sayıda tahmin değeri. Örneğin;

Yukarıdaki resimde 7.ızgaraya baktığımızda eğer araba olduğundan kesin olarak eminse: Araba:

1, Yaya:0 olacaktır.

Güven skoru nasıl hesaplanıyor:

Güven skoru = Kutu Güven Skoru x Bağlı Sınıf Olasılığı

Kutu güven skoru = P(nesne) . IoU

IuO = Ground truth ile tahmin edilmiş kutu arasındaki IoU değeri

Formüllerden görüleceği üzere hiçbir nesne olmayan ızgaralarda bağlı sınıf olasılığı 0 olması

gerektiği için (aslında arka plan olarak tespit ediliyor) güven skoru 0 olacaktır.

Yukarıdaki çıktı vektörüne göre her bir ızgara sadece 1 nesne tanımlayabiliyor. Örneğin

3x3’lük bir ızgara kullanılsaydı 9 tane nesne tahmini yapılabilirdi. Bir ızgarada 2 farklı nesnenin

orta noktası bulunursa bu sorun YOLOv2’de algoritmaya monte edilen Anchor Box’ları ile

çözülüyor. Anchor Boxes methodu ilk olarak Faster R-CNN’de kullanılmış ve mantığında el

ile seçilmiş belli kalıpların yardımıyla nesne etrafındaki kutu tahmini yapılıyor. Ayrıca her bir

ızgarada önceden belirlenmiş anchor box sayısı kadar tahmin yapılır.

Anchor Box’larının gelmesiyle çıktı vektörü şu şekilde şekillenir:
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Şekil 7.4: Anchor Boxes.

SxS(Ax(5 + C))

Yani S x S toplam ızgara sayısını belirttiğine göre her bir ızgara için anchor box sayısı kadar

güven, x, y, w, h ve diğer sınıflar için olasılık hesaplanacaktır.

Bu tahminlerin pratikte yerini bulması için göreceli bir sistemin kurulması gerekmektedir.

Tx, Ty, Tw v Th zaten her bir kutucuk için ağ tarafından tahmin edilmektedir. Aynı zamanda

işlem yapılan ızgaranın hangi ızgara olduğu da bilinmektedir, buna göre de ızgaranın sol üst

köşeye olan uzaklığı bulunabilir. Bu uzaklıklara da Cx ve Cy denilsin. Önceden belirlenen anchor

box’un genişlik ve yüksekliklerine Pw ve Ph denilirse sistem şu şekilde kurulur[6]:

Ayrıca yukarıda görülen sistemle parametreleri 0 ile 1 arasında normalleştirildiği için ağ

daha kararlı oluyor ve bu parametreler daha kolay öğreniliyor.

Algoritma çalışırken çok fazla gereksiz kutular çıkacaktır hatta sadece bir nesne için birkaç

farklı kutu bile çıkabilir. Gereksiz kutuları atmak kolay olacaktır, zaten elimizde o ızgaranın

içinde nesne varsa ve aynı nesne için birden fazla ızgara o nesnenin orta noktası olduğunu

düşünürsek ne olur[7]?

Burada Non max Suppression algoritması devreye girer. Algoritma:

Güven skoru belli bir seviyenin altında olan tüm kutuları at.
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Şekil 7.5: Göreceli Sistem.

Şekil 7.6: Suppression Algoritması.

Kutu kaldığı sürece:

1-) En yüksek güven skorlu kutuyu seç ve onu çıktı olarak ver. Bu kutuya A denilsin.

2-) A ile IoU değeri 0.5’ten fazla olan tüm kutuları at

Bu işlem sonucunda da elde edilen her nesne için bir tane kutucuk kalmış oluyor.

Ağın yapısı

CNN’ler yapısı gereği girdi resmini küçülterek ilerliyor ve bu da küçük nesnelerin tanınmasını

zorlaştırıyor. Buna çözüm olarak örnek verecek olursak SSD(Single Shot MultiBox Detector)

algoritması farklı katmanlardaki feature map’Lerden küçük nesneleri belirliyor. YOLO ise farklı

bir yöntem kullanmış. Örneğin 28x28x512 olan bir katmanı 14x14x2048 boyutuna getirip bunu

14x14x1024’lük çıktı katmanının arkasına ekliyor.

En son YOLOv3’te geliştirilmiş olan ağ yapısı Darknet-53’ün yapısı ise Şekil7.8’te gösterişmiştir.

YOLO’da hata fonksiyonları üç temel ana başlık altında incelenebilir:

1-) Sınıflandırma kaybı: Tahmin edilen nesnenin ne kadar yanlış olduğu.

2-) Konum kaybı: Tahmin edilen kutunun ne kadar yanlış olduğu.
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Şekil 7.7: Evrişimli sinir ağı (CNN) modeli.

3-) Güven kaybı: Izgaranın içinde nesne olup olmadığının ne kadar yanlış olduğu.

Bu maddelerin hepsi genel kaybı etkileyen faktörlerdir.

Sınıflandırma Kaybı

Eğer geçerli ızgarada nesne varsa, her sınıf için:

s2∑
i=0

1obj
i

∑
c∈classes

(pi(c)− ˆpi(c))
2

Konum Kaybı

Eğer geçerli ızgarada nesne varsa:

λcoord

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij [(xi − x̂i)2 + (yi − ŷi)2] + λcoord

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij [(
√
wi −

√
ŵi)

2 + (
√
hi −

√
ĥi)

2]

Güven Kaybı

Eğer nesne varsa:

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij (Ci − Ĉi)

2

Eğer nesne yoksa:

λnoobj

S2∑
i=0

B∑
J=0

1noobj
ij (Ci − Ĉi)

2

Resmin ızgaralarında gezerken çoğu ızgara hiçbir nesne içermeyecektir. Yani arka plan olarak

tespit edilen sınıflar çok fazla olacaktır. Bu durum sınıflar arasında bir dengesizliğe yol açar.
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Şekil 7.8: Darknet-53.

Bunu azaltmak içinse eğer ızgarada nesne yoksa, yukarıdaki formülde de gördüğünüz gibi bu

kaybı belirli bir sabitle(noobj ağırlığı) çarpıyoruz. (Genelde 0.5 olarak tanımlanır)

Bu üç hata fonksiyonun toplamı ise genel hata fonksiyonunu oluşturuyor.

λcoord

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij [(xi − x̂i)2 + (yi − ŷi)2]

+λcoord

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij [(
√
wi −

√
ŵi)

2 + (
√
hi −

√
ĥi)

2]

+
S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij (Ci − Ĉi)

2] + λnoobj

S2∑
i=0

B∑
j=0

1obj
ij (Ci − Ĉi)

2

+
S2∑
i=0

1obj
i

∑
c∈classes

(pi(c)− ˆpi(c))
2
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Şekil 7.9: DarkNet Yapısı.

Sonuç olarak YOLO algoritması ile gerçek zamanlı trafik levhaların tespiti yapılacaktır.

YOLO algoritmasının bir diğer avantajı ise tespit hızı, zaman ve güven değişkenleri arasındaki

orantının belirlenebilmesidir.

7.2 Kapalı Devre Kontrol Sistemi ve Hız Sabitleme

Otonom olmayan araçlarda hız, gaz pedalı ve fren pedalı kullanılarak sürücü tarafından

kontrol edilmektedir. Buna açık döngü denmektedir. Araç belirli bir hızda sürülmek istendiğinde

sürücü aracın anlık hızını ve ne kadar hızlı hızlanıp yavaşladığını gözlemleyerek gaza ne kadar

basması gerektiğini kendi ayarlar. Aracın ağırlığı, bataryadaki doluluğa göre performansı, yolun

eğimi gibi birçok dış etken sürekli değişse bile, sürücü bunları düşünmez, sadece hızı gözlem-

ler ve yaptığı gözleme göre gaz pedalını ayarlar. Ancak bu parametreler arabanın hızını ve

performansını direkt olarak etkilediği için otonom araçlarda hızı kontrol edecek ve gerekli du-

rumlarda, gerekli ayarları yapacak bir kapalı devre kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Bu sistemin

gerçekleştirilmesi için mikrodenetleyici ve mikrodenetleyici üzerinde çalışacak bir algoritma kul-

lanılacaktır.

Algoritma temel olarak anlık hızı, istenilen hızdan çıkarıp bir hata payı elde eder. Ve hatayı

azaltacak şekilde motora verilen gücü azaltıp/arttırır. Bunu yaparken hiçbir dış etkeni direkt

olarak hesap etmez. Kullanılan algoritma yoluyla dış etkilerin değişimine dolaylı yoldan tepki

verir, böylelikle her türlü durumda hız kontrolü tutarlı bir şekilde sağlanmış olur.

Sadece oransal algoritmalar hızın dalgalı bir yapıya sahip olmasına neden olur, eğer oransal

karşılaştırmanın yanında hızın anlık değişimi (türevi) de dikkate alınırsa, bu dalgalı yapı mi-

nimuma indirilebilir. Bunlara ek olarak hızın integralini de kontrol edecek olan bir algoritma

kullanılması, oluşabilecek küçük hataları kapatabilecektir. Bu üçünün aynı anda kullanıldığı ka-

palı devre kontrol yöntemlerine PID (Proportional, Integral, Derivative) kontrol yöntemi denir.

PID çalışma blok şeması Şekil 7.11’de verilmiştir.
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Şekil 7.10: Kapalı devre kontrol yöntemi.

Şekil 7.11: PID algoritması.
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Şekil 7.12: Sadece orantısal kontrol yapıldığında oluşan hız grafiği.

Otonom bilgisayarından gelen hız komutu, sensörlerden gelen anlık hız verisi ile kıyaslanacak,

burada işleyecek olan PID algoritmasına göre motor sürücüye ve frenlemede kullanılan lineer

motora hızlanması veya yavaşlaması için bir sinyal gönderilecektir. Motor sürücüye gönderilen

PWM sinyali dijital potansiyometre vasıtasıyla motor sürücüye bağlanacaktır. Frenleme için

lineer motora gönderilen sinyal tekrardan bir algoritmadan geçerek lineer motorun konumu de-

netleyici tarafından tutulmakta ve lineer motor bir motor sürücü vasıtasıyla sürülmektedir.

7.3 Şerit Takip Sistemi

Şeritleri izlemek ve aracın şeritlerden sapmasını değerlendirmek için, sistem önce görüntüdeki

şeritleri tespit etmelidir. Bu bölümde görüntü işleme bölümü, mevcut görüntüdeki şeritleri

algılamak için yalnızca bir karede yapılan işlemi açıklar. İşlem akış şeması, SEKİL2.1’de gösteril-

mektedir. Akış şemasının girişi gri tonlamalı bir görüntüdür ve çıktı şerit modeli parametrelerini

gösterir. Görüntü işlemenin 3 tane adımı vardır. İlk ROI ekstraksiyonu, Gauss bulanıklaştırma

işlemi ve segmentasyonu açıklanmıştır. İkinci olarak, akış şeması içindeki yönlendirilebilir filt-

reler, eşik ve Canny kenar tespiti anlamına gelen şerit özellikleri çıkarımı açıklanmaktadır. Son

olarak, aykırı kaldırma ve model parametre tahmini açıklanmıştır. Aykırı kaldırma ve model

parametre kestirimi, kullanılan algoritmaların adı, sırasıyla Hough Dönüşümü ve En Küçük

Kareler olarak gösterilir [8].

7.3.1 İlgi Bölgesi (ROI) Çıkarma ve Bölümlendirme

Verilen bir görüntüden güvenilir bir sonuç elde etmek, görüntü çıktısı sırasında görüntüdeki

yol alanından gereksiz ve yanlış özellikleri çıkartarak performansı önemli ölçüde artırarak he-

saplama maliyetinin düşmesine neden olur. ROI’nin boyutu, uzatılmış Kalman Filtresi’nden

(EKF) elde edilen kontrol noktalarının yanal pozisyonunun kovaryans değerleri ile belirlenir

Görüntüdeki ROI’yi tanımlamak için kullanılan maske, kontrol noktalarına iki boyutlu bir Ga-

uss dağılımı uygulayarak oluşturulur. İki boyutlu Gauss’un ortalaması hesaplanır ve kontrol
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noktalarına atanır ve kovaryans EKF’den elde edilen değerlerdir. ROI’yi hesaplamak için, maske

ve giriş görüntüsü eleman olarak çarpılır [8].

EKF’den elde edilen kovaryans değerleri kullanılarak, ROI’nin boyutu ölçümlere göre değiştirilir.

Kovaryans değerleri, hiçbir ölçüm alınmadığında artar ve bu da hesaplanacak daha büyük

bir ilgili alana yol açar. Öte yandan, art arda ölçümler alındığında, kovaryans küçülmekte ve

yatırım getirisi küçülmeye başlayarak hesaplama maliyetini düşürmektedir. Zira, özellik çıkarma

bölümünde kullanılan yönlendirilebilir filtreler, şeritlere uygulanabilir [8].

Giriş görüntüsü, şerit genişliğinin her segmentte sabit olduğu varsayılarak yatay olarak

beş bölüme ayrılmıştır. Resmin perspektifinden dolayı, şerit görüş alanı içinde uzaklaştıkça

şeridin genişliği küçülür. Bu bakış açısını dönüştürmenin iki yolu vardır. Birincisi, ters pers-

pektif haritalama (IPM) kullanarak giriş görüntüsünü kuş bakışı görünüme dönüştürmektir.

Bununla birlikte, bu yöntem, kameranın dünyadaki çerçeveye göre tam konumunu bilmesi ge-

rektiği anlamına gelir. Çünkü, sistemin farklı araçlara monte edilebilecek bir modül olması

amaçlandığından algoritma için böyle bir bilgi bulunmayacağı varsayılmaktadır. Bu nedenle,

görüntü, şeritlerin nispeten sabit genişliğe sahip olduğu beş bölüme ayrılmıştır. Görüntü düzle-

mindeki en düşük nokta verilen araca en yakın olanıdır, bölümler görüntü düzleminde yukarı

çıktıkça bölümlerin boyutu azalır. Bunun nedeni, şeritlerin perspektif etkisi nedeniyle araçtan

daha uzak olan yerlere atıfta bulunarak şerit genişliğindeki değişim oranının artmasıdır [8].

Şerit Özelliği Ekstraksiyonu Segmentasyondan sonra ROI oluşur ve şerit özellikleri çıkarılır.

Şerit özellikleri iki adımda çıkarılır. İlk önce görüntüye yönlendirilebilir filtreler uygulanır ve

ardından Canny Edge tespiti yapılır. Filtreleme performansındaki hesaplama hızı ve sağlamlığı

nedeniyle, filtrelenebilme için birçok alternatif yöntem arasından seçilebilir filtreler seçilmekte

ve bulunan kenarları bir piksel genişliğine bastırmak için Canny kenar tespiti yapılmaktadır.

Bu özellik Hough dönüşüm performansını artırır, çünkü Hough alanındaki tepe sayısını azaltır.

Doku analizi, kenar algılama, hareket analizi ve görüntü geliştirme gibi görüntü işleme görevle-

rinde, yönlendirilmiş filtreler yaygın olarak kullanılır. Doku analizi için yönlendirilmiş filtrelerin

kullanılması, algoritmanın belirli yönlerde özellikleri çıkarmasını sağlar. Filtrenin oryantasyo-

nunu uyarlamalı olarak güncellemek için algoritma şeritleri takip edebiliyor. Yönlendirilebilir

filtreler, herhangi bir isteğe bağlı oryantasyonun, bir dizi “temel filtre” nin doğrusal bir kombi-

nasyonu olarak oluşturulabileceği bir filtre sınıfı olarak tanımlanır. Bir fonksiyon yönlendirile-

bilir olması için Denklem ??’i sağlamalıdır.
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Bir fonksiyonun f(x,y) yönlendirilebilir olup olmadığını ispatlamak, fonksiyonun dönüşünü tanımlamak

için hangi sayının M varsayılması gerektiğini bulmak. Ayrıca enterpolasyon işlevlerinin kj(θ)

olması gerektiği de tanımlanmalıdır. Bu kısımda şerit özelliği çıkarımı için kullanılan Yönlen-

dirilebilir filtreler, 2D Gaussianların ikinci türevlerinden üretilmiştir. Ancak, yönlendirilebilir

filtreler isteğe bağlı fonksiyonlardan oluşturulabilir, bu, yukardaki denklemde Gaussian’ların

ikinci türevleri aracılığıyla oluşturulan Yönlendirilebilir filtrelerin, bu filtreyi şerit takip uygu-

lamaları için arzu edilen hale getiren birçok yönüne sahiptir. İlk önce, daha önce belirtildiği

gibi yönlendirilebilir filtreler, enterpolasyon fonksiyonları kj(θ) çarpılan bir dizi temel filtrenin

doğrusal toplamı ile oluşturulur. İkincisi, üç temel filtre ve bazı özel enterpolasyon fonksiyonları,

filtrenin dönüşünü tanımlamak için kullanılan iki boyutlu Gauss’ların yönlendirilebilir filtresinin

kj(θ) türevini oluşturabilir. Bu nedenle, temel filtreler, hesaplamayı gerçek zamanlı bir sistemde

hızlandırmak için ayrı olarak oluşturulabilir. Temel filtrelerin ayrı ayrı oluşturulmasına ek ola-

rak, yönlendirilebilir filtreler yoluyla filtrelendikten sonra çıkış görüntüsü, aynı zamanda giriş

görüntüsünün baz filtrelerle çevrilmesi ve enterpolasyon işlevleriyle çıktının doğrusal toplamının

hesaplanmasıyla hesaplanabilir.

Şekil 7.13: Yönlendirilebilir filtre algoritmaları blok diyagramı.

Şekil 7.13’de, yönlendirilebilir filtrelerin ikinci önemli yönü de gösterilmektedir. Belirli ka-

zanç haritalarına sahip üç temel filtreden, görüntü üzerindeki herhangi bir yöndeki şerit filt-
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relenebilir. Şekil 7.13’deki kazanç haritaları yönlendirilebilir filtrelerin oryantasyon değerlerini

ifade eder. Yönlendirilebilir filtrelerin formülasyonu Denklemler aşağıda verilmiştir.

Şekil 7.14

Denklem 1, x’e göre iki boyutlu Gauss’un kısmi türevidir ve Denklem 2, x ve y’ye göre iki

boyutlu Gauss’un kısmi türevini göstermektedir. Son olarak Denklem 3, iki boyutlu Gaussian’ın

y’ye göre kısmi türevidir. Filtrenin herhangi bir dönüşündeki cevabın Denklemler 1, 2 ve 3

kullanılarak hesaplanabileceği gösterilmiştir. Denklem 4, filtre yanıtını herhangi bir dönüşte

tanımlar θ.

Şekil 7.15

Giriş görüntüsüne yönlendirilebilir filtrelerin uygulanması için iki kontrol parametresi gere-

kir: (i) filtrenin θ döndürülmesi ve (ii) Gaussian σ’ın çekirdek boyutu. Daha önce açıklandığı

gibi, yönlendirilebilir filtreler doğası gereği belli bir genişlikte şerit özelliklerini bulmak için

ayarlanmıştır. Bu özellik varyansa σ bağlıdır. Önceki adımda yaratılan her segment için, bekle-

nenlere göre belirli bir yönlendirilebilir filtre şeritlerin ortalama genişliği her ilter için belirli bir σ
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tanımlanarak kullanılır. Şeritleri tespit etmek için, şerit yönünde filtre tepkisinin maksimum se-

viyeye yakın olması ve dikey yönde filtre tepkisinin nispeten daha düşük olması gerektiği bilgisini

kullanıyoruz. Yönlendirilebilir filtreler uygulanırken, tahmin edilen şeritlerin yönleri, Bölüm 3’te

açıklandığı gibi EKF algoritmasından elde edilir. Şerit yönü İki filtrelenmiş görüntü arasındaki

fark, tahmini yönde şeritlerin görüntünün üzerinde bulunduğu yerlerde yüksek olmalıdır. Bu ne-

denle, fark görüntüsü eşiklenerek şerit özellikleri elde edilir. Son olarak, şeritlere ilişkin tahmini

özellik noktaları, ilgili yoğunluk değerleri gri skala giriş görüntüsünde kontrol edilir. Şeritlerin

her zaman beyaz veya sarı gibi yüksek yoğunluklu boyalarla boyandığını bilerek, bu şekilde

ikincil eşik uygulanır; Belli bir yoğunluğun altında değerli özellik pikselleri siyah beyaz 13

görüntüde sıfıra bastırılır. Bu son eşik, gradyan yoğunluk değerleri nedeniyle algılanan yanlış

özellikleri kaldırır. Yönlendirilebilir filtre çıkışı, eşiklendirme işlemi sırasında normalleştirilir.

Bununla birlikte, filtrenin oryantasyonunda hiçbir çizgi görünmüyorsa, filtre çıktısı minimum

değerlere yakın bir görüntüyü verir. Bu filtre çıktısını normalleştirmek, hiçbir çizgi görünme-

mekle birlikte maksimum değere yakın yoğunluk değerleri içeren bir görüntüyle sonuçlanır. Bu

durumlarda, yoğunluk değerlerinin kontrol edilmesi sistemin performansı üzerinde daha büyük

etkiye sahiptir.

Aykırı kaldırma ve model parametre kestirimi, algılama algoritmasının son aşamasıdır.

Tahmini şerit parametreleri, ölçüm olarak EKF sistemine beslenir. Hough Transform, dıştan

kaldırma işleminde görüntüdeki her bölüme ayrı olarak uygulanır. Bu, tüm görüntü üzerinde

fraktal çizgiler üretir. Sonra Hough Transform’u uygulayarak, şerit modelinin parametreleri,

bulunan fraktal çizgiler üzerinde gerçekleştirilen En Küçük Kareler algoritması ile tahmin edi-

lir. Hough Transform ilk olarak 1959’da, başlangıçta bir görüntüdeki çizgileri bulmak için

geliştirilen kabarcık odası fotoğraflarının bir analizini yapmak için geliştirildi. Y=mx+c gibi

bir çizgi denklemi, x ve parametrelerine sahiptir ve eğim m ve sıfır geçiş noktasını sabitler. Tek

bir noktadan sonsuz sayıda çizginin, Şekil-4 de gösterildiği gibi geçtiği bilinmektedir.
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Şekil 7.16

Hough Transformu parametre alanını değiştirir ve çizgiyi x ve y yerine eğim (m) ve sıfır geçiş

(c) noktası olarak tanımlar. Denklem y=mx+c üzerinde basit bir değişiklik yapılırsa, nokta için

Denklem c= y1-mx1 in (m,c) alanı (x1,y1) için elde edilir.

Denklem c = y1-mx1 grafiği Şekil’de gösterilmektedir. (x,y) etki alanında sonsuz sayıda geçiş

çizgisine sahip olan tek bir noktanın (m,c) ki alanında tek bir çizgiyi ifade ettiği görülebilir.

Hough dönüşümünün bu özelliğini kullanarak, görüntüde aynı eğim ve kayma (yani yönlen-

dirme) değerlerine sahip tüm çizgiler tanımlanabilir. Görüntüdeki çizgileri bulmak için, Hough

Transform’un giriş görüntüsünün ikili bir görüntü olması gerekir. Her piksel, Şekil de göste-

rildiği gibi (m)nalanında dönüştürüldükten sonra, (m) alanındaki çizgilerin geçiş noktaları için

bir histogram yapılır. Önceden tanımlanmış bir eşikten daha fazla oy alan histogram kutuları

görüntüdeki güçlü çizgilere karşılık gelir. Ancak, başlangıçta önerilen yöntem görüntüde dikey

çizgiler olduğunda başarısız olur. Dikey çizgiler yöntemi, dikey bir çizgi için sonsuz (m) değeri

nedeniyle çizgiyi (m,c) etki alanına dönüştüremez hale getirir.
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Şekil 7.17

Görüntüdeki dikey çizgilerden kaynaklanan bu sorunu çözmek için çizgi, kartezyen koordi-

natlar yerine kutupsal koordinatlarda tanımlanır. Kutupsal koordinatlar 20, başlangıç noktası

r ile uzaklık θ arasındaki açı ile mesafeyi belirlemektedir. Kartezyen koordinatlar ve kutup-

sal koordinatlar arasındaki dönüşüm Kullanılan denklemler x = r.cosθ ve y = r.sin(θ) olur.

Koordinatlar üzerindeki bir çizgi, çizginin orijine en yakın noktası ile ortogonal vektörün ori-

jinden ortasından üst yarı düzlemi işaret eden çizgiye açısı olan açı r arasındaki mesafe ile

tanımlanır. Normal parametreleştirme kullanılarak, r= x.cosθ+ysinθ denklemleriyle bi çizgi

denklemi yazılabilir. Hough Space’te, herhangi bir kısıtlama yapılmazsa yatay eksen -90 ile

90 arasındadır. Ancak, resimdeki belirli açılarda çizgiler bulmak için belirli değerler arasında

sınırlandırılabilir. Bu kısıtlama, görüntü düzlemi üzerindeki şeritlerin daha önce bilinen bazı

geometrik özelliklerine ilişkin olarak yapılmıştır. Buna göre, görüntü düzleminde beklenen şerit

konumları, Şekil 6’de gösterilmektedir.
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Şekil 7.18

Kamera yol yönünde bakarken şeritlerin görüntü düzleminde yatay olamayacağı ve sol ve sağ

şeritlerin, Şekil 6’daki kesikli çizgilerle gösterilen sanal dikey çizgiye göre birbirlerine yaklaşık

olarak simetrik olduğu varsayılarak, φ tanımlanmıştır. Bu varsayımlara gelince, -70 derece ve 70

derece arasında sabit. Bu kısıtlama ile Hough Transform, Hough Space’teki zirveleri yalnızca

-70 derece ile 70 derece arasında arar. Her segment için şeritlere ilişkin fraktal çizgiler Ho-

ugh dönüşümü yoluyla bulunur, ancak şeridin tüm görüntüyü temsil etmesi için bu fraktal

çizgilere uyması için bir model gerekir. Tespit edilen parametrelerin şerit modeline uyumu En

Küçük Kareler yöntemi kullanılarak elde edilir. En Küçük Kareler, ölçümler ile model tahmini

arasındaki kare farklarını en aza indirerek bir modele bir dizi ölçüm için uyan bir yöntemdir.

Doğrusal En Küçük Kareler yöntemi, mevcut verilere bir model sığdırmak için kullanılır. En

Küçük Kareler yöntemini daha ayrıntılı olarak açıklamak için istatistiklerle ilgili bazı temel

kavramların tanımlanması gerekmektedir. Eğer bir veri dizisi x1,x2,...,xn verilmişse, ortalama
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(beklenen değer) Denklem aşağıdaki gibi tanımlanır.

Şekil 7.19

Veri setinin ortalaması x, x ile gösterilir. Aynı ortalama veri kümeleri, veri ortalaması ile

ilgili farklı değişikliklere sahip olabilir; Bunu belirtmek için varyans kavramı tanıtılmaktadır.

Bir verilerin varyansı, Denklem aşağıdaki gibi x veri seti için tanımlanmıştır.

Şekil 7.20

Ortalama ve varyansa ek olarak, standart sapma aşağıdaki verilen denklemin varyansının

kareköküdür.

Şekil 7.21

En Küçük Kareler yöntemini uygulamak için şerit için bir model tanımlanması gerekir.

Şeritler, Denklem y=ax+b verilen birinci dereceden polinomlar olarak modellenmiştir. Hough

Transform’tan elde edilen (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn) veri kümesi verildiğinde, aşağıdaki denk-

lem de görüldüğü gibi kare hatası tanımlanabilir.
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Şekil 7.22

Şeritlerin görüntü prosedüründe tespit edilmesi ve konumlandırılması işlemi, a ve model pa-

rametrelerinin elde edilmesiyle tamamlanmaktadır. Kısaca, süreç, şeritlerin beklenen konumu

etrafında bir ROI oluşturarak ve ardından görüntüyü parçalayarak başlar. Daha sonra yönlendi-

rilebilir filtreler uygulanır ve filtre tepkisi eşiklenir. Canny Edge dedektörü, sonuçta elde edilen

ikili görüntünün kenarlarını bulmak için kullanılır. Görüntüde kenarlar bulunduktan sonra, Ho-

ugh Transform uygulanır ve her bölüm için şeritlere karşılık gelen çizgiler bulunur. Son olarak,

En Küçük Kareler yöntemi, Hough Transform’tan elde edilen verilere birinci dereceden bir po-

linom sığdırmak için uygulanır.İki kameradan gelen görüntü üzerinden Çıkarılan polinomlar

ile oluşturulan doğruların orta noktası aracı hareket etmesi gereken merkez olacaktır ve her-

hangi bir sapmadan araç kontrol sisteminden yoldan saptığı açı kadar direksiyonu çevirip tekrar

merkezde kalması sağlanacaktır [8].



8. Sistem Entegrasyonu

Araçtaki bütün sensörlerin verileri AKS ve otonom bilgisayarda işlenir. Otonom bilgisa-

yar kameralardan ve lidardan aldığı veriler ile aracı şerit takip ile belirli bir rotada ilerle-

mesini sağlarken, levha tanıma sistemi ile de durma, ilerleme, hız sabitleme işlemlerine ka-

rar vermesi sağlanır. Otonom algoritmasından gelen veriler ile karar verildikten sonra bu ko-

mutlar AKS’ye iletilir. AKS diğer sensörlerden aldığı veriler eşliğinde hız sabitleme, direk-

siyon ve fren kontrolünü PID ile yapmaktadır. Bu işlemler için sensörlerden gelen verileri

değerlendirirken aktuator olarak mekanik kontrol kartlarına gerekli komutlar CANBUS ile ile-

tilir. Mekanik kontrol kartları BLDC motor sürücüsü, direksiyon motoru sürücüsü ve fren mo-

toru sürücüsü olmak üzere hareketli parçalardan sorumlu olarak mekanik sistemin güvenli bir

şekilde çalıştırılmasından sorumludur. Sistem bileşenleri arasındaki görev dağılımı Şekil 8.1’de

verilmiştir.

Şekil 8.1: Genel sistem diyagramı.
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Araçta kullanılması düşünülen kontrol ünitesi kartları MCP2515 entegresi ile CANBUS

hattına bağlanarak ortak bir haberleşme altyapısı ortaya konulmuştur. Batarya yönetim sistemi,

mekanik kontrol kartları, araç kontrol sistemi, uzaktan müdahale sistemi, otonom bilgisayarı,

gösterge paneli, aydınlatma ve sinyal ışıkları kontrol kartı, telemetri kartı ortak bir şekilde

çalışmaktadır. Araca uzaktan acil müdahale ve telemetri DRF7020D20 (20dBm 433MHz Alıcı

Verici RF Modül) kullanılarak yapılacaktır.

Şekil 8.2: Sistem iletişim altyapısı blok şeması.



9. Özgün Bileşenler

Erciyes Otonom aracımızda elektronik ve yapay zeka yazılımları olarak özgün bileşenler

içermektedir.

Yazılım:

• Şerit takip yazılımı

• Çarpma önleme yazılımı

• Levha tanıma yazılımı

Elektronik:

• Batarya yönetim sistemi (BMS) devre kartı

• Araç kontrol sistemi (AKS) devre kartı

• DC Motor sürücü kartı



10. Güvenlik Önlemleri

10.1 Uzaktan Müdahale Sistemi (UMS)

Görev başlangıcı araca uzaktan kablosuz haberleşme ile verilir. Bu sistem aynı zamanda acil

kapama fonksiyonunu da yerine getirmektedir.

Erciyes Otonom aracımızda bulunan UMS’nin iki fonksiyonu vardır:

a) UMS-1: . Uzaktan acil durdurma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapmaktadır.

b) UMS-2:. Git(go) butonuna basıldığında araç görevine başlamaktadır.

Araç üstü UMS devresi araca doğrudan kablo ile bağlıdır. Yarışta istenmeyen herhangi bir

durumla karşılaşıldığında UMS de bulunan acil durdurma butonuna basılarak aracın frenleme

sistemi devreye girmekte ve motorun gücü tamamen kesilmektedir. Git tuşuna basıldığında

sistemler aktif hale gelerek araç sürüşe başlayacaktır.

10.2 Acil Butonu

Araç hareketsiz haldeyken veya elle müdahele mesafesinde olduğu durumlarda, frenleme

sistemini aktif edip sonrasında motorun gücünü tamamen kesmektedir. Müdahele mesafinde

karşılaşılacak olası istenmyen durumlarda kullanılmak üzere aracın erişilmesi en kolay ve en az

tehlike riski oluşturan bölümünde konumlandırılmıştır. Acil durumlarda aktif edilen buton geçici

bir risk oluşmuş ve bu risk ortadan kalkmışsa buton deaktif edilerek aracın bütün sistemleri

yeniden sürüşe hazır hale gelecektir.

10.3 Engel Tespit Sistemi

Çevre algısından araç dinamiği kontrolüne kadar tüm gerekli yazılım modüllerini kapsa-

yacak, tam otonom bir yarış platformu hedeflenmiştir. Gerekli algılama Lidar ve kamera kul-

lanılarak yapılmaktadır. Sistemin hareket kestirimi alt sistemi, 5 farklı sensörden (3 kamera,

1 lidar, 1 ultrasonik mesafe algılama sensörü) gelen verilerden hatalı olanlarını ayıklayarak

sonuçları birleştirmelidir. Lazer tabanlı algılayıcılar uçuş süresi prensibine dayalı olarak çalışmaktadır.

Bir ışık darbesi gönderildikten sonra geri gelinceye kadar geçen mesafe ile aradaki uzaklık he-

saplanmaktadır. Bu işlem 360 derece döner bir mekanizma ile sürülmekte ve böylece 0.1 derece

gibi bir çözünürlük içinde algılayıcı cihaz etrafında dairesel uzaklık elde edilmektedir. Bununla

birlikte dikeyde birden fazla sayıda ışık gönderimi yapılarak 3 boyutlu bir uzaklık ölçümü elde

edilmektedir. Araç hareket ettikçe elde edilecek veriler haritanın sınırlarını hesaplayacaktır.

Şerit takibi yanında lazer mesafe algılaması kullanılarak aynı zamanda güvenli hareket etmesi
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Şekil 10.1: Acil Butonu

sağlanacaktır. Hareket esnasında yol üzerinde limit uzaklık değerlerinin altında bir mesafeye sa-

hip engel görülmesi durumunda araç durdurulacaktır. Otomobillerde ultrasonik sensörler park

asistanı olarak kullanılmaktadır. Ultra düzeydeki ses dalgalarının çarpıp geri gelinceye kadar

süresi ölçülür ve aradaki mesafe hesaplanır. Yol kenarında bulunan beton bariyerler ile sürekli

mesafe ölçümü ultrasonik sensörler ile de yapılmaktadır. Böylece çarpışma engellenecektir[9].

10.4 Emniyet Kemeri

Emniyet kemeri, araçtaki en önemli güvenlik donanımlarından biri olmakla beraber, araç

yolcularını tehlikeli çarpma durumlarında, güvenlik altında tutar. Emniyet kemeri önemi yapılan

testlerle tartışılmaz bir şekilde kanıtlanmıştır[10].



11. Test

11.1 Hızlanma ve Araç Kontrol Testi

Matlab Simulink ortamında ilk önce DC motor modeli, daha sonra araç modeli tasar-

landı. Tasarımda DC motor için armatür direnci, armatür indüktansı ve geri elektromotor

kuvveti dikkate alındı. Daha sonra araç modeli oluştururken hava sürtünme kuvveti, tekerlek

sürtünme kuvveti, aracın eğim açısı, motor kuvveti ve yerçekimi kuvveti göz önüne alınarak

tanımlandı[11].

Şekil 11.1’de araca ait kapalı çevrim kontrol sisteminin genel şeması gösterilmiştir.

Şekil 11.1: Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminin Genel Şeması.

DC Motor Modelinin Oluşturulması. Araç DC motoru modelinin iç yapısı Şekil 11.2’de göste-

rildiği gibidir. Gerekli değişkenler, gerekli yerlere tanımlanarak DC motor modeli oluşturulmuştur.
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Şekil 11.2: DC Motor Modelinin İç Yapısı.

Araç Modelinin Oluşturulması. Şekil 11.3’te araç modelinin iç yapısı gösterilmiştir. Gerekli

değişkenler ve aracın yapısına uygun formüller gerekli yerlere tanımlanarak araç modeli oluşturulmuştur[12].

Şekil 11.3: Araç Modelinin İç Yapısı.

Genel Araç Modelinin Oluşturulması. Araca ait DC motor ve araç modeli oluşturulduktan

sonra kapalı çevrim sistemine uygun olarak şemanın gerekli bağlantıları yapılarak aracın genel

yapısı Şekil 11.4’te gösterildiği gibi tasarlanmıştır. Şekilde görüldüğü gibi referans hız, sembolik

olarak 30 km/h olarak araç modeline uygulanmıştır. Bu referans hızı değişken olup yarışma

pistinin şartlarına göre otonom sistemin ürettiği referans hız değeri ile birlikte değişiklik göste-

recektir.
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Şekil 11.4: Araca Ait Genel Yapısının Modeli.

Araç Modelinin Çıkış Grafiği. Araç modelinin son hali tasarlandıktan sonra istenilen referans

hıza göre PID kontrol sistemiyle birlikte aracın yol yüzeyinde oluşacak eğim açıları hesaba

katılarak, araç modelinin kontrol sistemiyle birlikte gösterdiği anlık tepki Şekil 11.5’te göste-

rilmiştir.

Şekil 11.5: Aracın Kontrol Sistem Tepkisi.

11.2 Araç Şasi Tasarımı Gerilim Analizi

Araç şasi tasarımı 40x40mm kare profil ile yapılmıştır. Araç genişliği 1,8m uzunluğu ise

4,2m dir. Analiz sırasında aluminyum alaşım üzerinde gerilim analizi yapılmıştır. Kullanılan

malzeme özellikleri Şekil 11.6’de verilmiştir.
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Şekil 11.6: Malzeme özellik değerleri.

Ansys Workbench kullanılarak statik yapı analizi yapılmıştır. 5 farklı kuvvet uygulanarak

yapılan analizlerde gerilim grafiği elde edilmiştir.

• Şasi alt iç kısmına Şekil 11.7’de görüldüğü gibi –Y yönünde 3 aşamada artarak maksimum

2750 N uygulanmıştır.

Şekil 11.7: 1. Kuvvet denemesi.

• Şasi üst kısmına Şekil 11.8’de’te görüldüğü gibi –Y yönünde 3 aşamada artarak maksimum

600 N uygulanmıştır.
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Şekil 11.8: 2. Kuvvet denemesi.

• Şasi ön kısmına Şekil 11.9’te görüldüğü gibi –Z yönünde 3 aşamada artarak maksimum

2000 N uygulanmıştır.

Şekil 11.9: 3. Kuvvet denemesi.

• Şasi arka kiriş kısmına Şekil 11.10’de görüldüğü gibi –Y yönünde 3 aşamada artarak mak-

simum 1000 N uygulanmıştır.
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Şekil 11.10: 4. Kuvvet denemesi.

• Şasi U gövde kısmına Şekil 11.11’de görüldüğü gibi –ZY yönünde 3 aşamada artarak

maksimum 1100 N uygulanmıştır.

Şekil 11.11: 5. Kuvvet denemesi.

• Maksimum eşdeğer gerilme değeri 141,22 MPa olarak elde edilmiştir.

• Şekil 11.12’de maksimum ve minimum eşdeğer gerilmelerin olduğu noktalar gösterilmiştir.
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Tasarlanan araç şasisine yapılan analizlerde verilen değerler olabildiğince yüksek ve kritik

değerlerdir. Static structural analizi şasinin durağan halde iken dayanımını ölçmeye yönelik

yapılan bir analizdir. Şekillerde gösterildiği gibi yapılan gerilim girdileri neticesinde, şasinin

bu yük değerlerine karşı mukavemetli olduğu ve tasarımının mümkün olduğu sonucuna varıldı.

Maksimum eşdeğer gerilme değeri 141,22 MPa olarak hesaplanırken, maksimum deformasyon

8.8239 mm olarak hesaplanmıştır.

Şekil 11.12: Eşdeğer gerilme.

Şekil 11.13: Toplam deformasyon grafiği.

11.3 Araç Şasi Çarpışma Analizi

Explicit dynamics analizi şasinin belirli bir hedefe, belirli bir hızda, belirli bir doğrultuda

ve belirli bir hedefe çarptırılması sonucu, şasinin dayanımı hakkında bize bilgi veren bir analiz

türüdür. Şekil 11.14 üzerinde gösterilen aracın hızı beton duvara doğru 100 km/h’dir. 0,0015

saniyelik bir zaman dilimini kapsayan bu analiz sonucunda şasi duvara çarpmış olup deforme

olmuştur. Maksimum deformasyon değeri 54.843mm, maksimum eşdeğer gerilme değeri ise
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3783,2Mpa’dır. Yapılan bu analiz sonucunda şasinin çok fazla deforme olmadığını fakat eşdeğer

gerilme değerinin static structural analizindeki eşdeğer gerilme değerine nazaran çok yüksek

olduğu gözlemlendi. Atanan malzemeler ve kritik girdiler doğrultusunda elde edilen bu sonuçlara

bakılırsa şasi tasarımının araç için uygun olduğu gözlemlendi. Eğer ki explicit dynamics ana-

lizindeki zaman dilimi artırılırsa daha ayrıntılı ve net bir sonuç elde edilebilir fakat böyle bir

analizi gerçekleştirmek çok uzun süreceğinden zaman dilimi kısaltıldı. Eğer ki analizin hızlı ve

ayrıntılı gerçekleştirilmesi istenirse çok daha güçlü bir bilgisayar gerekecektir.

Şekil 11.14: Çarpışma modeli.

Şekil 11.15: Çarpışma yandan deformasyon analiz görünümü.
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Şekil 11.16: İzometrik deformasyon görünümü.

Şekil 11.17: Eşdeğer gerilme görünümü.

11.4 Trafik Levhaları Tespit Sistemi Testi

Otonom araç seyir halinde iken trafik levhalarını yorumlayıp trafik levhasının anlamına

göre seyrini devam ettirmek zorundadır. Trafik levhaları tespit sistemininde oluşacak bir hata

istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Oluşabilecek hata oranının en düşük seviyede olması için trafik

levhaları tespit sistemi YOLO algoritması ile eğitilmiştir. YOLO algoritması ile eğitilen trafik

levhaları tespit sistemi çekilen bir video üzerinden test edilmiştir. Yapılan test sonucu tatmin

edici bir seviyede olup özet görüntüler eklenmiştir[13].
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Şekil 11.18: Trafik Levha Tanıma Test Görüntüsü-1.

Şekil 11.19: Trafik Levha Tanıma Test Görüntüsü-2.



54

Şekil 11.20: Trafik Levha Tanıma Test Görüntüsü-3.
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