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1. Takım Organizasyonu  

1.1 Biz kimiz? 

DORAS, altı adet ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve bir adet ODTÜ Makina             
Mühendisliği öğrencilerinden oluşmakta olan, robotik ve otomasyon alanında çeşitli akademik          
projelerde görev almış bir öğrenci takımıdır. Daha önce beraber çeşitli araştırma projelerinde            
çalışmanın verdiği özgüvenle, şimdi daha büyük görevlerin üstesinden gelmek için, ekibimizle           
birlikte TEKNOFEST 2019 bünyesinde tekrardan bir araya geldik. 

 

Mustafa KILINÇ  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Yaş: 23 

Email: mustafa.kilinc@ieee.metu.edu.tr 

 

Eren Emre AYDIN  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Yaş: 23 

Email: eren.aydin@ieee.metu.edu.tr 

 

Elif Damla GÜLTEKİN  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Yaş: 22 

Email: elifdamlagultekin@gmail.com 

 

Yunus Emre İKİZ  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Yaş: 22 

Email: yunus.ikiz@ieee.metu.edu.tr 
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Göksu KAVAL  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Yaş: 21 

Email: kaval.goksu@metu.edu.tr 

 

 

Erhan Ege KEYVAN  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 

Yaş: 20 

Email: ege.keyvan@gmail.com 

 

 Aybars AĞAYA  

 ODTÜ Makina Mühendisliği 1. Sınıf 

 Yaş: 20 

 Email: aybars.agaya@metu.edu.tr 

 

 

Uğur AÇIKGÖZ  

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf 

Yaş: 25 

 Email: ugur.acikgoz@ieee.metu.edu.tr 
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Figür 1: Doras takım şeması  

1.2 Değerlerimiz 

DORAS ailesi olarak önceliğimiz her zaman en yakın çevremizden başlayarak, sırayla           
etrafımıza, ülkemize ve insanlığa günümüz teknolojilerinin robotik alanına olan yararlı          
katkılarını somut çıktılar halinde günlük hayata uyarlamaktır. Bu yolda yeniliği ve gelişimi            
değerleri haline getiren DORAS ailesi teknolojik gelişmelerin etik çerçevede gerçekleşmesini de           
bir görev haline getirmiştir. Her insanın teknolojiyi eşit derecede hak ettiğini düşünen DORAS             
ailesi ülkemizde herhangi bir alanda çağın gereksinimlerini yakalayamamış olmayı hoş görmez,           
ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini gelişen teknolojik araçlar ile arttırmak          
için yerli ve milli çalışmalara özel olarak ilgilidir ve her türlü katkı sağlamaya hazırdır. Bu               
katkıyı en yüksek derecelere çıkarmak için DORAS ailesi akademik hayatını Türkiye’nin Sayılı            
okullarından bir tanesi olan ODTÜ’de sürdürmekte olup, akademik iş yükünün yanında pratik            
bilginin unutulmaması için her zaman çeşitli projelerde çalışmış ve kendini uygulama alanında            
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da her zaman geliştirmiştir. DORAS ailesi ülkemizin bize en büyük katkılarından bir tanesi olan              
tabiata da saygıyla yaklaşmaktadır. Sosyal sorumluluklarının bilincindeki DORAS ailesi özetle,          
yerli milli, çevreye saygılı, idealist ve yenilikçi bir gruptur. 

1.3 Hedefimiz 

Tüm dünyada gelişen teknoloji ile hayatımıza girmiş olan yeniliklerin ülkemizde          
endüstriyel alanda özgün, kendi değer ve kültür yargılarımıza uygun bir şekilde yer almasını             
sağlamak takımımızın en büyük hedeflerinden biridir. 

Özellikle son yıllarda büyük bir yükselişe geçmiş olan robotik ve otomasyon alanında            
dünyada yapılan gelişmeleri takip etmek ve bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve birikimini,             
Türkiye’nin bu alanda hak ettiği yerlere gelmesi için kullanma amacındayız. 

1.4 Vizyonumuz  

DORAS ailesi belirlemiş olduğu değerler ışığında      
Türkiye’nin robotik ve otomasyon alanlarında muasır      
medeniyetler seviyesinin üstüne taşınmasını sağlayacak     
projeler geliştirmeyi kendisine vizyon edinmiştir. 

1.5 Misyonumuz 

DORAS ailesi şimdiki kuşağın mühendisleri ve      
teknoloji geliştiricileri olarak kendisini teknik alanda      
geliştirmek için her türlü sorumluluğu almaktadır.      
Bununla beraber yerli ve milli değerlerine bağlı olarak ve ülkemizin muasır medeniyetler            
seviyesine çıkması sürecinde her gün artarak devam eden bir heyecan taşımaktadır. 

1.6 Teknik Altyapımız 

DORAS ailesi olarak okulumuz imkanları çerçevesinde gördüğümüz öncü projelerde         
görev almış bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi Ballbot’tur. Ballbot, küresel bir cisim üzerinde            
kendi dengesini sağlayıp, 360 derecelik bir eksende hareket edebilen bir robottur. Robotun            
elektronik dizayn ve devre çizimi bizim tarafımızdan yapılmış olup, transfer matrislerinin           
çıkarılıp bir algoritmada kullanılmasında ve motor kontrolcü algoritmalarında da görev almış           
bulunmaktayız. Ballbot TORK 2018’de poster sunumu yapmış olup, yine 2018’de TÜBİTAK           
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nda 2.liğe layık görülmüştür.  

DORAS ailesi olarak uğraştığımız bir diğer proje ise ROS tabanlı QuadRotor-X idi. Bu             
proje çerçevesinde insansız bir hava aracı üzerinde geliştirilebilecek yazılımları inceledik ve test            
ettik. Bu hava aracı ile yer istasyonu arasındaki iletişimi sağlamak için çeşitli iletişim             
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protokollerini öğrenerek uyguladık. Ballbot projesinde olduğu gibi çeşiti sensörlerin verisini          
okuduk ve gerçek zamanlı olarak işleyerek kontrol verisine dönüştürdük.  

Tüm bunların yanında DORAS ailesi ODTÜ öğrencisi olarak akademik birikimi de kendi            
bünyesinde barındırmaktadır.  

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi  

2.1 Yapılan Değişiklikler  

Ön tasarım raporundan günümüze projemiz üzerinde birçok farklı alt sistem üzerinde           
ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerlemeler ışığında bazı alt sistemler tasarım seviyesinden çıkarak           
üretim aşamalarına kadar ulaşmıştır. Bazı alt sistemlerden üretime geçişi sağlayacak başarılı test            
sonuçları alınmıştır. Şase tasarımında aracın boyutları ve şase yapısı geliştirilmiş, hub motor            
kullanımı destekleyecek bir süspansiyon sistemi entegre edilmiştir. Kabuk tasarımına başlanmış          
bulunmakla beraber şasenin üretimi kabuk tamamlanana kadar ölçülerin uyumluluğunu sağlamak          
amacıyla ertelenmiştir. Aracın otonom kontrolünün temelini oluşturan Nvdia TX2 geliştirme kartı           
edinilmiş, üzerine gerekli yazılımlar ve test sürümleri yüklenmeye başlanmıştır. Özgün          
tasarımlardan olan yerleşik şarj ünitesinin elektronik bağlantı ve kart tasarımı ve simülasyonları            
yapılmış, üretim için sipariş aşamasına gelinmiştir. Aracın itiş gücünü sağlayacak 2 adet fırçasız             
hub motor sürücüleri ile beraber satın alınmıştır. Aracın elektrik gücünü sağlayacak 2 kW             
kapasiteli bir batarya paketi de aracın hazırda bulunan donanımları arasına eklenmiştir. Aracın            
direksiyon ve direksiyon motoru kısımları edinilmiş, kontrolü üzerine model geliştirilmiştir. 

2.2 Bütçe Karşılaştırması  

Ön tasarım raporunda kapsamlı bir bütçe planı çıkarılmamıştır. Tasarım seviyesinde          
hazırlanmış bu raporun hedeflerinden birisi de ön tasarım sunumunda araç destek ödülü olduğu             
için bütçe hesapları tasarım sunumundan sonrasına bırakılmıştır. Araç destek hakkı          
kazanamadığımız için takım yapısında değişikliğe gittik. Mekanik üretim için gerekli isterleri           
belirledik ve maliyet hesabı yaptık. Detaylı maliyet hesabı Tablo 1’de mevcuttur.  
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Tablo 1: Aracın Üretimi İçin Öngörülen Güncel Bütçe.  

Ekipman İsmi Adet  Fiyatı( ) 

2 kW 48V BLDC Hub Motor 2 20,000 

BLDC Hub Motor Driver 2 4,000 

2 kW 12s7p Batarya Paketi 1 10,000 

Nvdia TX2 Yapay Zeka Geliştirme Kartı 1 3,500 

Asus Xtion RGB-D Kamera 1 3,300 

Alüminyum Şasi Malzeme ve Üretim 1 2,000 

Cam Elyaf Kabuk Malzeme ve Üretim 1 15,000 

Direksiyon Motoru ve Aktarma birimi 1 3,000 

Jant - Teker 4 3,000 

Yerleşik Şarj Birimi Malzeme ve Üretimi 1 1,000 

Kablaj, Ayna, Sinyal Aksesuarları vb. - 2,000 

Toplam - 66,800  

(Not : Belirtilen fiyatlar ekipmanlarin güncel fiyatı olup, bunların bir kısmında sponsorluk            
anlaşmaları ile kısmi indirim sağlanmış, bir kısmı hibe olarak alınmış, yine bir kısmı yarışma              
tarafından sağlanan destek ile satın alınmış ve bir kısmı için de halihazırda kaynak aranmaktadır.) 
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3. Araç Fiziksel Özellikleri  

3.1 Şasi 

3.1.1 Alt İskelet 

Aracın alt kısmı 2 santim kalınlıktaki alüminyum profilden oluşmaktadır. Alüminyum, profil           
halindeyken hem sağlam hem de diğer alternatiflere göre daha hafif olduğu için tercih edilmiştir.              
Aracın tekerleri dikdörtgen bir geometri üzerinde olup boyu 2 metre eni ise 1.4 metredir. Bu               
ölçülerin belirlenmesinde Ackerman prensibi önemli bir rol oynamıştır. Tekerlekler ve gövde           
tepeden bakıldığında dikdörtgen olduğu için şekildeki formül uygulanmıştır. 

  

Şekil 1: Dikdörtgen frame için Ackerman Eşitliği  

Elimizdeki elektrik direksiyon içerisindeki ayarlanabilir dişli sistemi sayesinde bize sabit          
bir cot(thetai) - cot(theta0) değeri vermektedir ve ölçüldüğünde bu sabitin yaklaşık 0.7 olduğu             
görülmektedir. Karşılanması gereken ihtiyaçlar da göz önüne alınarak arabanın boyutlarına bu           
şekilde karar verilmiştir. Aracın koltukları 30 santimetre arayla yanyana yerleştirilmiştir. Araç           
konsolu ve pedallar da sürücünün yetişebileceği şekilde konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 2: Alt iskelet, süspansiyonlar, arka tekerlekler ve koltukların konumu 
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3.1.2 Süspansiyon 

Süspansiyon aracın arka kısmından 60 derecelik açıyla tekerlere bakacak şekilde bağlanmıştır.           
Bunun sebebi aracın olası bir engelin üzerinden zıplaması anında arka tekerleklerin bu yöne             
doğru kuvvet almasıdır.  

3.1.3 Elektrik Direksiyon  

Direksiyon sistemi ; direksiyon, kremayer, direksiyon mili ve elektrikli dişli sisteminden           
oluşmaktadır. Direksiyon, altında mafsal denilen açılı bir boruyla dişli sistemine bağlanmaktadır.           
Buradaki açının parametreleri direksiyonun sürücüye olan uzaklığı ve tekerleri döndürmek için           
gerekli torktur. Dişli sisteminin elektrikli oluşu ise sürücüye özellikle direksiyonu toplarken           
büyük rahatlık sağlamaktadır. Kendi içinde sabit bir Ackerman ayarının oluşu ise arabanın            
geometrisini ayarlama açısından sağlanan bir diğer kolaylıktır. Aynı zamanda dişli sistemi           
üzerinde elektronik bir kart bulunmaktadır ve bu sayede direksiyonu sadece toparlamada değil            
direksiyonu ilk çevirme esnasında da sistemi kontrol etmek suretiyle bir kolaylık sağlanabilir. 

Buna ek olarak mafsalın yanına entegre edilecek ayrı bir servo-çubuk sistemi aracın            
otonom sürüşüne katkıda bulunacaktır. Bu mekanizmanın diğer ucu konsola verilip konsol           
üzerinden aracın otonomluğu manuel olarak da kontrol edilebilecektir. 

  

Şekil 3: Elektrik direksiyonun yapısını gösteren bir şema. 

3.2 Kabuk 

Aracın aerodinamik yasalarına uygunluğuyla verime en büyük etki eden kısımlarından          
biridir. Kabuğun maksimum yüksekliği 1.3 metre olarak belirlenmiştir. Bu ölçü belirlenirken           
aracın merkezcil kuvvetlere olan tepkisi ve sürücülerin ebatları göz önünde bulundurulmuştur.           
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Aracın fazla yüksek olmaması yol tutuşu önemli ölçüde arttırmaktadır. Şekil olarak ise ön kaputu              
nispeten küçük ve üst kısmı düz bir modelin üretimine karar verilmiştir. Aracın bu kısmının              
üretimi, yapılan çizim ve akış analiz testlerinin ardından CNC den model alınarak ve üzerini cam               
elyaf ile kaplanarak yapılacaktır. Şasideki kabuğu tutan iskeletin şekli de yine kabuğun son hali              
belirleyecektir. 

Araçta bulunan diğer elektronik parçaların (motor, yerleşik şarj birimi vs.) fiziksel boyut ve             
işlevleri aşağıdaki kısımlarda anlatılmıştır.  

4. Sensörler  

4.1 Derinlik kamerası  

Derinlik kamerası renkli görüntü verilerini ve uzaklık bilgilerini eş zamanlı olarak           
paylaşan insan robot etkileşim projelerinden başlayarak otonom araçlara kadar birçok alanda           
kullanılan bir görüntü sensörüdür. Kullanacak olduğumuz ROS ortamı ile uyumlu birçok           
kamerası olan Kinect 3D camera tercih edilmiştir. Aynı zamanda görüntü işleyerek şerit takibi             
yapacak kontrol algoritmasına da veri beslemesi bu kamera aracılığı ile yapılacaktır. 
 

 
Şekil 4: Örnek Kinect RGB görüntü ve derinlik kamerası  
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5. Araç Kontrol Ünitesi  

5.1 Kontrol Ünitesi 

Aracımızın donanım olarak kontrol kartı ihtiyacını Nvidia Jetson Tx2 geliştirici kart ile            
elde etmiş bulunmaktayız. Ön tasarım raporunda da belirtmiş olduğumuz gibi aracımıza ROS            
tabanlı kontrol algoritmaları geliştirmekteyiz. Ubuntu 16.04 üzerinden çalışan bu ROS tabanlı           
algoritmaların yüksek görüntü işleme kapasitesine sahip bir süper bilgisayar kartı ile sağlanması            
en güvenilir yollardan biridir. Kartımızın teknik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 
 

Tablo 2 : Nvidia Jetson Tx2 teknik özellikler  

Teknik Özellik  Jetson Tx2 

Grafik NVIDIA Pascal™, 256 NVIDIA 
CUDA® cores 

CPU HMP Dual Denver 2/2MB L2 + 
Quad ARM® A57/2MB L2 
 

Video 4K x 2K 60 Hz Encode (HEVC) 
4K x 2K 60 Hz Decode (12-bit 
support) 

Hafıza 8 GB 128-bit LPDDR4 
58.3 GB/s 

Görüntü HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 
2x DP 1.2 
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Şekil 5: Jetson Tx2 geliştirici kit bağlantı bilgileri  

13 



 

5.2 Kablosuz Haberleşme  

Aracımızın test aşamasında ve daha sonrasında güvenlik amaçlı kontrol edilmesi için uzaktan 
haberleşme önemli bir konu olmaktadır.  
 

5.2.1 Uzaktan Hız kontrolü  

 
R/C kontrol olarak testlerimizde Futaba 7C serisi dijital R/C kumanda ve R127DF alıcı 
kullanılacaktır.  
 

 

Şekil 6: FUTABA 7C kumanda örneği  
 

Bir diğer hız kontrol yöntemimiz de kablosuz joystick ile servo kontrol sağlamaktır. Bu             
yöntem ile kısa mesafede hızlı sonuçlar elde etmek hedeflenmiştir. SNOPY SG-206 marka            
kablosuz joystick ile 10 metre mesafeden araç üzerindeki kontrol sağlanabilmektedir.  
 

Bu iki yöntem ile modüler ROS ortamında motor kontrolü için yayın yapılan hız komut              
mesajları otonom çalışma senaryoları dışında teleoperasyon ile kontrol edilebilecektir.  
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5.2.2 Uzaktan anahtarlama  

 
Yarış esnasında ve testler yapılırken uzaktan anahtarlama sistemi ile aracın güvenliğini           

sağlamak gerekmektedir. Bunun için sistemimize 2 parça dahil edilmiştir. 4 kanal 433 MHz             
kablosuz RF alıcı Röle kartı ile 433 MHz 4 Kanal RF Elcik Kumanda eşleştirilecektir. Sistemin               
üzerinde bulunan 4 farklı kanal ile aracın güvenli kalkış güvenli duruş ve manuel/otonom mod              
geçişlerini uzaktan sağlamayı düşünmekteyiz. Alıcımız 500 metre mesafeye kadar 10 kilo           
baudrate ile haberleşebilmektedir. 20 farklı vericiyle aynı anda bilgi transferi yapabilmeyi de            
sağlaması aracın farklı noktalarda farklı kumandalar ile eş zamanlı kontrolünü sağlamaya           
yönelik imkan sağlayabilmektedir.  
 

 
Şekil 7: Uzaktan 4 kanallı anahtarlama sistemi  

5.3 Yazılım bilgisi  

Araç merkez kartı TX2 Linux tabanlı Ubuntu 18.04 sümünde, ROS Melodic versiyonu ile 
çalışmaktadır. Ayrıca Nvdia tarafından sağlanan Yazılım Geliştirme Kiti(SDK) da bu sisteme 
entegre olarak bulunmaktadır. Aracın Merkez kontrol birimi ROS olacak ve her bir sistem nod 
olarak görevlerini yerine getirirken uzaktan haberleşmeye imkan tanıyacaklardır. 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları  

6.1 Şerit algılama algoritması  

 

 
Şekil 8: Görüntü işleme algoritması. 

Şerit algılama otonom sürüşün en temel     
gereksinimlerinden birisidir. Bu amaçla aracın ön      
tarafına yerleştirilen RGB-D kayıt özellikli     
kameradan alınan ham görüntü verileri açık      
kaynaklı, C++ tabanlı görüntü işleme    
kütüphanesinin sunduğu özellikler ile ROS’a    
entegre edilebilmektedir. Kameradan alınan ham     
görüntü verisi birçok bilgi içermekle beraber     
birden fazla formatta da bulunabilir. Verinin      
formatına göre seçilen bir dizi sentez     
algoritmaları kullanılarak görüntüde şeritleri   
temsil eden piksellerin görüntü uzayındaki    
konumu tespit edilir. Bu konum kameranın araç       
üzerindeki konumuyla eşleştirilip gerekli   
dönüşümler yapıldığında, aracın orta noktasının     
şeritlerin ortasına olan mesafesi hesaplanabilir.    
Elde edilen bu uzaklık bilgisi aracın     
kontrolcüsüne iletilerek gerekli motor    
komutlarının verilmesi sağlanır. Görüntü işleme    
algoritmasına daha derinden bakacak olursak,    
elde edilen görüntüye uygulanacak işlemler     
sırasıyla şunlardır: 

 

1. Gürültü Azaltma: Elde edilen görüntünün Gaussian filtreleme ile temizlenmesi. 
2. Kenar Tanıma: OpenCV fonksiyonları ile görüntüde bulunan kenarları sınıflandırma. 
3. Maskeleme: Görüntünün sadece şerit içeren kısımlarını alma. 
4. Hough Çizgileri: Maskelenen alanda kalan çizgileri tanılama. 
5. Doğrusal Uyumlama: Görüntü verileri ışığında sağ ve sol şeridi belirleyerek şeritleri 

temsil eden çizgiler yaratma. 
6. Dönüş Açısı Hesaplama: Elde edilen çizgi bilgisinden hesap yoluyla dönüş açısı elde 

etme.  
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6.2 Şerit Takibi algoritması 

Kontrol algoritması oluşturulmasına öncelikli olarak sistem modeli çıkartılarak        
başlanmıştır. Robotaksi yarışmasının kuralları dahilinde düşük hızlarda tutarlı, yüksek işlem          
gücü gerektirmeden kullanılabilecek kadar basit ve halihazırda bulunan teorik araçlara entegre           
edilebilecek kadar yaygın bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Bir diğer öncelik ise           
sensörlerden gelen veri ile hesaplanması daha kolay ve kayma, patinaj gibi efektlere rağmen             
makul düzeyde doğruluk gösteren bir global ve yerel koordinat sistemi belirlenmesidir. Çözüm            
olarak Figür X teki çözüm önerilmiştir.  

 

Şekil 9: Yerel Koordinat Sistemi 
 

Burada yerel X ekseni arabanın çizgisel hızıyla paralel olarak tanımlanmıştır.X0          
ve Y0 ise global koordinat eksenlerini belirtmektedir.Sistem modeli olarak iki adet aday model             
öne sürülmüştür. Bu modellerden ilki dinamik etkileri ve kayma,patinaj gibi etkileri de göz             
önünde bulunduran dinamik modeldir. Bu model seçilmemiştir ve bu etkileri yaklaşık olarak            
hesaba katan ya da göz ardı eden kinematik model seçilmiştir. Bunun ana sebebi tekerleklerde              
yatay hareketin neredeyse yok denilecek kadar az olması, yarışma kriterlerine uygun çizgisel ve             
açısal hızlarda dinamik etkenlerin az gözlemlenmesi ve araç direksiyon sisteminin maksimum           
dönüş açısının 90° den çok küçük olmasıdır. Sonuç olarak sistem modeli: 

 

Şekil 10: Global Koordinatlarda sistem modeli 
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Sistem istenilen yol üzerinde linearize edildikten sonra ve durum uzayından yerel hata            
uzayına geçiş yapıldığında sistem denklemi: 

 

 
Şekil 11: Yerel koordinat hatalarının sistem modeli 

 
Olarak bulunmuştur [https://www.researchgate.net/publication/323722783].Hata hesabı    

için ise Bu sistem oluşturulurken yapılan önemli varsayımlardan biri yerel çizgisel hızın sabit             
kalmasıdır.  

Bu sistemin kontrolü için LQR kontrolcüsü kullanılmıştır. Değişen çizgisel hızları hesaba           
katmak ya da gerektiğinde değişen hızları kontrol edebilmek için bir kazanç tablosu            
oluşturulmuştur. Hız değerleri 0.8 m/s ile artırılarak LQR hataları hesaplanmış ve hafızada            
kaydedilmiştir. Eğer bu tabloda bulunmayan bir değerle karşılaşılır ise kontrol kazançları çizgisel            
olarak interpole edilmiştir. 

6.3 Trafik Levhası ve Trafik Işığı Tanıma ve Karar Algoritması  

Bu görevler için yapay zeka ile model tanıma eğitimi yapılacak, bu sayede var olan bilgi               
kullanarak şerit takibi görevine eş zamanlı olarak trafik levhası ve trafik ışığı takibi             
sağlanacaktır. 
 
6.4 Otonom Park Etme Algoritması  

Şerit takibi ve levha tanıma yetenekleri eş zamanlı kullanılarak aracın otonom park            
etmesi sağlanacaktır. Otonom park kabiliyeti sensör sayısı limiti dolayısıyla sadece ön tarafa            
olacak şekilde yapılabilmektedir. 
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7. Sistem Entegrasyonu  

7.1 Sensör Entegrasyonu 

Sadece RGB-D kamera kullanılacak olması nedeniyle bu kısım halihazırda yapılan          
testlerde çözülmüş bulunmaktadır. 

7.2 Motor Entegrasyonu  

Aracın fiziksel özellikleri ile ilgili anlatılan kısımda detaylı bir şekilde görüleceği gibi            
yapılan toplam ağırlık hesaplamasının ardından arabanın kalkış anındaki gerekli olan tork           
miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Aracımızın toplam ağırlığı sürücü ile birlikte 270           
kilogramdır. 

 

Te = re * kr * W =  Tm * N * Pe                 (1)  

Te : Tekerlekteki tork miktarı 

re : Tekerlek yarıçapı 

kr : Yuvarlanma sürtünme katsayısı 

W : Toplam ağırlık 

Tm : Motorda üretilen tork miktarı 

N : Dişli oranı 

Pe : Güç aktarım verimliliği 

Formül (1) kullanılarak tekerlekteki tork miktarı Nm ve motorda ihtiyaç duyulan tork            
miktarı Nm olarak bulunmuştur. Bu hesaplamalar yapılırken kalkış anındaki en iyi durum yani             
toplam ağırlığın arka iki tekere düştüğü düşünülmüştür.  

 
Te = M*g*ks*re = 270 kg*(9.81N/kg)*0.025*0.26m =17.2165 Nm 

Tm*(g1:g2)*Pe = Te/2 (1 motorun kalkışta üretmesi gereken tork) 

Tm*(5:1)*0.75 =  8.6083 Nm 

Tm = 2.2956 Nm 
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7.3 Batarya ve Şarj Ünitesi Entegrasyonu 

Batarya Ünitemiz Kokam marka Superior Lithium Polymer bataryalardan oluşmaktadır.         
Bu batarya türünü seçmemizin sebeplerinden bazıları da şunlardır: 
 

● Yüksek Enerji Yoğunluğu : Tedarikçi firmamızın yapmış olduğu testlerde hücre başına           
enerji yoğunluğunun 168 Wh/L olduğu raporlanmıştır. 

● Geniş çalışma sıcaklığı aralığı : Aracımızın bataryaları -10 ˚C ile +55 ˚C arasında deşarj              
olabilmektedir. Bu durum Türkiye’de yaşanan aşırı sıcak yaz günleri de hesaba katılarak            
değerlendirilmiş ve batarya sisteminin bu geniş sıcaklık aralığına rağmen hava          
devirdaimli soğutma sistemi de aracımıza bir güvenlik önlemi olarak eklenecektir.  

● Düşük ağırlık : Bir hücrenin birim ağırlığı olan 168 gram hesaba katıldığında aracın             
batarya ünitesi 72 adet hücre koruyucu kaplama ile birlikte yaklaşık 12 kg +/- 500 gr               
olması beklenmektedir.  

● Düşük Maliyet : Aracımızın batarya ünitesi Teknolus Energy Firması tarafından indirimli           
olarak temin edilmiştir.  

 
Bataryanın Şarj ve deşarj karakteristik eğrileri aşağıdaki figürlerden anlaşılabilir.  
 

 
Şekil 12: Batarya şarj karakteristiği  
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Şekil 13: Batarya deşarj karakteristiği  

 

 
Şekil 14: Batarya hücresi mekanik özellikleri  
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Aracımızın 2 adet 2 kW güç gereksinimli motorlarını yarışma süresince aktif bir şekilde             

kullanabilmemiz için Tübitak Efficiency Challenge yarışmasının da gereksinimlerini        
sağlayabilecek bir batarya seçimi yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden yukarıda tanıtılmış olan           
Kokam marka batarya hücreleri 7 adet seri 12 adet paralel şekilde yerleştirilmiştir. Aşağıda             
görülen hesaplama ile 2300 Wh’lik bir batarya kutusu tasarlanmıştır.  
 

A  .7V .5Ah 27.75 WhP pil = V pil *  pil = 3 * 7 =    (1) 

 / P   300Wh / 27.75Wh 4 adet N pil = P batarya pil = 2 ≃ 8   (2) 

7.4 Algoritma ve Kontrol Entegrasyonu  

Bu bölümde takımların sensörleri, algoritmaları ve araç kontrol ünitesini nasıl bütünleştirdik- 
leri hakkında bilgi verilmelidir.  

8. Özgün Bileşenler  

8.1 Yerleşik Şarj Birimi (YŞB) 

 
Batarya olarak Lityum-İyon bataryaları tercih edilmiştir çünkü:  

1 - Lityum en elektropozitif metal(en yüksek pozitif yüke sahip olabilir) dolayısıyla diğer şarj              
edilebilir bataryalara göre daha yüksek hücre gerilimi elde edilebilir. (nominal hücre gerilimi            
3.6V)  
2 - En hafif metal; birim kütlede daha fazla enerji depolanabilir (3600Ah/kg) 
 

Yerleşik şarj biriminde Li-İon bataryalarının özellikleri göz önünde bulundurularak         
tasarlanmıştır. Li-İon bataryaları aşırı şarja karşı dayanıksızdırlar dolayısıyla aşırı şarjı önlemek           
için sabit akım/sabit voltaj şarj yöntemi uygulanacaktır. Sabit akım şarj seviyesi belirli bir             
seviyeye ulaşana kadar devam etmektedir ve bu sırada voltaj değeri artmaktadır. Ardından sabit             
voltaj şarj uygulaması ile bataryaların tam dolumu sağlanmaktadır. 

 
Sabit akım/sabit voltaj yönetimini gerçekleştirmek için yerleşik şarj birimi iki ana           

parçadan oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi AC-DC çevirici, DC-DC eviriciden oluşan güç          
yönetimi devresi, ikincisi ise şarj kontrol birimidir. AC-DC çevirici için köprü çevirici ve tam              
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doğrultucu devre topolojileri tercih edilmiştir. DC-DC evirici için aşağıdaki figürde de görülen            
tam köprü izole dönüştürücü topolojisi kullanılacaktır. 

 
Şekil 15:  Tam köprü izole DC-DC dönüştürücü 

 
Bu topolojiyi seçmemizdeki amaç hem izole bir yapı olması hem de anahtarlamalı bir             

devre olmasıdır. Aynı zamanda yüksek güç elde edilebiliyor. Bu iki topoloji birleştirilerek devre             
çizimleri yapılmaya başlanmıştır. 

Şekil 16:  AC-DC dönüştürücü 
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Şekil 17:  Yalıtılmış tam köprü dönüştürücü 

Şekil 18: Kapı sürücüleri 
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Şekil 19: Faz kaydırmalı Tam köprü dönüştürücü denetleyicisi 

  

25 



 

Devrelere ait hesaplamalar bu bölümde verilmiştir. 

Birincil Trafo Hesaplamaları (T1) 

Trafo  sarım sayısı oranı (a1) : 

a1 = V  + VOUT RDSON

(V −2 V ) DINMIN * RDSON * MAX   173.1VV INMIN =    0.3VV RDSON =   

(FET üzerindeki öngörülen   
voltaj miktarı ) 

 48VV OUT =   (minimum 70%DMAX =    
giriş voltajı için seçilen    
doluluk boşluk oranı) 

a1 = Np/Ns = 2.5 

Sonuç olarak ilk trafonun sarım sayısı oranı yaklaşık 2.5 olarak hesaplanmıştır. 

 
Karakteristik doluluk boşluk oranı (ortalama giriş voltajı için) :  
 

 DTY P =  (V  − 2  V )IN * RDSON

(V  + V ) a1OUT RDSON *   207VV IN =   (FET 0.3VV RDSON =   
üzerindeki öngörülen voltaj   
miktarı ) 

 48VV OUT =    58.5%DTY P =   
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Çıkış indüktör dalgalanma akımı çıkış akımının 20% si olarak belirlenmiştir ve aşağıdaki gibi             
hesaplanmıştır: 

 48VV OUT =    1440WPOUT =   = 6A ΔILOUT =  V  OUT

P  0.2OUT*  

Mıknatıslanma endüktansı, , trafo seçiminde önemli bir yere sahiptir. Aşağıda  LMAG         
belirtilen formülde minimum mıknatıslanma endüktansı birinci trafonun birincil kısmı için akım           
kontrol modunda çalıştığından emin olmak amacıyla hesaplanmıştır: 

 

 LMAG ≥  
( )  fa1

ΔI 0.5LOUT *
* s

V   (1 −  D )IN * TY P   207VV IN =    6AΔILOUT =   

 58.5%DTY P =    100kHzf s =   1 2.5a =   

Sonuç olarak;  

 0.716mH  LMAG ≥   

Eğer bu değerden küçük olursa mıknatıslanma akımı dönüştürücünün voltaj LMAG          
kontrol modunda çalışmasına sebep olabilir çünkü mıknatıslanma akımı bu durumda çok büyük            
olur. 

Birinci trafo (T1) için ikincil RMS akım ( ) hesaplaması :ISRMS  

   33AIPS =  POUTV OUT
+  2

ΔILOUT =      27AIMS =  POUTV OUT
−  2

ΔILOUT =   

 I   30AIMS2 =  PS −  2
ΔILOUT =   
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(enerji ikincil tarafa aktarılırken ikincil7.8A  ISRMS1 = √( 2
DMAX ) I[ PS * IMS + 3

(I −I ) PS MS
2 ] = 1       

RMS akımı)  

(akım QE ve QF üzerinde akarken2.2A  ISRMS2 = √( 2
1−DMAX ) I[ PS * IMS2 + 3

(I −I ) PS MS2
2 ] = 1        

ikincil RMS akımı) 

(serbest dönüş anındaki negatif akım dolayısıyla oluşan.67A  ISRMS3 = 2
ΔILOUT√( 2 3*

1−DMAX ) = 0         

ikincil RMS akımı) 

 (toplam ikincil RMS akımı)1.6A  ISRMS = √I2
SRMS1 + I2

SRMS2 + I2
SRMS3 = 2  

Birinci trafo (T1) için birincil RMS akım ( ) hesaplaması :IPRMS  

= 1.69A ΔILMAG =  L fMAG* s

V DINMIN* MAX  

 with    20A  IPP =   ( POUT
V ηOUT*

+  2
ΔILOUT ) * 1

a1 + ΔILMAG ≃  0%η ≈ 7  

 with    20.5A  IMP =   ( POUT
V ηOUT*

− 2
ΔILOUT ) * 1

a1 + ΔILMAG ≃  0%η ≈ 7  

 I   18.8A  IMP2 =  PP − ( 2
ΔILOUT ) 1

a1 ≈   

(enerji ikincil tarafa aktarılırken birincil6.94A  IPRMS1 = √DMAX I[ PP * IMP + 3
(I −I ) PP MP

2 ] = 1       

RMS akımı)  
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0.63A  IPRMS2 = √(1 )− DMAX I[ PP * IMP2 + 3
(I −I ) PP MP2

2 ] = 1  

 (toplam ikincil RMS akımı)0A  IPRMS = √I2
PRMS1 + I2

PRMS2 = 2  

QA, QB, QC, QD FET seçimi :  

Bu dizaynda gerekli akım ve voltaj değerlerini sağlayabilmek için QA, QB, QC ve QD              
FETleri için IPB60R060P7ATMA1 CoolMOS FET seçilmiştir.  

 
 

15mOhmRds(on)QA = 1  
tipik FET  drain (kanal) source (kaynak) direnç değeri)(  

 

8pFCOSS_QA_SPEC = 4  

(kanal-kaynak voltajı Coss ölçülürken, ürün dokümanı bilgisi)00VV dsQA = 4  

 (ortalama Coss değeri)3.25pF  COSS_QA_AV G = COSS_QA_SPEC√ V dsQA

V INMAX
= 5  

(QA FET kapı yükü)7nC QAg = 6  

(FET aktif hale gelmesi için gerekli kapı gerilimi) 10 V  V g = 0 −   

 seçimi :Ls   

Şim indüktörünün (LS) hesaplanması, ZVS'yi (zero-voltage switching) elde etmek için          
gereken enerji miktarına dayanır. Anahtarlama düğümündeki parazitik kapasitansta biriken         
enerjiyi bu indüktör tüketmesi gerekiyor.Aşağıdaki denklem, birincil FET’in anahtarlama         
düğümündeki %100 yükten %50 yüke kadar toplam ortalama COSS’unu temel alarak, ZVS'ye            
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ulaştıran Ls seçer. 

2 ) 6μHLs ≥ ( * COSS_QA_AV G
V  INMAX

2

−  ( 2
IPP

2 a1*
ΔILOUT ) 2 − LLK ≈ 2  

 (Ls DC direnci)7mOhmDCRLS = 2  

 

, çıkış indüktör seçimi :LOUT   

= 6A ΔILOUT =  V  OUT

P  0.2OUT*  

3.2μHLOUT = ΔI fLOUT* s

V (1−D )OUT* TY P = 3  

0.35A  ILOUT−RMS = √( ) ) POUT
V OUT

2 + ( √3
ΔI  LOUT 2 = 3  

Sonuç olarak elde edilen değerlere göre aşağıdaki seçim yapılmıştır (74436413300): 

3μHLOUT = 3  

 (max. Lout DC direnci).441mOhmDCRLOUT = 1  
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QE, QF FET seçimi : 

Güç gerekliliklerini sağlamak amacıyla SQP90142E kodlu FETler (200V, 78.5A)         
seçilmiştir. Özellikleri ve hesaplamalar aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

 

/ 55nC (ortalama) - Toplam kapı yükü5nC (max)QEg = 8  

- Kaynak-kanal direnci1mOhm (I 0A) Rds(on)QE = 3 D = 2  

- QE ve QF kapalı durumdayken üzerlerindeki gerilim miktarı30V  V dsQE = a1
V INMAX = 1  

- FET çıkış kapasitörü  test edilirken gerilim miktarı5V  V ds_spec = 2 300pF )(COSS_SPEC = 1  

 - ortalama QE ve QF  değerleri.96nF   COSS_QE_AV G = COSS_SPEC * √ V dsQE

V ds_spec
= 2 COSS  

- QE ve QF RMS akım değerleri1.6A IQE_RMS = ISRMS = 2  
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FET anahtarlama sırasında ortaya çıkan kaybı yaklaşık olarak belirleyebilmek için veri           
sayfasında verilmiş olan grafiği incelenmiştir. QV g −  g   

 

Şekil 20: QE ve QF FETleri için Vg - Qg grafiği 

Öncelikli olarak kapı yük miktarı miller tepesinin başlangıcı için belirlenmiştir. ( )00VV DS = 1  
3nCQEMILLER_MIN = 1  

Ardından da kapı yük miktarı miller tepesinin sonu için belirlenmiştir. ( )00VV DS = 1  
0nCQEMILLER_MAX = 3  

 - Bu tasarımdaki FETler UCC27324 ile sürülecektir. Böylece kapı sürme akımı 4AAIP = 4  
olarak elde edilebilecektir.  

- FETlerin tahmin edilen yükselme ve düşüş süreleri.5ns tr ≈ tf = I /2P

QE −QEMILLER_MAX MILLER_MIN = 8  
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, giriş kapasitör seçimi :C IN   

 

 - tank frekansı.02GHzfR = 1
2π√L 2 CS* * OSS_QA_AV G

= 3  

- tahmin edilen gecikme süresi/(f ) 65ns tdelay = 2 R * 4 = 1  

 - etkin doluluk boşluk oranı8.35%  DCLAMP = ( 1
f s

− tdelay) * f s = 9  

- dönüştürücünün istenilen24.83V   V DROP = ( DCLAMP
2 D V  + a1 (V +V )* CLAMP* RDSON * OUT RDSON ) = 1    

potansiyelde çevirim sağlayabildiği en düşük giriş voltajı 

200 uFC IN ≥ 2 P* OUT* 1
50 Hz

V 2−V 2IN DROP
= 2  

 - RMS akımı6.58 A  ICINRMS = √I  2
PRMS1 − ( )POUT

V a1INMIN*

2
= 1   

Sonuç olarak, elde edilen devre şeması aşağıdaki Şekil 21’de yer almaktadır. 
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Şekil 21: Yerleşik şarj birimi devre şeması 
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9. Güvenlik Önlemleri  

 

 

Şekil 22: Elektrik-elektronik aksamların güvenlik önlemleri alınarak bağlanması. 

 
İçerdiği yüksek güç kapasiteli batarya ve motorlar sebebiyle elektrikli araçların          

tasarımındaki en önemli kısımlardan bir tanesi acil durum kesicileri ve iç voltaj-akım            
kontrolcüleridir. Bu amaçla Batarya paketinin güvenliğinden sorumlu bir batarya yönetim          
sistemi devamlı olarak batarya voltaj-akım düzeyini hücre grupları seviyesinde ölçümlerle          
kontrol etmektedir. Bu ölçümlerin takibi amacıyla sürücüye de direkt olarak bilgi aktarımı yapan             
bir panel eklenecektir. Acil durumlarda bataryadan sisteme akan gücü kesmek için ise aracın             
dışında ve sürücü kabininde bulunan Acil Durum Kesicileri mevcuttur. Motorlara verilecek           
akımın gerekli limitleri aşmaması kontrolü batarya paketinden çıkışta yaparak önlenmiştir.          
Elektronik Hız Kontrolcüleri yüksek güç istese bile batarya kapasitesi üzerinde bir beslemeyi            
önlemektedir. 

10. Testler  

Bulunduğumuz aşamada aracın görüntü işleme kotrol algoritmalarının yazılımları aracın         
bilgisayarına benzer bir ortamda test edilmiş, aracın simülasyonu için Ön Tasarım Sunumunda            
kullanılan simülasyon tasarımı yetersiz bulunarak Unity ile birlikte LGLSV ortamında bir           
benzetim yapılmıştır. Aracın üretimi gerçekleşene kadar yazılım testlerine bu ortamda devam           
edilecektir. 
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