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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön Tasarım Raporumuzda belirttiğimiz tasarımlarımızı ve simülasyonda elde ettiğimiz sonucu 

gerçeğe dökmek için çalışmalarda bulunduk, hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirirken bazı 

konularda değişikliklere gitmeye karar verdik. 

Değişiklik Değişim Sebebi 

Araç Kontrol Ünitesi (AKÜ) Aracımızda ATMEGA mikroişlemci 

kullanıyorduk ancak bu işlemcinin 

kapasitesi (çalışma hızı ,kararlıllığı 

vb.) bizi memnun etmedi . Ayrıca 

timer,analog kanallarıda yetersizdi bu 

yüzden algoritmada değişikliklere 

gitmemiz gerkiyodu. Bu nedenle ST 

mikroişlemcili yeni bir Akü yapmaya 

kararverdik ve aşağıdaki gibi 

değişiklikler yaptık. Akümüzü 

önceden ATMEGA mikroişlemci 

olduğu için girşimiz 5 V idi ancak 

artık STM kullanıcağımız için 

girişimizi 3.3V a çekmemiz 

gerekiyordu. Bizde direk 3.3V giriş 

koymaktansa diğer sistemleride 

rahatça besleyebilsin diye 12V giriş 

aldık ve bu gerilimi 5V ve 3.3V a 

dönüştürerek kullandık. 

Daha önce tasarladığımız AKÜ lerde 

bazen unuttuğumuz ya da sonradan 

AKÜ ye eklemek istediğimiz cihazlar 

oluyordu ve AKÜ üzerinde bu ihtiyacı 

karşılayabilcek pin bulunmadığından 

yeniden kart tasarlamamız gerkiyordu. 

Bunun önüne geçebilmek için 

kullanılmayacak bile olsu AKÜden 

fazladan 1 adet SPI ve 1 adet USART 

portu ve 8 adet pin ekledik. 

Acil Stop butonu Kumanda ile yapacağımız stopun sadece 

mikrodenetleyiciye iletilen bir sinyal ile 

yapılcağından yeterince güvenli olmadığına 

karar verdik, bir röle kartı kullanarak acil stop 

yapıldığında gücü elektronik olarakta 

tamamen kesmek istemekteyiz 
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Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı Yaptığımız Baskı devrelerimizden elde 

ettiğimiz sonuçlarla birlikte mosfet bağlantısı 

gibi elektiriksel bağlantılarda değişikliklere 

giderek şematik yeniden çizildi ve kartlar 

bunlara göre tasarlandı. Baskı devre kolaylığı 

ve hataları daha rahat görebilmemizi 

sağladığından sistemi 3 kartta yapmak yerine 

5 kartta yapmaya karar verdik. 

Tablo 2 : Değişimler Tablosu 

Ön tasarım Raporunda planladığımız bütçeden bu yana bazı ürünlerde model 

değişikliğine gidildi, bazı ürünler ise yapılabilecek geliştirmeler ve gelecek yıllarda ki projeler 

düşünülerek yeni eklendi. 

ÜRÜN FİYAT 

RPLİDAR S1 7.258,42 ₺ 

STM32f407VG geliştirme kartı (2 adet) 500,8 ₺ 

Arduino Mega (2 adet) 205,16 ₺ 

Rotary encoder 400 pulse 161,24 ₺ 

İmax B6 80W lityum pil şarj aleti 214,59 ₺ 

1206 smd direnç seti (2 adet) 153,4 ₺ 

1206 smd led seti 104,42 ₺ 

415 parça kompenent seti 116,68 ₺ 

Transistör ve diyot set 375 parça (2 adet) 150 ₺ 

IRLZ44N mosfet (30 adet) 210,9 ₺ 

M860H step motor sürücü 1.086,73 ₺ 

Proxxon 28512 mikromat 50 matkap 383,76 ₺ 

Mcp 2515 CAN-BUS modülü (10 adet) 236,4 ₺ 

Lm 2596 regülatör (10 adet) 67,4 ₺ 

Stm32f103c8t6 geliştirme kartı (8 adet) 580,92 

St link V2 programlayıcı (8 adet) 651,36 ₺ 

SKW-F 24V 100mm lineer aktüatör 617,29 ₺ 

LG 18650 Li-ion pil (12 adet) 540 ₺ 

TOPLAM 13.245,47 ₺ 
Tablo 3 : Ürün-Fiyat Listesi 

En önemli ürün değişimlerinden biri gerek ölçüm mesafesi gerek dışarda çalışmaya uygunluğu 

gibi birçok özellik bakımından daha üst bir ürün olduğundan Lidar sensörümüzü RPLİDAR 

A3M1 ürününden RPLİDAR S1 ürününe çevirmemizdir. 

Ayrıca daha önce listede olmayan SKW-F 24 volt lineer aktüatör ürününü mevcut lineer 

aktüatörümüz bozulduğu için almak istemekteyiz. 
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3. Araç Özellikleri

• Aracın şasisi st37 ve st52 çelik

profillerden oluşmaktadır

• Aracın kabuğu cam elyaf

malzemeden üretilmiştir.

• 20 hücreli batarya paketi vardır

nominal voltaj 72.6 volttur

• Araç fonksiyonları CAN BUS

haberleşme protokolü ile

kontrol edilmektedir.

 Şekil 1: Araç özellikleri 

Aracımızın otonom sürüşünü sağlayacak elektronik direksiyon, elektronik fren, elektronik gaz 

pedalı sistemlerimiz tamamlanmıştır 

Elektronik Direksiyon 

Elektronik direksiyon sistemimiz için step motor ve step motoru tahrik edebilecek mekanik bir 

sistemden oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda aracımızın direksyonunu döndürürken tork 

yettiremediğimizden dönüşlerde sıkıntı çekiyorduk, bu nedenle bu sene olabildiğince yüksek 

tork alabilceğimiz bi tasarım yaptık. Bu tasarımda 8.5 Nm’ lik Nema 34 step motorunu ve bu 

motoru sürmek için DC akımda 110 Volta kadar destekleyen CWD860H motor sürücüsünü 

kullandık. Performansı arttırmak için sürücümüzü direk 72.6 voltluk bataryamız besledik 
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                                                                              Şekil 2 : Otonom fren sistemi 

 

Elektronik Fren 

 

 Aracımızın frenlemesini fren pedalımıza bağladığımız  SKW-F 24 V Lineer aktüatör ile 

sağlamatayız. Kullandığımız lineer aktüatör100mm stroke mesafsine sahip ve 1000N kuvvet 

sağlamaktadır.20mm/s olan Lineer motorumuz 30-35 mm arası bir mesafeya ulaştığından 

aracamız frenlemeye başmaktadır. Lineer motorumuzu kontrol etmek için BTS7960B motor 

sürücüsünü kullanmaktayız, bu sistemi 24 volt ile besliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik gaz pedalı 

  
 Aracımızdaki hub motorun kontrolünü Kelly KBL motor sürücüsü ile gerçekleştirdik. 

Motoru sürmemiz için Sürücünün girişlerine RC filtresi yapıldı ve mikrodenetleyici aracılığıyla 

verilen pwm sinyalleri ile kontrol yapıldı. RC filtresi istenmeyen frekansları bastırmak ve 

istenilen frekanslarıda geçirmek için kullanılır, bldc motorumuzun pwm girişine uyguladığımız 

RC filtre sayesinde daha hassas bir sürüş elde edebilmekteyiz. Ayrıca mikrodenetleyiciden 

motora giden bir diğer sinyal pini sayesinde aracın ileri ve geri gitmesini ayarlayabilmekteyiz.  

 

 

Şekil 4 : Fren motoru 
Şekil 3 :BTS7960B 



9 
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 : Kelly KBL Motor Sürücü 

 

Şekil 7 :Kabuk tasarımı 

Şekil 5 : PWM 
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Şekil 9 :Araç teknik çizimi 

 

Şekil 8 :Araç tasarımı 
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Şekil 10 : Araç Elektirik Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Sensörler 

 

LIDAR 

  

 Geçtiğimiz yıl yarışta kullandığımız ve bu yıl üzerinde testerini yaptığımız lidar sensörü 

RPLİDAR A2M6 modelidir. Kapalı ortamlarda güzel çalışan bu lidar güneş ışığı altında 

sorunlar çıkarmakta bu nedenle bu sene RPLİDAR S1 ürününü almayı hedeflemekteyiz. 

 

 RPLİDAR S1 ürünü 40 metre ölçüm mesafesine sahiptir 

 Dış mekana uygun olarak tasarlanan RPLİDAR S1 ürünü doğrudan gelen güneş ışığı 

altında bile doğru çalışabilir. 

 RPLIDAR S1'in tarama frekansı 10Hz'dir (600rpm) ve frekans, 8-15Hz aralığında 

ayarlanabilir 

 0 Hz tarama frekansı ile örnekleme hızı 9,2 kHz ve açısal çözünürlük 0,391 ° 'dir.  

 

Kullanıcağımız Lidar sensörü 2 boyutlu olduğundan, yerden yaklaşık  40 santimetre yukarıda 

aracımızın ön tarafındaki en uç noktada lidar için eklenen özel yerinde konumlandırılıcaktır. 
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Otonom sürüşü sağlmak için ROS programını 

kullanmaktayız, ROS programı Lidardan verileri 

almamızı o verileri anlamlandırmamızı ve 

anlamlandırdıktan sonra ilgili yere göndermemizi sağlar. 

 

 

 

 

Kamera 

 

Kameramız Intel® RealSense™ depth camera D435’ dir. Geçtiğimiz yılda derinlik 

algılama özelliğinden yararlanarak mesafe ölçümü yaptık ama elde ettiğimiz sonuçlardan 

memnun kalmadık, bu sene RGB görüntüyü kullanıp algıladığı nesneler üzerinde çevre taraması 

yaparak  mesafe ölçümünü yapmaktayız. 

Kameramızı algılayacağı tabelalar ve trafik ışıklarıyla  yakın kot seviyesinde olması için 

aracımızın en üst noktasına kabuğa monteleyeceğiz. 

 

 

 Maksimum video çözünürlüğü: 1920 x 1080 

 Maksimum kare hızı: 30 FPS 

 99 mm × 20 mm × 23 mm 

 

ROS programını kullanarak Kameramızdan 

verileri çekip gerekli yerlere iletmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Sensörü 

 

Sensörün kablosunun uzun olması, One-Wire protokolü ile 

uyumlu olması ve One-Wire alert gibi güvenlik önlemleri sağladığı 

için DS18B20 sıcaklık sensörünü tercih ettik. Sıcaklık okumasını 

Batarya Yönetim Sistemi için Yapmaktayız, kullandığımız onewire 
kütüphanesi sayesinde okuma yapabilmekteyiz. 

 

 

 

 

Şekil 12 :Intel® RealSense™ depth camera D435 

Şekil 13 :DS18B20 sıcaklık 

sensörü 

Şekil 11 :RPLIDAR S1 
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Akım Sensörü 

 

Elektronik sistemlerin bataryadan çektiği akımı hesaplamak, bundan yola 

çıkarak SOH (State of Health) değerini bulmak ve olası tehlikelere karşı aracı 
korumak için akım sensörü kullanıyoruz. Bataryamızın maksimum akımına 

dayanabildiği için ACS758KCB 150-U akım sensörünü seçtik. Güvenlik 

önlemleri gereği ayrı bir kart üzerinde olacak bu sensör BMS kartının bir 

parçası olup BMS ile haberleşecektir 

 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

Lidar sensörümüzün konumundan dolayı aracımızın arka kısmını 

algılıyamamaktadır. Düşündüğümüz park etme algoritmasında geriye 

gitmeye ihtiyaç duyacağımızdan ve aracın sıkışabileceği bazı durumlarda 

ileri geri manevra yaparak kurtulmasını istediğimizden. DFROBOT un 

URM-37 adlı ultrasonik mesafe sensörünü kulanmaktayız. Bu sensör 

yakın mesafede ses dalgaları ile uzaklık ölçer. Bu sensörü tercih etmemizin 

nedeni hassas ölçüm yapabilmesi  ve 5m ye kadar kesin veriler üretebilmesidir. 

 

 

 

 

Hall-effect Sensörü 

 

Aracımızıda hızımızı hesaplayabilmek için swintching tipi Hall-Effect sensörü 

Kullanmaktayız. Bu sensör takometre kartı üzerinde aracın tekerine koyacağımız mıknatısa 

bakacak şekilde konumlandırılır. 

 

  

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 
Araç kontrol üntitemiz mevcut ve gelecek araçlarımızda kullanabilceğimiz şekilde 

tasarlanmıştır. AKÜ müzde düşük enerji tüketimi ve yüksek performansından dolayı STM32F 

serisi bir mikroişlemci tercih ettik. AKÜ müzün şematik ve pcb tasarımı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Şekil 14 

:ACS758KCB 150-U 

Şekil 15 : DFROBOT 

URM-37 mesafe sensörü 

Şekil 16 :Motor Sürücü ve Onewire Devresi 
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Şekil 17 : Mikroişlemci ve Güç Devresi 

 

 
Şekil 18 : Aydınlatma Devresi 



1
5 

 

 

 
Şekil 19 : Soketler 

 

 

 

 

Şekil 21: PCB ön Şekil 20: PCB arka 
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Güç Girişi 

AKÜ müz 12VDC gerilim ile beslenmektedir. 12V girişde bir mosfet üzerinden akar ve 

bu mosfetin gate ucu 15V Zener diyot ile 12V’a bağlıdır. Böylece 15 V civarına yaklaşırsa giriş 

mosfet sayesinde kapanır, daha sonra 12 V’u 5 V’a dönüştüren TPS56 serisi dönüştürücüye girer 

daha sonra LM serisi 5V u 3.3V a dönüştüren dönüştürücüme girer. Böylece AKÜ müz üzerine 

koyucağımız 12V ,5V ve 3.3V ile çalışan cihazlara enerji sağlayabilir. Yine giriş kısmına 

koyduğumuz  ledler sayesinde 12V ,5V ve 3.3V gerilimlerin düzgünce geldiğini 

görebilmekteyiz. 

Sensörler; 

 

AKÜ üzerinde sensörlerle haberlşemek için 2 adet One-Wire bulunmaktadır. Ayrıca aracımızda 

direksyon açısı veya hız hesabı için kullanilceiğimiz encoder için  12V , GND ve 3 adet 

Timerlara bağlı OUTPUT pinleri bulunan bir portumuz vardır. Bu port encoderin 

miktoişlemciye veya mikroişlemcinin encodere zarar vermesini engellemek bazı önelmler aldık. 

Almak istedğimiz encoder 5V çıkış verdiği için basit bir gerilim bölücü, akımı sınırlamak için 

RC filtresi ve son olarak gerilimi sınırlamak için 5V zener diyot kullandık. 

Şekil 22 : PCB 3D 
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Direksiyon ve Fren kontrolü 

Direksyion ve fren kontrolünü motor sürücüler ile yaptığımız için Akü müzün üzerinde 4 

adet PWM çıkışı alabilceğimiz pin bulunmaktadır. Bu pinler yine RC filtresi ile filtrelenmiştir.  

 

Motor kotnrolü 

Aracımızın hareketini sağlamak için kullandığımız motorlar bir motor sürücüye bağlıdır. 

Bizde AKÜ ile bu motor sürücüye istediğimiz hızı sağlamak için analog sinyal vermeliyiz. 

Bunun için AKÜ müzde MCP49 serisi bir DAC dönüştürücü bulunmaktadır. Bu dönüştürücü 5V 

ile beslenir ve SPI ile çalışır. AKÜ müzün mikroişlemcisi 3.3V olduğundan burda bir ara 

bağlantı olarak BSS138 mosfetini kullanarak 3.3V sinyalı 5V a be 5V u 3.3V a dönüştürerek 

DAC ile haberleşmekteyiz. AKÜ müzde bu yapıdan iki tane vardır, biri motorun hızını 

ayarlamak diğeride rejeneratif freni kullanmak içindir. 

 

Aydınlatma 

AKÜ müz üzerinde bulunan aydınlatma elemanları sistemden izole etmek için 

kullanıdığımız optoküplerler sayesinde 8 adet aydınlatma elemanını kullanabilir. Bu 

optokuplörler 12V ile beslenmektedir. 

 

Haberleşme 

AKÜ müz üzerinde 1 adet UART portu, 1 adet USART pini ,1 adet CAN-BUS verici portu ve 

RF modülü için bir bölüm vardır. AKÜ PC veya Jetson AGX Xavier gibi araçlarla istedği gibi 

haberleşebilir. 

 

Güvenlik 

AKÜ üzerinde 2 adet LED ve 1 adet BUZZER bulunmaktadır. Ledlerin biri sistemin 

çalıştığını diğeri ise sadece istenmeyen bi hata oluştuğunda yancak şekildedir. Buzzer ile bu led 

aynı anda kullanıcıyı uyararak güvenlik sağlar. Ayrıca her giriş ve çıkış RC filtresi ile 

filtrelenmiştir. Gereken yerlerde Zener diyotlar ve mosfetlerde kullanılarak güvenlik 

arttırılmıştır 

. 

Ekstra 

AKÜ müz üzerinde 1 ader SD card yuvası bulunmaktadır. Aracımızı test ederken bir hata 

ile karşılaşırsak bu hatayı hızlıca çözebilmek için mikroişlemcimiz gelen ve giden komutları SD 

carda kaydetmektedir. AKÜ’müz izerinde 4 adet Analog pin girişi bulunmaktadır. Bu pinlerin 2 

si 5V ,2 si 3.3V ile çalışır. Bu pinler sayesinde aracımız hem otonom hemde sürücü tarafından 

kullanılabilir olucaktır. Bu pinlerden frene nekadar basıldığı veya gaz pedalına nekadar basıldığı 

bilgisini alabilmekteyiz. 
 

 
Şekil 23 : ECU haberleşme 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 
 

Aracımızın Otonom gitmesini sağlayan 3 önemli yazılımımız vardır. İlki lidar ve kameradan 

verileri çekip diğer python koduna gönderdiğimiz yazılım, ikincisi gelen verileri anlamlandırıp 

mikroişlemciye gönderen yazılım, sonuncusuda tüm verileri Mikrodenetleyiciye gönderip, 

mikrodenetleyicinin aktüatörleri kontrol etmesini sağladığımız algortima. 

 

Kamera ve Lidardan veri çektiğimiz, nesne tanıma yaptığımız, bilgileri mikroişlemciye 

göndermemizi sağlayan kodları python programı ile yazmaktayız, bu yazılımlarda bilgisayarı 

otonom kontrol üntesi olarak kullanmaktayız. 

 
 

Aracımız otonom giderken yukarıda görülen 3 farklı yazılım birbirleriyle haberleşme halinde 

çalışacaktır. 

 

Kamera ve LIDAR Algoritmaları 

 

Lidardan gelen verileri alıp anlamlandırdığımız kod : 

def func(veri): 

 

    bolgeler = { 

        'on':  min(min(veri.ranges[0:5]), 18), 

        'sag':  min(min(veri.ranges[260:280]), 18), 

        'sol':   min(min(veri.ranges[80:100]), 18), 

        'on_sol':  min(min(veri.ranges[40:50]), 18), 

        'on_sag': min(min(veri.ranges[310:320]), 18) 

         

    } 

Bu kod parçası sayesinde lidarın algıladığı çevreyi 5 parçaya böleriz ve bu parçalara göre 

reaksiyon gösterebiliriz. 

 

Aldığımız bu verileri belirlediğimiz koşulların içindeyse seri haberleşme ile üzerinde 

aktüatörlerin bağlı olduğu mikrodenetleyiciye göndeririz. 

 

 

Mikrodenetleyiciye bilgi gönderen kod: 

     if bolgeler['on_sol']>bolgeler['on_sag'] :  

               

            Arduinodata.write('1') 

            print ('DONUS:SOL')     

             

            donus = -0.8 

                                  

Lidar ve 
kameradan verileri 
çekip gönderme

Gönderilen verileri 
alıp 

anlamlandırdaktan 
sonra 

mikroişlemciye 
gönderme

Gelen verilerle 
mikroişlemciye 

bağlı aktüatörleri 
kontrol ederek 
otonom sürüşü 

sağlama 
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        elif bolgeler['on_sag']>bolgeler['on_sol'] :  

              

            Arduinodata.write('2') 

            print ('DONUS:SAG') 
     

 

 

yukarıdaki örnekte olduğu gibi  aracın tepki vermesi gereken durumlarla karşılaşıldığında,  

mikrodenetleyicimize    Arduinodata.write komutuyla  bir rakam göndeririz,  bu rakamlar daha 

sonra mikrodenetleyici tarafından anlamlandırılır. 

 

 

 

 

Aracımızın tabelaları ve trafik ışıklarını tanıması için Tensorflow programı 

kullanılmıştır. Nesne tanıma sistemi TensorFlow's Object Detection API üzerine kurulmuştur. 

Nesne algılama yapan bir ağ olan Faster R-CNN kullanılarak modellerimiz eğitilmiştir. 

 

 

 

Kendi modelimizle nesne tanıma işlemini python programı kullanarak yazdık, tanılan nesneleri 

ve bu nesnelere yaptığımız çevre hesaplamasını ROS kullanarak verilerin anlamlandırılcağı 

python kodumuza gönderdik, daha sonra bu python koduda aynı lidarda olduğu gibi 

Arduinodata.write komutu ile mikroişlemciye rakam veya harf gönderiyor ve bu harf ve 

rakamlarda mikroişlemcide anlamlandırılarak aktüatörlere yapması gereken işlemi 

yaptırmaktadır. 

 

Tanınan nesnenin çevresinin ve id sinin gönderildiği kod : 

        cevre = 2*(obj.bbox.size_x  + obj.bbox.size_y) 

        cevre_str = str(cevre) 

         

        object_id_str = str(object_id) 

        tabela_topic = object_id_str+" "+cevre_str 

        self.pub.publish(tabela_topic)   

 

 

Mikrodenetleyici Algoritmaları 

 

 Mikrodenetleyici olarak kullanacağımız kart Arduino mega olacaktır, Seri haberleşme 

bilgisayardan mikrodenetleyiciye iletilen bilgiler, burda anlamlandırılmaktadır. 

 

 

Seri haberleşme ile veriyi alan kod 

 

 

if(Serial.available()>0){ 

  Serialdata=Serial.read(); 

   

  if(Serialdata=='2'&& sayac_sag - sag_sinir<2){ 

  Serial.println("saga donus"); 

 

  for(x=0;x<800;x++){ 

    digitalWrite(driverDIR,LOW); 

     

    digitalWrite(driverPUL,HIGH); 
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    delayMicroseconds(1000); 

    digitalWrite(driverPUL,LOW); 

    delayMicroseconds(1000); 

     

  

      

    } 

 

 

Yukarıdaki kod  parçasında   bilgisayardan gelen veriyi  alıp  direksiyonu sağa döndürmektedir
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7. Özgün Bileşenler 

 

Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

 

 Batarya Yönetim Sistemimiz Pasif dengeleme temelli sıcaklık, gerilim ve akım ölçümleri 

yapabilen bir Sistemdir. Tasarımımız ve Yazılımımız araçtaki özgün olan ögelerdendir. 

BMS tasarımımızda testlerimizi yaparken daha iyi sonuçlar elde edebilmek için ölçüm kartı ve 

dengeleme kartı gibi ayrı modülleri baskı devre yöntemi ile bastık ve testlerimizi gerçekleştirdik. 

 

Gerilim ölçümü yapmak için kullanılan kod: 

 

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000000); 

uint16_t adcVal1=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 

vadc1= (2.9*adcVal1)/4095; 

V1=( (vadc1 *110)) ; 

 

 

 

Akım ölçümü yapmak için kullanılan kod: 

 

HAL_ADC_Start(&hadc1); 

if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100000) == HAL_OK ){ 

adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 

} 

 

Voltage=(adc_value*3300)/4095.0; 

Amps=((Voltage-396)/mVperAmp); 

HAL_ADC_Stop(&hadc1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batarya Yönetim sistemimiz 2 master, 2 slave ve Akımm ölçme kartından oluşmaktadır. Baskı 

devrede basım yapma kolaylığı ve çıkabilecek hataları daha rahat görebilmek için sistem daha 

çok karta bölünmüştür. 

 

Master kart 

 

 Batarya Yönetim sistemimizin Master kartı üzerinde mikrodenetleyicimiz, 

mikrodenetleyicinin çalışması için gerekli elemanlar, Mcp2551 Can-Bus modülüve soketler 

vardır. 

2 master kart olduğundan SPI protokolü ile haberleşip tek bir Master kart gibi çalışırlar. 
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Şekil 24 : BYS Master Şematik 

 

Slave Kart 

 

 Slave kartımız dengeleme yapmaktadır, bunun için üzerinde mosfetler, gerilim bölücü 

devreler, sıcaklık sensörleri, pil soketleri ve Master karta bağlanması için soketler 

bulunmaktadır. 

Pasif degeleme yapan sistemimizde mosfetler anahtarlama yaparak gereken pillerin deşarj 

olmasını sağlar,  düşük voltajlarla tetiklenip yüksek akımlara dayanabildiğinden IRLZ44N 

mosfetini kullanmayı seçtik 

 

Gerilim bölücülerimizden değeri mikrodenetleyicinin ADC kanalları ile okumaktayız. Bu ADC 

kanalları maksimum 3 volt okuyabildiğinden gerilim bölücülerin değerlerini bataryamızın 

maksimum gerilimi olan 84 voltu 2.9 volta bölücek değer olan 1/40 oran olarak seçtik, böylece 

ADC kanallarına zarar vermeden okuma yapabilmekteyiz. 

 

Sıcaklık sensörlerimiz one wire haberleşme protokolü desteği olan Ds18b20 sıcaklık 

sensörleridir. One wire sayesinde 20 sensör için mikrodenetleyici üzerinden 1 pin kullanarak 

okuma yapabilmekteyiz. 
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Şekil 25 : BYS Slave Şematik 

 

Çalışmalarımızı hızlandırmak için Dengeleme kartı, gerilim ölçme kartı gibi kartları modüler 

yapıda baskı devresini yaptık ve testlerimizi bu kartlar üstünden gerçekleştirdik. 

 

      

Baskı devrelerde istediğimiz sonuçları elde 

edebildik. Maddi Destek geldiğinde kartların 

nihai halinin üretimine geçilcektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27 : Dengeleme birimi prototip 

Şekil 26 : Gerilim bölücü devresi prototip 
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Takometre 

 

Takometre aracımızın hızını ve aldığı yolu 

ölçer 

Hall effect sensörü ve bir mıknatıs 
yardımıyla tekerin bir turunu 
tamamlamasını kullanarak bu 
verilere ulaşır tur sayısı × çevre × 
3,6 formülünü kullanarak km/s 
cinsinden hızı buluyoruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 : Takometre Şematik 
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Takometre kartımızın baskı devresini 

çıkartıp hız değeri okuma çalışmaları 

yaptık ve başarılı olduk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemetri 

 

 Telemetri sistemi aracımızdan 

aldığımız sıcaklıl, gerilim, hız, akım gibi 

verileri alıp bilgisayar ekranında 

görmemizi sağlar. Telemetri için arayüzü 

kendimiz tasarladık ve geliştirmekteyiz. 

 

 

 

 

Telemetri sisteminde haberleşme araç üzerindeki arduino ve rf modülü ile bilgisayarımıza bağlı 

rf modülü arasında seri haberleşme olarak gerçekleşecektir. Bilgisayara gelen veriler C# 

programı üzerinde hazırladığımız arayüzde görünecektir. 

 

Arduino veri gönderme kodu 

if (mySerial.available()) 

 Serial.write(mySerial.read()); 

  

 if (Serial.available()) 

 mySerial.write(Serial.read()); 

 

 

C# ile veri alma kodu 

private void baglan_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

   if (baglan.Text == "Bağlan") 

   { 

    try 

    { 

     serialPort1.PortName = comPort.SelectedItem.ToString(); 

     serialPort1.BaudRate = int.Parse(baudRate.SelectedItem.ToString()); 

     serialPort1.Parity = (System.IO.Ports.Parity)Enum.Parse(typeof(System.IO.Ports.Parity), 

parity.SelectedItem.ToString()); 

Şekil 29 : Takometre PCB 

Şekil 30 : Telemetri arayüz 
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     serialPort1.DataBits = int.Parse(dataBits.SelectedItem.ToString()); 

     serialPort1.StopBits = 

(System.IO.Ports.StopBits)Enum.Parse(typeof(System.IO.Ports.StopBits), 

stopBit.SelectedItem.ToString()); 

     serialPort1.Open(); 

     baglan.Text = "Kopar"; 

 

     bildirimMesaji.Text = comPort.SelectedItem.ToString() + " bağlandı."; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksiyon Sistemi 

 

 Aracımızın Direksiyon 

sistemi  step motor ve step 

motoru tahrik etmemize yarayan 

kayışlı bir sistemden oluşur bu 

sistem mekanik olarak kendi 

tasarımımızdır. Bu mekanik 

sistem sayesinde  direksiyon 

miline uygulanan torku 

arttırabilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Kumanda Sistemi  

 

Önceki yıllarda aracımız bilgisayar ile veya elle sürülebiliyordu, bu yıl ise kontrolu uzaktan 

kumanda ile yapmak istedik ve Flysky FS-İ6 uzaktan kumandası ile bunu sağladık.Uzaktan 

kumanda ile aracın haraket etmesini sağlayabiliriz. Uzaktan kumanda kumandanın alıcısında 

Şekil 31 : Otonom Direksiyon Sistemi 
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bulunun kanallar ile AKÜ birimimizle haberleşiyor ve burdan alınan veriler doğrultusunda 

aracın haraketisi sağlıyor. Aracın direksyonunu döndürmek için kullandığımız kod aşağıda 

verilmiştir. 

 

Uzaktan Kumanda Direksyon Kontrol Kodu 

 

const int chA=2; // Alıcının kanal girişi 

int DriverDIR =7; //Motor sürücünün yön girişi 

int DriverPUL =9; // Motor sürücünün döndürme sinyali girşi 

int ch1; //Alıcınan kanalından gelen bilgininin saklanması için değişken 

void setup() { 

  pinMode(chA, INPUT); 

  pinMode (DriverDIR, OUTPUT); 

  pinMode (DriverPUL, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

  ch1 = pulseIn (chA,HIGH); //CHA kanalını oku 

  if(ch1<=1600&&ch1>=1400){ 

analogWrite(DriverPUL,0);} // Motoru durdur 

  else if(ch1<1400){analogWrite(DriverPUL,128); digitalWrite(DriverDIR,LOW);} // Motoru 

sola döndür 

  else if(ch1>1600){analogWrite(DriverPUL,128); digitalWrite(DriverDIR,HIGH);} //Motoru 

sağa döndür 

} 
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Fren Sistemi 

 

 Fren sistemimiz dc lineer motor ve motorun 

sabitlendiği bir mekanik aksamdan oluşmaktadır, motor ve 

mekanik aksam aracın dış tarafından araca sabitlendiğinden 

piyasadaki diğer otonom araçlar gibi daha profesyonel bir 

görünümü vardır ve aynı şekilde diğer otonom araçlar gibi 

frene aracın içinden erişim vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Güvenlik Önlemleri 

 
Aracımızda güvenlik önlemleri Efficiency Challange şartnamesi uygun olarak alınmıştır, Buna 

ek aracımızda kullandığımız sensörler (Lidar, Kamera vs.) gerektiğinde AKÜ tarafından 

yazılımsal olarakda durdurlucakatır, Ayrıca BYS imiz tarafından algılanan kritik değerler 

sonucuda aracı durdurabilecektir. 

Fiziksel Acil Müdahele Sistemleri 

 

  Aracımızda bir adet önde sol kapı ile kaput arasında ve bir adet arkada sağ arka teker 

üstünde olmak üzere 2 adet acil stop butonu bulunmaktadır, Butonlar Efficency Challange 

yarışmasında verilen şemalara uygun olarak hazırlanmıştır. Butonlara basıldığında araç ani fren 

yapar ve aracın tüm gücünü keser. 

      Frenler; Aracımızda her tekerlekte hidrolik destekli tek pedal kontrollü disk fren sistemimiz 

mevcuttur. Frenlerimiz rampa testine uygun üretilmiş ve başarıyla testi geçmiştir. 

      Yangın; Aracımızda yangın durumuna karşı her türlü önlem alınmıştır. Araç koltuklarının 

altında şoför ve yolcuların rahatça erişebileceği yerlere 2 adet 1’er kiloluk kuru kimyevi toz 

bulunduran yangın söndürücü kitleri bulunmaktadır. 

 

Batarya Paketlenmesi 

 

Batarya paketimizin tasarımı aşağıdaki görsellerdeki gibidir. Batarya paketimizin iç 

yüzeyi yangına dayalı kestamit malzemesinden yapılmıştır, paketin orta kısmı ise çelik plakalar 

ile desteklenmiştir. Bu sayede paket çarğışmalara daha dayanıklı hale getirilmiştir. Son olarak 

dış kısmı ise su sıçraması, toz kaçması ve aleve dayanıklılık açısından karbon fiber ile 

kaplanmıştır. Batarya paketimiz acil bi durumda kolayca ulaşılabilmesi için aracımızın ön 

kısmına şasi üzerine cıvatalarla sabitlenmiştir. 

Şekil 32 : Otonom Fren Sistemi 
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Batarya Yönetim Sistemi 

 

Batarya yönetim sistemimiz ile de batarya paketi içinde oluşabilecek sorunlara yönelik 

bazı önlemler aldık. BYS ile sıcaklık sensörlerinin herhangi birinin kritik sıcaklık değerine 

ulaşarak alarm durumuna geçmesi durumunda aracın elektriğini kesmesini sağlıyoruz. Ayrıca 

kritik değere ulaşan akım değerleri görülürse BYS aracın elektriğini kesecektir. Bataryaların 

şarj-deşarj durumunda hücrelerin aşırı şarj veya deşarj olması durumu da BYS tarafından 

engellenmektedir. 

 

Uzaktan Müdahele Sistemi 

 

Aracımızın anahtar ile araç üzerine yerleştiğimiz röle kartımızı tetikliyor ve aracın durması, 

başlaması gibi komutları uygulamasını sağlıyoruz. Bu röle kartı durma ve başlatma 

komutlarında elektriksel olarak AKÜ ile motorlar arasındaki bağlantıyı aç kapa yaparak kontrolü 

sağlar. Uzaktan kumandamız Flysky FS-İ6 ile de aracı kontrol edebildiğmiz gibi acil bir 

durumdada bu kumanda üzerinden kapatabilmekteyiz. 

 

 

9. Simülasyon ve Test 

 
Simülasyonumuz için ubuntu 18.04 işletim sisteminde ROS Melodic kullandık. 

Simülasyon ortamı için gazebo programını kullandık ve simülasyon üzerindeki tabelaları 
tensorflow object-detection API kullanarak oluşturduğumuz modeller sayesinde tanıdık. 

 

Ubuntu 18.04 

 
Ubuntu Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Bu projede Ubuntu işletim sistemini 

kullanmamızın sebebi ubuntunun ROS programını desteklemesidir. 

 

Şekil 33 : Batarya Paketi 



3
0 

 

Robot Opearating System (ROS) 

 

 ROS robot yazılımı için işletim sistemi sağlayan bir yazılım iskeletidir. ROS robotları 

kontrol etmeyi sağlar. Robota takılan sensörlerden alınan veri ROS ile bilgisayara ulaşır, 

bilgisayarda işlenen veri robota bir görev olarak geri döner. Aradaki bu haberleşme sistemi ROS 

arayüzündeki topicler ve mesajlar yardımıyla yapılır, bu haberleşme sisteminin kolaylığı ve 

pratikliği ROS’u tercih etmemizdeki önemli bir nedendir. 

ROS’un birden fazla sürümü vardır, biz projemizde ROS melodic kullanmaktayız. 

 

Simülasyon üzerinde Otonom sürüşü sağlamak için iki farklı yazılım kullanıyoruz, 

bunlardan ilki kamera ve lidardan gelen verileri alıp, bu verileri yayınlamımızı sağlayan 

yazılımımız, diğeri ise yayınlanan verileri alıp, bu verilere göre aracı kontrol etmemizi sağlayan 

yazılımımız. Bu yazılımları python programını kullanarak yazıyoruz. Haberleşme için ROS 

kullandığımızdan sadece çok küçük değişiklikler yaparak simülasyondakii kodumuzu gerçek 

arabamıza uyarlayabildik. 

 

 

      
Şekil 34 : Tabela Tanıma 1 

 

Gazebo 

 

 Gazebo açık kaynaklı bir 3D robot simülatörüdür. 

Bir ve birden fazla robotun 3 boyutlu ortamda simüle 

edilebildiği bir programdır. Gazebo programına lidar ve 

kamera ekleyerek aracın otonom gidebilmesini sağladık, 

bu lidar ve kameranın araç ile haberleşmesini ROS ile 

gerçekleştirdik. Gerçek dünyada gürültüsüz veriye 

ulaşılması imkânsızdır. Bu sebepten dolayı simülasyon 

ortamının gerçek dünyadaki gibi gürültülü veri üretmesi 

sağlanarak ideal tasarımı gerçekleyebildik. 

 

 

 

 

 

Blender 

 

Blender, bir üç boyutlu modelleme ve canlandırma uygulamasıdır. Blender, 3D 

geliştirmenin hemen hemen her yönünü destekleyen ücretsiz ve açık kaynaklı bir 3D oluşturma 

programıdır. Güçlü modelleme yetenekleri ile, eksiksiz bir 3D oluşturma için sağlam doku 

oluşturma, donanım, animasyon, aydınlatma ve bir dizi başka araç ile birlikte gelir. Bu yazılım, 

statik modeller ve animasyon yapmak için kolay ve işlevseldir. 

Haritamızı blender programı üzerinden oluşturduk, yollarımız tamamlandıktan sonra 

görevlerin gerçekleştirilmesi için duba, levha ve trafik ışıklarını ekledik. Haritamızı 

tamamladıktan sonra arabamızın ve simülasyon için gerekli kodları yazdığımız ortam olan 

Gazeboya aktardık. 
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Aracımızın Simülasyonda otonom olarak gitmesi için önce kamera ve lidar verilerini alırız. Bu 

verileri aldıktan sonra verileri aldığımız başka bir yazılımda verilerin değerlerine göre aracı 

kontrol ederiz. Araç kontrolü yaparken ROS programının geometry_msgs.msgs dosyasının 

içinde bulunan twist fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyonla aracın açısal ve lineer hızını 

kontrol edebilmekteyiz. 

 

 

Twist fonksiyonunun kullanıldığı kod 

 

obje.linear.x = hiz 

    obje.angular.z = donus 

    pub.publish(obje) 

 

def durdur(): 

  

    rospy.loginfo("robot durduruldu!") 

    pub.publish(Twist()) 

 

if _name_ == '_main_': 

   

    rospy.init_node('otonom_uc',anonymous=True) 

     

    rospy.Subscriber('/mybot/laser/scan', LaserScan, lidar_data) 

     

    rospy.loginfo("Sonlandirmak icin: CTRL + C") 

    rospy.on_shutdown(durdur) 

 

    pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1) 

    obje = Twist() 
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Simülasyonumuzda elde ettiğimiz tabela tanımadaki başarıyı gerçek kameramız üzerinde 

de görebilmek için kodumuzu kullandığımız kameraya entegre ettik ve elimizdeki gerçek trafik 

levhaları üzerinde testler yaptık. Bu testler sonucunda da simülasyonda ki gibi yüksek eşleşme 

yüzdesi elde ettik. 
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Aracımızın Statik analizleri yapılmıştır, Sonuçlar aşağıdaki gibidir. 
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Aracımızın Kamerası ve lidarını aynı simülasyonda ki gibi çalıştırmayı başarabildik. 

 

Önümüzdeki hedefler arasında simülasyonda oluşturduğumuz kodu geliştimek için küçük 

parkurlar oluşturup aracımızı bu parkurlarda test etmek ve böylelikle gerçek ölçekli yapılan bu 

testlerde direksiyon hızı, araç hızı, nesne tanımadaki doğruluk gibi faktörleri analiz edip buna 

göre eklemeler yapmak, ultrasonik sensörden yararlanarak park etmek için bir algortima 

geliştirmek, eğer gerekli görülürse tabela tanıma için bir model daha eğitmek vardır. 

 

Aracın lidar sensörü ile geri kalan motor sistemleri ile nasıl çalıştığını görmek için bir test 

ortamı hazırladık ve aracımız simlasyon ortamında olduğu gibi duvarlara çarpmadan yolunda 

sürüşüne devam edebildi. 

 

Araç Test Sürüş 
https://drive.google.com/drive/folders/1IX7f7YhbN7WVqj4_qUTBV4aJlATmxxUP?usp=sharing 
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