
 

 

1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
OTOMOTİV-GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÇAĞRI DUYURUSU 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-OTO-GOMS-2015-2 

 

2. Çağrı Başlığı 

Elektronik Kontrol Ünitelerinin Geliştirilmesi 

 
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Çağrının Gerekçesi: 

Uluslararası otomotiv sektöründe, enerjiyi daha etkin kullanan çevreci çözümlerin yaygınlaşması 

dolayısıyla ulusal rekabetçi çözümlerin üretilmesi. 

 

Çağrının Amaçları: 

Otomotiv sektöründe rekabetçi, düşük emisyonlu ulaşım alt yapısını destekleyecek araçlarda yer alan 

elektronik kontrol üniteleri için özgün değerli Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Konvansiyonel, hibrit veya elektrikli araçlarda yakıt/güç yönetimi ve aktarımını, araç içi konfor 

özelliklerini veya Sürücü-Araç etkileşimlerini düzenleyen elektronik kontrol ünitelerinin donanım 

ve/veya yazılımlarının geliştirilmesi. 

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:  

 İçten Yanmalı Motor Kontrol Ünitesi: Motor yönetimini sağlayan sensör verilerinin işlenmesi ve 

motor alt sistemlerinin araç teknik tasarım kriterlerine (enerji verimliliği, performans, maliyet 

vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarına (emisyon, güvenlik, emniyet, dayanaklılık 

vb.) uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayan elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü 

yazılımlar; emisyon standartlarını sağlamak veya enerji verimliliğini arttırmak için kullanılan 

emisyon indirgeme ve ısıl geri kazanım sistemlerini yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya 

gömülü yazılımlar 

 Güç Aktarma Organları Kontrol Ünitesi: Otomatik (AT, AMT, CVT, EVT vb.) güç aktarma 

organlarını, araç teknik tasarım kriterlerini (sürüş konforu, enerji verimliliği, performans, 

maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarını (güvenlik, emniyet, dayanaklılık vb.) 

sağlayarak yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar 

 Merkezi Araç Kontrol Ünitesi: Bir aracın üstyapısına ait elektronik alt sistemlerin (gövde 

elektroniği) yönetim ve denetimini sağlayan ve sürücü konforuna yönelik özellikleri destekleyen 

elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar 

 Araç Bilgilendirme ve Eğlence (Infotainment) Sistemi Kontrol Ünitesi: Sürücü ile araç 



 

 

sistemlerinin görsel veya işitsel etkileşimlerini sağlayan gösterge paneli ve benzeri sistemlerin 

yönetiminden sorumlu elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar 

 Motor Sürücüler, DC-DC çeviriciler, süperkapasitörlü çift yönlü DC-DC çevirici için gömülü 

sistemler 

 Gömülü yazılım ve/veya donanımın kalite kriterlerine uygunluğu sağlamak için komponent veya 

sistem seviyesinde doğrulama uygulamaları 

İçten Yanmalı Motor Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler: 

 İçten yanmalı motorlarda (İYM), motor yönetimini sağlayan sensör verilerinin işlenmesi ve 

motor alt sistemlerinin araç teknik tasarım kriterlerine (enerji verimliliği, performans, maliyet 

vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarına (emisyon, güvenlik, emniyet, dayanaklılık 

vb.) uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayan elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü 

yazılımlar 

 Donanım tasarımları için modern bir İYM kontrol ünitesinin teknik özellikleri referans alınabilir: 

32-bit (>100 MHz) mikrokontrolcü;  >4 MB flash bellek; >200 KB RAM; farklı elektriksel 

karakteristiklere sahip giriş/çıkış (I/O) sinyalleri için destek (50-200 I/O); 10-12 bit analog sensör 

girişleri; dijital, endüktif, hall-effect sensör girişleri; yüksek güç kapasiteli çıkışlar (enjektörler, 

bujiler, elektrikli ısıtıcılar vb); H-bridge sürücüler (valf motorları vb.); özel motor sensörleri için 

destek (hava debisi sensörü, oksijen sensörü, vuruntu sensörü vb.); otomotiv standartlarını 

(OSEK vb.) karşılayan gerçek zamanlı işletim sistemi; 2 veya daha fazla CAN transceiver; LIN, 

SENT veya Flexray gibi araç içi iletişim protokolleri için opsiyonel destek; standart diagnostik 

protokolleri için destek (ISO 15765 vb); CAN Calibration Protocol (CCP) desteği; izinsiz ECU 

programlamaya karşı koruma; -40 °C ve 125 °C arası ortam sıcaklığında çalışabilme;  düşük 

enerji tüketimi; > 10.000 saat çalışma ömrü; titreşim dayanımı; EMI/EMC standartlarına 

uygunluk 

 İçten yanmalı motorlarda emisyon standartlarını sağlamak veya enerji verimliliğini arttırmak 

için kullanılan emisyon indirgeme ve ısıl geri kazanım sistemlerini yöneten elektronik kontrol 

üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar 

Güç Aktarma Organları Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler: 

 Konvansiyonel veya hibrit-elektrikli araçlarda kullanılan otomatik (AT, AMT, CVT, EVT vb.) güç 

aktarma organlarını, araç teknik tasarım kriterlerini (sürüş konforu, enerji verimliliği, 

performans, maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarını (güvenlik, emniyet, 

dayanaklılık vb.) sağlayarak yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar 

Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici 

tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans 

olarak kullanılabilir. 

Merkezi Araç Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler: 

 Bir aracın üstyapısına ait elektronik alt sistemlerin (gövde elektroniği) yönetim ve denetimini 

sağlayan ve sürücü konforuna yönelik özellikleri destekleyen elektronik kontrol üniteleri 

ve/veya gömülü yazılımlar 



 

 

Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici 

tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans 

olarak kullanılabilir. 

Araç Bilgilendirme ve Eğlence (“Infotainment”) Sistemi Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve 

Metrikler: 

 Sürücü ile araç sistemlerinin görsel veya işitsel etkileşimlerini sağlayan gösterge paneli ve 

benzeri sistemlerin yönetiminden sorumlu elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü 

yazılımlar 

 Aracın CAN hattı üzerinde yayınlanan standart sensör verileri, hata kodları vb. bilgilerin 

okunması ve gösterge paneli üzerinden algılanan sürücü komutlarının araç içi kontrol ağında 

yayınlanması 

 Topografik harita bilgisi, aracın küresel konumu ve rotası gibi bilgilerin gösterge panelinde 

yayınlanması 

 Araç içindeki çeşitli görsel ve işitsel medya araçlarına ait bilgilerin (işitsel eğlence sistemleri, 

kamera benzeri görsel uyarı sistemleri vb.) sürücü etkileşim paneline gönderilmesi 

 Bluetooth vb. haberleşme protokolleri ile araç içinde bulunan dış kaynaklı elektronik cihazlarla 

veri alışverişi sağlama 

 Farklı kaynaklardan sürücüye sağlanan bilgi ve uyarıları (ekonomik sürüş değerlendirme sistemi, 

çarpma uyarı sistemi vb.) sürücü etkileşim paneline yayınlama 

Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici 

tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans 

olarak kullanılabilir. 

Süperkapasitörlü Çift Yönlü DC-DC Çevirici için Gömülü Sistemlere Dair Teknik Özellikler ve Metrikler: 

 İlgili EMI/EMC standartlarına uygunluk 

 Süperkapasitör grubunun gerilim ve akım değerinin ölçülmesi 

 Hücreler arası pasif veya aktif dengeleme 

 Süperkapasitör SOH durumunun gözlemlenmesi ve yönetilmesi 

 Haberleşme protokolü CAN olacaktır. 

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir: 

 Kontrol yönteminin tasarımı, benzetim ortamında test edilmesi ve geliştirilmesi  

 (Beklenen Çıktı: Tamamlanmış benzetim sonuçları) 

 Prototipin üretilmesi ve en az 100 adet seri bağlı hücreli batarya grubu ile yük test düzeneğinde 

denenmesi 

 (Beklenen Çıktı: Nihai ürün özelliklerini sağlamaya uygun prototip kontrol devresi) 

 Prototip iyileştirme çalışmaları: Uyumluluk testlerinin tamamlanması 

 (Beklenen Çıktı: Son Prototip; tasarım doğrulama sonuç raporu) 



 

 

 

Diğer Hususlar:   

 Motorun tüm çalışma rejimlerine hitap eden matematiksel / simülasyon modelinin çıkarılması. 

 Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık veya hizmet alımı 

koşulu aranacaktır. 

 

 

5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 20 Ekim 2015 

Çağrı Kapanış Tarihi 21 Aralık 2015 

Ön Kayıt Son Tarih* 14 Aralık 2015 Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 12 Kasım 2015 - 21 Aralık 2015 Saat 17:30 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a 

sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin 
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje 
başvurusu yapamayacaktır. 

 

6.  Çağrıya Özel Şartlar 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 10.000.000 TL 

İşbirliği yapısı          : Kısıt yok 

Diğer hususlar          : Kısıt Yok 

 

7.  İrtibat Noktası 

Çağrı Sorumlusu Süleyman BİÇER 
0 312 468 5300/3409 

suleyman.bicer@tubitak.gov.tr 

1511 Program Sorumlusu Halil Emre POLAT 
0 312 468 5300/2580 

halil.polat@tubitak.gov.tr 

Ön Kayıt Sorumluları 

Fatih M. ŞAHİN 
 
 

Begüm BAŞAR 

0 312 468 5300/1033 
fatih.sahin@tubitak.gov.tr 

 
0 312 468 5300/1408 

begum.basar@tubitak.gov.tr 

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511 
E-mail: 1511@tubitak.gov.tr 

 

8.  İlgili Belgeler 

 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları 

 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02) 

http://www.tubitak.gov.tr/1511
mailto:1511@tubitak.gov.tr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p


 

 

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 

Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen 

hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir. 


