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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Trafikte öncelik üstünlüğü olan araçların trafikte beklememesi ve zaman kazanması için
istenilen araca NRF24L01 (iletici) takılarak trafik lambalarında bu ileticiden sinyal aldığı
anda trafik lambasına takılan Arduino nano ve Arduino uno ile aciliyet arz eden araç için
geldiği yön kırmızı ışık ise öncelik vermesi için yeşile dönmesini sağlayacak ve diğer
yöndeki trafik ışıklarını kırmızıya döndürecek. Böylece araç tıkanıklığı açılacak ve
amacımız olan geçiş önceliği olan aracımız güvenli bir şekilde ışıklardan geçiş yapacaktır.
Tasarlanan buluş ile trafikte, karayollarında öncelik arz eden araçlara öncelik verilecektir.
Yaralı ve acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardım yapılması için kullanılan
cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlara öncelik
verilmiş olacaktır.

Resim-1

Resim-2
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2. Problem/Sorun:

 Aciliyet arz eden araçlar trafik ışıklarında bekledikleri ya da geçiş önceliği istedikleri için
trafiğin sıkışmasına ve birçok trafik kazasına neden olmaktadır. Öncelik arz eden araçlara
trafikte öncelik verilmemesi trafikteki bu karışıklığın gün geçtikçe artmasına ve ölümlere
neden olmaktadır.
 

3. Çözüm

 Aciliyet arz eden araçların trafik ışıklarında beklemek zorunda kalmaması için trafik
ışıklarına ve araca takılacak iletici cihazı (NRF24L01) ile 25 metre uzaklığında trafik
ışıklarına sinyal gönderilecektir ve alıcılarımız Ardunio nano ve Ardunio uno bu sinyali
alacaktır. Aracın geçeceği yoldaki ışık kırmızı ise yeşile dönecek, diğer yollardaki ışıklar
ise yeşilden kırmızıya dönecek ve böylece kazalar önlenecektir.
 

4. Yöntem

Projenin ilk aşamalarında konuyu belirlerken araştırma soruları incelenmiş, dikkate alınmış
ve literatür taraması yapılmıştır. Bu yönde problem belirlenmiş olup çözüm bulmak için de
öncelikle konuyla ilgili mevcut bilgiler araştırılmıştır. Bilimsel proje hazırlama
basamaklarına dikkat edilerek ilerlenmiştir. Veriler toplanıp analiz edilmiştir. Yazılı, sözlü
ve görsel materyaller araştırılarak incelenmiştir. Göz atılan bazı örnekler içinde Dergi
Park'ta bazı makaleler, broşür, internet, fotoğraf, resim, afiş gibi materyaller kaynak olarak
kullanılmıştır. Bulunan bulgular yorumlanmış ve sorunun çözümü için prototip tasarısı
elektronik uzmanlığı olan kişilerle görüşülerek düşünülmüştür. Buna yönelik düşünülen
iletici cihazı ve alıcıların proje için kullanılacak en uygun ve en yenilikçi aletler olduğuna
kanaat getirilmiştir.

Şekil - 1



4

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

 Projemizle kurgulayacağımız “Trafik Işığı Yönetim Sistemi” ile birlikte Karayolları Genel
Müdürlüğü’ne sunacağımız raporla günlük hayatta kullanılması için alternatif çözüm
önerisi sunmuş olacağız.
 Bu projeye benzer daha önce bulunan çözümlerde ise trafik ışıklarında radyo frekansı
kullanılarak geçiş üstünlüğü sağlanması düşünülmüş fakat radyo frekanslarının karıştığı
görülmüştür. Bu projede ise Arduino nano ve Arduino uno sayesinde böyle bir sorun
yaşanmayacaktır ve geçiş üstünlüğü olan araç ışıklara 25 metre mesafe kaldığında iletici ile
algılanacaktır.

6. Uygulanabilirlik

 Karayolları Genel Müdürlüğü’ne sunacağımız "Trafik Işığı Yönetim Sistemi" ile proje
hayata geçirilecektir. Planlanan malzemeler ve tasarlanan prototip bunun öncülü olacaktır.
Sistem trafikte denendikten ve memnuniyet kazandıktan sonra ticari ürün olma aşamasına
geçebilecektir. Sistemin karayollarında kullanımının artması insanların kötü durumlardan
kurtulma oranını yükseltecektir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

 Projemizde; faaliyet ve kaynak planlaması sonucunda hedeflenen amacın gerçekleşmesi ve
sürdürebilirliğinin sağlanması için projede planlanmış faaliyetler yerine getirilirken yer,
zaman, kaynak ve kalite uyumunu göz önünde bulundurmaya dikkat ettik. Hedeflenen
amaca ulaşmak için projenin temel öğeleri üzerindeki risklerin neler olabileceğini ekiple
konuştuk. Bu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için de proje faaliyetlerini sonuç odaklı
planlanmaya özen gösterdik.
 Proje ürünümüzün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman çizelgesi ve
kullanılacak malzeme listesi hazırladık. Bunun için piyasa araştırması yapıp benzer üretim
firmaları ile en uygun malzeme ve temini konusunda görüştük.

 
 Prototip için maliyet özeti:
 NRF24L01 2.4 GHz Wireless Modül (2 adet – 17 TL)
 Arduino Uno R3 SMD CH340 Chip (1 adet – 32 TL)
 Arduino Nano (1 adet – 224 TL)
 Led Işık (12 adet – 2 TL)
 Modül Ambulans (1 adet – 30 TL)
 Akü (4 adet – 180 TL)
 Prototip için kırtasiye giderleri (Yaklaşık 20 TL)
 TOPLAM: 505 TL
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AYLAR

Yapılacaklar Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Proje fikrinin
oluşturu-lup ön
başvuru yapılma-sı

X

Ön değerlendirme
raporunun
hazırlanması için
literatür
taramasının
yapılması

X

Proje malzeme ve
fiyat listesi
oluşturulması

X X

Ön değerlendirme
raporuna göre saha
incelemesinin
yapılması
geçirilmesi ve
eksiklerin
tamamlanması

X X

Proje takviminin
hazırlanması.

X

Detay raporunun
hazırlanması

X X

Prototip
oluşturulması

X

Detay raporu
sonuçlarına göre
planlama

X X

Teknofest X

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Projemizin hedef kitlesi Mersin ilinde karayollarını kullanan araç ve geçiş üstünlüğü olan
araç şoförleridir. Böylelikle proje ürünü ile karada ulaşımı sağlanan her türlü ambulans,
itfaiye vb. araçlar ile bu araçlar sayesinde hizmet alan hastalar, yaralılar ve durumu aciliyet
arz eden insanlar  bu projenin faydalanıcısı olacaktır.

9. Riskler
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Oluşabilecek riskler:

-Ürün performansında düşüklük

-Kullanılan  alıcıların solunum yolunu etkileyebilecek zararları

-Kullanılan iletici ve alıcıların güncellenmemesi.
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