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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaz aylarında yolculuk yaparken kimi zaman yüksek sıcaktan soğutucu klimaları 

açmışken, kara yollarında kar uyarısı ya da kaygan yol, gizli buzlanma uyarı tabelaları ile 

karşılaşırız. Bu, kafa karıştırıcı bir durum olarak karşımıza çıkar. Kış aylarında kara 

yollarında yolculuk yaparken ise hava sıcaklığı sıfırın altında olduğu durumlarda hız sınırı 

hiç değişmez. Hava sıcaklığı kaç olursa olsun hız sınırını hep aynıdır. Oysaki hava, 

sıcaklığın 0 
0
C’ nin altına düştüğü durumlarda, otobanlarda yolculuk etsek dahi, gizli 

buzlanmadan dolayı hızımızı 60 km/sa e kadar düşürmeliyiz. Her ne kadar yollarda kaygan 

yol ve gizli buzlanma tabelaları ayrı ayrı olsa da hızımızı düşürmemiz gerektiğini fark 

edemeyebiliriz. Çünkü hız tabelalarındaki hız sınırları aynıdır.Bazı araçlar için 90 ile 120 

km/sa de değişen hız tabelaları vardır. Oysaki bu hızlar gizli buzlanmanın olduğu 

durumlarda aracın kaymasına ve kaza ile sonuçlanmasına neden olabilir. Bizim yapmış 

olduğumuz bu projede bu soruna çözüm olarak hava sıcaklığının 0 
0
C’ nin  altına düştüğü 

durumlarda hız sınırını 60 km/ sa olarak gösterecek akıllı bir trafik tabelası tasarladık. 

Yazılımında Arduino kullandığımız bu trafik levhası, yaz kış karşımıza çıkan mevcut trafik 

levhalarının kullanımını geçersiz kılacaktır. Gizli buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek 

olası kazaları minimuma indirecektir. 

 

       

Hava sıcaklığının 0 
0
C nin üzerinde olduğu durumda hız tabelasının göstergesi. 
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      Hava sıcaklığının 0 
0
C nin altında olduğu durumda hız tabelasının göstergesi. 

 

 

PROJEMİZİN ÇALIŞMA SİSTEMİ: 

 

TABELA.mp4
 

 

 

SİSTEMİN ÇALIŞMASINDA KULLANILAN KODLAR: 

LCD İ2C.png

            

M. Son Hal.png

 

 

 

SİSTEMİN ÇALIŞMASINI GÖSTEREN VİDEO 

20200113_123041_001_001.mp4
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2. Problem/Sorun: 

Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu durumlarda bile kara yollarındaki mevcut hız 

sınırlarının aynı kalması. Ayrıca yaz aylarında karşımıza çıkan gizli buzlanma uyarı işareti, 

kaygan yol işareti gibi tabelaların sürücünün kafa karışıklığına neden olması. Aynı 

zamanda güvenilir ve geçerliliğini azalttığını düşünerek projemizi tasarladık. 

 

 

 
 

 

3. Çözüm  

Hava sıcaklığının 0 
0
C’ nin altına düştüğü durumlarda hızı 60 km/sa olarak gösteren akıllı 

hız tabelası ile daha güvenli yolculuk yapılabilecek, gizli buzlanma nedeniyle meydana 

gelebilecek kazaların önüne geçlebilecektir. Karayolunu kullanan sürücülerimiz daha 

güvenli seyahat edebileceklerdir. Hava sıcaklığının 0 
0
C’ nin üzerine çıktığı durumlarda 

zaman kaybına gerek olmadan sürücüler mevcut hız sınırına göre sürüş yapabileceklerdir. 

Tasarlamış olduğumuz hız tabelası havadaki sıcaklığı ölçen termometre sayesinde 

değişecektir. Hava sıcaklığının 0 
0
C’ nin altına düştüğü durumlarda hızı 60 km/sa olarak 

gösterecektir. Ayrıca gizli buzlanma yazısını da uyarı olarak gösterecektir. Hava sıcaklığı 0 

0
c’nin üzerine çıktığında ise  termometre ile bunu algılayarak hızı karayollarının uyguladığı 

mevcut hız sınırını gösterecektir. 

 

4. Yöntem 

Projemizi hayata geçirmek için önce küçük çaplı bir ilk örneğini yapmaya çalıştık.  Bunun 

için de Arduino’dan yararlandık. Kısaca belirtmek gerekirse Gizli Buzlanma, ani sıcaklık 

düşüşlerinde gerçekleşir ve genelde 0’C de meydana gelir. Bizim geliştirdiğimiz bu ilk örnek 

ise sıcaklığı ölçmede ve lcd ekranda bizlere sıcaklığı göstermektedir ve eğer uygun koşullar 

sağlanırsa (Sıcaklık 0’C’nin altına düşerse) ekranda bir uyarı belirmektedir. 
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Kullandığımız ürünler: 

Arduino Kartı, DHT22 Sıcaklık Ölçer, Lcd Ekran, 7 adet kablo 

Kullandığımız Kodlar: 

 

LCD İ2C.png M. Son Hal.png

 
 

Prototip’e ait Videolar: 

 

20200113_123041_001_001.mp4 TABELA.mp4
 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut uyarı trafik levhalarında hava sıcaklığı kaç olursa olsun hız, araç ve yol tipine göre 

sabittir. Bizim tasarladığımız hız trafik levhasında ise hava sıcaklığı 0 
0
C nin altına 

indiğinde yani gizli buzlanma durumu oluştuğunda, hız sınırını 60 km/sa olarak 

değiştirerek gösterecek. Böylece gizli buzlanma kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmiş 

olacaktır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin uygulanabilirliği son derece kolaydır ve farklı hava sıcaklıkları yaşayan tüm 

dünya ülkelerinde uygulanabilir. Mevcut trafik levhalarının sökülerek yerine bizim 

tasarladığımız sıcaklıkla değişen hız tabelalarının konulması gerekmektedir. 

Uygulamada her hangi bir risk yoktur. Tasarımımız diğer dünya ülkelerine pazarlanarak 

ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

TAHMİNİ MALİYET: 

          UNO R3 Clone : 55 TL 

          Breadboard : 10 TL 



6 

 

          Jumper Kablo : 7,5 TL 

          DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü: 40 TL 

          i2c LCD Ekran: 39 TL 

          12 V Güneş Paneli 150 mA - Solar Panel 110x110 mm : 95 TL 

          Prototip için kırtasiye giderleri: 75 TL 

        PROJE ZAMAN PLANLAMASI: 

              EYLÜL  EK

İM 

KASIM  ARALIK   OCAK ŞUBAT    

MART 

 NİSAN  MAYIS   HAZİRAN    

TEMMUZ 

İNSANLIK 

YARARINA 

YAPILAN 

PROJELERİN 

ARAŞTIRILIP 

İNCELENMESİ 

x x         x 

            

FİKİR 

ALIŞVERİŞİ VE 

BEYİN 

FIRTANISI 

YAPILMASI 

   x x       

TEKNOFEST 

YARIŞMALARI

NIN 

İNCELENİP 

ARAŞTIRILMA

SI 

 x x x        

PROJENİN     x x      
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YAPIMI İÇİN 

GEREKLİ 

MATERYALLE

RİN TESBİTİ. 

TASARIMIN 

BELİRLENİP 

YAPIMI 

       x x x  

        

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Karayollarını kullanan tüm sürücüler, Emniyet Genel Müdürlüğü 

 

 

9. Riskler 

    Projemiz herhangi bir risk içermemektedir. 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/robotik/index.html 

 
 

 


