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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yol aydınlatmasının amacı, geceleyin yolda güvenli, çabuk ve rahat hareket etmeyi 

mümkün kılmaktır. Bunun için iyi görme koşullarının sağlanması gerekir. Ancak iyi görme 

koşullarının sağlandığı bir yol aydınlatmasının kalitesinin iyi olduğu söylenebilir. İyi bir 

yol aydınlatması toplam trafik hacminde yolların, kavşakların, tehlikeli yerlerin ve 

engellerin kolay ve zamanında algılanmasına ve trafiğin güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde 

ilerlemesine imkan verir(1). Araştırmalara göre uygun ve yeterli yol aydınlatması bulunan 

yollarda trafik kazalarında en az % 30 oranında azalma tespit edilmiştir. Aydınlatma, rahat 

görünüm sağladığı için karanlıkta oluşan kazaların sayısını ve şiddetini önemli ölçüde 

azaltmaktadır(2). Otoyolların ışıklandırılması konusu kazaların önlenmesi ve sürücülerin 

rahat bir yolculuk yaşayabilmesi açısından çok önemlidir. Ancak ülkemizde şehirlerarası 

yollarda yeterli aydınlatma yoktur. Bu durumun başlıca sebebi elektrik enerjisinin 

ihtiyaçlar doğrultusunda etkin kullanılmaya çalışılmasıdır. Türkiye, enerji talebi artışında 

Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır. Ne yazık ki var olan enerji kaynakları Türkiye’nin 

artan enerji ihtiyacını karşılayamamaktadır. Türkiye doğal gazda %98, petrolde %92, 

kömürde ise %50, yani toplamda %72 oranında dışa bağımlıdır. Enerji ithalatçısı ve bu 

alanda dışa bağımlı Türkiye gibi ülkeler için enerji bağımlılığından kurtulmak, ekonomik 

bağımsızlığa ulaşabilmek açısından oldukça önem taşımaktadır(3). Daha fazla otoyol 

aydınlatması demek daha fazla enerji ihtiyacı ve enerji ithalatı anlamına gelmektedir. 

“Ülkemizde neden daha fazla otoyol aydınlatılamamaktadır?” Sorusu ile başladığımız 

projemize, “Enerji ithal etmeden daha fazla otoyol aydınlatılabilir mi?” Sorusu ile devam 

edildi.  Böylece otoyollarda motorlu taşıtların oluşturduğu rüzgardan elektrik enerjisi 

üretilebileceğini ve üretilen bu enerjinin otoyol aydınlatmasında kullanılabileceğini 

düşündük.  Ayrıca “Otoyollarda araç geçmediğinde aydınlatma lambalarının sürekli açık 

kalmasını önleyebilir miyiz?”  sorusuna cevap olarak da lambaları araç geçmediğinde 

sönen araç geçtiğinde yanan bir sistem tasarladık. Böylece lambalar sürekli yanmadığından 

elektrik enerjisi de tasarruflu bir şekilde kullanılabilecektir. Yaptığımız araştırmalarda 

“Güneş ve dünya var olduğu sürece var olacak rüzgâr enerjisinden yararlanmak için başka 

bir enerji şekline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için rüzgâr türbinlerinden 

faydalanılmaktadır. Rüzgâr türbinleri, rüzgârın kinetik enerjisinden elektrik enerjisi 

üretmek amacıyla kullanılmaktadır(4)” bilgisine ulaştık. Rüzgar türbinlerinin yatay ve 

dikey olmak üzere iki çeşidi vardır. Projemizde saatte 1kw elektrik üretebilecek bir dikey 

eksenli rüzgar türbini tercih edilmiştir(5). 100 W led sokak lambası(6) kullanılarak 10 adet 

lambanın, 1 saatlik elektrik enerjisi, 1 adet 1 kwh’ lık dikey eksenli rüzgar türbininden 

sağlanabilir. Projemizde yoldan geçen araçları tespit etmek için cisim sensörleri 

kullanılacaktır. Böylece yoldan geçen araçlar tespit edilerek, sadece araç geçişlerinde 

lambaların yanması sağlanacaktır. Sadece araç geçişlerinde lambaların yanması ile elektrik 

tasarrufu da sağlanmış olacaktır. Projemiz için geliştirdiğimiz modelde arduino mega 

mikrodenetleyici tarafından kontrol edilen, rüzgar enerjisi depolama sistemini temsilen bir 

adet dc motorlu rüzgar türbini, L298N motor sürücüsü, HCSR04 mesafe sensörü, şarj 
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durumunu göstermek için LCD panel ve aydınlatma sistemi için ldr fotodiyot, mz80 cisim 

sensörü, aydınlatma lambalarını temsilen 3 adet led kullanılmıştır. 

 
Şekil-1 

2. Problem/Sorun: 

➢ Otoyollarda aydınlatmanın yetersiz kalması sonucu yaşanan kazalar : 

Hava karardıktan sonra, yani gündüze oranla trafik yoğunluğu yarı yarıya azalmasına 

rağmen, yeterince aydınlatılmamış yollarda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kaza 

sayısında üç kat artış olmaktadır. Yani yol aydınlatmaları ile sağlanan esas fayda; can 

güvenliğidir. Elbette kaza sayısını azaltarak, oluşabilecek hasarların önlenmesi de maddi 

açıdan ikinci kazancımız olacaktır. (7) 

➢ Otoyollarda araç geçmediğinde dahi enerji israfı yaratacak şekilde yanan lambalar 

Yöntem kısmında ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz hesaplamalara göre tasarladığımız 

tasarruflu sistem uygulandığında, bir türbinden elde edilen elektrik ile aydınlatılacak 

lambalardan 188 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmış olacaktır..  

 

3. Çözüm  

Proje  mühendislik tasarım süreci kullanarak gerçekleştirilmiştir. Projemize şehirler arası 

yollardan geçen taşıtların oluşturduğu rüzgar enerjisini depolayıp, depoladığımız enerjiyi 

yine otoyolların tamamının aydınlatmasında tasarruflu bir şekilde kullanabilir miyiz? 

sorusu sorularak başlanmıştır. İlk olarak şehirler arası yollardan geçen araçların 

oluşturduğu rüzgardan elektrik elde edilip edilemeyeceği ve bu elektriğin ne ile elde 

edilebileceği araştırılmıştır. Araçların oluşturduğu rüzgar ile elektrik enerjisi üretilebileceği 

ve bu enerjinin dikey eksenli rüzgar türbini ile depolanabileceği tespit edilmiştir. Her bir 

türbinden saatte 1kwh(saatte 1  kilowatt) elektrik elde edilebileceği bilgisine ulaşılmıştır. 

Modelimizde aydınlatma akşamları olacağı ve sadece araç geçtiğinde otomatik olarak 

yanacağı araç geçmediğinde ise aydınlatma kapalı olacağı için günde en az 5 kwh(tahmini 

değer) elektrik depolayabilecek bir dikey eksenli rüzgar türbinin 100 watt’ lık led 

aydınlatma lambalarından 5 tanesini tasarruf olmasa dahi 10 saat boyunca çalıştırabileceği 

hesaplanmıştır. Sistemimizin nasıl çalışacağını anlatabilmek için arduino mega 

mikrodenetleyici kodlanarak kontrol edilen bir elektronik düzeneğin bulunduğu şekil-1’ de 

görülen bir otoyol maketi hazırlanmıştır.  

 

Maket üzerinde kullanılan tüm elektronik malzemeler arduino mega mikrodenetleyici ile 

kontrol edilmektedir. Arduio mega mikrodenetleyici üzerine takılan elektronik bileşenleri 

kodlama ile kontrol edebildiğimiz beyin görevi gören bir kontrol kartıdır. Arduino mega 
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tarafıdan kontrol edilen dikey eksenli rüzgar türbini 6v Dc motor ve bir adet pervane 

kullanılarak yapılmıştır. Bu motor geliş gidiş yolların ortasına yerleştirilmiştir. 

Modelimizde HCSR04 mesafe sensörü ile yoldan geçtiği tespit edilen taşıt olursa, dc motor 

3 saniye çalıştırılıp, aracın oluşturduğu rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi 

temsili olarak gösterilmektedir. Taşıt algılandıktan sonra LCD panelde “Şarj Oluyor” 

mesajı verilmektedir. HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü ses dalgaları gönderip dalgalar 

bir engele çarpıp geri geldiğinde geçen süre 2’ ye bölünerek ortam sıcaklığına da bağlı 

olarak mesafe ölçebilen bir elektronik devre elemanıdır. Modelde rüzgar enerjisinin 

depolanma aşamasının gösterildiği bölüm bu şekildedir . 

 

Modelin aydınlatma kısmı ise lambaları temsilen yerleştirilen ledler ile gösterilmiştir. 

Tasarruflu şekilde aydınlatma sağlayacak sistem yine arduino mega mikrodenetleyici 

kodlanarak kontrol edilmektedir. Ledlerin yanması için 2 şartın sağlanması gerekmektedir. 

Birincisi akşam olması diğeri ise MZ80 cisim sensörü ile geçen araçların tespit edilmesidir. 

MZ80 cisim algılama sensörü 0 ile 80 cm arası uzaklıklardaki cisimleri çok hızlı bir şekilde 

algılama kabiliyetine sahiptir. Geçen araçlar bu sensör ile tespit edilip eğer akşam olmuşsa 

ledler 10 saniye yanıp sönecektir. Bu sırada lcd panelde “Sistem Devrede” mesajı 

yazacaktır. Modelimizde akşam olup olmadığını anlayabilmek amacıyla ldr foto diyot 

kullanılmıştır. Ldr foto diyot üzerine düşen ışıkla direnci ters orantılı olarak değişen ve bu 

değişim arduino mega ile kodlanarak tespit edilerek gündüz ve gece için yapmak 

istediklerimizi otomatikleştirmeye yarayan bir devre elemanıdır. Şekil-2’ de akşam taşıt 

geçtiğinde yanan otoyol lambaları model üzerinde görülmektedir. 

 

 
Şekil-2 

 

4. Yöntem 

Yaşadığımız ilde bulunan bir otoyolda saat 20:00’ de bir gözlem yapılmıştır. Bu gözlem 

sonucunda yoldan ortalama 4 dakika da bir araç geçtiği görülmüştür. Bu sürenin ilerleyen 

saatlerde daha da uzayacağı düşünüldüğünde hesaplamalar için ortalama 5 dakika referans 

alınmıştır. Yaptığımız incelemede aydınlatma lambalarının yaklaşık 30 metre aralıklarla 

yerleştirildiği görülmüştür. Araçlar sensörle tespit edildiğinde yol aydınlatması için 6 adet 

aydınlatma lambasının yanması gerektiğine karar verilmiştir. Böylece 30 m * 6 = 180 metrelik 

alanın aydınlatılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.  

6 tane lambanın ne kadar süre yanması gerektiğinin hesaplanabilmesi için araç hızı olarak 

saatte ortalama 100 km hız referans olarak alınmıştır. Yaptığımız hesaplamalara göre 100 km 

hızındaki bir araç 180 metre mesafeyi 3600sn*180m=100000m*x denkleminden x’ yani 

araçların 180 metreyi kaç saniyede geçtikleri değeri, 6.5 saniye olarak bulunmuştur. Yani bir 

taşıt geçerken 6 adet otoyol lambası en az 6.5 saniye aydınlatma sağlayacak şekilde 

yanmalıdır. Projemizde araç geçerken lambaların açık kalma süresinin hesaplamalarımızda 10 

saniye olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece araç geçtikten sonra bir süre daha 

aracın  geçtiği yol aydınlık olarak kalacaktır. Böylece 6 adet lamba araç geçme ortalaması 
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olarak kabul ettiğimiz 5 dakikada bir 10 saniye yanacak ve daha sonra sönecektir.  

Bir adet 100 watt’ lık otoyol lambası 60 dakikada 100 watt elektrik enerjisi harcamaktadır. 

Yani 3600 saniyede 100 watt harcamakta 1 saniyede ise 100/3600=0,027 watt elektik harcar. 

Projede olduğu gibi 10 saniye açık kalan bir otoyol lambası 10*0,027= 0.27 yani yaklaşık 0.3 

watt enerji harcar. 6 tane aynı anda yanacak lamba 10 saniyede, 6*0,3=1,8 watt elektrik 

harcayacaktır. Akşam devreye girecek sistemde 6 adet lamba 5 dakika da bir 10 saniye 

yanarsa 1 saatte yaklaşık 60/5 yani 12 kere yanacaktır. Bir saat’ te 12 kere 12*1,8 = 21,6 watt 

elektrik enerjisi harcayacaktır. Sistemimizin akşam 6’ dan sabah 6’ ya günde 12 saat 

çalıştığını düşünürsek 6 adet lamba 12*21,6=259,2 watt elektrik enerjisi harcayacaktır. 

Projemizde kullanılacak bir dikey eksenli rüzgar türbini saatte 1000 watt elektrik üretme 

potansiyeline sahiptir. Günde  en az 7000 watt elektrik enerjisi üretebileceğini düşündüğümüz 

türbin, 7000/259,2=27 sonucuna göre 27 adet 6 lı lambaya yetecek elektrik enerjisini 

üretebilecektir. Buna göre 27*6=162 lambanın günlük elektrik enerjisinin bir adet rüzgar 

türbininden sağlanabileceği sonucunu çıkmaktadır.  

Şimdi sistemimiz uygulandığında yapılacak tasarrufu görmemizi sağlayacak 

hesaplamalarımızı yapacağımız bölümü inceleyeceksiniz.100 wattlık bir otoyol lambası 12 

saat boyunca sürekli çalışsa ne kadar elektrik enerjisi harcayacaktır? 12*100= 1200 watt. 162 

lamba ise 162*1200= 194400 watt yani yaklaşık 195 kw elektrik enerjisi harcayacaktır.  

Sonuç olarak tasarladığımız tasarruflu sistem uygulandığında, bir türbinden elde edilen 

elektrik ile aydınlatılacak lambalardan 195-7=188 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmış 

olacaktır. .  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız literatür taramasında projemize benzer başka bir proje veya sisteme rastlamadık. 

Amerika’ da Arizona Üniversitesi öğrencileri tarafından otoyollardaki araçların rüzgarından 

elektrik enerjisi üretebilen yatay eksenli bir rüzgar türbini tasarladıklarını gördük(8). Bu türbin 

projesi rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirebilecek yatay eksenli bir türbin tasarımını 

içermektedir. Bizim projemiz ise daha bütünsel bir sistem tasarımı içermektedir. Bizim 

projemizde rüzgar türbini sistemin bir parçasıdır. Ayrıca biz projemizde dikey eksenli bir 

rüzgar türbini kullanmaktayız.  Yine İTÜ Çekirdek Bünyesinde Hazırlanan “Solar Panel 

Destekli Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri Projesi”(9) isimli bir projede metrobüs güzergahına 

rüzgar türbini yerleştirilerek evlerin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanan bir projeyle 

karşılaştık. Bizim projemizde yapmak istediğimiz bu projedekinden farklı olarak otoyol 

aydınlatması için taşıtların rüzgarlarından faydalanmak ve depoladığımız elektriği de taşıt 

algılandığında harcayacak bir model tasarlamaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz Dikey eksenli rüzgar türbini, şarj kontrol ünitesi, inverter ve akü kullanılarak 

uygulanabilir bir sistem tasarımı içermektedir. Dikey eksenli rüzgar türbini ile elde edilecek 

elektrik inverter ile kullanılabilecek elektriğe çevrilecek, şaraj kontrol ünitesi yardımı ile 

akülerde depolanarak aydınlatma lambalarının enerjisi elde edilmiş olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Şekil-3’ de projemiz uygulandığında oluşacak toplam maliyet ve şekil-4’ de iş zaman 

çizelgesini gösterilmiştir. 

 



6 

 

 

1000 Watt Dikey Eksenli Rüzgar Türbini 420 $ * 7,8 = 3276 TL 

Şarj Kontrol Ünitesi 177 $ * 7,8 = 1380 TL 

İnverter 1132 TL 

Akü 189 $ * 7,8 = 1474 TL 

Arduino Mega Mikrodenetleyici 91 TL 

MZ80 Cisim Sensörü 26 TL 

Toplam :  7262 TL 

Şekil-3 

 
  Ekim  Ekim -Kasım Kasım Aralık Ocak - Şubat 

Şekil-4 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi şehirlerarası gece yolculuğu yapacak tüm araç sürücüleridir. 

 

9. Riskler 

Risk  Riskin  

Olma  

İhtimali  

Risk  

Seviye

si  

Önleme/ Uyarı /Çözüm  Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma İhtimali  

Risk  

Seviyesi  

Araçları tespit edecek 

sensör arızalarından 

dolayı lambalar 

yanmayabilir 

Mümkün Orta Sistemi oluşturan bütün 

parçaların durumunun 

kontrol edilebildiği bir 

kontrol merkezi 

sayesinde, tespit 

edilecek problemler 

hızla düzeltilebilir.  

Olasılık dışı Düşük 

Araçların sürekli 

kullandığı bir yol bir 

süre sonra daha az 

kullanılabileceği için 

yeterli elektrik 

depolanmayabilir. 

Olası Orta Sistem öncelikle sık 

kullanılan güzergahlar 

da uygulanmalıdır.  

Olasılık dışı Düşük 
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