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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1.1. Giriş 

Tünellerin  giriş ve çıkış noktalarında  gözün ışığa adaptasyon süresinden dolayı yaşanan geçici 

körlük sebebiyle trafik kazaları olmaktadır. Tünel giriş ve çıkış noktalarında yavaş ilerleyen, 

arızalanarak duran araçları ve keskin virajları sürücüler geç algıladıklarından kaza 

geçirebilmektedirler.  

Tünellerde özellikle gündüz aydınlatması, adaptasyon sorunu sebebiyle daha özel 

gerekliliklere sahiptir. Tünel içerisindeki düşük aydınlatma seviyeleri, güneş ışığına uzun süre 

maruz kalmış sürücünün, tünel girişinde körlük yaşamasına sebep olmaktadır.  

1.2.Tünellerde Aydınlatma Nasıl Yapılır? 

Tünel aydınlatması beş bölgeye ayrılır bunlar; erişim bölgesi, eşik bölgesi, geçiş 

bölgesi, içbölge ve çıkış bölgesidir. (Yılmaz, 1995). 

 
Şekil 1.Tünel Aydınlatma Bölgeleri 

Erişim bölgesi tünelin içinde yer almaz. Bu alan yoldan tünelin girişine kadar olan 

bölgeyi belirtir ve uzunluğu güvenli fren mesafesine eşittir. Tünel aydınlatmasında en önemli 

alan burasıdır çünkü bu alandaki aydınlatma sayesinde sürücünün gözü, tünel 

içerisindeki düşük aydınlatma seviyelerine adapte olur. Bu bölgede aydınlatmanın amacı, 

sürücülerin kara bir delikle karşılaşmak yerine tüneli açıkça görebilmelerini sağlamaktır. 

Eşik bölgesi, erişim bölgesinden sonra gelen, hız sınırına bağlı olarak uzunluğu güvenli fren 

mesafesine eşit olan bölgedir. Bu bölgenin ilk yarısında aydınlatma, dış ortam aydınlığına eşit 

miktarda yapılır. Bölgenin sonuna geldiğinde ise ilk aydınlık değerlerinin yüzde 40‘ına kadar 

düşülmelidir. (Soylu, 2002). 

Geçiş bölgesi, erişim bölgesinden hemen sonra gelir. Uzunluğu hız sınırına bağlı olarak 20 

saniyelik bir sürüşte kat edilen mesafeye eşittir. İç bölge, geçiş bölgesi ile çıkış bölgesi arasında 

yer alan, genellikle tünelin en uzun, güneş ışığından en mahrum alanıdır. Çıkış bölgesi, iç 

bölgenin sonundan tünelin çıkışına kadar olan bölgedir.Yapılan bir çalışmada tünellerde 

flüoresan lamba yerine LED armatür kullanılmasının enerji tasarrufu ve bakım kolaylığı 

sağlandığı tespit edilmiştir ( Akbulut, 2006).  

1.3 Projenin Tasarımı 

Projemizi tünellerde ve alt geçitlerde mevcut olan aydınlatma sistemlere ek olarak çalışan 

bağımsız bir sistem olarak tasarlayacağız. Özellikle hedefimiz aydınlatması yetersiz olan şehir 
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içi alt geçitlerde oluşan geçici körlük problemini ortadan kaldırmaktır. Çünkü  şehir içi alt 

geçitlerde aydınlatma sistemleri basit ve çok yetersiz kalmaktadır. Büyük ve  şehirler arası 

tünelerde yeterli aydınlatma sistemleri varken küçük ve şehir içi tüneler yeterince 

aydınlatılmamaktadır.  

Bizim hedef bölgemiz tünelerin giriş ve çıkış noktaları olacaktır. Bu noktalara yüksek güçlü led 

aydınlatmaları koyarak göz adaptasyon süresini kısaltacağız. Kullanacağımız engel sensörleri 

ile tünelin ilk giriş bölgesinde duran veya yavaş ilerleyen bir araç varsa sürücüyü bilgilendirerek 

önceden yavaşlamasını sağlayacağız. 

 
Şekil 2. Projenin Tasarımı 

2. Problem/Sorun: 

Çevremizde meydana gelen bir kazada, öğlen saatlerinde tünele giren bir sürücünün önünde 

yavaş ilerleyen kamyonu görmeyerek arkadan çarptığını duymuştuk. Bu kazayı duyduktan 

sonra bu problemi nasıl çözebiliriz diye araştırmalara başladık. 

Özellikle gündüz saatlerinde iyi aydınlatılmamış bir tünele veya şehir içi alt geçitlere  giriş  ve 

çıkış noktalarında gözün adaptasyon sürecinde kısa süreli yolu görememe durumu 

oluşmaktadır.  

 
Şekil 3. İyi Aydınlatılmamış  Şehir İçi Alt Geçit 
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3. Çözüm  

Tünel veya şehir içi alt geçitlerdeki mevcut aydınlatma sistemlerine ek olarak  giriş ve çıkış 

noktalarına ayarlanabilir aydınlatma sistemi kuracağız.Tünelin ilk giriş noktasını dışarının 

aydınlık seviyesine eşitleyeceğiz. Kullanacağımız LDR ışık sensörleri ile iç ve dış aydınlık 

seviyesini ölçtükten sonra iki noktayı birbire eşitleyecek aydınlatmayı sağlayacağız. Gün ışığı 

kadar yüksek aydınlatma seviyesine ulaşmak için giriş ve çıkış noktalarına  şerit ledler 

kullanarak aydınlatma yapacağız. 

Aydınlatmanın yanında ikinci bir önlem olarak tünelin ilk giriş noktalarına sensörler 

yerleştirerek araç varsa sürücüyü bilgilendireceğiz. 

Tünelerde hem ışık adaptasyonunu sağlayacağız hemde tünel üzerindeki bir ekrandan ilk giriş 

noktasında araç olup olmadığını algılayarak sürücüyü bilgilendireceğiz. 

Araçları algılamak için belli aralıklarla yerleştirilmiş  engel sensörleri kullanacağız. 

4. Yöntem  

Sistemi Arduino Uno mikrodenetleyicisi kumanda edecektir. Tünel iç ve dış aydınlık 

seviyelerini  ölçmek için LDR sensörü kullanacağız. Bir gerilim bölücü direnç devresi kurarak 

LDR üzerindeki gerilim değişimlerini A0 ve A1 analog girişlerini kullanarak okuyacağız.  

A0 ve A1 analog girişlerinden okuduğumuz değerlere göre iç ve dış aydınlatma ledlerimizi 

PWM sinyaller kullanarak yakacağız. Sürekli A0 ve A1 girişlerindeki analog değerleri 

okuyarak tünel içi ve tünel dışı ortamın aydınlık seviyesini eşitleyeceğiz. 

Kullanacağımız yaklaşık 35 cm ölçüm mesafeli yan yana dizilmiş engel sensörleri ile tünelin 

ilk giriş noktasında araç olup olmadığını algılayacağız. Girişte bir araç algılanmışsa sürücüyü 

tünel üzerindeki bir LCD ekrandan bilgilendireceğiz. Arduino IDE  ile yazdığımız programı 

ISIS yazılımını kullanarak simülasyon yapacağız. Programımızdaki eksiklik ve hataları 

bilgisayar üzerinde devre şemasında simülasyon yaparak düzelteceğiz. 

 
 

Şekil 4. Projenin ISIS Programı İle Çizilmiş Devre Şeması 
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Şekil.5 Devrenin ve Yazılımın Çalıştırılarak Işık Ayarlamasının Test Edilmesi 

Devremizi breadbord üzerine kurarak çalıştırdık. LDR sensörden okunan değerleri seri port 

ekranından okuyarak gerilim değişimlerini gözlemledik.  Tünel içi ve dışını dengeleyecek 

PWM sinyallerini ledlere gönderdik. Yazılım ve devremizin ışık dengelemesi işlemini doğru 

şekilde yaptığını gördük. 

 
Şekil 6. Engel Sensörlerinin  ve Uyarı Ekranının Test Edilmesi 

Engel sensörlerimizi üzerindeki potları kullanarak 35cm’ye kadar algılayacak şekilde ayarladık. 

Devremizin dört engel sensöründen herhangi birinden sinyal aldığında “Dikkat Araç Var” 

uyarısı verdiğini gördük. Engel uyarı sistemininde sorunsuz çalıştığını gözlemledik. Maketi 

tamamladığımızda tünelimizin ölçülerine göre sensörler arası mesafeyi ayarlayarak 

yerleştireceğiz.Testlerini tamamlayarak çalışır hale getirdiğimiz devremizi bir tünel maketi 

üzerine yerleştirerek çalıştıracağız. Tünel iç ve dış aydınlatması için şerit ledler kullanacağız. 

Ledlerin sayısı artacağından arduino çıkışlarına sürücü  transitörler bağlayarak gerekli akımı 

sağlayacağız.  LDR’ leri en doğru ölçümü yapabileceği noktalara  yerleştireceğiz. Bilgilendirme 

için kullanacağımız Nextion Ekranı tünelin girişinde üst kısma yerleştireceğiz. Tünel çıkışında 

sadece ışık adaptasyonu için led sistemi kullanacağız. Tünelin çıkış noktasında  engel algılama 

sistemi kullanmayacağız. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde küçük tünel ve şehir içi alt geçitlerde genellikle sabit ışıklı gece ve gündüz sürekli 

aynı seviyede sabit yanan ışıklandırma sistemleri kullanılmaktadır.Yapacağımız sistem ile 

tüneldeki mevcut sistemi destekleyecek şekilde adaptif bir aydınlatma  sistemi kuracağız. Daha 
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önce tünellerde görmediğimiz, tünel girişlerinde var olan araçlar hakkında bize uyarı veren bir 

algılama sistemi tasarlayacağız. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz alt geçit ve iyi aydınlatılmamış tünellerde mevcut aydınlatma sistemlerine destek 

olacak şekilde yapılabilir. Giriş ve çıkış noktalarına yerleştireceğimiz sistem ile tünel içi ve 

dışındaki ortam aydınlanma seviyesini ölçerek eşitlediğimizden  ışığa adaptasyon problemi 

ortadan kalkacaktır. Sistemimiz ışık adaptasyonu yanında, giriş noktalarında belli bir mesafede  

olan araçlarıda algılayarak sürücüleri bilgilendirmektedir. Kuracağımız sistemin dezavantajı 

ışığı yetersiz olan alt geçitlerde gündüz enerji tüketimini artırmasıdır. Gündüz saatlerinde artan 

bu enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri kullanılarak enerji tasarrufu yapılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. İş Zaman Çizelgesi 

Aylar 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Problemle İlgili Literatür 

Taraması yapıldı. 
X X    

  Tünel Aydınlatma    

   Sistemleri Hakkında  

   Araştırmalar Yapıldı. 

 X    

Tünellerdeki Işığa Adaptasyon 

Probleminin Nasıl 

Çözülebileceği Tartışıldı. 

 

 X X   

Geliştirilen Yönteme En 

Uygun Malzemeler Belirlendi 

ve Alındı. 

  X X  

Elektronik Devre Tasarımı ve 

Yazılım Testi Yapıldı. 
  X X  

Tünel Maketi Yapımı    X X 

Projenin Denenmesi ve 

Eksikliklerinin Düzeltilmesi 
   X X 

Proje Maketinin Çalışır 

Duruma Getirilmesi ve 

Sunumun Hazırlanması 

 

   X X 

7.2. Tahmini Maliyet 

KULLANILAN MALZEMELER FİYATI 

Arduino Uno  30 TL 

Şerit Ledler 50 TL 

Nextion Ekran 300 TL 
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LDR  20 TL 

Güç Ünitesi 30 TL 

Direnç,transistör vb. 20TL 

Engel Sensörleri 50 TL 

Muhtelif kablo ve Malzemeler 20 TL 

 Tünel Maketi 50 TL 

Toplam 570 TL 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Tünel ve alt geçitlerde ışığa adaptasyon problemi yaşayan tüm sürücülerin yararlanacağı akıllı 

bir tünel aydınlatma sistemi kuracağız. Hedef kitlemiz bu tünelleri kullanan tüm sürücülerdir. 

9. Riskler 

Tüneldeki hız limitlerine uygun  fren mesafesine göre engel sensörlerinin tünelde ne kadar 

içeriye kadar yerleştirileceği belirlenmelidir.  

Tünellere fazladan aydınlatma sistemi ekleyeceğimizden enerji sarfiyatı artacaktır. Ancak 

enerjiye ihtiyaç özellikle gündüz saatlerinde gerçekleşmektedir. Güneş panelleri kullanarak 

gündüz saatlerinde artan enerji sarfiyatını karşılayacağız. 
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