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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafikteki araç kullanımı her geçen gün giderek artmaktadır. Gerek ticari yönden 

malzeme ve insan taşıma da gerekse bireysel olarak hayatımızın her anında yer almaktadır. 

Aracımızın kullanım oranı ve süresi arttıkça sarf malzemelerinin ömrü de kısalmaktadır.  

Teknolojinin hayatımıza girişi kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekle beraber hayatımızı da 

kolaylaştırmaktadır.  

 Kullanıcıları en çok korkutan olaylardan biri aracı ile yolda kalmaktır. Bu mağduriyeti 

yaşatan malzemelerin içinde lastik sorunları göze çarpmaktadır. Lastik içerisindeki basınç ve 

nem değerlerini gerçek zamanlı ölçüm yaparak kullanıcıya anlık bilgi verilmektedir. Bunun 

yanı sıra anormal bir değer aralığına ulaştığında lastik tamir kitini devreye almaktadır. Kit 

devreye girdikten sonra sürücü yoluna ara vermeksizin sorunsuz bir şekilde devam 

edebilmektedir. 

 Çalışmada geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek doğa dostu bir proje 

oluşturulmuştur. Bu sayede çevreye kalıcı etki bırakılmadan çalışma gerçekleştirilebilmiştir. 

 Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda yapımı gerçekleştirilen otomatik 

tamir kitli sistem ile daha uzun ömürlü lastik, daha güvenli bir sürüş ve sarf malzeme 

maliyetinde tasarruf ettiğimiz gözlenmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Lastik patlaması sonucu oluşan maddi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana gelmesi 

ve lastik iç ömrünün tahmin edilememesi. Lastik sistemlerinde basınç düşüşlerini öngörmek 

oldukça zor olmaktadır. Bunun getirdiği başlıca olumsuz etkenlerde lastik patlaması anıdır. 

Basınç ölçüm sisteminin düşen basıncı ön görememesi sonucu lastik patlamasından kaynaklı 

trafik kazaları meydana gelmektedir. Hali hazırda araçlarda kullanılan sistemlerde bu ön 

görüm bulunmamaktadır. Sadece anlık olarak lastik basınç ölçümü gerçekleştirilmektedir. 

Bizim öngördüğümüz iyileştirilmelere değinecek olursak, manuel olarak enjekte edilen lastik 

tamir kitini otomatik olarak enjekte olmaya hazır lastik içerisine monte edilmeli. Bunun yanı 

sıra lastik içi basınç ölçüm sistemlerine anlık karar verebilecek yazılımsal eklentinin 

eklenmesi. Tüm bunların ışığında lastik yolda belirli bir hızda ilerlerken kendini tamir edebilir 

hale gelebilir. 

3. Çözüm  

Lastik basıncı, bugünkü var olan teknolojide doğrudan ölçüm metodu kullanılarak 

ölçümü yapılabilmektedir. Biz bu ölçümü kendi geliştirdiğimiz kit ile gerçekleştirip lastik 

içerisindeki basınç belirli bir seviyeye geldiğinde jant çevresinde monteli lastik tamir kitini 

enjekte ederek lastik içerisine yayılımı sağlanmaktadır. Bu sayede lastik kendini tamir etmiş 

olacak sürücü bunu hissetmeden güvenle yoluna devam edebilecektir.  
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Şekil 1. Çalışma algoritması 

4. Yöntem 

 Projede ana mikrodenetleyici olarak atmega 328p kullanılmıştır.  

Sistemin basınç ölçümünü 5 Voltluk 0-30 bar arası ölçüm yapabilen bir sensör 

kullanılmıştır. Bu sensör gaz, sıvı ve yoğunluk ölçebildiği için tercih etmemizde öncelikli 

oldu.  

Lastik içindeki hem basınç bilgisini hem de nem bilgisini aktarabilecek tip haberleşme 

kiti araştırılmış ve buna uygun tercih edilmiştir. Lastik ile araç içindeki kontrol modülünün 

haberleşmesi EK-1 Şekil 4’teki 433 MHz’lik alıcı verici kitleri kullanılarak yapılmıştır. 

Bilgileri motorlu araç kullanıcısına görüntüleyebilmek için 16x2 LCD ekran tercih ettik. 

Sistemle hem daha entegre edilebilmekte hem de alternatif tasarımlar için esneklik 

barındırmaktadır. 

Sistemin enerji kaynağı olarak ise uzun ömürlü ve sistem ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

2032 Pil tipinden tercih edilmiştir. Bu tip piller pek çok sektörde ve alanda en sık tercih 

edilenler arasındadır. 

Oluşturulan sistemde lastik tamir kitinin jant üzerindeki formu EK-1 Şekil 5’deki gibidir. 

Sistemin üzerinde kolay montajı ile kullanıcıya rahatlık sağlamaktadır. Tepkime süresi 

oldukça hassas ve hızlıdır. Güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

SG-90 Servo motorun ucuna kesici alet bağlanmıştır. Bu kesici sayesinde ani basınç 

düşmesi anında sıvıyı içerisinde bulunduran paketi kesecektir. Kesme işlemini sağlayabilmesi 

için torku yüksek (1.8 kg/cm) motor tercih edilmiştir. 

Sistem tasarımında araç lastiğinin içine tüm bunları yerleştirmek için hızlı yapıştırıcı 

kullanılmıştır. Aynı zamanda lastik içine verilecek lastik tamir kitinin elektronik 

komponentlere zarar vermemesi için ısıda daralan ve sistemi saran bir naylon kullanılmıştır.  

 Tasarlanan sistemde akış diyagramındaki işleyiş C programlama dili kullanılarak 

Arduino IDE arayüz derleyicide yapılmıştır. Sistemin tüm kompanentleri Ek-1 Şekil 6’da ön 

görüldüğü gibi bağlanmıştır. Sistemin elektronik tasarımı EK-1 Şekil 6’daki gibi sıralanmıştır. 
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Hem alıcı için hem de verici için iki ayrı mikrokontrolör kullanılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bilindiği üzere uzun zamandır araçlarda lastik basınçlarının anlık ölçüm zorunluluğu 

Avrupa’dan başlayarak Amerika kıtasına kadar zorunlu hale getirilmişti (Brown, Belski & 

Dunn, 1993). Bu basınç ölçüm sistemini kullanarak gerçek zamanlı basınç değerini ve lastik 

tamir kitini otomatik ateşleyici sistemi yapabilir miyiz diye yola koyulduk. Öncelikle TPMS 

sistemlerini inceleme ile başladık. 

Günümüzde de hala sıklıkla arıza ışığının yanmasına sebep olabilecek bu sistemin iki farklı 

çalışma şekli var. Bunlardan birisi doğrudan lastik basınç kontrol sistemi, diğeri ise dolaylı lastik 

basınç kontrol sistemi olarak bilinmektedir (Löhndorf & Lange, 2013).    

Doğrudan ölçüm yapan lastik basınç kontrol sistemlerinde, otomobilin jantlarının içerisinde 

yerleştirilen –ki genelde sibop ile tümleşik olur- bir sensör sayesinde sürekli olarak lastik içerisindeki 

hava basıncının kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca bu sensörler, lastik içerisindeki havanın sıcaklığını da 

ölçebilir. Otomobilin jantlarında bulunan dört adet sensör, verileri otomobilde bulunan ana kontrol 

ünitesine yani otomobilin kontrolörüne gönderirler. Kontrolöre ulaşan bu veriler burada analiz edilir. 

Eğer lastik basıncı olması gerektiğinden az ise, gösterge ekranınızda ikaz bildirisi verilmektedir. Buna 

alternatif olarak, yol bilgisayarınızda “Lastik Basıncını Kontrol Edin!” yazısı da çıkabilmektedir. 

Doğrudan lastik basınç kontrol sistemlerinde genellikle sensörler kablosuz olarak çalışmaktadır. Her 

bir sensörün kendine özgü bir seri numarası bulunmaktadır. Böylelikle her bir lastiğin hava basıncı 

ayrı ayrı kontrol edilir ve aynı marka-model araçlar yan yana geldiğinde, sensörlerden gönderilen 

sinyaller birbirlerine karışmaz (Gilles, 2009). 

Dolaylı yoldan lastik basıncını kontrol eden sistemler ise, genellikle otomobillerdeki ABS 

sisteminin kullandığı tekerlek hız sensörlerinin gönderdiği veriler ile ölçüm yapılmaktadır (Löhndorf 

& Lange, 2013). Bu sensörler her bir tekerleğin yaptığı turu ölçerler ve elde edilen verileri, bir modül 

sayesinde hız gibi diğer değişkenlerle karşılaştırırlar. 

Lastiklerinizin olması gereken ebatlarını belleğinde barındıran modül, tekerleğin tur tamamlama 

hızını yorumlayarak analiz etmektedir. Eğer tekerleğiniz normalden kısa sürede turunu tamamlıyorsa, 

sistem otomobilin kontrolörüne, göstergede uyarı ışığını yakması için bir komut gönderir. 

Dolaylı yoldan ölçüm yapan lastik basınç kontrol sistemleri, direk olarak lastiğin içindeki havanın 

basıncını ölçmezler. Bunun yerine, lastiğin bir turu ne kadar sürede tamamladığını ölçer ve olması 

gerekenin dışında bir değer olduğu zaman göstergede uyarı ışığının yanmasını sağlarlar (Löhndorf & 

Lange, 2013). 

 

Şekil 2. TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Modülü 

Duran araçlar üzerinde uygulanan lastik tamir kiti adındaki kimyasal yaklaşık 5mm çapındaki 

kesik veya delik üzerinde başarılı bir şekilde tamit görevini yerine getirebildiği verileri üretici firmalar 

tarafından paylaşılmaktadır.  
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Şekil 3. Manuel Olarak Kullanılan Lastik Tamir Kiti 

Tüm bunların kullanımı bugünün teknolojisi ile birbirlerinden farklı ve birbirlerinden uzak 

kullanılmaktadır. Geliştirilen sistem üzerinde anlık ölçüm yapan lastik basınç ölçüm modülü 

hem de lastik içerisine monte ettiğimiz lastik tamir kiti beraber kullanılarak bir ilk 

gerçekleştirilmiştir. TPMS modülünden esinlenerek lastik içerisindeki ölçümü kendi 

üretimimiz olan sistem ile gerçekleştirdik. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu proje fikrinde halihazırda var olan teknolojiler ve uygulanan metodlar üzerinden 

hareket edildiği için uygulanabilirliği yüksektir. TPMS sistemleri uzun yıllardır araçlarımızın 

lastik iç basıncını ölçmekte ve herhangi bir balans sorunu yaşatmamaktadır. Bu TPMS 

sistemine ek olarak nem ölçer bir sensör eklenmiştir. Bir diğer ürün ise lastik tamir kitidir. 

Lastik tamir kiti lastik jantının etrafına sarılmıştır. Bu yöntem ile uygulanabilirliği arttırma 

hedeflenmiştir. Yine var olan lastikler ile araçlarımız yolculuklarına devam edeceği 

düşünüldüğünde ticari bir ürüne dönüştürülmesi konusunda yukarıda bahsettiğimiz 

sebeplerden dolayı herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağı düşünülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenizin tahmini bütçesi 124,3₺ olarak ortaya çıkmıştır. Bu maliyet tasarımlama 

aşamasından sonra seri üretime göre hesaplanmamıştır. Güncel piyasada perakende satış 

fiyatlarına göre hesaplanmıştır.  
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Proje Tasarım aşamasında herhangi bir harcama kayıtlara geçmemiştir. Tasarımlar 

lisanslı veya ücretsiz programlar yardımı ile gerçekleştiriliştir. Projenin denenmesi kısmında 

harcamaların %85’i, Verilerin toplanması ve analizi kısmında tasarıma eklentiler olarak %15’i 

bu alanlarda kullanılmıştır. 

Piyasada tekerlek basıncını anlık olarak ölçen aygıtın fiyatı en az 307₺’dir. Bunun yanı 

sıra lastik tamir kitinin fiyatı ise 40₺ civarındadır. Biz tüm sistemi 124,3₺ olarak nihai sonuca 

ulaştırdık. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Askeri, tarım, ticari, binek araç sürücülerini doğrudan, tekerlek üreticileri, araç üreticileri 

ve yerli elektronik komponent üreticilerini dolaylı olarak etkileneceğinden bu çalışmanın 

hedef kitlesi olarak gösterilebilir. Özellikle mobil tarım makinelerinde taşıyıcı tekerleklere 

kolaylıkla entegre edilebilmesi, sürücülerin tarım arazisinde yaşadıkları sıkıntıları ortadan 

kaldırabilir düzeyde tutmasına yardımcı olacaktır. 

9. Riskler 

Temel 

Faaliyetin Adı 

Temel faaliyette 

oluşması öngörülebilen 

riskler 

B Planı- Alınacak 

tedbirler                       

(Risk oluşursa 

yapılmak üzere) 

 

Açıklamalar            

Riskin gerçekleşip 

gerçekleşmediği 

Tekerlek basıncı 

ölçmek. 

Basınç sensörünü lastik 

tamir kiti deforme 

olması. 

Sensör sıvıdan 

etkilenmeyecek tip 

seçildi. 

Risk gerçekleşmiştir. 

B planı 

uygulanmıştır. 

Tekerlek içinde 

sistem 

materyallerini 

yerleştirmek ve 

muhafaza etmek. 

Tekerlek içinde sistem 

materyallerinin zarar 

görmesi 

Elektronik 

kompanentlerin sıvı 

geçirmez, ısı ile daralan 

koruyucu plastik 

kullanılır. 

Risk gerçekleşmiştir. 

B planı 

uygulanmıştır. 

Sistemi besleyen 

piller 

Sistemin sürekli ölçüm 

yapmasından kaynaklı 

pilin kısa sürede deşarj 

olması 

Sistemi besleyecek 

piller uzun ömürlü ve 

endüstriyel yapıda 

seçilebilir. 

Risk gerçekleşmiştir. 

B planı 

uygulanmıştır. 
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