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İçindekiler 

1. Proje Özeti  

Sisli havalarda görüş mesafesi azalmaktadır. Bu da kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara 

neden olurken kazaları da beraberinde getirmektedir. Sürücüler bu mesafeyi fiziksel olarak kendi 

gözleriyle gözlemleyerek hesaplarlar herhangi bir ölçüm aleti kullanmazlar. Yol üzerinde bulunan 

trafik işaretleri, aydınlatma direkleri referans noktalarını dikkate alarak bu hesaplamayı 

yapmaktadırlar. Bu hesaplarına göre hızlarını ve takip mesafelerini ayarlarlar. Ancak yanlış hız 

algısı hızlı giderken yavaş gittiklerini sanıp daha da hızlanmalarına neden olur. Hem takip 

mesafesi hem de hız limitlerini koruyamazlar. Projede, sürücülerin sisli havalarda yolculuk 

yaparken sis yoğunluğu, görüş mesafesi ve buna bağlı olarak gitmeleri gereken hız limitini haber 

verecek bir sistem yapılması amaçlanmıştır. Sis miktarının artması havanın ışık geçirgenliğini 

düşürmektedir. 

Bu bilgiden yola çıkarak tasarlanacak kapalı bir sistemde ortam 

havasının ışık geçirgenliği ölçülüp sis yoğunluğu hesaplanabilir. Bunun 

için LDR(foto diyot) ile sisin ışık geçirgenliğini ölçebileceğimiz sistem 

solidworks’de tasarlanıp üç boyutlu yazıcıda basılarak elektronik devre 

elemanları bağlanır. 1. deneyde soğuk buhar makinesi ile ölçümler 

yapılarak alet geliştirilecektir. 2. deneyde ise sis ölçüm aleti sabit 

süratli bir araçta araç içi havayla sisli hava kıyaslanarak ölçülüp ve 

görüş mesafesine göre standartlar geliştirilecek. Son aşamada Şekil 1 

deki gibi 25*20 cm bir robotik araca entegre edilip sisli havada otonom 

olarak hızını gerekli hız sınırında gitmesini sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, yoğunluk ile görüş mesafesi arasında bir ilişki kurulup 

hangi yoğunlukta ne kadar görüş mesafesi olduğu standartı oluşturup 

ışık geçirgenliği miktarıyla sis yoğunluğu arasında gözlenen anlamlı 

fark ile görüş mesafesi ve hız limiti belirlenecektir. 

Bu sayede insanlı ve insansız sürüşlerde sis, artık bir sorun teşkil 

etmeyecektir. Araçlar sisli bir yola girdiklerinde sürücü sistemin 

verdiği uyarılara göre hızını ayarlarsa güvenli bir sürüş hızı ile kaza 

yapmadan yoluna devam edecektir. 

 

2. Problem/Sorun:   Sisli havadaki yanlış hız algısı                             Şekil 1 Sis Ölçüm Aleti 

Şekil 2’deki gibi tehlikeli trafik kazalarının birçoğu sisli havalarda meydana gelir. Bu nedenle 

sürücüler görüş mesafesinin belirgin derecede düştüğü sisli hava koşullarında hızlarını düşürmeleri 

gerektiğini bilir. Ancak araştırmalar sisin, çevremizde hareket eden nesnelerin hızlarını gerçekte 

olduğundan farklı algılamamıza neden olduğunu gösteriyor.  

Beynimizde hız algısının oluşmasında en önemli veri kaynaklarından biri 

çevremizdeki bize göre hareketli nesnelerin, örneğin ağaçların ya da 

binaların, görüş alanımızdan geçerken ki hareketidir. Hareket eden 

nesnelerin netliğinin azalması beyinde hatalı bir hız algısı oluşmasına 

neden olur. Görüş alanımızdan geçerken bulanık görünen nesneler, net 

görünen nesnelere göre daha yavaş hareket ediyormuş gibi algılanır.                 Şekil 2 Sis Kazası 



 

 

3 

 

TÜBİTAK yayınlarına konu olan bu durum şu şekildedir: 

Bazı bilim insanları sisli havalarda araç kullanırken de 

benzer bir etkinin ortaya çıktığını düşünüyor. Sisli 

havalarda insanlar genellikle normalde olduğundan daha 

yavaş araç kullanır. Ancak sis çevredeki nesnelerin daha 

bulanık ve zor görülmesine neden olur. Bu da sürücülerin 

gerçekte hareket ettiklerinden daha yavaş hareket ettikleri 

izlenimine kapılmasına yol açabilir hipotezi Şekil-3’de 

gösterilen deney düzeneği ile test edilerek doğruluğunu 

kanıtladık. Sonuç olarak sürücüler sisli havalarda hızlarını 

azalttıklarını düşünseler de aslında yeteri kadar yavaş 

hareket etmiyor olabilir ve yavaş gittiklerini düşünüp gaza 

farkında olmadan basarlar, böylelikle ölümcül kazalar 

kaçınılmaz olur.   

 

Sis, yapısı gereği anlık değişir dolayısıyla hava 

alanlarındaki gibi sisi dağıtma sistemleri kara yolları için 

kullanımı söz konusu olamaz. Ancak uyarı ışık ve 

levhaları ile sürücüler uyarılmaktadır.  Bu da kazaların 

önüne geçememektedir. Ancak insanların algılarından 

ziyade daha efektif ölçüm yapan makine verilerini işleme 

almak ile insan hataları ortadan kaldırılabilinir. 

 

Sisli havalarda yanlış hız algısından dolayı yapılan 

kazalar ile otonom sürüş ve insansız araçların sisli 

havalarda sürüş algoritması problem durumunu 

oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte günümüz teknolojisi ile biçimlenen 

araçların sisli havada takip mesafeleri, otonom olmayan 

araca göre davranışları üzerine çalışmalar mevcut 

değildir. 

Şekil 3 Yanlış Sis Algısı Deney Düzeneği ve deneyin Uygulanışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Grubu                                       Deney Grubu-1                                   Deney Grubu-2 

Sis Yok                Sis miktarı az netlik azalıyor           Sis miktarı fazla netlik çok az 

Şekil 4 Deney Sonucu 

Sis miktarının artmasına bağlı olarak hız efektindeki netliğin kaybolması Yanlış Hız Algısına 

neden olur, Her bölmede aracın gidiş hızı sabit iken Deney Grubu-2’ de bölmede daha yavaş 

gittiğini zanneder. 
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3. Çözüm   

Çözüm süreci Tablo 1’ deki gibidir. 

 

Ana Çözüm:  

Sensörler ile havadaki sis yoğunluğunu algılanıp aracın bu verileri işleyerek doğru hızı belirlemesi. 

Alt Çözüm-1 :Hipotezinin testi 

HİPOTEZ: Işık geçirgenliği miktarı ile sis yoğunluğu arasında bir ilişki oluşturulursa, görüş mesafesi ve hız limiti 
belirlenebilir. (LDR'nin ölçtüğü değer azalıyor ise ışık geçirgenliği azalıyor ve ortamda sis vardır  

Deney düzenğinin değişkenleri 

Bağımsız değişkeni: Sis Yoğunluğu ,  Bağımlı Değişkeni: LDR değeri  

Kontrol Değişkeni: Hava akış hızı, sıcaklık, nem oranı, ölçüm aleti. 

 Sisli havayı alarak ölçüm yapacağımız bir kutu tasarımı: 

Hava Giriş ve çıkış yapıları , havanın laminer akışını sağlayacak petekli hava kanal tasarımı  

(SolidWorks Çizimi) Şekil 4 'te ve  Şekil 6'da 

 

Tasarımın 3D baskının alınıp montajının yapılması  Şekil 5 'te  

 

Elektronik Bileşenlerinin Montajı ( arduino nano,  LDR, led , LCD ekran) Şekil 7 ve Şekil 8'de  

Arduino ide de Hipotezi doğrulayan algoritma kodunun yazımı: 

1.Ortam ışığını ölç, referans değer ata.  

2.Sisteme hava girişi ver.   

3.Havanın ışık geçirgenliğini referans değerdeki değişime göre ölç 

4. Ölçüm değerini LCD ekrana yazdır. 

5. Standart birimlere göre sis yoğunluğunu, sürüş hızını, görüş mesafesini yorumla. 

Soğuk buhar makinesi ile  

Algoritmanın çalışıp çalışmadığı Deney düzeneğinde test edilir. 
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Tablo 1 Çözüm Süreci 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil -4 Ölçüm Sisteminin  Solidworks Çizimi 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5 Sistemin Baskılarının Alınması 

                           

Şekil-6  Su buharının oluşturduğu türbülans / Laminer akış 

için 3 boyutlu yazıcıdan basılan delikli          hava geçiş 

bloğu   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Şekil –7  Ölçüm haznesine kırmızı led ile foto direncin montajı 

 
    

Deney 1 'in yapılması 

Deney -1 ‘de soğuk buhar makinesi ile Şekil-?’de görüldüğü gibi normal havada ve farklı oranlardaki sis miktarları 
ile test edilir.  Şekil 9  

DENEY VİDEOSU  LİNKİ: https://youtu.be/ZmY9u9AmTMI 

 

Deney 2 'nin yapılması 

Deney-2 de ise sisli havada araç Şekil-11 ‘de görüldüğü gibi standart birim oluşturulması deneyleri yapılmıştır. Bu 
deneyler farklı zamanlarda aynı bölgede oluşan sisli havada gerçekleştirilmiştir. Görüş mesafesi tarafımızdan 

hesaplanıp bu görüş mesafesindeki LDR değeri hesaplanmış ve standart birim oluşturulmuştur. Bu denemeler 
ortam değiştirilmeden 10 kez tekrarlanıp ortalama değerleri alınarak tablolaştırılmıştır. Şekil 10 

DENEY VİDEOSU  LİNKİ :https://youtu.be/Vj0rbOx0FJ4 

Otonom Sürüş Deneyi:   

İki DC motorlu kendi mikro işlemcisi bulunan robotik bir araç ile birleştirilen  sis ölçüm alatinin testi. 

Deney'2 de elde edilen veriler ışında sis yoğunlukğu görüş mesafesine  göre hız limitleri belirlenmişti. Sis ölçüm 
aleti ile çalışan aracaımız çok yoğun siste hızını düşürecek yoğun sis, hafif sisi ve normal havada  yüksek hızada 

yoluna devam edecek.  Şekil 11 

DENEY VİDEOSU  LİNKİ : https://youtu.be/wbQobWfxcQo 
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Şekil-8 Elektronik elemanların Led ve LDR’ ye bağlanması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9 Deney-1 Buhar Makinesi İle Test (Deneysel Ortam)                  Şekil 10 Deney-2 Sisli Havada Test ( Gerçek Ortam) 

 

 

 

 

 
 

Şekil 11 Siste Otonom Sürüş Testi (Prototip Araç) 
 
 

 

 

 

 

4. Yöntem  

Deney -1 de soğuk buhar makinesinin ucuna bağlanan hortum ile sisteme su buharı veridi. Karar 

için 7 birim seçildi ve LDR Ölçüm Farkı 7 ve üstü olduğunda LCD ekranda ‘Sisli Hava’ uyarısı 

geldi.7 birimin altına düştüğümüzde ise ‘Normal Hava’ uyarısı yaptı. 

Deney-2 uygulamasında ise farklı günlerde Şekil-12 ‘de görüldüğü gibi farklı sis yoğunluklarında 

yol üzerinde araç sabit süratte (40 km/h)hareket halinde iken ortamdaki sis LDR Ölçüm Farkı 

üzerinden ölçülmüştür. Farklı görüş mesafelerinde yapılan ölçümlerin sonuçları tablo-1’deki 

gibidir.      

DENEY-1 VİDEOSU  LİNKİ: https://youtu.be/ZmY9u9AmTMI 

DENEY-2 VİDEOSU  LİNKİ : https://youtu.be/Vj0rbOx0FJ4 

OTONOM SÜRÜŞ VİDEOSU  LİNKİ : https://youtu.be/wbQobWfxcQo 

 

https://youtu.be/ZmY9u9AmTMI
https://youtu.be/Vj0rbOx0FJ4
https://youtu.be/wbQobWfxcQo
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 Sis kara yollarının en önemli kaza nedenleri arasında gösterilmektedir. Yapılan uyarı ve 

hava tahminleri bir bölgenin sadece sisli ve bu sis yoğunluğunun azlık ya da çokluğu hakkında 

bilgi vermektedir. Ancak sis anlık değişlik gösterebilmekte ve coğrafi şartlara göre 

farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bu uyarılar sürücüler için nitelikli bilgi içermemektedir.  

Projemizde geliştirmeye çalıştığımız sis ölçüm aleti sisli havanın yoğunluğunu geçirdiği ışık 

miktarına bakarak LDR ile ölçmektedir. Aslında sis yoğunluğu dolaylı olarak ölçülmektedir. 

Tablo-1’deki verilere göre ışık geçirgenliği azaldıkça sis yoğunluğu artmaktadır. Bununla birlikte 

yoğunluk ile görüş mesafesi arasında bir ilişki kurulup hangi yoğunlukta ne kadar görüş mesafesi 

olduğu standartı belirlenmiştir. Bu standartlara göre de aracın hız limiti ayarlanır. Yani sistem şu 

şekilde çalışacaktır.  

 

LDR ölçüm farkı 4-5  birim ise          yoğun sis,          görüş mesafesi 100 metre civarı,                       

       takip mesafesi 100 metre            hız 50km/h  uyarısı verir, 

 

Böylelikle sürücü yavaş ya da hızlı gittiği algısını düşünmeden takip mesafesinin yarısı kadar bir 

hızla yoluna devam eder. 

 

Araçlar sisli bir yola girdiklerinde sürücü sistemin verdiği uyarılara göre hızını ayarlarsa güvenli 

bir sürüş hızı ile kaza yapmadan yoluna devam edecektir. Sistem araca monte olduğu için daha 

efektif bir kullanıma sahiptir. Böylelikle nerede olursa olsun ortamda sis oluşursa aracın gitmesi 

gereken hız ve takip mesafesi sürücüye bildirilebilecek. Yaptığımız araştırmalarda araca monte 

edilebilen sis ölçüm sistemleri bulunamamıştır. Ekonomik ve pratik bir sitem olan sis ölçüm aleti 

farklı parametreleri de dikkate alınarak kalibre edilebilir. 

  

5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Yaptığımız detaylı araştırmada “Sis ölçüm aletlerinin” Karayolu ulaşım araçlarında 

kullanılmadığını gördük. Bundan dolayı çalışmamız ilk kez yapılan bir çalışma olduğu için 

karayolu kazalarına tamamen inovatif bir çözüm getirmiştir. Ayrıca sis ölçüm sistematiği ve aletin 

geliştirme aşamalarından dolayı toplumunun ihtiyacına cevap veren inovatif bir ürün ortaya 

çıkmıştır. 

6.Uygulanabilirlik: 

Sistemimizin gerekli test ve kalibrasyon işlemlerinden sonra uygun bir robotik araca montajı 

gerçekleştirilmiştir. Gerçek hayatta böyle bir uygulama olması sistemimizin uygulanabilirliğini 

artırmaktadır. İlgili edebiyat ve yapılan testler sistemin mikro ölçekte çalışmasının gerçek 

Deney-1  Deney-2 

 Ölçüm 

Değeri 

Karar   50 

metre 

100 

metre 

150 

metre 

200 

metre 

250 

metre 

LDR 

Değeri 

Sisli Hava 

7 ve üzeri Sisli 

Hava  

LDR 

Ölçüm 

Farkı 

LDR 

Ölçüm 

Farkı 

LDR 

Ölçüm 

Farkı 

LDR 

Ölçüm 

Farkı 

LDR 

Ölçüm 

Farkı 

Normal 

Hava 

6 ve altı 

değerler  

Normal 

Hava 

6 ve 

üzeri 

5-4 3-4 2-3 2 ve altı 
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boyutlarda da çalışacağını ifade etmektedir. Ticarileşme sürecinde bir araba şirketi ile anlaşılarak 

markanın yeni modellerinde test edilebilinir. Bu sayede sis dolaylı kazaların çoğuna engel 

olunabilir. Sponsorlar yardımı ile daha küçük ( elektrikli yarışma araçlarında ) kendi imkanlarımızı 

birleştirerek bir prototip denemesi yaparak araba üretim markaları ile daha efektif görüşmeler 

yapılabilinir. Yaptığımız görüşmeler ve araştırmaların sonucunda sistemimize yapılacak ARGE 

yatırımları ile üretim 6 aylık bir süreç içinde ilk prototip üretilebilinir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

 

 

 

  

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):. 

Tüm araç kullanıcıları ile araç üreticileri ve tedarikçilerine hitap eder. 

Üretim ve satışını otomobil endüstrisi yaparken, nihayi kullanıcılar ise 

araç şoförleridir. 

 

9.Riskler 

Araç yoğun sis durumunda otonom modunda iken şoför kontrolü dışında olduğundan dolayı 

herhangi bir siber saldırı anında kontrolü kaybedip kazalara yol açabilir. Böyle bir olasılıkla karşı 

karşıya kalma ihtimaline karşı araca siber güvenlik duvar oluşturulabilir. 

Araç sisli havada uyarı verip yavaşlasa bile görüş mesafesi az olduğundan dolayı ani fren 

yapılması gereken bir durumda: örneğin yola atlayan bir çocuğu veya yolun ortasında duran yavru 

bir kediyi görmeyip müdahalede yetersiz kalabilir. Çözüm olarak aracın üzerine mesafe sensörü 

koyularak bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Aracımızda yedek bir elektronik sistem 

bulunmadığından dolayı olası bir arıza durumunda çeşitli kazalara sebebiyet verebilir. Yedek bir 

sistem bulundurursak bu sorunun önüne geçebiliriz. 

 

10.Proje Ekibi: Takım Lideri: Taha Vedat Özgen 

 Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Proje ile ilgili tecrübesi 

1 
Taha Vedat 

Özgen 
Arduino ile kodlama 

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 

6 ay boyunca her hafta düzenli Arduıno eğitimi ,  

+ elektronik +solid eğitimi 

İSİM FİYAT 

Lipo pil  1200 Mah 74 TL 

Led x6 0,86TL 

LCD Ekran  20 TL 

LDR Foto direnç 2 TL 

3B Baskı 30 TL 

Ardunio Nano 25 TL 

Breadbord 5 TL 

Jumper Kablo x20 2 TL 

Devre Anahtarı 4 TL 

TOPLAM 162,86 TL 

Eylül-Ekim: 

Problem Tespiti 

Ocak-Şubat-Mart 

Tasarım süreci- İmalat Testler 

Kasım-Aralık: 

Literatür taraması 

 

Mart-Nisan: 

Rapor hazırlama 
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2 Furkan Uyar Tasarım ( SolidWorks) 
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 

5 ay boyunca her hafta düzenli SolidWork 

eğitimi aldı  

3 
Mehmet Ali 

Çiftçi 
Arduino ile kodlama 

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 
Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 

6 ay boyunca her hafta düzenli Arduıno eğitimi 

aldı 

4 
Ahmet Yasin 

Belkıs 
Literatür taraması 

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 
Daha önce katıldığı çalışmalar 

5 Fahri Ekici  Literatür taraması 
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 
Daha önce katıldığı çalışmalar 

6 
Yasir Ammar 

Demirci 

Deneyleri gözlemleme ve 

fotoğraflama 

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 
Daha önce katıldığı çalışmalar 

7 
Said Numan 

Yücel 
Deney düzeneği hazırlama 

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 
Daha önce katıldığı çalışmalar 

8 Hamza İnce Tasarım ( SolidWorks) 
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız 

Anadolu İHL 9.sınıf Öğrencisi 

5 ay boyunca her hafta düzenli SolidWork 

eğitimi aldı 
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4)  Sisli Havalarda Araç Kullanımı.  
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Tarihi: 15.01.2019 

6) Adıyaman'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı  
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Erişim Tarihi: 15.10.2019 

7) Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı 

https://www.haberler.com/yogun-sis-kazaya-neden-oldu-2-yarali-10388005-haberi/ Erişim Tarihi: 

15.10.2019 

 8) Sisli Havada Hız Algısı Nasıl Değişir? 

http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/sisli-havada-hiz-algisi-nasil-degisir 

Erişim Tarihi: 12.10.2019 

9) Sis  

http://web2.boun.edu.tr/meteoroloji/sis.php Erişim Tarihi: 18.10.2019 

10) Laminer ve türbülanslı akış arasındaki fark nedir? 

 https://www.physlink.com/education/askexperts/ae464.cfm Erişim Tarihi: 18.10.2019 

11) Foto Direnç (LDR) Nedir? 

https://teknokoliker.com/2011/12/fotodirenc.html  Erişim Tarihi: 18.10.2019 

 

https://www.bilgiustam.com/sis-nedir-nasil-olusur/
https://yoldanciktim.com/sis-nedir/
https://terim.rehberim.gen.tr/terim/otomatik-hava-gozlem-sistemi-nedir
https://www.sigortam.net/kasko-sigortasi/sisli-havada-arac-kullanimi
https://www.haberler.com/yogun-sisin-neden-oldugu-zincirleme-kazada-can-haberi/
https://www.haberler.com/adiyaman-da-yogun-sis-kazaya-neden-oldu-7-yarali-11612664-haberi/
https://www.haberler.com/yogun-sis-kazaya-neden-oldu-2-yarali-10388005-haberi/
http://web2.boun.edu.tr/meteoroloji/sis.php
https://www.physlink.com/education/askexperts/ae464.cfm
https://teknokoliker.com/2011/12/fotodirenc.html

