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Giriş 

Yaya güvenliği üretilen araçların güvenlik notunu etkileyen önemli bir faktördür. Elektrikli Araçların (EA) 

geliştirilmesi ile birlikte AB, ABD ve Japonya gibi ülkeler yeni sistem araçlar için yaya güvenliği 

regülasyonları tartışılmaya başlanmıştır.   

Elektrikli Araçların (EA) yaygınlaşmasıyla beraber, birçok farklı teknik problem araştırma konusu olmaya 

başlamıştır. Bu konular batarya sistemler, menzil, araçların hafifletilmesi, güvenlik ve bilgi teknolojileri 

vb. gibi konu başlıkları altında toplanabilir. Örnek verilen araştırma konuları her ne kadar birbirlerinden 

farklı gibi gözükseler de aslında, birbirlerine bağlı olarak ilerlemektedirler. Mesela menzil arttırılması 

için gerçekleştirilen hafif şasi tasarımı çalışmaları altında, yolcu ve batarya güvenliğinin sağlanması gibi 

konular ortaya çıkmakta ve birçok araştırma projesini tetiklemektedir. 

Yapılan birçok Pazar araştırması ve otomotiv sektöründe şu anda üzerinde çalışılan konular incelendiği 

zaman, elektrikli araçların başta şehir merkezleri olmak üzere kullanımının artacağı görülmektedir. Tam 

elektrikli araçlar veya hibrit elektrikli araçlar ise farklı araç seviyesi özelliklere sahiptirler. Buna örnek 

olarak, gürültü tipleri, sürüş alışkanları verilebilir. 

Burada kritik olan diğer bir nokta da Elektrikli Araçların (EA) geliştirilmesi ile birlikte AB, ABD ve Japonya 

gibi ülkeler yeni sistem araçlar için yaya güvenliği regülasyonları tartışılmaya başlanmıştır.  EA’ların 

düşük hızlarda ( < 30 km/sa ) çevreye verdiği gürültünün düşük olmasından dolayı yayaların EA’ları fark 

etmesi zorlaşmakta ve bu da yayalar için bir güvenlik problemi doğurmaktadır. Bu sebeple yakın 

gelecekte araçların minimum gürültü seviyeleri ile ilgili geliştirilen regülasyonların; EA’ların güvenlik 

notunu etkileyecek (Euro NCAP, FMVSS vs. gibi) bir faktör olarak karşımıza çıkması beklenmektedir.  

Elektrikli araçlarda, içten yanmalı motorun maskeleme gürültüsü ortadan kalktığı için, daha önce dikkat 

çekmeyen birçok "whine" gibi dişli ve/ya elektrik motoru kaynaklı gürültüler müşteriler tarafından 

algılanmaya başlanmaktadır. Ancak araç içinde duyulabilen bu gürültüler, özellikle düşük hızlarda araç 

çevresinde duyulmamaktadır. Araç hızlanmaya başladığı zaman ise, tekerlek- yol etkileşimi gürültüsü 

("tire-road noise") baskın olmakta ve aracın gürültü seviyeleri içten yanmalı motorları 

yakalayabilmektedir.  

Ancak, aşağıda listesi verilmiş olan manevralar sırasında, araç hiç gürültü yaymamaktadır: 

 Park yerinden başlayarak ileri yönde hareket 

 Park yerinden çıkarak, geri dönüş yapıp, gözlemcinin ilerisine doğru hareket 

 20 km/s sabit hızıyla hareket eden araç 

 0 dan başlayıp 50 km/s hıza erişene kadar ivmelenmesi 

 Yaya geçidinde durması ve yeniden ileri yönlü hareket etmesi 

 Trafik ışıklarıyla kontrol edilen kavşakta yaya geçişi 

 Trafik ışıklarında dönme 

 Arkadan yaklaşıp yaya yolunun karşısında sola dönmesi 

 Rölanti 

Ayrıca, gürültü ve karbon emisyonları açısından AB ve ABD bünyesinde geliştirilen "az emisyon 

bölgeleri" (low emission zones) projeler kapsamında, elektrikli araçlardan yayılan lastik-yol gürültüsü 
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de minimize edilmesi gereken bir unsur olarak ar-ge çalışma faaliyetlerine eklenmektedir. Dolayısıyla, 

zaman içinde aracın algılanması için gereken hız seviyesi de yükselmek durumunda kalacaktır. 

Yayalar açısından herhangi bir elektrikli aracın işitsel olarak algılanması ve manevraları 

belirlenememekte ( ivmelenme, devir, manevra, geri gitme, rölanti, hızla ilgili diğer uyarılar) ve araç 

sürme algısı sürücüde eksik kalmaktadır. Bu durum özellikle şehir içi seyirde çocuklar, yaşlılar ve kısmi-

tam görme engelliler için ciddi bir güvenlik sorunu yaratmaktadır. 

Bu nedenle başta ABD olmak üzere AB ve Japonya'da komiteler kurulmuş, olası riskleri belirlenmiştir 

ve bunların nasıl engellenebileceği üzerine çalışmalara başlanmıştır. SAE,  “Vehicle Sounds for 

Pedestrians (VSP)” (Yayalar için Araç Sesi (YAS)) sistemlerinin (J2889-1) değerlendirilmesinin 

yöntemleri üzerine çalışmak üzere “Vehicle Sounds for Pedestrains Committee” (Yayalar için için Araç 

Sesi Komitesi " kurmuş ve teknoloji çözümleri üzerine tarafsız bir pozisyon almıştır (Selke, 2010). Ulusal 

Otoyol Trafik Güvenlik Yönetimi (UOTGY) (NHTSA, 2009), sessiz araç problemini çalışmak üzere 

araştırmalarını 1.fazda "Daha Sessiz Araçlar ve Görme Engelli Yayalar için Güvenlik" olarak başlatmış ve 

2010'da tamamlamıştır (NHTSA, 2010). NHTSA raporu kritik güvenlik senaryoları üzerine odaklanırken, 

araçların akustik özellikleri ve çevre gürültüsü, olası önlemler üzerinde çalışmıştır. NHTSA'nın 2010'da 

başlayan 2. Faz çalışmasında gelecekteki YAS sistemleri için ilkeler geliştirilmeye başlanmaktadır. 2010 

yılı sonunda, kongre "S.841: Yaya Güvenlik Geliştirilmesi, 2010 Yasası," tasarısını yayımlamış ve 

yayaların "yaklaşan elektrikli veya hibrit bir aracın kabul edilebilir bir derecede belirleyebilmesi" için 

uyarı sesleri için NHTSA'nın kurallar belirlemesini gerekli görmüştür (US Congress, 2010). 

Panellerden çıkan görüşlere istinaden, elektrikli olarak piyasaya çıkan bazı araçlar hali hazırda yapay 

gürültü sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. Ancak şu anda kullanılan veya önerilen sistemler 

müşteri beklentileri ve genel kanıya göre olması gereken seviyelerden çok uzaktadırlar. 

Yukarıda verilen açıklamaya istinaden, şu anda Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) kapsamında, 

bu konu ile doğrudan ilişkili iki adet başlık açılmıştır. 

Başlıklardan bir tanesi ' Elektrikli Araçlar -Araç Entegrasyonu ' altında 'Araç içi Gürültü ve Titreşim 

Geliştirme (Interior NVH)' , ikinci başlık ise ' Elektrikli Araçlar - Güvenlik ' başlığı altında ' Akustik Algının 

İyileştirilmesi (Develop Acoustic Perception) ' olarak geçmektedir ['European Roadmap - Electrification 

of Road Transport 2nd Edition Haziran 2012']. Bu başlıklara yönelik projeler başlatılmış ve sonuçların 

2016 itibariyle uygulanmaya başlanması planlanmaktadır.  

Ülkemizde bilgi yoğun ürünlerin sayısının artmasına ağırlık verilmektedir. Özellikle otomotiv sektörü 

çok önemli bir paya sahiptir ve bu nedenle, otomotiv sektöründe kullanılabilecek katma değerli 

bileşenlerin, ülke ekonomisine katkı sağlaması kaçınılmazdır.  

Novosim, Ülkemizin gelişen teknolojilerde söz sahibi olması için 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma 

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında açılan Yenilikçi araç 

bileşenleri ve sistemleri tasarımı çağrı başlığı altında “Elektrikli Ticari Araçların Sesli Uyarı Sistemleri” 

ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarına başlamıştır.  

Novosim'in bu projeyi gerçekleştirmek istemesinin en önemli nedeni, araç gürültü ve titreşimi 

konusunda çok uzun zamandır çalışmakta olması ve ilgili araştırma konusuna katkı sağlayabileceğine 
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inanmasıdır. Ayrıca, ticari araçların özellikle şehir içinde kullanımının artması ile yenilikçi araç 

sistemlerine başta ülkemiz olmak üzere, ticari araç üretimi yapan yerlerde ihtiyaç duyulacak olması, 

ancak mevcut çalışmaların sadece binek araçlara odaklanmasıdır. Bu konuda standartlar oluşturulma 

aşamasınadır, dolayısıyla çalışmanın başarılı ile sonuçlanması neticesinde standartlara da girdi 

sağlanabilir.  

Mevcut projemize konu olan “Elektrikli Ticari Araçların Sesli Uyarı Sistemlerinin”  yeni nesil araçlarda 

kullanılmasının zorunlu olması da beklenmektedir. Bu nedenle hem yurt içi, hem de yurt dışı ihracat 

potansiyeli bulunan ve ithal edilmesi beklenen ürünlerin yerini alabilecek bir ürünün üretilmesi 

gerekmektedir. 

Bu doküman, mevcut projemiz kapsamında, sesli uyarı sistemlerinin geliştirilme aşamasında dikkat 

edilmesi gereken hususlarla ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları derlemekte ve sesli uyarı sistemleri 

için gerekli olan temel gereksinimleri belirlemekte; ayrıca bu dökümanın, Ülkemiz araştırmacılarına ve 

mühendislerine kaynak olması amaçlanmaktadır. 

İlgili Standartlar 
Elektrikli araçlarda kullanılması planlanan sesli uyarı sistemleri için uygulanacak standartlar henüz 

geliştirilme aşamasındadır.  

“Society of Automotive Engineers (SAE International)” 2011 yılında “SAE J2889-1: SURFACE VEHICLE 

STANDART Measurement of Minimum Noise Emitted by Road Vehicles [1]” adında bir standart 

yayımlamıştır. Bu standart “SAE J2805: Measurement of Noise Emitted by Accelerating Road Vehicles 

[2]” standardı temel alınarak elektrikli araçlar için uyarlanmıştır. SAE J2889-1 Standardı taşıtın dışarıya 

verdiği gürültüyü ölçmek için geliştirilmiş bir standarttır. SAE J2805 standardından farklı olarak, 

ölçümlerdeki amaç aracın maksimum gürültüsün regülasyonu değil; minimum gürültü regülasyonunun 

geliştirilmesidir. 

 J2889-1 standardı; binek araçlar (kategori M ve M1 tipindeki araçlar),  yolcu taşıma araçları (kategori 

M2 ve M3 tipindeki araçlar) ve yük araçlarının tamamını kapsamaktadır (kategori N, N1, N2 ve N3 

tipindeki araçlar).  Fakat yük ve yolcu taşıma kategorilerine göre sınıflandırılmış bu araçların, yayaları 

uyaracak nitelikte üretmesi gereken minimum gürültü seviyelerinin hangi seviyelerde olması ile ilgili 

bir bilgi standartta bulunmamaktadır.  

Benzer şekilde ”International Organization for Standardization (ISO)” 2012 yılında “Second ISO/CD 

16254: Acoustics – Measurement of minimum noise emitted by road vehicles [3]" adlı standardı 

hazırlamaya başlamıştır. Bu standart halen daha taslak aşamasındadır ve geliştirmelere açıktır. Henüz 

taslak halindeki bu standart; “ISO 362-1: 2007 Measurement of noise emitted by accelerating road 

vehicles -- Engineering method -- Part 1: M and N categories [4]” standardı temel alınarak 

geliştirilmektedir. Standart M ve N kategorisindeki araçları kapsamakta; motosiklet, moped gibi L 

kategorisindeki araçları SAE standardında olduğu gibi kapsamamaktadır. Taslak olarak hazırlanış ISO 

standardında da M ve N kategorisindeki araçlar için minim gürültü seviyeleri belirtilmemiştir. 
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Standartlarda belirtilen ölçüm prosedürleri:  
Hem SAE J2889-1 standardı hem de Second ISO/CD 16254 taslak standardı birbirine oldukça benzer 

yapıda ölçümleri barındırmaktadır. Bu sebeple bu metinde ayrı başlıklar yerine ortak başlık altında 

incelenmesi uygun bulunmuştur.  

Standartlarda ölçümler iki ana başlık halinde düzenlenmiştir.  

a. Açık hava testleri 

b. Kapalı mekan yarı yankısız oda (Hemi-Anechoic Room) testleri 

Açık hava testleri 

Açık hava testleri her iki standartta da ISO 10844 [5] standardındaki ölçüm yöntemi kullanılarak 

yapılmaktadır. Şekil 1’de ölçümler için gerekli alanın şeması görülmektedir. Şekilde 50 metrelik yarıçap 

ile gösterilen bölgenin içerisinde ölçümleri saptırabilecek yansıtıcı yüzeylerin (Bina, çit, köprü, kaya, 

vb...). Ölçümlerde kullanılacak mikrofonların pozisyonları da ISO 10844 standardında belirtildiği şekilde 

olmalıdır.  
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Şekil 1. Test Sahası Ölçüleri [1], [3] 

Açık hava testlerinde, ölçümlerin yapılabilir olması için meteorolojik hava şartlarının izin verilen 

değerleri ile arka plan gürültü düzeltme kıstasları iki standartta da aynıdır. 

Kapalı mekan yarı yankısız oda (Hemi-Anechoic Room) testleri 

İki standartta da ölçüm odasının özellikleri ISO 3745, Annex A [6] veya ISO 26101 [7] standartlarındaki 

şartları sağlamalıdır. Ölçümlerde sınır frekansı (cut off frequency) 100 Hz olmalıdır. 

Sonuç 
Buraya kadar anlatıldığı üzere yapılan iki standart çalışması birbirilerine oldukça benzemektedirler. Bu 

sebeple iki standarttan biri çalışmalar için seçilebilir. “Second ISO/CD 16254” taslak standardı; SAE 

J2889-1 standardını kapsamakla birlikte henüz geliştirilme aşamasındadır. Bu geliştirmeye açık olan 



 

 

Novosim Mühendislik Hizmetleri Tarih: 25.11.2013  

 
 

10 

taraflardan biri de sesli uyarı sisteminin (ISO ve SAE standardında geçen şekli ile “External Sound 

Generation System”: ESG) komponent bazında testlerinin de standarda konulmasının düşünülmesidir.  
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Binek ve Ticari Elektrikli Araçların Kabin İç ve Dış Gürültü Ölçüm 

Prosedürleri  

Dış Gürültü Ölçümü Test Prosedürleri 
Literatür araştırması sonucunda, ticari araçlar için yapılan bir kaynak çalışma olmadığı kanısına 

varılmıştır. Yapılan çalışmaların tamamı binek araçlar üzerinedir. Ticari araç sınıfına sadece SAE J2889-

1 ve Second ISO/CD 16254 standartlarında değinilmektedir. 

Kaynak araştırması sonucunda binek elektrikli aracın dış gürültü ölçümleri üzerine özellikle 2010 yılı ve 

sonrasına ait gittikçe artan kaynak çalışma bulunmuştur. Dış gürültü ölçümlerinde genellikle ISO 362-1 

standardı temel alınmıştır. 

 BMW grubunun 2012 yılında SAE organizasyonuna sunduğu “Psychoacoustic Requirements for 

Warning Sounds of Quiet Cars [8]” adlı çalışmasındaki test prosedürü ISO 362-1 standardının temel 

alındığı çalışmalara bir örnektir. Şekil 2’de test prosedürün şeması görülmektedir. 

 

Şekil 2. BMW Grubu’nun Ölçümlerde Kullandığı Test Şeması [8] 

Şekil 2’de yolun eksenine ISO 362-1 standardına göre 7,5 m uzaklıkta konumlanan mikrofon; elektrikli 

araçların gürültü ölçümlerinde daha iyi sinyal/gürültü oranı (Signal to Noise Ratio: SNR) yakalayabilmek 

için 2 m’ ye çekilmiştir (SAE J2889-1 ve Second ISO/CD 16254).   

Mikrofon 2 ile mikrofon 1 arasındaki fark, Şekil 3’ ten görülebilir [9]. 
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Şekil 3. Standartta Yapılan Düzenleme ile “Single to Noise Ratio” nun İyileştirilmesi [9] 

Delta SenseLab firmasının hazırladığı “White paper on external warning sounds for electric cars- 

Recommendations and guidelines [10]” adlı raporda; ISO 362-1 standardına ekstra ölçüm noktaları 

eklenmiştir. Şekil 4’te kırmızı işaretlerle görülen noktalar ek ölçüm noktalarıdır. Ek ölçüm noktaları ile 

sesli uyarı sisteminin ürettiği uyarı sesinin aracın ön tarafındaki etkinliğinin yanında diğer yönlerdeki 

etkinliğinin de incelenmesi tavsiye edilmiştir.   

Şekildeki kısaltmaların açılımları aşağıdaki gibidir. 

FC :  Front Center; Ön merkez noktası, 

FP, FP’ :  Front Part; Ön yanal noktaları, 

RC :  Rear Center; Arka Merkez noktası, 

RP, RP’ :  Rear Part; Arka yanal noktaları. 
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Şekil 4. ISO [3] Standardına Eklenen Ek Ölçüm Noktaları [10] 

Aracın manevralarına göre ölçülmesi gereken noktalar içinse Tablo 1 tavsiye edilmiştir. 

 ICE EV 

 FC FP, 
FP’ 

RP, 
RP’ 

RC FC FP, 
FP’ 

RP, 
RP’ 

RC 

Aracı çalıştırma 
sesi 

X X X X X X X X 

Rölanti, ileri 
pozisyon 

X X X X X X X X 

Rölanti, geri 
pozisyon 

- - - - X X X X 

Sürme, ileri 
pozisyon 

- X - - (X) X X (X) 

Sürme, geri 
pozisyon 

- - - - (X) X X (X) 

Tablo 1. Farklı Sürüş Modları İçin Ölçüm Noktaları 

Aracın yukarıda anlatılan testlerine ek olarak Delta SenseLab ayrıca gerçek sürüş koşullarına uygun 

testlerin de yapılması gerekliliğini belirtmiştir. Böylelikle sürüş esnasında frekans ve ses basınç 

seviyelerinin değişimleri de kontrol edilebilir olacaktır. Sonuçlar FC ve RC yer ölçümlerinin sonuçlarını 

düzeltmede kullanılabilmektedir.  

Ölçümler için mikrofonlar aracın ön ve arka merkezlerinden 10-20 cm uzaklıkta konulması 

gerekmektedir.   
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Testlerde Aracın Hızı: 

Testlerde aracın hızı olarak genellikle 10 km/sa kullanılmaktadır. Pass-by testlerinde, aracın 10 km/sa 

hızında ICE araç ile EV arasında ses basınç düzeylerinde büyük bir fark oluşurken daha yüksek hızlarda 

bu fark kapanmaktadır. Şekil 5 ve 6’da (Nissan) aracın 10 km/sa ve 25 km/sa hızlarında ICE ve EV 

arasındaki ses basınç düzeyleri farkları görülmektedir [11]. 

 

Şekil 5. 25 km/sa Hızında Giden HEV Aracın (Nissan Altima)  ICE ve EV Modlarının Gürültüsünün Karşılaştırılması 

 

Şekil 6. 10 km/sa Hızında Giden HEV Aracın (Nissan Altima)  ICE ve EV Modlarının Gürültüsünün Karşılaştırılması 
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Delta SenseLab testlerin aracın 10 km/sa hızı dışında 5 km/sa, 15 km/sa, 20 km/sa, 25 km/sa hızlarında 

da yapılmasını tavsiye etmiştir. 

İç Gürültü Ölçümü Test Prosedürleri: 
Elektrikli araçların iç gürültü ölçümleri için henüz yayınlanmış bir ölçüm prosedürü bulunamamıştır. 

Firmalar bu prosedürleri firma içi kullanımlar için “Best Advice Practice” olarak hazırlamakta ve bu 

çalışmaları yayınlamamaktadırlar.  Novosim de daha önce firma içinde ICE araçlar için hazırladığı 

prosedürleri EV ve HEV araçlara uyarlayarak testlerini gerçekleştirmektedir.   

Arka Plan Gürültüsü:  
Arka plan gürültüsü araçtan bağımsız olarak yapılan bir ölçümdür. Fakat aracın iç ve dış gürültü 

ölçümlerinin değerlendirilmesinde arka plan ölçümlerinin de değerlendirmeye girecek olması 

yüzünden bu başlık altında verilmesi uygun bulunmuştur. Arka plan ölçümleri ile ilgili bilgiler literatürde 

sınırlı olarak yer verilmiştir. EVADER elektrikli araç projesinde [12] arka plan ölçümleri için Paris ve 

Guyancourt çevresinde dört ayrı bölgeden arka plan ölçümleri yapılmıştır. Referans ölçüm noktaları, 

düşük seviyede trafik akışı olan bölgeler (40-50 dBA), orta seviyede trafik akışı olan bölgeler (60-70 

dBA) için seçilmiştir. Şekil 7’deki gürültü spektrumları incelendiğinde, farklı ölçümlerin benzer 

eğilimlere (trende) sahip olduğu gözlemlenmiştir. 200 Hz ve 5000 Hz aralığı ise gürültü seviyelerinin en 

yüksek olduğu bölge olarak gözlemlenmiştir.   

 

Şekil 7. Paris ve Guyancourt Çevresinde Yapılan Arka Plan Gürültüsü Ölçümleri 
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Farklı bölgelerde yapılan ölçümlerin gürültü spektrumları eğrilerinin benzer trendi izlemesi durumu 

Delta SenseLab firmasının hazırladığı raporda da gözlemlenmiştir. 

Fakat Kopenhag bölgesinde yapılan ölçümler Paris’te yapılan ölçümlerin gürültü spektrumu eğrilerinin 

trendine benzememektedir. Çalışmada ölçümler; gündüz vakti, ılıman hava ve kuru yol koşullarında 

yapılmıştır. Şekil 9’a bakıldığında gürültü spektrumu eğrileri standart bir Pink Noise eğrisine 

benzemektedir. Örnek bir Pink Noise eğrisi Şekil 8’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 8. Pink Noise Eğrisi örneği [13] 

 

Şekil 9. Kopenhag Bölgesinde farklı bölgelerden alınmış Arka Plan Gürültüsü Spektrumu (1/3 oktav bantları, Leq; 1-5 dk) 
[10] 
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Eğrilerin Pink Noise eğrisine benzemesinden dolayı, raporda çalışmalarda kolaylık olması için standart 

bir arka plan gürültüsü hazırlanmıştır.  

Şekil 7’deki eğrilerden en üstteki eğriden başlayarak toplam 4 eğrinin ortalaması alınarak ortalama 

eğrisi elde edilmiş ve bu eğri basitleştirilmiştir. 

Şekil 10’da ortalama eğri ve basitleştirilmiş eğri görülmektedir. 

 

Şekil 10. Ortalama ve basitleştirilmiş arka plan gürültüleri 

Basitleştirilmiş arka plan gürültüsü “0” dB’e göre normalize edilebilir. Böylelikle ağırlıklandırılmış 

frekans eğrisi elde edilerek, elde edilen eğri; testlerde basitleştirilmiş arka plan gürültüsü oluşturmak 

için pink noise gürültü spektrumuna uygulanabilir. 

Ağırlıklandırılmış frekans eğrisi Şekil 11’de gösterilmiştir. 
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Şekil 11. ”0” dB’ye göre ağırlıklandırılmış basitleştirilmiş arka plan gürültüsü 

Ağırlıklandırılmış eğri tablo ile de gösterilebilir. Tablo 2’deki veriler, üstteki şekilde grafikte verilen 

değerlerin tablo şeklinde sunulmuş halidir. 

 Hz dB Hz dB Hz dB 

20 -7,5 200 -12,5 2k -20 

25 -5 250 -15 2,5k -22,5 

31,5 -2,5 315 -15 3,15k -25 

40 0 400 -15 4k -27,5 

50 0 500 -15 5k -30 

63 0 630 -15 6,3k -32,5 

80 -2,5 800 -15 8k -35 

100 -5 1k -15 10k -37,5 

125 -7,5 1,25k -15 12,5k -40 

160 -10 1,6k -17,5 16k -42,5 

Tablo 2. Pink Noise eğrisinin ağırlıklandırılması için oluşturulan değerler 

Nissan firmasının ise Detroit ilinde yaptığı arka plan gürültü ölçümlerinin sonuçları burada diğerlerini 

verdiğimiz çalışmalara göre oldukça farklıdır. Şekil 12’ye bakıldığında, arka plan gürültüsü 100 Hz’den 

başlayarak artmakta 1 kHz civarında tepe noktasına ulaşarak azalmaya başlamaktadır. Bu sebeple 

Nissan uyarı sesini tasarlarken; uyarı sesinin ses düzeyini 1 kHz civarında düşürmüştür.  
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Şekil 12. Detroit’te kaydedilmiş arka plan gürültüleri. Üstteki eğri kalabalık araç trafiği olan bölgenin gürültüsünü; alttaki 
eğri ise bu bölgeye yakın bir mahallin gürültüsünü göstermektedir. 

Literatürdeki arka plan gürültüsü çalışmalarının sonuçları birbirlerinden farklı olup ulaşılan çözümlerde 

bu sebeple farklı olmuştur. Bu sebeple, araştırmacı kendi çalışmasına arka plan gürültü ölçümlerini 

eklemeli ve sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırmalıdır. Sesli uyarı sisteminin etkinliği, arka 

plan gürültüsü ile doğrudan bağlantılı olduğu için; bu noktada yapılacak çalışmalar ve uygulanacak 

çözümler yüksek önem teşkil etmektedir. 
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Psikoakustik Test Metodlarının İncelenmesi 
Literatürde yayınlanmış test metotlarına girmeden önce, aracın yayalara çarpmaması için gerekli olan 

kritik mesafeden ve elektrikli araçların sesli uyarı sistemleri için yapılan psikoakustik araştırmalardan 

başlamak faydalı olacaktır. 

Testlerde Aracın yayalara çarpmaması için gerekli olan kritik mesafe:  
Testlerde aracın yayalara çarpmaması için gerekli olan kritik mesafenin hesaplanmasında birden fazla 

görüş bulunmaktadır. 

BMW Grubu kritik mesafeye göre yaptığı testler aşağıdaki gibi özetlenmiştir. BMW grubu reaksiyon 

süresi için Kerber’in laboratuvar çalışmalarından [9] yararlanmıştır. 

BMW Grubu’nun testlerde kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir. 

• Sedan, 4 silindirli benzinli motor (“ICE”) 

• HEV, 8 silindirli benzinli motor (“HEV-gas”) 

• Yukarıda kullanılan HEV’in sadece elektrikli motoru ile çalıştırılması (“HEV-e”) 

• Prototip araç, sadece elektrikli motor (“EV”)  

Yukarıda tipleri verilen, fakat marka ve diğer detayları gizlenen 3 farklı aracın (Hibrit araç benzinli 

motoru ve elektrikli motoru ayrı ayrı çalıştırılmak sureti ile testlere iki farklı çalışma modu ile girmiş) 

test sonuçları şekil 14’teki gibidir. Şekil 14’e bakıldığında maskeleme (trafik, şehir gürültüsü vb…) 

gürültüsü arttığında elektrikli araç ile hibrit aracın yayalar tarafından fark edilmesi oldukça güçleşmiş 

ve 62 dBA arka plan gürültüsü seviyelerinde çarpışmalar gerçekleşmiştir. İçten yanmalı motorlu araç 

dahi, 62 dBA seviyesindeki arka plan gürültüsünde yayalar tarafından aracın yayalara çarpmadan 

durabilmesi için gerekli olan kritik mesafenin sınırında fark edilmiştir. 

Şekil 14’teki senaryoda araçlar saatte 10 km/sa hızla hareket etmektedirler. Aracın yayalara çarpmadan 
durabilmesi için gerekli olan kritik mesafe Şekil 13’teki grafikten yararlanılarak bulunabilir. Kritik 
mesafe, sürücünün hızlı reaksiyon vermesi (0,7s); normal sürede reaksiyon göstermesi (1,2s) ve geç 
reaksiyon göstermesine (1,5s) göre değişmektedir. Reaksiyon süreleri yaşa ve deneyime göre 
değişebilmektedir. BWM Group kritik mesafe için normal reaksiyon süresini alarak 10 km/sa araç hızı 
için kritik mesafe şekil 3’ten 3,8m olarak belirlenmiştir. Şekil 13’te X ekseni aracın hızını; Y ekseni ise 
aracın hızına denk gelen kritik mesafeyi göstermektedir.   

 
Şekil 13. Aracın Yayalara Çarpmadan Durabilmesi İçin gerekli Olan Kritik Mesafelerin Belirlenmesi [9] 
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Kritik mesafenin belirlenmesi için grafiğin yanında aşağıdaki formülden de yararlanılabilir: 
 

𝑆𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔 = 𝑉𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔 ∙ 𝑡𝑅𝑒 𝐴𝑘𝑡 +
𝑉𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔

2∙𝑎
         (1) 

 

 Burada; 

 𝑆𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔 : Aracın Durma Mesafesini; 

𝑉𝐹𝑎ℎ𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔 : Aracın Hızını; 

𝑡𝑅𝑒 𝐴𝑘𝑡   : Sürücünün reaksiyon süresini; 

a : aracın frenleme ivmesini vermektedir. Frenleme ivmesi olan a; 8 𝑚 𝑠2⁄  olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Şekil 14. Çeşitli tipteki araçların (EV, HEV, ICE) algılanma mesafelerinin gösterilmesi [8] 

Kritik mesafenin hesaplanması ile ilgili çalışmalarda sürücünün reaksiyon süresi ve frenleme ivmesi bazı 

kaynaklarda farklı ele alınmıştır.  

Stefan Kerber ve Hugo Fastl’ın “Prediction of Perceptibility of Vehicle Exterior Noise in Background 

Noise” adlı laboratuvar çalışmalarında yayaların ortalama reaksiyon süresini 0,56 s olarak 

belirlenmiştir. Algılama mesafesini ise Şekil 15’te gösterilmiştir. 

Buradaki çalışmada kritik mesafe, yayaların aracı fark etmesi ile reaksiyona geçmesi arasındaki sürenin 

aracın hızı ile çarpımından elde edilir [14]. 
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Şekil 15. Seçilmiş bir araba için araba gürültüsü ses basınç seviyeleri (üçgen işaretler) ve maskeleme eşiği (dikdörgen 
işaretler) yaklaşımından algılama uzaklıklarını hesaplama prensibi. Noktalı çizgiler gerçek seviyeleri belirtmektedir [15] 

Nissan firması, 2011 yılında SAE organizasyonunda yayımladığı “Development of Approaching Vehicle 
Sound forPedestrians (VSP) for Quiet Electric Vehicles [11]” adlı çalışmasında, kritik mesafeyi 
hesaplarken; U.S Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) adlı idarenin 2010 yılında yayımladığı “Phase I Quieter Cars and the Safety of Blind Pedestrians 
[15]” adlı raporundan faydalanmıştır. 

Bu rapora göre sürücünün reaksiyon süresi 2,5 s; frenleme ivmesi ise 8 𝑚 𝑠2⁄  olarak alınmıştır. 1 
numaralı formül 10 km/sa hızında araç için yeni veriler ile güncelleme yapıldığında kritik mesafe 8,2 
m’ye çıkmaktadır. 

Laboratuvar çalışmalarının dışında, gerçek hayattaki yaya davranışlarını gözlemlemek isteyen Fugger; 
çalışmalarında yüksek hızlı bir kamera kullanarak, 288 denek ile yayaların trafik ışıkları bulunan bir yaya 
geçidinde karşıdan karşıya geçerken ki hareketlerini gözlemlemiştir.  Çalışmanın sonuçlarını Şekil 16’da 
sunmuştur [16]. 
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Şekil 16. 55 yaşın altındaki yayaların algılama süreleri [16] 

Şekil 16’da gösterilen reaksiyon süreleri trafik ışığının yanması ile yayanın harekete geçmesi arasındaki 

süreyi göstermektedir. Şekilden de görülüğü gibi kadınlar ile erkekler arasında belirgin farklar 

bulunmamaktadır. Dikkati dağınık bir yayanın tepkisi en geç 2 s olarak ölçülmüştür. 

Fugger ayrıca yayaların karşıdan karşıya geçme hızlarını ortalama 1,26 m/s (± 0,26 m/s); 

ivmelenmelerini ise 0,14 g (± 0,09 g) olarak belirlemiştir. 

NHTSA, yayanın karşıdan kaşıya geçmesi için gereken süre ile aracın varış zamanı (yaya aracı ilk fark 

ettiği zamandan, araç yayanın önünden geçtiği zaman arasındaki süre; aracın varış zamanı olarak 

belirtilmiştir) arasındaki fark güvenlik payı (safety margin) olarak isimlendirmiştir. Bu sürenin içerinde 

yayanın reaksiyon süresi de bulunmaktadır. 

Yayanın iki şeritli 8,4 m genişliğindeki bir yolu ortalama 1,2 m/s hızla kat ettiğini düşünürsek, yayanın 

karşıdan karşıya geçmesi için gereken süre 7 s’dir. Dolayısı ile yayaların da reaksiyon süresinin 

belirlenmesi ve bunun sürücü reaksiyon süresi ile karşılaştırılması önemlidir.  

NHTSA’ da yayaların reaksiyon süresini 2 s olarak kabul etmiştir [15].  

Yukarıda anlatılan çalışmalardan görüldüğü gibi insanların reaksiyon sürelerinde, gerçek ortamlarla 
laboratuvar ortamları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Araştırmacılar çalışmalarında bu farklılıkları 
dikkate almak durumundadır. 

Elektrikli araçlar için belirlenen psikoakustik gereksinimler: 
Elektrikli araçlar için yapılan psikoakustik araştırmalarda; sesli uyarı sisteminin, arka plan gürültüsü olan 

çevre gürültüsü altında yayalar tarafından duyulabilir ve tanımlanabilir olması ve sesli uyarı sisteminin 

ürettiği gürültünün çevreye rahatsızlık vermemesi amaçlanmaktadır. 
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Bu amaçla Amerika Birleşik Devletlerinde “The pedestrians safety enhancement act (PSEA)” adlı 
kuruluş psikoakustik gereksinmeler için bir tablo hazırlamıştır [17]. Tablo 3’te bu gereksinimler 
sıralanmaktadır. Tablo başlığında “xxx” bilinmeyenin yerine, başlığın altındaki metinler gelmektedir. 

Aracın xxx ile ilgili bilgisi Ses xxx’e işaret etmeli Başlıca Psikoakustik kavramlar 

mevcudiyeti Aracın çevre gürültüsü altında 
duyulabilir olması 

Keşfedilebilirlik, spectral 
masking (sesin başka bir sesle 
maskelenmesi) 

lokasyonu Çevresini lokasyonu ile ilgili 
bilgilendirmesi 

Yerini tayin etme, binaural 
hearing (stereofonik, iki kulakllı 
duyma ) 

yönü Aracın yaklaşıp uzaklaştığı ile 
ilgili bilgilendirmesi 

Ses basıncı/düzeyi değişimi 
doppler,effect 

manevrası Hızlanıp yavaşladığı ile ilgili 
bilgilendirmesi 

Recognisable, farkedilebilirlik 

Tablo 3. U.S. PSEA’ ya göre, sesli uyarı sisteminde olması gereken ve yayaların ihtiyaç duyduğu işitsel ipuçları [17] 

Tablo 3’te istenen özellikler birbirinden bağımsız olmadığı gibi birbirleri ile de çakışabilmektedir. 

Örneğin Broad-Band (geniş bant) gürültüsünün sessiz ortamlarda lokasyonu çok iyi belirlenirken; çevre 

gürültüsünün maskeleme etkisi altında keşfedilebilirliğini oldukça zorlaşmaktadır. Tonal sesler ise arka 

plan gürültüsü altında çok iyi keşfedilebilirken, tonal seslerin lokasyonunun belirlenmesi daha zordur. 

Bu sebeple geniş bant gürültüye tonal eklemeler yapmak veya modülasyonlar eklemek, sesin hem 

lokasyonunun belirlenmesinde hem de keşfedilebilirliğinin arttırılması konusunda olumlu katkı 

sağlayacaktır. 

İnsan kulağının hassas olduğu frekans aralıkları bulunmaktadır. Bu frekans aralığı kulak içindeki kulak 

kanalı ve kemiklerin rezonans değerlerine bağlı olarak 2k Hz ve 5k Hz arasında görülmektedir. İnsan 

kulağının hassasiyetine bağlı olarak istatistiki verilerle hazırlanan ağırlıklandırılmış “Equal Loudness 

Contours” Şekil 17’de görülmektedir. Bu eğriler yıldan yıla güncellenmektedir. 
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Şekil 17. Equal-Loudness-Level Contours [18] 

İnsan kulağının hassasiyetine bağlı olarak hazırlanan ağırlıklandırılmış A eğrisi de equal lousdness level 

contours eğrilerinden 40 phon eğrisinin ters çevrilmiş halidir. 

Uyarı gürültüsü hazırlanırken insan kulağının hassas olduğu frekans aralıkları dikkate alınmalıdır. 

Sesli uyarı sistemleri için uyarı gürültüsü hazırlanırken yaşa bağlı işitme kaybı da önemli bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 18’de, 20 yaş gurubuna göre 60 ve 70 yaş guruplarının yaşa bağlı olarak oluşan işitme kayıpları 

görülmektedir.   
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Şekil 18. 60 ve 70 yaş guruplarının 20 yaş gurubuna göre yaşa bağlı işitme kayıpları [19] 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde yaş ilerledikçe insan kulağının hassas olduğu bölgelerde işitme 

kayıpları artmaktadır. Dolayısı ile sesli uyarı sistemini sadece insan kulağının hassas olduğu frekanslara 

göre tasarlamak yaşlı insanların uyarı sesini duyamayabileceği anlamına gelir. 

Nissan, yukarıdaki iki önemli detayı çalışmasına ekleyerek, sesli uyarı sistemleri için şekil 19’daki gibi 

bir gürültünün oluşturulmasını önermiştir. 

 

Şekil 19. İki tepeli sesli uyarı sistemi [20] 
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Şekil 19’da örnek bir ICE aracın gürültüsü ile sesli uyarı sisteminin karşılaştırılması görülmektedir. 

Nissan burada, yaşlı insanlar için sesli uyarı sisteminin ses düzeyinin 0,6 kHz civarında arttırılmasını 

önermiştir. Ayrıca 2,5 kHz civarında normal işitme becerisine sahip insanlar için de ses düzeyinin 

arttırıldığı görülmektedir. 

Yayalar, aracın uzaklaştığı ve yaklaştığı bilgisini, hareket eden cisimlerin yaydığı gürültünün frekansının 

doppler-effect ile farklı frekanslarda algılanması sayesinde, (gürültü yapan cisim gözlemciye doğru 

yaklaşıyorsa, gözlemci gürültüyü daha yüksek frekanslarda duyar; tam tersi durumda ise gürültü yapan 

cisim gözlemciden uzaklaşıyorsa, gözlemci gürültüyü daha düşük frekanslarda duyar) elde etmiş 

olurlar. Ayrıca doppler-effect dışında, yayalara yaklaşmakta olan aracın ses düzeyi de artacağından; 

yaya aracın yönü ile ilgili ses düzeyinden de bilgi sahibi olur. 

Fakat aracın hızı arttıkça, yayanın aracı algılayıp yönünü tayin ederken geçen süreye bağlı olarak 

algılama mesafesi artacaktır. Diğer bir deyişle aracın hızı arttıkça, daha uzak mesafelerden duyulabilir 

olması gerekmektedir. Bu sebeple ses düzeyi seviyelerinin aracın hızına bağlı olarak değişmesi gerekir. 

Şekil 20’de Delta SenseLab’ın hazırladığı ve ses düzeylerinin aracın hızına bağlı olarak değiştiği grafik 

görülmektedir. 

 

Şekil 20. Ses Düzeyinin Aracın hızına bağlı olarak değişimi [10] 

Aracın 20 km/sa hızından itibaren ses düzeyinin düşmesi yol gürültüsünün denkleme yavaş yavaş 

eklenmesinden dolayıdır 

Son olarak aracın manevra bilgisinin sağlanabilmesi için; aracın hızlanma ve yavaşlama esnasında 

motorun devrinin ve dolayısı ile gürültü frekansının değişimine benzer şekilde uyarı sesinin de 

frekansının değişmesi gerekmektedir. 
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Delta SenseLab firması uyarı sesinin frekans değişimi için aşağıdaki bağıntıları önermiştir. 

0 − 5 𝑘𝑚 𝑠𝑎⁄                                         𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠; 𝑓 = 𝑓𝑟ö𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖             (2) 

5 𝑘𝑚 𝑠𝑎⁄  ü𝑧𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 ℎ𝚤𝑧𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎                                     𝑓 = 𝑣 ∙
𝑓𝑟ö𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖

5
      (3) 

Bu bağıntılardan yola çıkarak 200 Hz- 1000 Hz frekans aralığında (Delta Sense Lab tarafından tavsiye 

edilen frekans aralığı) ve 5 – 20 km/sa aralığında çizilecek grafik Şekil 21’deki gibidir. 

 

 

 

 

Şekil 21. Aracın hızına bağlı olarak uyarı sesinin frekansının değişmesi [10] 

Delta SenseLab’ın tavsiye ettiği aralık içerisinde kalan yeşil ve kalın olarak çizilen uyarı sesi frekansları 

firmanın çalışmalarında kullanılmıştır. 

Şu ana kadar sesli uyarı sistemi için anlatılan psikoakustik gereksinimler, yayaların ihtiyaçlarına göre 

hazırlanmış çalışmalardır. Sürücülerin gereksinimleri ile ilgili yapılan çalışmalar ise görece sınırlıdır. 
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Sürücü kabininde kullanılması düşünülen uyarı sesinin, sürücünün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ile 

ilgili dikkatimizi çeken bir çalışma; Kiran Govindswamy’ın ve Georg Eisele’nin ortaklaşa hazırladığı ve 

2011 yılında yayınladığı “Sound Character of Electric Vehicles [21]” adlı çalışmadır. Çalışmada Fiat 

500’ün kod adı FEV Liiondrive olan elektrikli sürümü (EV) ile ICE sürümü kullanılmıştır. 

Bu makalede, sübjektif değerlendirme aşamasında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. ICE emsaline göre EV (Liindrive) aracın memnuniyet değerlendirmesi nedir? 

2. EV aracın hangi gürültü karakteristikleri (paydaşları) azaltılmalıdır ki dinleyici memnuniyeti 

artsın? 

3. Ev aracın memnuniyetsizliğe yol açan yüksek frekanslı gürültü paydaşları düşük ve yüksek 

frekanslı paydaşların eklenmesiyle maskelenebilir mi?  

EV aracın gürültü karakteristiğine yeni gürültü paydaşları eklemek aracın dinamik izlenimini arttırır mı? 

Şekil 22’de yukarıda aranan sorular için sübjektif değerlendirmeler için hazırlanan Campbell  

diyagramları görülmektedir. 

 
Şekil 22. Sübjektif değerlendirmeler için hazırlanmış seslerin campbell diyagramları [21] 

Genellikle aracın akustik olarak geliştirilmesinin amacı aracın sınıfına göre kulağa hoş gelen daha fazla 

dinamik ya da daha az dinamik kabin gürültüsü oluşturmaktır. Bu sebeple objektif analizlerin sübjektif 

değerlendirmeler ile onaylanması gerekmektedir. Sübjektif değerlendirmeler için bir jüri oluşturulması 

ve müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışma içinde sübjektif değerlendirmeler 

için bir jüri oluşturulmuştur.  

Yukarıdaki şekilde verilen campbell diyagramlarının sübjektif değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılmıştır: 

Daha önce ICE araçlar için yapılan çalışmalarda yük değişimleri sırasında akustik davranış aracın 

dinamik etkisi için oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da iki farklı yük koşulu içeren “saw 

tooth” sürüş hali kullanılmıştır.  
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Yukarıdaki şekilde grafik a Liiondrive’ın orijinal kabin sesini göstermektedir.  

Grafik b ise E-motor, power electronics ve transmisyon gibi paydaşların gürültülerinin azaltılmış şeklini 

göstermektedir. Yüksek frekansa sahip gürültü paydaşlarının azaltılması araç ile ilgili memnuniyeti ve 

tercih edilirliği arttırmaktadır. Orta frekanslardaki transmisyon ve son vitesteki dişli gürültüsü 

paydaşlarının azaltılması da memnuniyeti ve terci edilirliği arttırsa da bu etki yüksek frekansların 

düşürülmesi kadar yüksek derecelendirilmemiştir. Bu orta frekansla sahip paydaşlarının düşürülmesi 

aracın dinamik etkisini negatif etkilemektedir. Orta ve yüksek frekansların birlikte düşülmesi araç ile 

ilgili memnuniyeti daha bile fazla arttırmaktadır. E-motor’un düşük frekanstaki birinci mertebesinin 

gürültüsünün azaltılması ise kayda değer bir değişme sağlamamıştır.    

Sübjektif değerlendirme için düşük, orta ve yüksek frekanslardan çeşitli mertebelere ait gürültüler 

karıştırılarak aracın gürültüsüne eklenmiştir. Bu seslerin hoşa gitmeyen gürültüleri maskeleme etkisine 

bakılmıştır. Bütün vakalarda eklenen gürültüler memnuniyeti ve tercih edilirliği azaltmıştır. Özellikle 

yüksek frekanslı gürültüler ve 4 silindirli motor gürültüsüne benzer şekilde oluşan rumbling ve booming 

gürültü paydaşları memnuniyeti oldukça kötüleştirmektedir. Yapılan çalışmada maskeleme gürültüsü 

kullanmak yerine istenmeyen gürültü paydaşlarını azaltmanın (özellikle 1 kHz ve üzerindeki 

frekanslardaki gürültü paydaşları) değerlendirenlerin tamamı tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu 

sebeple istenmeyen gürültü paydaşlarını azaltmak aracın akustik gelişimi için tavsiye edilmektedir. 

Değişik mertebeden gürültülerin eklenmesi araç ile ilgili memnuniyeti düşürse de aracın dinamik 

etkisine olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Değerlendirici için daha az rahatsız edici olan düşük ve orta 

frekanstaki gürültü paydaşları sisteme eklenirse araç ile ilgili memnuniyeti kabul edilebilir derecede 

düşürerek aracın dinamik etkisini arttırabilir. Grafik c’de 6 silindirli motorun mertebelerine ait 

gürültüleri eklenmiştir. Bu mertebelerin eklenmesi özellikle bu mertebeler yüke bağlı olarak 

konulmuşsa aracın dinamik etkisine oldukça olumlu etki etmektedir.  

Bu sebeple grafik d’de bu mertebeler sadece tam yükleme fazında (full load phase) eklenmiş; aracın 

yükleme olmayan fazlarında (coast down phase) ise bu mertebeler çıkarılmıştır.6 silindirli motorun 

mertebelere ait gürültülerin ses düzeyleri yüksek olmadığı sürece 4 silindirli motorun mertebelerine ait 

gürültülere tercih edilmiştir. 

Grafik e’de ise 6 silindirli motorun gürültülerine ek olarak vites değişimlerini de simule eden gürültüler 

eklenmiştir. 

Grafik f’te ayrıca ICE Fiat 500’ün orijinal sesi eklenmiştir. Altı silindirli orta sınıf bir aracın orijinal sesi 

ise dinleyicilere dinletilmiştir. ICE seslerin memnuniyet değerlendirmesi ICE seslerin yüksek 

frekanslarda bileşenlere sahip olmamasına karşın, Liiondrive’ın orijinal sesi (yüksek frekanslarda E-

motor pole mertebelerine ait paydaşlar Liiondrive’ın gürültüsünde etkindir) ile aynı memnuniyet 

değerlerinde çıkmıştır. Bu düşük değerlendirmenin sebebi ICE motorun tam yükleme şartında (full 

load) yüksek ses düzeyine sahip olmasıdır. ICE motor seslerin dinamik etki değerlendirmesi 

Liiondrive’ın orijinal ve filtrelenmiş gürültülerine göre daha yüksek çıkmasına karşın, bu sesler EV için 

tercih edilmemiştir.  



 

 

Novosim Mühendislik Hizmetleri Tarih: 25.11.2013  

 
 

31 

Bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri, dinleyicilerin çoğu elektrikli araçlara teknolojiye uyumlu bir 

gürültü eklenmesini tercih etmesine karşın; dinleyiciler EV araçlarda ICE aracın sesini dinlemek 

istememektedirler. 

Sübjektif değerlendirmeler kültürel olarak da değişebildiğini göz önüne alarak, ülkemizde de bu tarz 

testlerin yapılması ve sürücülerin sübjektif değerlendirmesinin alınması gerekmektedir. 

Psikoakustik test metodları 

Sahada Yapılan Testler 

Psikoakustik testler, insan algısı ile alakalı olduğundan değerlendirmeler için deneklerden oluşan jüriler 

kullanılmaktadır. Jüri değerlendirmeleri test sahalarında ya da laboratuvar ortamlarında 

yapılabilmektedir. Fazla sayıda denek kullanılarak birden fazla jürinin değerlendirmesi istediğinde, 

genellikle laboratuvar ortamında yapılan testler daha kullanışlı olmaktadır. 

2010 yılında Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) tarafından yayımlanan 

“Guideline for Measure against Quietness, MLIT, JASIC [22]” adlı rapordan alınan şekilde, (Şekil 23 

grafik 1, ve 2) grafik 1’de ICE Toyota Corolla’nın saha testleri görülmektedir. Sübjektif değerlendirmeler 

için 40 adet katılımcı ile jüri oluşturulmuş ve testler bu jüri ile yapılmıştır. Testler esnasında katılımcılar 

aracın geldiği yöne arkalarını dönecek şekilde konumlandırılmıştır.  

MLIT’nin yaptığı saha testlerinin yerleşim planı şekil 23 grafik 2’de gösterilmiştir. Jüriler, standartlarda 

mikrofonun ölçüm için yerleştirilen uzaklığa konumlandırılmışlardır. 

 

 

 
Şekil 23. Psikoakustik değerlendirmeler için MLIT’nin yaptığı saha testleri [22] 
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İki adet ICE araç ile bir adet HEV aracın (EV modunda) arka plan gürültüsünün etkisi de katılarak yapılan 

sübjektif değerlendirmesi Şekil 24’teki gibidir. Testlerde Araçlar 6,5 – 10 – 15 - 20 km/sa hızlarında 

sürülmüş ve bu hızlardaki araçların arka plan gürültüsüne bağlı olarak algılanma mesafeleri 

çıkarılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi araçlar 6,5-10 km/sa hızlarında kullanıldığında ICE ile EV araçlar 

arasında algılanma mesafeleri farklılaşmış ve EV araçların algılanma mesafeleri oldukça düşük çıkmıştır. 

Buna karşın 15-20 km/sa hızlarında ICE ve EV araçlar algılanma mesafeleri arasındaki fark küçülmüştür. 

 

Şekil 24. 6,5 - 10 - 15 - 20 km/sa hızlarındaki araçların Arka plan gürültüsüne bağlı olarak algılanma mesafeleri [22] 

Nissan firması, arabanın yaklaşması durumuna ek olarak; aracın ana yoldan tali yola olan dönüş 

manevrası da incelenmiştir. 
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Şekil 25. Düz hatta ilerleyen aracın algılama mesafesinin çıkarılması deneyi [11] 

 
Şekil 26. Düz hatta ilerleyen ve sonrasında manevra yapan aracın algılama mesafesinin çıkarılması deneyi [11] 

Testler sırasında görme özürlü denekler kullanılmıştır. 

Japan Automobile Standards Internationalization Center (JASIC) merkezinin 2009 yılında yaptığı  “A 

Study on Approach Warning Systems for hybrid vehicle in motor mode [23]” adlı başka bir çalışmada 

ise sesli uyarı sisteminin yayalara ve bölge sakinlerine verdiği rahatsızlıklar değerlendirmeye alınmıştır. 

Şekil 27’de saha testlerinin uygulanışı ve şeması görülmektedir. Testler 59 denekle yürütülmüştür. 

Denekler yola sırtları dönük şekilde konumlandırılmış ve dikkatlerinin araçlardan çekmek için çapraz 
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bulmaca çözmeleri istenmiştir (Şekil 28). Şekil 27 ve 28’deki resimlerde görülen prefabrik yapı 

geleneksel ahşap Japon yapısını temsil etmektedir. 

  
Şekil 27. Testin uygulanış şeması [23] Şekil 28. Denekler Çapraz bulmaca çözerken [23] 

Testler için 20 örnek uyarı sesi arasından seçilen 11 adet uyarı sesi kullanılmıştır. Bu uyarı seslerin 

özellikleri Tablo 4’te listelenmiştir. 

 

No. Uyarı Sesi Tipi Açıklama 

(1) Non-steady ses Aracın var olan sesi 

(2) Non-steady ses Aracın var olan sesi 

(3) Non-steady ses Aracın var olan sesi 

(4) Non-steady ses Üretilmiş uyarı sesi 

(5) Non-steady ses Üretilmiş uyarı sesi 

(6) Steady ses Üretilmiş uyarı sesi 

(7) Steady ses Üretilmiş uyarı sesi 

(8) Steady ses Üretilmiş uyarı sesi 

(9) Steady ses Motor sesine benzeştirilerek üretilmiş ses  

(10) Steady ses Gerçek motor sesi (4 silindirli, 1496 cc) 

(11) Steady ses Gerçek motor sesi (8 silindirli, 4292 cc) 

Tablo 4. Seçilen 11 adet örnek uyarı sesi 

Seçilen 11 adet uyarı sesinin ses düzeylerine göre kabul edilebilirlik skorları Şekil 29’da gösterilmiştir. 
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Şekil 29.  Çeşitli Uyarı Seslerinin Kabul Edilebilirlik testleri 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde sübjektif değerlendirmelerden üç adet sonuç çıkmıştır. 

1. Aynı ses düzeylerinde dahi olsalar uyarı seslerinin kabul edilebilirlik skorları farklı 

olabilmektedir. 

2. Kabul edilebilirlik skorları uyarı seslerinin ses düzeyleri düştükçe artmaktadır. 

3. Non-steady sesler aynı gürültü düzeylerinde daha yüksek skorlar almışlardır. 

Bu testin sonuçları, uyarı sesinin taşıması gerek dört adet psikoakustik gereksinimine (uyarı sesi aracın 

mevcudiyeti, lokasyonu, yönü ve manevrası ile ilgili yayaları bilgilendirmelidir) ek olarak uyarı sesinin 

çevreyi rahatsız etmesi ile ilgili bir değerlendirme ile ilgili olduğu için özellikle verilmiştir. Uyarı sesi 

temel psikoakustik gereksinimleri karşılaması dışında çevreye de minimum rahatsızlık vermelidir. 

Görüldüğü üzere saha testleri farklı psikoakustik gereksinimleri değerlendirmek için 

kullanılabilmektedir. 

Laboratuvarda Yapılan Testler 

Yukarıda örnekleri verilen saha testleri laboratuvar ortamlarında da yapılmaya çalışılmaktadır. 

Böylelikle test süreleri ve masrafları düşmekte, aynı zamanda daha fazla sayıda katılımcıya 

ulaşılabilmektedir. Laboratuvar testleri aynı zamanda testlerin tekrarlanabilirliğinin yüksek olması 

açısından da faydalıdır. Testlerin aynı koşulları sağlaması kültürler arası farklılıkların incelenmesini 

kolaylaştırmaktadır.  

Halen daha ideal duyulabilir bir sesli uyarı sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgili net bir fikir sahibi 

olmadığımız düşünülürse, (hatta en temel konularda, örneğin uyarı sesinin minimum ses basınç 
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seviyelerinin belirlenmesi gibi konularda dahi bir görüş birliği oluşmadığı gibi) laboratuvar testlerinin 

önemi artmaktadır.   

Laboratuvar testleri, bilgisayar ortamında algoritmalar ile oluşturulan uyarı sesleri ve arka plan 

gürültüsü kullanılarak yapılabileceği gibi; saha testlerinde araç gürültüsü ve arka plan gürültüsü 

mikrofonlar ile kayıt altına alınarak, laboratuvarda yeniden çaldırılması (playback) ile de yapılabilir. 

Laboratuvar çalışmalarına kapsamlı bir örnek 2011 yılında Japon ve Alman ortak olarak Internoise 

kongresinde sunduğu “Cross-cultural study on feasible sound levels of possible warning sounds for 

quiet vehicles [24]” adlı çalışmadır. Bu makalenin hazırlanmasında pek çok kişi çalışmıştır (Katsuya 

Yamauchi, Daniel Menzel, Hugo Fastl, Masayuki Takada, Koji Nagahata ve Shin-ichiro Iwamiya). 

Çalışmanın amacı sesli uyarı sisteminin etkinliğinin kültürler arası değişip değişmediğidir. Bu amaçla 

dört adet arka plan gürültüsü Japonya Fukuoka civarında kaydedilmiştir. Uyarı sesi olarak; korna, 1500 

cc ICE motor sesi ve 1kHz-10kHz aralığında geniş bant gürültüsü olmak üzere üç adet uyarı sesi 

kullanılmıştır. Geniş bant gürültüsü stationary olarak değil, zamana bağlı ses basınç seviyesi değişen bir 

yapıda verilmiştir. 

Testler hem Almanya’da, hem de Japonya’da yapılmıştır.  

Almanya’da yapılant estlerde yaşları 26 ile 49 arasında değişen 15 Alman denek (4 kadın, medyanı 31,3; 

11 erkek, medyanı 30) ve Japonya’da yapılan testlerde yaşları 23 ile 55 arasında değişen 16 Japon denek 

(5 kadın, medyanı 30,2; 11 erkek, medyanı 30) kullanılmıştır. Deneklerin hiçbiri geçmişlerinde duyma 

ile ilgili bir problem yaşamamışlardır. 

Yapılan testlerin sonuçları Şekil 30’da görülmektedir. 

 

 

Şekil 30. Her denek için yapılan iki denemenin istatistiksel sonuçları, beyaz semboller; uyarı sesleri net bir şekilde 
duyulabilmektedir. Siyah semboller; uyarı sesleri ancak duyulabilir şekildedir. Yatay kesikli çizgiler: arka plan gürültüsünün 

ses düzeyini göstermektedir. 
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Şekil 30’da her denek için yapılan iki denemenin istatistiksel sonuçları görülmektedir. Yuvarlak sembol 

ile düzenlenmiş seviyeler Japon deneklerin sonuçlarını; kare semboller ise Alman deneklerin 

sonuçlarını temsil etmektedirler. Beyaz semboller uyarı seslerinin net bir şekilde duyulabilir olduğu 

seviyeleri; siyah semboller ise uyarı seslerinin ancak duyulabilir olduğu seviyeleri göstermektedir. 

Bunlara ek olarak A ağırlıklandırılmış eğrisi ile düzenlenmiş arka plan gürültüleri kesikli yatay çizgiler ile 

verilmiştir. 

Şekil 30’da ki sonuçlara bakıldığında iki denek grubu arasında, sesli uyarı sisteminin etkinliğinin çok 

fazla değişmediği görülmüştür. Dolayısı ile uyarı sesinin ses düzeyinin değerlendirmesinde kültürler 

arası farklılıkların olmadığı tespiti yapılmıştır.  

Bu testin sonuçları, çok sayıda farklı kültürden denek ile yapılmadığı için sınırlı kalsa da; farklı ülkelerin 

çalışmalarını değerlendirirken, çalışmalardan elde edilen sonuçların ülkemiz içinde geçerli olacağı ile 

ilgili bir fikir vermektedir. 

Çalışmada, daha önce saha testlerinde bahsettiğimiz uyarı sesinin gürültüsünün kabul edilebilirliği, 

ölçütleri geçen uyarı seslerinin hangilerinin tercih edileceği gibi, kültürler arası farklılık olması beklenen 

konular açıkta kalmaktadır.  

Laboratuvar testlerinde seslerin nasıl kaydedildiği ile ilgili bize açıklayıcı bilgiler veren bir çalışmayı 

Nissan firması yapmıştır. 

Şekil 31’de Nissan firmasının 2012 yılında yayımladığı “Factors that Influence the Performance of 

Approaching Vehicle Sound for Pedestrian (VSP) Systems [25]” adlı çalışmada, araçların ses kaydının 

alındığı test şeması örneği görülmektedir.  Testlerde kayıtlar için Aachen Head binaural (çift mikrofonlu) 

test ekipmanı kullanılmıştır. Testlerde aynı segmentte bulunan biri ICE ve biri de uyarı sistemi kullanan 

EV araç kullanılmıştır. Arka plan gürültültüsü ise ayrıca kaydedilmiştir. Adobe auditions programı 

kullanılarak beyaz gürültü (White noise) oluşturulmuş, bu gürültü programda sentezlenerek arka plan 

gürültüsü ile eşleştirilmiştir. Böylelikle dijital ortamda yeniden üretilen arka plan gürültüsünün ses 

düzeyi ayarlanabilir hale gelmiştir. Testlerde dijitalize edilen arka plan gürültüsü, araç gürültüsünün 

maksimum genliğinin %10 kadar düşüğüne ayarlanarak kullanılmıştır. Testler ayrıca arka plan gürültüsü 

olmadan da tekrarlanmıştır.  
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Şekil 31. Ses kaydetme yöntemi şeması 

Bilgisayar ortamında araç gürültüsü, hızı ve arka plan gürültüsü bilgileri kullanılarak algılama mesafesini 

hesaplayan algoritma örneği [14]’te görülebilir. Bu çalışmada hazırlanan algoritma ile çeşitli arka plan 

gürültülerinin aracın algılanma mesafesine etkisi hesaplanarak incelenebilmiştir. 

Şekil 32’de, algılama mesafesinin hesaplanmasına yönelik algoritma görülmektedir.  
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Şekil 32. Algılama mesafesinin hesaplanması için geliştirilen algoritmanın akış diyagramı 

Algoritma üç adet giriş parametresine ihtiyaç duymaktadır. Bu parametreler; aracın gürültüsünün 

zamana bağlı ses basınç eğrisi 𝑝𝑣𝑒ℎ(𝑡), yaklaşan aracın hızı 𝑣𝑣𝑒ℎ ve arka plan gürültüsünün ses basınç 

seviyesi 𝑝𝑀(𝑡) (bu değer frekans domaininde 1/3 oktav bant spektrumunda da verilebilir ) değerleridir. 

Prosedürde görülen sol kısımda; dinleyici noktasındaki aracın ses düzeyini aracın hızına  𝑣𝑣𝑒ℎ ve aracın 

zamana bağlı gürültüsüne göre 𝑝𝑣𝑒ℎ(𝑡) hesaplamaktadır. Sağ kısımda ise sabit arka plan gürültüsünün 

yaklaşan aracın hızı ve mesafesine göre maskeleme alıcı noktasındaki maskeleme eşikleri 𝑝𝑀(𝑡) 

hesaplanmaktadır. Hesaplama yönteminde aracın rotası parçalara bölünmekte ve her bir parçanın 

maskeleme eşikleri Fastl and Zwicker’in yöntemine göre hesaplanmaktadır [26]. Maskeleme eşiklerinin 

belirlenmesi ile aracın dinleyici noktasına yaklaşması ile aracın ses düzeyi artacak ve bir noktada 

maskeleme eşiklerinin ses düzeyine ulaşarak onu geçecektir. Şekil 15’te bu durumun grafiksel gösterimi 

bulunmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi alıcı noktasındaki araç gürültüsünün 𝐿𝑀𝐻𝑆,𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥(𝑠), maskeleme 

eşiğini 𝐿𝑀𝑇𝐻,𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥(𝑠) aştığı noktada araç dinleyici tarafından duyulabilir olmaktadır. Dinleyicinin 

algılama süresi de hesaba eklendiğinde dinleyicinin algılama mesafesi bulunmaktadır.  
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Sesli uyarı sisteminin etkinliğinin tam anlamıyla denetlenebilmesi için aracın pek çok manevra 

senaryosu için testlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca sesli uyarı sistemi çevresindeki engellerden ve 

yansıtıcı yüzeylerden de etkilenmektedir. Bu engel ve yüzeylerin de aracın manevra senaryolarına 

eklenmesiyle, yoğun bir test yükü karşımıza çıkmaktadır.  

Aracın dış gürültü kestirimi için bizim de yapmayı planladığımız bir çalışmanın benzeri “An Initial Study 

to Develop Appropriate Warning Sound for a Luxury Vehicle Using an Exterior Sound Simulator [27]” 

adlı çalışmada yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan program ESS (Exterior Sound Simulator) olarak adlandırılmıştır. Bu program NVH 

Simulator adlı programın EV araçlar için düzenlenmiş halidir. Program aracın hem testlerde kaydedilmiş 

gürültüsünü, hem de yapay olarak üretilmiş gürültüsünü kullanabilmektedir. 

Araç gürültüsünün kaydı için aracın her yönüne (ön, arka ve yan yüzeyler) araçtan ve yerden 50 cm 

uzakta olacak şekilde ikişer adet mikrofon yerleştirilmiştir. Araca ayrıca GPS yerleştirilmiş ve konum 

bilgisi kaydedilmiştir. Son olarak alıcı noktasında binaular test cihazı kullanılarak aracın manevrası 

sırasındaki gürültüsü kaydedilmiştir.  

Programda, testlerde kullanılan senaryodaki aracın gürültüsü yerine bilgisayar ortamında yaratılan 

çeşitli uyarı sesleri konularak, aynı senaryo tekrarlanmış ve uyarı seslerinin etkinliği dinleyiciler 

tarafından değerlendirilmiştir.  

Testlerde kullanılan ve daha sonra simülasyon programında tekrarlanan senaryolar şunlardır. 

1. Park halindeki aracın çalıştırılması ve park alanından ileri ileri çıkarılması 

2. Park halindeki aracın çalıştırılması ve park alanından geri geri çıkarılması 

3. Aracın gözlemcinin yanından saatte 20 km/sa sabit hızla geçmesi 

4. Trafik ışıklarında aracın 0 km/sa’dan 50 km/sa’e kadar hızlanması 

5. Aracın yolda karşıdan karşıya geçen yayalar için durması, daha sonra ileri hareketine devam 

etmesi. 

6. Yayanın, trafik ışıkları ile kontrol edilen yoğun trafiği olan bir kavşaktan karşıdan karşıya 

geçmesi. 

7. Aracın trafik ışıklarında sola dönmesi. 

8. Aracın yayaya arkadan yaklaşması ve yayayı geçtikten sonra yayanın önünden sola dönmesi. 

Senaryolara ait iki örnek aşağıdaki Şekil 33 ve 34’te görülmektedir. 
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Şekil 33. Örnek senaryo 1: araç parkı Şekil 34. Örnek senaryo 2: trafik ışıklarında manevra 

Görüldüğü gibi literatürde, psikoakustik gereksinimler için saha testlerinden başlayarak, direk saha 

testleri sırasında katılımcılara değerlendirmelerde bulunmalarını istemek, ya da saha testlerini kayıt 

altına alıp daha sonra bunları laboratuvar ortamında dinletmekten; uyarı seslerinin ve arka plan 

gürültüsünün bilgisayar ortamında üretilmesi ve en son olarak simülasyon programlarına kadar geniş 

bir çalışma ortamı bulunmuştur. 

Psikoakustik testlerle ilgili en son olarak, deneklerin laboratuvar ortamında nasıl değerlendirme yaptığı 

ile ilgili kısaca bilgi verilecektir. 

Deney düzenekleri genellikle aşağıdaki gibi olmaktadır. Şekil 35’deki şema 2011 yılında yapılan 

Psychoacoustic experiments on feasible sound levels of possible warning signals for quiet vehicles [28]” 

adlı çalışmadan alınmıştır.  

 

Şekil 35. Deney Düzeneği [28] 
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Çalışmada testler karartılmış ses geçirmez odalarda yapılmaktadır. Kulaklık olarak Sennheiser HD-650 

kulaklıkları kullanılmıştır. Uyarı seslerinin ses düzeyi bilgisayardaki görsel yardımı ile ayarlanarak 

deneklerin sabit arka plan gürültüsü altında uyarı seslerini ancak duyulabilir ve net şekilde duyulabilir 

olarak tanımlamaları istenmiştir. 

Delta SenseLab firmasının laboratuvarının görseli Şekil 36’daki gibidir. 

 

Şekil 36. Delta SenseLab dinleme odası [29] 

Laboratuvar çalışmaları genellikle basit bir kulaklık bilgisayar düzeneği ile yapılabilirken, bazı testlerde 

daha kapsamlı teçhizata gereksinim duyulmuştur. 

2012 yılında yapılan “Auditory Perception of Motor Vehicle Travel Paths [30]” adlı çalışmada aracın 

manevralarının net bir şekilde algılanabilmesi için testler 4,6 x 6,4 x 6,7 m tam yansımasız ( full 

anechoic, 100 Hz alt frekans limitli oda) oda da yapılmıştır. Odanın içerisine 64 adet hoparlör daire 

oluşturacak şekilde (daire yarıçapı: 1,97 m; 5,6250: iki hoparlör arasındaki açı ) yerleştirilmiş; denekler 

için hoparlörden oluşan dairenin tam ortasına sandalye yerleştirilmiştir.   

Deney düzeneğinin bu şekilde kurulmasının amacı deneklerin aracın manevralarını tam olarak 

hissedebilmeleri içindir. Şekil 37’de testin yapılışı ile ilgili bir görsel bulunmaktadır. 
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Şekil 37. Aracın hareketi ve manevralarını gösteren görsel. Açık halkalar aracın güzergahı üzerinde 1 m aralıklılarla artışı 
göstermektedir. Düz çizgiler aracın güzergahlarını, kesikli çizgiler ise laboratuvarda daire şeklinde yerleştirilen 

hoparlörleri temsil etmektedir. 

Testlerde Kullanılan Program Ara Yüzleri 

Deneklerin değerlendirmesi için program ara yüzleri basit ve işlevseldir. Delta SenseLab’ın denekler için 

hazırladığı görsel ara yüz örneği Şekil 38’deki ve 39’daki gibidir. 
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Şekil 38. Uyarı sesinin kabul edilirliği ile ilgili testin 

görsel ara yüzü 
 Şekil 39. Uyarı sesinin rahatsızlık düzeyi ile ilgili testin 

görsel ara yüzü 
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Sesli Uyarı Sistemlerinin İncelenmesi 
Sesli uyarı sistemlerini kullanan araçlar günden güne artmaktadır. Tablo 5’teki liste şu an piyasada sesli 

uyarı sistemi kullanan elektrikli binek araçları göstermektedir. Araba üreticilerinden bağımsız olarak 

sesli uyarı sistemi geliştiricilerinden de örneklere ileriki bölümlerde değinilmiştir. 

Sesli Uyarı Sistemi Kullanan Binek Araçların Listesi 

Araç Modeli Araç 
Tipi 

Sesin Aktive 
Edilişi 

Sesin Tipi Açıklama 

2011 
Chervolet 
Volt 

PHEV Manuel Kesikli ve kuş 
cıvıtışına 
benzeyen bir ses 

Uyarı sesi bir butona basılarak 
aktive olmaktadır 

2011 Nissan 
Leaf* 

EV Otomatik 
(sesin 
kapanışı ise 
manuel) 

İleri hareket: 
Sürekli 
Geri hareket: 
Kesikli 

Uyarı sesi 30 km/sa hızın altında 
aktive olmaktadır. 

2011 Nissan 
Fuga Hybrid 

HEV Otomatik 
(sesin 
kapanışı ise 
manuel) 

İleri hareket: 
Sürekli 
Geri hareket: 
Kesikli 

 

Fisker Karma PHEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 40 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

Hyundai 
Sonata Hybrid 

HEV Otomatik   

2012 Bolloré 
Bluecar 

EV Otomatik Sürekli  

2012 Toyota 
Camry Hybrid 

HEV Otomatik Sürekli  

2012 Lexus 
CT200h 

HEV Otomatik Sürekli  

212 Toyota 
Prius v 

HEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 24 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

2012 Toyota 
Prius Plug-in 
Hybrid 

PHEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 24 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

2012 Ford 
Focus Electric 

EV Otomatik   

2012 Toyota 
Prius 

HEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 24 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

2012 Toyota 
Prius c 

HEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 24 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

2012 Honda 
Fit EV 

EV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 19 km/sa hızından düşük 
hızlarda aktif olmaktadır 

2013 Honda 
Accord Plug-
in Hybrid 

PHEV Otomatik Sürekli Uyarı sesi 19 km/sa hızından düşük 
hızlarda EV modunda aktif 
olmaktadır 

Tablo 5. Sesli uyarı sistemi kullanan araçlardan örnekler 

*2012 yılında Nissan Leaf uyarı sesini manuel olarak kapama özelliğini kaldırmıştır. 
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Tablo 5’teki listelere ek olarak Mitsubishi i-MiEV’de sesli uyarı sistemi kullanan bir elektrikli araç 

üretmiştir. 

Görüldüğü gibi pek çok araba üreticisi elektrikli ve hibrit araç modelleri için uyarı sistemleri 

geliştirmekte ve kullanmaktadır. Uyarı sistemlerinin kimi manuel olarak aktif olurken çoğunluğu aracın 

belirli hızının altında otomatik olarak aktif olmaktadır. Sesli uyarı sisteminin manuel olarak aktif olması 

bir dezavantajdır. Çünkü sesli uyarı sistemleri öncellikle yayaları güvence altına almak için geliştirilmiş 

sistemlerdir ve bu sistemlerin aracın belirli hızlarında otomatik olarak aktif olması gerekir.  

Örneğin Nissan firması, 2011 Nissan Leaf modelinde sesli uyarı sistemini manuel olarak kapama 

opsiyonunu aracına koymuştur. Fakat bu durum görme özürlü aktivistler ve avukatlar tarafından 

protesto edilmiş ve bu uygulamanın kaldırılmasını istemişlerdir [31]. 

Bu sebeple Nissan firması 2011 Nissan Leaf modelinde uyarı sesini manuel olarak kapama opsiyonunu 

2012 modellerinde kaldırmıştır.  

Uyarı sesinin aracın davranışı (manevrası hızı) ile ilgili bilgiler taşıması yayaların güvenliği için önemli 

bir konudur. Bu bakımdan listede ilk sırada bulunan Chervolet’in uyarı sistemi çok yetersiz kalmıştır. 

Korna ses gibi tonal ve kesikli uyarı seslerini kullanan sesli uyarı sistemleri bu bakımdan dezavantajlı 

konumdadır.   

Bazı sesli uyarı sistemleri aracın ileri manevralarında, aracın davranışı ile ilgili bilgiler içeren sürekl i ses 

tipindeki uyarı seslerini kullanırken, aracın geri manevralarında kesikli uyarı seslerini tercih etmişlerdir. 

Fakat bu tipteki çalışmalar da yetersiz bulunmuştur. Örneğin Nissan Leaf’in araç geri vitesteyken 

çıkardığı kesikli uyarı sesi hayal kırıklığı yaratmıştır [31]. Dolayısı ile sürekli sesler, kesikli uyarı seslerine 

göre daha avantajlı konumdadır.  

EV ve HEV araç satış adetleri arttıkça, sesli uyarı sistemlerinin de ucuzlaması otomotiv üreticilerinin 

yararınadır. Bu sebeple otomotiv üreticilerinin ileride uyarı sistemleri için ortak kararlara varacağını ve 

bu ürünlerin ortak üretim olarak üretileceğini tahmin etmekteyiz. 

Dolayısı ile her araca uyumlu sesli uyarı sistemleri geliştiren firmaları ilerisi için avantajlı bulmaktayız.  

Sesli uyarı sistemlerinin yapısı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Nissan firmasının ürettiği sesli uyarı sisteminin konfigrasyon ve diyagram resimleri Şekil 40’da ve 41’de 

görülmektedir. 

Aracın hızı vites değişimi ve fren sinyali bilgileri ses kontrol ünitesine gelmektedir. Ses kontrol ünitesi 

de araç kaportasının altında bulunan hoparlöre bağlanmıştır. Ses kontrol ünitesinin programına 

dışarıdan müdahale edilememektedir ve VSP uyarı sesleri (ileri ve geri sürüş için) kolaylıkla modifiye 

edilemez ve başka bir dosya ile değiştirilemez.  
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Şekil 40. Nissan VSP (Vehicle Sound for Pedestrians) sistem konfigrasyonu [20] 

 
Şekil 41. Nissan VSP’nin sistem diyagramı [20] 

Araba üreticilerinden bağımsız olarak sesli uyarı sistemi geliştiricilerinden örnek olarak Delta SensLab 

firması verilebilir. Bu firmanın ürettiği ECTUNES marka sesli uyarı sisteminin donanımlarının görseli 

Şekil 42’deki gibidir [32]. 
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Şekil 42. ECTUNES sesli uyarı sisteminin donanımlarının görseli [32] 

ECTUNES sesli uyarı sisteminin donanımının yerleşimi ise Şekil 43’teki gibidir [33]. 

 

 
Hoparlörler 

 

ECTUNES sesli uyarı sistemi donanımının yerleşimi Kontrol Ünitesi 

Şekil 43. ECtunes sesli uyarı sisteminin donanımı 

Citroën ECTUNES sesli uyarı sistmenini Citroën C1 modelinde kullanmaktadır.  
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Delta firması dışında Delphi’ de “Delphi Single Box Sound Generator” adlı bir ürünü piyasaya sürmüştür [34].   

Yaptığımız araştırmalar sonucunda sesli uyarı sisteminin binek araçlar dışında daha büyük sınıftaki 

araçlar için uygulamasının bulunmadığını gördük. 

Tablo 5’teki liste dışında olan Renault Fluence Z.E. EV modeli, ülkemizde Bursa Renault Oyak 

fabrikasında üretilmektedir. Bu aracın sesli uyarı sistemi opsiyonla sunulmaktadır [35].  
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