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1. ÖZET    

       Projemizde klima, kombi gibi aletlerde kendiğinden ekstra enerji harcamaksızın oluşan suyu 

ıslah ederek sisteme vermeyi ve bu suyun temizliğini Nİ sistemi ile izlemeyi amaçladık.  

      Su kaynaklarının azalması ülkemiz ve dünyadaki yaşamı tehdit etmesi sorunu ile yola 

çıktığımız projede havadan gelen her türlü suyu kazanmak hedefiyle yola çıktık. Projemizde 

-nemli ılıman bir ülkede yaşadığımızdan dolayı- havadaki su buharının değerlendirilmekte 

ve bunun için ek bir enerji gerekmemektedir.  

      Yaptığımız tasarım; klima gibi evsel elektriği kullanan bir cihazdaki suyun depolanması, 

dezenfekte edilmesi ve mineral bakımından zenginleştirilmesidir. Su depolandıktan sonra su 

yoluna eklenecek Ardunio; tds sensörü ,pH sensörü , UV dezenfektörü ile takibi ve temizliği 

yapılacak; yine su yolundaki iyon değiştirici; suyun debisi ve hızına göre suyu mineral 

bakımından zenginleştirecektir. Tasarımımızın yağmur ve kar suları için de izleme ve 

temizleme açısından uygulanabildiğini test ettik.  

      Bu çalışmada elde edilen suyun iyon derişimini analog veri olarak elde ettikten sonra takibi 

ve dijital kontrolü için cihaz üzerindeki LCD ekran ile bizlere su seviyesi,tds ile kimyasal 

kirlilik, Ph sensörü ile de biyolojik kirlilik ile alakalı Ardunio Uno aracılığıyşa bildirimler 

verecek bir sistem geliştirilmiştir. Ardunio Uno analog ve dijital bir giriş çıkış platform 

olarak kullanılacaktır. Sudaki mikroorganizma sayımı pH sensörü ile kontrol edilmektedir. 

Araştırmamızda zamanla klima gibi nemli cihazlarda ; solunum yolları rahatsızlıklarına 

neden olan Lejyonella bakterisi oluşabileceğini tepit ettik. Mikroorganizma oluştuğunda 

sınır pH değeri servo motora iletilmekte ve UV dezenfektörü çalışmaktadır.  

      Bu tarz cihazlarda oluşan suda zamanla oluşabilecek borulardan gelen metalik ya da anyonik 

kirlilikleri de TDS sensörü ile izlemeyi tercih ettik.  

Servo motorla UV dezenfektörü , su giriş çıkışı ve depolanması kontrol edilmektedir.. Yine 

Uzaktan izleme sistemi ile (Nİ) suyun hem iyonik hem de bakteriyel içeriği takip edilecektir.  

Anahtar kelimeler; Nesnelerin İnterneti, ardunio, pH sensör, tds, UV dezenfektör  

  

2. Problem/Sorun:       Klima ve yoğuşmalı kombilerde sistem içinde büyük miktarda su yoğuşmakta 

ve bu su genellikle en yakın gidere verilmektedir. Uygulamada da bu su, geri kazanılabilecek 

önemli bir atıktır. Hâlbuki özellikle %100 dış hava ile çalışan sistemlerdeki bu soğuk su 

depolanıp küçük hacimli ama işlevsel bir arıtmadan geçirilerek mineral bakımından 

zenginleştirilse israf olmaz.  

      Temelde iki sorun üzerinden çalışmaya başladık;  

 Havadaki nem ekonomik olarak temiz suya nasıl dönüştürülebilir?  

 Klimada kendiliğinden oluşan su kullanılabilir mi?  

3. Çözüm   

Suyun depolanması, içerik izlenmesi, temizlik amaçlı komutlarla suyun kalitesinin 

artırılması. Havadaki su buharı klima ortamına geldiğinde soğuyarak sıvılaşmaktadır. Bu saf 
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suyun depolanması ve mineralleştirilmesi projemizin temelini oluşturmaktadır. Oluşan suyu 

depolayacak evin içine verecek bir sistem tasarlanıp çizilmiştir(şekil 1).  

 

 

 

       Şekil 1; tasarlanan sistem Oluşan su haznesi belli aralıklarla dezenfekte edilerek evin 

içindeki sisteme aktarılmıştır .Elde edilen suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilmiştir.  

Nesnelerin interneti(Nİ) kapsamında eklenecek ardunio sistemi ile suyun kalitesi – asitlik, 

iletkenlik – izlenecektir. Oluşan mikroorgazimalar sınır pH değerinden sonra UV dezenfektörü 

ile yok edilecektir   

  

4. Yöntem  

Süreç aşağıdaki şekilde planlanmıştır;  

• Birincisinde havadan oluşan suyun depolanması,   

• İkincisinde zamanla  oluşabilecek bakterilerin dezenfeksiyonu için pH sensörü ile 

komutlandırılan UV dezenfektörünün aktive edilmesi.  

• Tds sensörü ile okunan sınır değerinden sonra servo motor ile kontrol edilen suyun akışının 

düzenlenmesi ve ağır metaller için aktif karbon ünitesi ile  iyon değiştirici ünitelerin aktive 

edilmesi.  

Klimadan, yoğuşmalı kombiden ya da yağmur sularından gelen yağmur sularının saflık yüzdesi 

yüksektir, bundan dolayı bu şekildeki akıllı bir sistemle kontrolü yapılabilecek ve sisteme 

verilebilecektir.  
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1. Suyun depolanması  

Havadaki su buharı klima ortamına geldiğinde soğuyarak sıvılaşmaktadır. Bu saf suyun depolanması 

ve mineralleştirilmesi projemizin temelini oluşturmaktadır.Oluşan suyu depolayacak evin içine 

verecek aşağıdaki sistemi tasarlanmıştır.(şekil 1).   

Oluşan su haznesi belli aralıklarla dezenfekte edilerek evin içindeki sisteme aktarılmıştır.  

2. Elde edilen suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilmiştir.  

      Bağımsız Değişken: Havadaki nem miktarı  

      Bağımlı Değişken: İçerik açısından elde edilen suyun kalitesi  

  

  

Tablo 1; Deneysel Grup ve Değişkenler   

  

Deney grubu  Her grup için ölçülen değişkenler  

Klimadan elde edilen suyun içeriği  TDS,nem,Ph,renk,E.Coli,Fe,Sulfat,Al  

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ),Koku  

  

  

Yağmur suyu içeriği  TDS,nem,Ph,renk,E.Coli,Fe,Sulfat,Al  

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ),Koku  

  

İşlem görmüş klima suyu içeriği  TDS,nem,Ph,renk,E.Coli,Fe,Sulfat,Al  

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ),Koku  

  

Elde edilen suların kimyasal ve biyolojik içerikleri grafiklerde verilmiştir.  

pH için ideal seviye elde edilmiştir(Grafik 1).  
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İdeal maksimum Fe konsantrasyonu 300 ppm'dir. Elde edilen Fe konsantrasyonu bunun 

altındadır(Grafik 2).  

  

 

  

  

Kimyasal kirleticiler bir TDS sensörü kullanılarak izlendi ve azaltılmıştır(Grafik 3).  

  

 

Grafik 3; TDS  

  

Su, tasarlanan sistemin çalıştırılmasından sonra elde edilen çok düşük sülfat içeriğine sahiptir(Grafik 

4).  

 

  

Elde edilen Al konsantrasyonu standart değerleri yakalamıştır(Grafik 5).  
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BOİ sonucu, sudaki tüm bakteri, protozoa ve mantar gibi mikroorganizmaları açıklamaktadır. 

Sistemdeki tüm sular için BOİ değeri standart 4 ppm değerinin altındadır(Grafik 6). DO (çözünmüş 

oksijen) ve ORP (oksidasyon-indirgeme potansiyeli) için de problar vardır. Ancak, KOİ ve BOİ'yi 

ölçülen OD değerinden ayıramadığımız için bakteriyel kontaminasyon için pH parametresini tercih 

ettik. Ayrıca BOİ değeri çok düşüktür.  

  

  

 

3. Nİ sisteminin kurulması ve çalıştırılması  

Sistem tasarımında; Arduino Uno, TTL to Serial convertor,16x2 LCD ekran, 4x4 klavye,  

 Layout, Ultrasonik mesafe sensörü, servomotor,TDS ölçer,jumper kablo,Nem sensörü,10k 

potansiyometre, Bread board, pH sensörü, UV dezenfektörü  

Geliştirilen sistemin iş akış uygulama adımları aşağıda açıklanmıştır:   

• Sistemde biriken suyun sınır seviyesi  su algılama sensörü ile hem servo motor ile sisteme açılış 

komutu verir hem de TTL convertor ile ile bilgisayar ortamına aktarılır.  

• Sisteme akan suyun kimyasal kirliliği TDS sensörü ile okunur, sınır 500 ppm olduğunda iyon 

değiştirici reçine yoluna gönderilir.  
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                                   Resim2; Ardunio Uno uygulama                     Resim 3; UV dezenfektörü  

• Kimyasal arıtımdan sonra pH sensörü ile bakteriyel kirlilik için okunan sınır değere göre UV 

dezenfektörü çalışır.  

• Burada tüm işlemlerde  TTL to Serial convertor, Arduinodan aldığı TTL veriyi seri RS232 

formatına dönüştürüp hedef noktaya iletmektedir. Arduino ile seri port üzerinden standart 

olarak basit bir iletişim kurup haberleşme yapmak için 9600 bps hız kullanılmaktadır. Böylece 

Erserial ile işlem yapılacak cihazın haberleşmesi ve komutların cihaz üzerinde işlenmesi 

sağlanmaktadır. LCD ekran ile menüler ve girişlerin görüntülenmesi sağlanmaktadır.   

Yazılan kod  ön değerlendirmede EK 1 de verilmiştir.  

 Proje çalışmalarında elde edilen suyun fiziksel ve kimyasal sonuçları Ankara Su Ve Kanalizasyon 

İdaresi (ASKİ) den elde edilen verilerle karşılaştırılmış ve içerik verisi olarak aynı olduğu 

saptanmıştır. Sistemde bakteriyel kirlilik tespit edilmese de Legionella bakterisinin oluşması için 

yeterli şartlar mevcuttur. Bunun için sınır pH=4-6,5 aralığında Ardunio Uno sistemine UV 

sensörünü çalıştıracak şekilde kodlanmıştır.  Bu şekilde her türlü bakteriyel kirilik önlenmiş 

olacaktır.Sistem suyuna katılabilecek her türlü kimyasal kirlilik de  tds sensör ve iyon değiştirici ile 

kontrol edilip temizlenecektir.Nİ için gerekli kod yazılmış ve sistemin çalışılabilirliği kontrol 

edilmiştir.  

Sonuç olarak; Hem su kazanımı hem de ortam hava kalitesinin izlenmesi açısından projemizin 

uygulanma potansiyeli açıktır. Çünkü havadaki her türlü kirlilik ortamda oluşan suyu da 

etkilemektedir Tasarladığımız akıllı sistemle mevcut enerji ve su ; israfsız kullanılacaktır..İlk 

kurulum maliyeti, enerji ve uygulama ünitesi hacmi açılarından da oldukça ekonomiktir.   
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Atıl olan enerji, su değerlendirilecektir.Nesnelerin internetiyle elde edilen sudaki bakteriyel, asidik 

ve iyonik kirlilik takip edilebilecektir. Sonrasında da oluşturulan sistemdeki komutlarla kendiğinden 

temizlenecektir . Bir çok su içerik tespit sensörü aynı anda kullanılmış ve komutlarla sistem 

yönetilmiştir.  

  

6. Uygulanabilirlik   

 Hem su kazanımı hem de ortam hava kalitesinin izlenmesi açısından projemizin uygulanma 

potansiyeli açıktır. İlk kurulum maliyeti, enerji ve uygulama ünitesi hacmi açılarından da 

oldukça ekonomiktir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması Proje 

planı zaman çizelgesi üzerinde gösterilmiştir.  

 

  

  

Tasarlanan sistem için öncelikle daha masraflı olan ardunio parçalarının maliyetlerin 

hesaplanmıştır(Tablo 2)  

Tablo 2; Ardunio durum tespit sensörleri ve uygulama   

  
  

Projenin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu hesaplanmıştır (Tablo 3) Tablo 

3; Genel maaliyet planı  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):    

Öncelikli hedefimiz, klima kullanımının çok olduğu şehir ve mekânlarıdır. Yağmur suyu içerik 

izleme sistemi de yağmur ve kar alan hemen her bölgemizde kullanılabilir.  

9. Riskler  

Proje içerik sistemi kurulduktan sonra belli periyotlarla elde edilen suyun fiziksel ve kimyasal analizi 

yapılmalıdır.  
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