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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin Amacı: Gün içerisinde farklı insanların bulunduğu alanların (ofis, dershane vb.) 

pratik ve hızlı bir şekilde dezenfekte edilebilmesidir. 

Dezenfekte sürecini klasik yöntemlerle değil; mola araları ve mesai bitişi gibi ortamın 

boş olduğu anlarda el değmeden, drone yardımı ile UV ışınları sayesinde yapacağız. 

Drone’a gücü verdiğimiz anda ilk olarak güç dağıtım devresi yardımı ile esc’lere, 

mikrodenetleyiciye ve sensörlere güç ulaşacaktır. Mikrodenetleyici belirlenen saatleri(ofis 

için mola saati ya da mesai bitişi) kontrol ederek bekler. Belirlenmiş olan saat geldiğinde 

esc’lere motorları düşük devirde çalıştırması için sinyal gönderir ve drone’nun yüksekliği 

ortalama 1cm olana kadar devri arttırır. Drone 1 cm kadar yükseldikten sonra gyro sensörü ile 

drone’nun açısını ölçerek drone’nun dengede durmasını ve kendi ekseni etrafında dönme 

hareketi yapmamasını sağlar. Drone havada stabil şekilde uçmaya başladıktan sonra bir 

miktar yükselir ve altında “X” biçiminde yerleştirilmiş olan UV ledlerini yakar. Drone ileri 

doğru yavaşça hareket etmeye başlar ve havada kaldığı süre boyunca sürekli olarak gyro ve 

ivme sensöründen; dengede kalabilmek için açı bilgisini, hızını koruyabilmek için ivme 

bilgisini okur.  

Drone karşısına bir engel çıktığını; önünde, arkasında, yanlarında ve altında bulunan 

kızılötesi mesafe sönsörleri ile algılar ve engele çarpmadan devam eder. İdeal bir dezenfekte 

için ışıkların zemine olan uzaklığı ortalama 10 cm olması gerekmektedir. Bu mesafeyi 

koruyabilmek için drone’nun altında bulunan kızılötesi mesafe sensörünün bilgileri 

mikrodenetleyici tarafından okunur ve esc’lere motorun devrini yükseltip alçaltması için 

gerekli sinyal gönderilir. Eğer sensörlerin algılayamadığı engeller olur ise kanat çevresinde 

bulunan flex darbe sensörleri ile temas edilen yüzey algılanarak yeterli miktarda yüzeyden 

uzaklaşma sağlanır.  

Herhangi bir hata durumda (bozuk bataryalarda ani akım düşmesi, sensör verilerinde 

okunamazlık, sert çarpmalar ve ağır darbeler gibi) drone, inebileceği en yakın düz zemine 

inerek kendini korumaya alacaktır. Dezenfekte sırasında meydana gelen hatalar işlem bitse de 

bitmese de drone üzerinde bulunan küçük ekranda hata kodu olarak yazacaktır. Görevi 

bittiğinde drone ve yuva (Drone’nun ilk havalandığı istasyon) kablosuz iletişime geçerek 

aralarındaki tahmini mesafeyi belirleyip  en kısa yoldan yuva olarak belirlenen alanına gelip 

otomatik olarak şarj olmasını sağlayacaktır. 

 

Proje Blok Diyagramı: 

 

 
 

 

*Detaylı görüntü için tıklayınız... 

 

 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1buJf2RClWAq2p1ZV8esETAKpvdo6F5t9/view?usp=sharing
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Proje Elektronik Devre Tasarımı: 

 
*Detaylı görüntü için tıklayınız... 

 

Proje Yazılım/Akış Şeması: 

 
*Detaylı görüntü için tıklayınız... 

 

2. Problem/Sorun: 

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol Ve Önleme Merkezinin virüslü bir nesne ile temas 

ederek enfekte olmayla ilgili covid-19’dan daha fazla bilgiye sahip olduğumuz SARS ve 

MERS coronavirüsleri üzerinde araştırma yaptılar. Coronavirüs ailesine ait virüslerin ahşap, 

cam, plastik, alüminyum gibi yüzeylerde maksimum 5 gün yaşayabileceğini tespit ettiler. Bu 

https://drive.google.com/file/d/1XJsV6o9dEE7u0i23keAP3hLkpJIh_57m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJsV6o9dEE7u0i23keAP3hLkpJIh_57m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18g2chJwHlgE9qUPm59q_ZRBKv_ihCUKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18g2chJwHlgE9qUPm59q_ZRBKv_ihCUKI/view?usp=sharing
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yüzeyler ise proje hedef kitlemizin temas alanlarıdır. Bu araştırma sonucu, yüzeylerin 

dezenfekte edilmesini zorunlu kılmıştır. 

Ofis, derslik gibi insan kullanımının yoğun olduğu yerlerde; kimyasal içeren veya 

alkol bazlı dezenfektanlarla yapılan işlemlerin; bekleme ve havalandırma gerektirmesi, 

dezenfekte işleminin uzun sürmesi, sık sık yapılmasının mümkün olmaması, işlemde 

kullanılan maddelerin alerji gibi sağlık sorunlarına sebep olabilecektir. Kimyasal içermeyen, 

kokusuz, işlem sonrasında bekleme süresi gerektirmeyen ve insan  gücü gerektirmeden 

kendiliğinden ve düzenli bir şekilde yapılacak dezenfekte işlemine ihtiyaç duyulması Dr-UV 

projemizi ön plana çıkarmıştır.  

 

3. Çözüm  

Signify ve Boston üniversitesinin ortak çalışmalarında UV-C ışıkların dezenfekte 

işlemi üzerine yapılan araştırmada Boston Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji Doçenti 

Dr. Anthony Griffiths ve ekibi; araştırmalar sırasında aşılanmış materyalleri farklı dozlarda 

UV-C radyasyonuna maruz bıraktı. Bu uygulamanın çeşitli koşullar altında ki inaktivasyon 

kapasitesini değerlendirdi. 5mJ/cm2’lik bir doz uygulayan ekip, altı saniye içerisinde SarS 

CoV-2 virüslerinde %99 oranına bir azalma kaydetti. 

Üzerine UV lambaları yerleştirilmiş bir İHA’yı belirlenmiş saatler içerisinde otonom 

hareket ettirerek, Uv ışınları ile hedef kitlemizin yoğun kullandığı yüzeylerdeki Covid-19 

virüsünün (Herhangi bir virüs de olabilir) ikili yağ katmanını parçalayarak yüzeyde 

yaşamasına engel olunabilir. 

UV ışık ile yüzey dezenfeksiyonu en verimli şekilde yapılabilmesi için ışıkların 

gücüne bağlı olarak 5 cm ile 10 cm aralığında olmalıdır. Kullanacağımız Uv ledlerin gücü 

390-410nm tayf olduğu için yaklaşık olarak 9-10 cm aralığı dezenfeksiyon için yeterli 

olacaktır.  

 

Proje 3D Çizimi: 
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4. Yöntem 

Drone’u kontrol edebilmek için 2 tane mikroişlemci kartı kullanacağız, sistemin 

tamamını rahat kontrol eedebilecek hem de pin sıkıntısı olamayacaktır. Çift mikroişlemci 

kartı: Birincil mikroişlemci kartı üzerinden 4 pin ikincil karta sinyali gönderecek pinler 

olacak. İkincil kartta ise gelen bu 4 pin, kart üzerindeki dijital pinlerde yoğunluk yapmaması 

ve daha çok komponent bağlayabilmek için daha az kullandığımız analog pinlere bağlanacak. 

İkincil karttan çıkan 4 adet dijital çıkışta birincil kartın analog pinlerine bağlanacak ve bu 

sayede iki kart arasında veri aktarımı sağlamış olacağız. Testler sonucu işlemci sayısına tekrar 

karar vereceğiz. Şu anki plan 2 mikroişlemci kartını da atmega328 tabanlı mikrodenetleyici 

kullanmaktır.  

Drone’nun otonom olarak uçabilmesi için 6 adet mesafe sensörünü; alt, üst, sağ, sol, 

ön ve arkaya konumlandıracağız ve engellere takılmadan drone’nun ilerlemesini sağlayacağız. 

Konumlandıracağımız bu 6 sensör kızılötesi mesafe sensörlerinin görmediği engeller için ise 

pervane korumaları üzerine yerleştirilmiş olan flex sensörler hazırda olacaktır. Pervane 

korumaları herhangi bir yere temas etmesi durumunda mikroişlemciye sinyal göndererek 

drone’nun bir miktar açı kazanarak engeli görüp doğru şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. 

Dezenfeksiyon işlemi bittiğinde veya şarj azaldığında drone’nun yuvasına geri 

dönmesi için yuva üzerine bir verici anten konumlandıracağız ve bu sinyalin gücünü 

algılayabilmek için drone üzerine bir alıcı yerleştireceğiz ve yuvaya tahmini olarak uzaklığı 

belirleyeceğiz. Belirlenen tahmini uzaklığı işi bittiğinde veya şarj azaldığında yuvaya geri 

dönmek için kullanacağız. Drone yuvaya yaklaşınca lazer ışık yanarak drone’nun tam olarak 

şarj kontakları ve yuva üzerine inmesini sağlayacaktır. Drone üzerine bulunan LDR ışık 

sensörü lazer üzerine geldiği zaman mikroişlemci devresine sinyal göndererek drone’nun düz 

bir doğrultuda aşağı inmesi sağlayacaktır. İniş sırasında meydana gelen birkaç milimetrelik 

kaymaları azaltmak için şarj kontaklarına mıknatıs konumlandıracağız ve böylece inerken 

oluşan küçük hataların inişte sorun yaratmasını engelleyeceğiz. 

Drone altına bulunan Uv ledleri yakmak için mikroişlemci uçuş başladığında ve cihaz 

üzerinde bir hata algılamadığında, bir mosfete tetik voltajı gönderecektir. Bütün 

dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra yuvaya dönüş esnasında dönüş işlemi başladığı anda 

drone altındaki ledler sönecek ve dönüş sırasında kullanılan akımı azaltacaktır. 

Sistemde oluşabilecek kısa devrelere karşı batarya çıkışına bir sigorta yerleştirerek 

oluşabilecek aksi durumları engelleyecektir. Sigorta öncesine pilin güç durumunu 

okuyabilmek için bir kabloyu mikroişlemci devresine bağlayacağız. Ölçülen voltaj 8.4 volt ise 

pil tamamen dolu, 6.4 volt ise drone’u sağlıklı bit şekilde çalıştıramayacak kadar boş olarak 

ölçülür. Batarya 6.4voltun altında iken yapılan uçuşlar bataryanın sağlığını ve devredeki 

çekilen akım sebebi ile kilitlenmeye sebep olabileceği için voltaj düştüğünde yazılımsal 

olarak başta esc’ler olmak üzere sistemin çalışmaması sağlanacaktır. Pil üzerinde bulunan bir 

ısı sensörü ile pilin aşırı yüke bindiğinde ısınıp şişmesi ve şişip kendisine ve çevreye zarar 

vermesini engellemek için acil durum inişi olarak drone en yakın alana iniş yapacaktır. 

 

Kullanılacak Temel Malzeme Tanıtımları: 

1-Drone Gövdesi 

Maliyeti düşürebilmek ve mukavemeti arttırabilmek için hazır drone 

gövdesi kullanacağız. 
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2- ESC 

 

Fırçasız motorları sürebilmek için sürücü kartıdır. Ayrıca Alçak gerilim 

kesme koruması, aşırı ısınma koruması, gaz sinyal kaybı koruması gibi 

güvenlik önemleri de içerir.(50A) 

 

 

3-Fırçasız Motor 

Quadcopter üzerinde bulunan 4 adet motorun her biri 1900kv 

değerindedir. 

 

 

 

 

4- 2S Lipo Pil 

Sisteme güç sağlayabilmek için çift hücreli(2s) 4200mah gücünde 1 

adet Lityum Polimer batarya kullanacağız.  

Kullanacağımız sürücü, batarya ve motor kombinasyonu ile 

motorlarımızı dakikada 14bin devrin üzerinde çalıştırabileceğiz. En 

basit yöntem ile bataryanın hücre sayısını 2S’ten 3S e çıkartarak 21bin 

devri geçirebilmek mümkündür.  

5-Güç Dağıtım Kartı 

Hem mikrodenetleyicinin hem sensörlerin hem de ESC’lerin orantılı 

beslenmesi için tercih edilmiş güç dağıtım kartıdı. 

 

 

 

6- Mikrodenetleyici 

 Mikrodenetleyici olarak Atmega 328 ile testler 

yapıp eğer işlem gücü drone’nun görevlerini 

yerine getirebilmesi için yeterli gelir ise Atmega 

328 mikrodenetleyicisi ile devam edeceğiz. Eğer 

Atmega 328 mikrodenetleyicisi beklenen 

performansı vermez ise rp2040 

mikrodenetleyicisini barındıran Raspberry Pi Pico mikrodenetleyici kartını kullanacağız. Bu 

iki mikrodenetleyici arasındaki en büyük fark işlem hızlarıdır. Raspberry Pi Pico 133mhz 

hızında çalışabilirken Atmega328 20mhz gibi bir hız sunuyor.  

 

7- İvme ve Gyro Sensörü 

 

3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir 

IMU sensör kartıdır. Drone hareketi ve dengesini algılamak için 

kullanacağız. (Mpu6050)  
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8- Saat Modülü 

Drone çalışma zamanını belirlemek ve sürekli gerçek zamanı tutmak için 

kullanacağız. 

 

 

9- UV Led 

NM değeri:390-410nm olan UV led ile dezenfekte işlemi yapacağız. 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Proje alt yapı olarak ürün inovasyonudur. Var olan bir drone ve onun inovasyonu 

şeklindedir. Drone’lar genel itibariyle kumanda edilerek uçar, bizim inovasyon sürecimizde 

ise otonom hareket edecektir. En belirgin inovasyonu ise UV ışık grubunu amacına yönelik 

taşımasıdır. Özgün bir ürün inovasyonuna dahil edilebilir. 

 Piyasadaki UV kullanımı; led sterilizasyon cihazı içinde dezenfeksiyon, el yardımıyla 

çubuk şeklinde UV’nin yüzeyde gezdirilmesi, robot süpürge mantığıyla üzerindeki UV ışık 

grubunun gezdirilmesi gibidir. Dr-UV’nin farkı ise robot süpürge gibi gezen ancak masa, 

klavye gibi kullanımı yoğun, bulaşmaya elverişli yüzeyleri de dezenfekte etmesidir. 

Piyasadaki ürünlerden en büyük ayrım noktası ise büyük bir alanı kuş bakışı gezip dezenfekte 

edebilmesidir. Belirli saatlerde ve otonom olması da çalışanların/öğrencilerin ara saatlerine 

zamanlanarak, insansız çalışması zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. 

 Dr-UV’nin yapısal olarak bu kadar inovasyon içermesinin yanı sıra kumanda ile değil 

otonom olarak hareket etmesi de yazılımsal olarak ortaya yeni inovasyonlar çıkaracaktır. 

Yazılım kısmı tamamen otonom yapıya bürünecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje şu anki tasarımımız ile bir prototip olarak hayata geçirilebilir durumdadır. 

Projemizin seri üretime geçmesi teknik olarak mümkündür. İnovasyon içeren bir ürün 

olacağından ve standart drone halinin verimli çalışması Dr-UV’nin seri üretimi için umut 

vermektedir. Prototibin yapılıp test sonuçlarını analiz ettiğimizde üretimle ilgili daha analitik 

sonuçlara ulaşacağız. 

Uygulanabilirliğini dezenfekte işlemi açısından bakacak olursak, yapılan araştırmalar 

ve test sonuçlarına göre UV ile dezenfekte en güvenilir yöntemlerdendir. 

Var olan yöntemlere göre çok daha kolay, otomatik, kullanışlıdır. İşlem sonrasında 

ortamın bekletilmesini gerektirmez ve bu iş için ayrılmış bir insan gücüne gerek yoktur. 

İşlemin planlanması, hatasız bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar. Bütün avantajlarına 

bakılınca seri üretime geçildiğinde Dr-Uv’nin tercih edileceğini düşünüyoruz.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

*Yüksek özellikli Dr-UV ortalama 4.000-5.000₺ arasıdır.  

*Orta özellikli Dr-UV ortalama  3.000-4.000₺ arasıdır.   
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*Düşük özellikli(şarjı el ile doldurma, daha düşük güçte batarya uçuşu el ile başlatma ve 

belirlenen süre boyunca uçma) Dr-UV ortalama 2.300-3.000₺ arasıdır.  

En Düşük Özellikli Ortalama Maliyet Hesabı: 

Ürün Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

4 Eksenli Quadcopter Gövdesi 1 ₺103,66 ₺103,66 

50 Amper ESC(ElectronicSpeedController) 4 ₺117,00 ₺468,00 

1900KV Fırçasız Drone Motor 4 ₺169,34 ₺677,36 

İvme ve Gyro Sensörü 1 ₺11,29 ₺11,29 

4200Mah 2s Lipo Drone Batarya 1 ₺400,00 ₺400,00 

Drone Lipo Batarya Şarj Modülü 1 ₺60,00 ₺60,00 

Gerçek Zamanlı Saat Modülü 1 ₺4,58 ₺4,58 

Uv Mantar Led(50li) 2 ₺50,00 ₺100,00 

Arduino Nano 2 ₺54,39 ₺108,78 

11x5.5 Pervane Seti 4 ₺19,00 ₺76,00 

3mm Pervane Adaptörü 6 ₺23,61 ₺141,66 

Drone Güç Dağıtım Kartı 1 ₺57,00 ₺57,00 

13x23 tek Yüzlü Pertinaks 5 ₺19,29 ₺96,45 

Raspberry Pi Pico 1 ₺46,18 ₺46,18 

30cm 40 Pin Jumper Kablo 6 ₺7,39 ₺44,34 

  

Toplam ₺2.395,30 

 

Proje Zaman Planlanması 

Temmuz/21 

-Malzeme alımının yapılması(Satın alım) 

-Mekanik montaj yapılması 

-Elektronik montaj yapılması 

-Elektronik malzeme; kontrolü, eksik giderme, değişim işlemi 

-Montaj bitişi, manual elektroniksel ve güçsel kontrol 

-Algoritma kurulması, akış diyagramı değişimi 

-Yazılıma başlama 

Ağustos/21 

-Yazılım çalışmaları ve algoritma gelişim-değişim 

-Yazılımı ve elektronik aksamı uygun hale getirme 

-Uçuş testi, dezenfekte testi 

-Değerlendirme (Eksik malzeme temini) 

-Değişim ve gelişim döngüsü 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projeyi genel olarak ofislerde, dersliklerde ve hastane odalarına kullanmayı 

düşünüyoruz. 

Gün içinde mesainin aralıksız devam ettiği; kişi sirkülasyonunun, temasın, ortak 

malzeme kullanımının çok olduğu ve ayrıca drone’nun uçabileceği uygunlukta kapalı 

mekanları hedef almaktayız. Mesai saatleri içinde ortamın dezenfekte edilmesi zor bir 

işlemdir. Mola saatlerinde kimsenin ortamda olmamasını önemsiyor ve  dezenfeksiyon 

zamanlarını mola saatlerine, mekanın boşaltıldığı kısa zamanlara göre ayarlıyoruz. 

Market gibi insanların uzun göre ayrılmadığı veya asansör gibi drone’nun uçması için 
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uygun alanın bulunmaması durumlarını hedef kitle içine dahil edemiyoruz. 

 

9. Riskler 

Projenin Hayata Geçirilme Aşamasındaki Riskleri: 

1-Drone’nun otonom hareket alma çalışmasında düşmesi 

2-Mesafe sensörlerinin gerekli ölçüde bildirim yapamaması 

3-Mikrodenetleyici seçimi aşamasındaki aksilikler ve seçimin değiştirilmesi 

4-Uv ledlerinin gücünün az gelmesi, 1w ya da 3w UV led değişimi aşaması ve güç 

yönetiminde değişikliğe gidilmesi 

 

Proje Hayata Geçirildikten Sonra Karşılaşma oranının yüksek olduğu riskler: 

1-Mikroişlemcinin ısınması: İşlemleri geciktirip drone’nun istemsiz hareket etmesine sebep 

olabilir. Soğutucu önerilir. 

2-Kızılötesi sensörlerin tozlanması: Engelleri göremeyip, yükseklik ölçümü de yapamayabilir. 

Belirli aralarla temizlenmesi önerilir. 

3-Kızılötesi sensörlerin göremeyeceği engeller: Bu sorunu engellemek için pervane 

koruyucularına flex darbe sensörler takılarak küçük temaslar algılanmalıdır. 

4-Uçuş sırasında pil gücünün azalması: Pil seviyesi algılanıp, otomatik şarj yöntemi 

belirlenmeli. 

5-İniş ve Kalkış alanında engel bulunması: Bu sorunu yaşamamak için iniş ve kalkış alanının 

etrafına sensörler ile boşluk algılanabilir. 

6-Drone’nun şarjı azaldığında ve şarj ünitesine güç gelmemesi: Bu durumda drone’nun işleme 

devam edebilmesi için şarj ünitesi üzerine ek pil bağlanmalıdır. 

7-Drone üzerindeki bağlantılardan kopuk veya kesik olması: Eğer sistemde bir hata olursa 

mikroişlemci üzerinden hata kodu alınıp, okunması sağlanabilir.  

 

Proje Hayata Geçirildikten Sonra  Karşılaşma oranının düşük odluğu riskler: 

1-Aşırı ısınma ile lityum bataryanın zarar görmesi ve alev alması 

2-Mikroişlemci kartında oluşacak kısa devre durumu  

 

10. Kaynaklar  

1-https://beykozrc.com/lipo-pil-nedir-nasil-kullanilir-nasil-sarj-edilir/ 

2-https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/ 

4- https://www.cgtrader.com/free-3d-models/office 

5-https://covid19.tubitak.gov.tr/sites/default/files/inline-files/mart-2020.pdf 

6-https://www.signify.com/tr-tr/sirketimiz/haberler/press-releases/2020/20200617-

signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-

inactivating-virus-that-causes-covid19  

https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/
https://www.cgtrader.com/free-3d-models/office
https://covid19.tubitak.gov.tr/sites/default/files/inline-files/mart-2020.pdf
https://www.signify.com/tr-tr/sirketimiz/haberler/press-releases/2020/20200617-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19
https://www.signify.com/tr-tr/sirketimiz/haberler/press-releases/2020/20200617-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19
https://www.signify.com/tr-tr/sirketimiz/haberler/press-releases/2020/20200617-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19

