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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ozon gazı (O3), ozon tabakasında bulunup, bizi uzaydan gelen 
zararlı UV ışınlarına karşı korur ve birçok alanda zehirli 
olmayan bir sterilizatör olarak kullanılır. İlk bakışta, ozon gazı 
zararsız görünse de, troposferik ozon gazı kirliliği günümüzde 
görünmeyen bir tehlike konumunda olup her yıl birçok kişinin 
hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, özellikle 
büyük şehirler gibi ozon kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde 
ortamdaki ozon konsantrasyonunun hassas bir şekilde 
gözlenmesi büyük önem taşımaktadır. Piyasada bulunan ozon 
sensörlerinin fiyatlarının yüksek veya hassasiyetlerinin düşük olduğunu 
görerek, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için çalışmalara başladık. 
Sensörümüz başlıca; bir toplayıcı küre, bir fotodiyot, bir RGB LED, 
elde edilen renk değiştiren kartuş ve bir Arduino UNO’dan 
oluşmaktadır. Düzenek tasarlanıp, materyaller elde edildikten sonra, 
belirtilen materyaller, Şekil 1’de görüldüğü üzere birleştirilmiş ve 
Arduino’ya gerekli kod yazılmıştır. Ardından, sensörümüz kalibre 
edilmiştir. Projemizde, ozon gazıyla renk değiştiren kartuşun ortamdaki ışık seviyesinin 
üzerindeki etkisini bir fotodiyot yardımıyla gözlemleyerek ortamdaki ozon konsantrasyonunu 
hassas bir şekilde gözlemleyebildik.  
 

2. Problem/Sorun: 
Ozon gazı, lazer yazıcılardan ve özellikle de taşıtlardan troposfere 
salınmaktadır. Bu durum, kapalı ofis ortamlarında çalışan ve 
taşıtların bol bulunduğu yolların yakınında yaşayanlara tehlike 
teşkil etmektedir. Ozon gazına maruz kalmak, baş ağrıları, 
öksürük, boğaz irritasyonu, nefes alma zorluğu, göğüste ağırlık ve 
pulmoner ödem gibi belirtilere neden olabilir. Ortamdaki ozon 
kirliliğinin artmasının, astım hastalığını kötüleştirmesi dışında, 
astım vakalarını arttırdığı da gözlenmiştir (AAFA, 2015). NIOSH 
2019 verilerine göre şehirlerdeki ozon konsantrasyonunun 0,01 
ppm (100 milyonda bir) artmasının kalp ve solunum sistemi 
hastalıklarına bağlı ölümleri %0,64, genel ölümleri ise 
%0,52 arttırdığı gözlenmiştir. NIOSH ve Birleşmiş 
Milletler (2019) verilerine göre, bu durum her yıl dünyada 
yaklaşık 333 bin kişinin ozon gazına bağlı sebeplerden 
dolayı hayatlarını kaybettiği anlamına gelmektedir. 
Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) 1998-2017 deprem verilerine göre, her yıl 
ortalama yaklaşık 39,500 kişi depremler nedeniyle 
hayatlarını kaybetmektedir. Bu verilere bakarak, ozon kirliliğinin her yıl dünyada depremlerden 
8,5 kat daha fazla ölüme yol açtığı görülebilir. Koronavirüs (COVID-19) hastalığının insanlarda 
solunum, dolaşım ve bağışıklık sistemlerini zayıflattığını da göz önünde bulundurarak, ozon 

Şekil 1: Tasarlanan sensör 
düzeneğinin şeması. 

Şekil 2: Tasarlanan sensör. 

Şekil 3: Ortamdaki ozon 
konsantrasyonu ve maruz kalma 

süresine bağlı hasar oluşumu. 
(Lenntech, 2003) 

Şekil 4: Ozon kirliliği, her yıl 
depremlerden 8,5 kat daha fazla insanın 
ölümüne yol açmaktadır. 
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kirliliğinin tehlikelerinin her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Var olan sensörlerin ise, 
çalışmak için bilgisayara ihtiyaç duymaları, fiyatlarının yüksek olması, hassasiyetlerinin düşük 
olması veya kullanımlarının zor olması gibi çeşitli sorunları bulunmakta. Biz projemizde, var 
olan bu sorunları ortadan kaldırarak, ozon gazına bağlı kayıpları azaltmayı amaçladık. 
 

3. Çözüm  

Projemizde, büyük şehirlerdeki ozon 
kirliliğinin etkili bir şekilde takip 
edilememesi sonucu yaşanan can kayıplarını 
azaltmayı hedefledik. Bu sorunun üstesinden 
gelebilmek için en etkili yollardan birinin, 
ortamdaki ozon konsantrasyonunun hassas 
ve uygun maliyetli bir şekilde takip 
edilebilmesi olduğu sonucuna ulaştık ve 
projemizi bu doğrultuda gerçekleştirdik. 
Sensörümüzün temel çalışma prensipleri, ışığın soğurulması ve 
yansıması üzerinedir. Sistemimizde güç kaynağı olarak 9V pil 
kullanılmış ve pil Arduino’ya bağlanmıştır. Sensörümüzün beyni 
Arduino’dur ve diğer bileşenlere güç sağlanmasında ve alınan 
değerlerin işlenmesinde kullanılmıştır. Dışı strafordan yapılmış 
olan toplayıcı küremizin içi yansıtıcı olması için tamamen 
alüminyum bant ile kaplanmıştır. Ölçüm yapılabilmesi için, bir 
RGB LED aracılığıyla toplayıcı kürenin içine ışık verilmiştir. 
Toplayıcı küremizin içinde sabitlenmiş olan ozon gazı ile renk 
değiştiren kartuş, indigo karmin boyası içeren özel bir solüsyon ile 
işlenmiştir. Ortamdaki ozon konsantrasyonu arttıkça kartuş renk 
değiştirmekte, renk değişimi de ortamdaki ışık miktarını 
etkilemektedir. Işık miktarındaki bu değişimi, bir fotodiyot 
aracılığıyla ölçüp, elde edilen değerleri Arduino’ya geri iletmesini 
sağladık. Kalibrasyondan sonra, ortamdaki ozon konsatrasyonunu 
etkili bir şekilde teyit edebildik. 

 
4. Yöntem 

Ozon gazının özellikleri, çeşitli gaz sensörü türlerinin 
farklılıkları ve bu alanda yapılan benzer çalışmalar 
hakkında literatür taraması yaptıktan sonra, ilk 
prototipimizi tasarladık. Şekil 8’de görülebileceği 
üzere, Arduino ve RGB LED aşağıdaki plakaya, 
fotodiyot devresi ve değerleri okuduğumuz voltmetre 
ise yukarıdaki plakaya sabitlenmiştir. 20 cm 
uzunluğunda ve 0.5 mm yarıçapında olan cam çubuk 
ise bir metal çubuğun üzerine tutturulmuştur. Cam 

Şekil 6: Sensör sisteminin 3D 
render gösterimi. 

Şekil 7: Sensör sistemi. 

Şekil 8: Cam çubuklu ölçüm düzeneğinin 
şeması ve görseli. 

Şekil 5: Çözüm algoritması. 
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çubuğun üzerini ozon gazı ile renk değiştiren bir madde ile 
kaplayıp, fotodiyot aracılığıyla soğurulma miktarındaki 
değişime bakarak ortamdaki ozon konsantrasyonunu 
gözlemleyebileceğimizi düşündük. Bu hipotezimizi test 
etmek için, cam çubuğu mavi, kırmızı, sarı ve siyah renklere 
boyadığımız ve iki renk ışık kullandığımız (kırmızı ve 
beyaz) deneyimizi gerçekleştirdik. 
Elde edilen sonuçlarda (Şekil 9) görüldüğü üzere, farklı 
renklerde farklı değerlere ulaşılabilmiştir, ancak bu değerler 
arasındaki aralık azdır. Sonuçların bu şekilde olmasının 
sebebi, Snell Yasası [n1.sin(θ1) = n2.sin(θ2)] 
ile açıklanabilir. Cam çubuğun içine verilen 
ışığın bir miktarı, çubuğun içinde fotodiyota 
doğru yansımak yerine, cam çubuğun 
yüzeyinde kırılarak kaybedilir. Aynı şekilde, 
dışarıdan gelen ışık, düzenekle etkileşerek 
sonuçların hassasiyetini azaltabilir. Değer 
aralığının az olmasının sensörümüzün 
hassasiyetini de etkileyeceğini düşünerek, 
sensörümüzü daha hassas yapmanın bir yolunu 
aradık. Araştırmalarımız sonucunda toplayıcı 
küre kullanımının, dışarıdan gelen ışık 
etkileşimini en aza indiren etkili bir yol olduğu 
görüldü ve düzenek üzerinde gerekli 
düzenlemeler yapılarak, ikinci prototipimiz elde edildi. Şekil 10’da 
görüldüğü üzere, cam çubuk bir toplayıcı küre ile değiştirilmiştir. 
Dışarıdan gelen ışığın toplayıcı kürenin içindeki etkisinin minimum 
olması yanında, RGB LED’den verilen ışık toplayıcı kürenin 
içindeki yansıtıcı yüzeyde kaybedilmeden fotodiyota doğru yansır. 
İkinci prototip elde edilince, kırmızı, mavi ve yeşil ışıklar 
kullanılarak ölçümler alınmıştır. Şekil 11’de görüldüğü üzere, değer 
aralığı artmış olsa da, kırmızı ışıkla alınan ölçümler dışında yine 
anlamlı bir değer farkı gözlenmemiştir. Değerlerin böyle olmasının 
sebebi, ozon gazının etkin soğurulma grafiğiyle (Şekil 12) ve 
Beer-Lambert yasası [I(c)= I!e"#$] ile görülebilir. Kırmızı 
ışığın (630 nm) cross section katsayısı (σ), yeşil (530 nm) ve 
mavi (460 nm) ışığınkilere kıyasla kat ve kat daha fazladır. Bu 
durum, elde edilen değerleri etkilemiştir. Değer aralığımızı daha 
da açmak için, araştırmalarımıza devam ettik. Araştırmalarımız 
sonucunda, indigo karmin boyasının ozon gazıyla ozonoliz 
reaksiyonuna girerek, maviden renksize döndüğünü görünce, 
indigo karmin boyasını düzeneğimizde kullanmaya karar verdik 
ve bu amaçla bir kağıt kartuş tasarladık. 6x8 cm boyutunda bir A4 kağıdı ve 5 cm uzunluğunda 

Şekil 10: Toplayıcı küreli sensör prototipinin şeması 
ve görseli. 

Şekil 12: Ozonun etkin 
soğurma alanı grafiği (σ) 
(Gorshelev vd., 2014). 

Şekil 9: Cam çubuk düzeneği ile elde 
edilen sonuçlar. 

Şekil 11: Toplayıcı küreli 
prototip ile elde edilen 

sonuçlar. 
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bir bakır tel kullanarak kartuşumuzu elde ettik. Ardından, 0,009 
g indigo karmin, 0,75 g sitrik asit, 2,6 g gliserin ve 7,5 g su ile bir 
çözelti hazırladık ve kartuşumuzu bu çözelti ile işledik. Elde 
edilen kartuşun etkinliğini gözlemek için 0,02 ppm ozona 20 
dakika boyunca maruz bıraktık. Kartuşumuzun etkinliği 
gözlenince (Şekil 13) sensörü son haline getirdik ve sensörümüzü 
literatürdeki (Kettle vd., 2005) indigo karminin ozonoliz soğurma 
eğrisinden yararlanarak kalibre ettik. Sensör tamamlanınca, elde 
edilen değerlerin Arduino’ya iletilmesini ve Arduino’da ozon 
konsatrasyonunun hesaplanabilmesini sağladık.  

 
 
 
 
 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü tasarımıdır. Piyasada, ozon 
gazını görünür dalga boylarında ölçebilen başka bir 
sensör bulunmamaktadır. Optik sensörlerde ise 
toplayıcı küre ve kartuş kombinasyonunun kullanımı 

Şekil 13: Ozona maruz 
bırakıldıktan sonra kartuşta 
meydana gelen renk 
değişimi. 

Şekil 14: Kartuşsuz ve kartuşlu şekilde alınan 
değerlerin karşılaştırılması. 

Şekil 16: Sensör kalibrasyonunda kullanılan 
değerler. 

Şekil 15: Sistem kodundan 
bir kesit. 
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projemizin getirdiği başka bir yeniliktir. Sensörümüzün optik temelli olmasının; hassasiyet, 
çeşitli alanlarda kullanım, uzun ömürlülük ve maliyetinin düşük olması gibi birçok artısı 
bulunmaktadır. Tasarlanan sensör, tasarımı sayesinde, son derece kullanımı kolay ve 
taşınabilirdir. 

 
Tablo 1: Sensörümüzün piyasada bulunan sensörlerle karşılaştırması. 

 Tasarlanan Sensör (Mavi Küre) ZE27-O3 Sensor DM-126-O3 Sensor 
Maliyeti 48,70 TL 504,5 TL 1023,5 TL 
Hassasiyeti ±0.005 ppm ±0.010 ppm ±0.001 ppm 
Bilgisayara 
gereksinim 

× √ × 

Türü Optik Elektrokimyasal Elektrokimyasal 
 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin asıl amacı potansiyel 
kayıpların önlenmesine yönelik olsa 
da, ticari aplikasyonları da 
bulunmaktadır. Tasarlanan sensör 
düzeneği, şu anda prototip niteliğini 
taşımaktadır ve geliştirilmesi hayli 
mümkündür. Sensörümüzün 
hassasiyeti birçok faktöre bağlıdır, 
hassasiyetin arttırılması için; kürenin içi alüminyum yerine baryum sülfat (BaSO4) gibi daha 
yüksek bir yansıtma kapasitesine sahip bir madde ile kaplanabilir, daha yüksek hassasiyete 
sahip bir fotodiyot kullanılabilir ve toplayıcı kürenin içindeki hava akışının iyileştirilmesi için 
düzeneğe bir fan eklenebilir. Bu tür geliştirmeler, sensörümüzün maliyetini arttıracak, ancak 
daha profesyonel kullanımlara elverişli olmasını da sağlayacaktır. Tam tersine, daha düşük 
hassasiyette bir fotodiyot, tek renkli bir LED ve Arduino UNO yerine daha uygun fiyatlı bir 
mini-bilgisayar kullanılması, sensörümüzün maliyetini düşürecektir. Bunların yanı sıra, daha 
önce değinildiği gibi kartuştaki etken maddenin değiştirilmesiyle, sensörümüzün farklı gazların 
tespitinde de kullanılması mümkün olacaktır. Geliştirilen yüksek hassasiyete sahip bir sistemin, 
çeşitli araştırma enstitülerinde ve profesyonel ortamlarda kullanılması daha uygun olacaktır. 
Daha düşük maliyetli bir sistem ise şehir belediyelerinin sensörleri yüksek miktarlarda temin 
etmesinin yolunu açacaktır. 
Sensörümüzün belirtilen uygulamalarındaki en büyük risk, kartuşun doygunluğa ulaştığında 
değiştirilmemesi olacaktır. Kartuşlar son derece uygun maliyetli olsa da, belirli bir 
konsatrasyonda ozona uzun süre maruz kaldığında (0,02 ppm ozonda 10-12 dakika) 
kartuşumuzun değiştirilmesi gerekecek, değiştirilmez ise sensörümüzün hassasiyeti gözle 
görülür biçimde düşecektir. 
 
 

Şekil 17: Tasarlanan potansiyel ticari amaçlı sensör 
sisteminin şeması ve sensör tasarımında yapılan 
değişiklikler. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2: Maliyet tablosu. 

Maliyet tablosunda da görülebileceği üzere, yaklaşık 48,70 TL gibi uygun bir fiyata sahip, 
hassas, taşınabilir, düşük güç kullanımlı ve uzun ömürlü bir optik tabanlı ozon gazı sensörü 
tasarlanmıştır. Uygulanabilirlik kısmında belirten materyallerde gerekli değişimler 
yapıldığında, sensörün fiyatı yaklaşık 42,05 TL’ye düşmektedir (Kingbright Phototransistor 
420-1100 nm [2,93 TL], Monokromatik LED ışık [0,17 TL]). Sensörde, Arduino yerine özel 
üretim bir mini-bilgisayar kullanılabilir, bu başta yüksek olabilecek bir üretim maliyeti yaratsa 
da, büyük ölçülü üretimde maliyeti belirgin bir şekilde düşürecektir. 

Projemizde, tasarım aşamasında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Üretim aşamamızdaki 
tüm malzemeler maliyetleriyle beraber Tablo 2’de verilmiştir. Projemizin test aşamasında 
yapılan tek harcama, testlerin yapılabilmesi için GL-3189A model ozon makinesinin temin 
edilmesi olmuştur. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi; kalp, solunum ve bağışıklık 
sistemi hastalıkları olup, ortamdaki ozon konsatrasyonunu 
hassas bir şekilde takip etmek isteyen kişiler, lazer 
yazıcıların bol bulunduğu ofisler, hava kalitesini 
gözlemlemek isteyen şehir belediyeleri, araştırma 
enstitüleri ve ortamdaki ozon gazı konsantrasyonunun 
izlenmesinin önemli olduğu diğer yerlerden oluşmaktadır. 
Hedef kitlemizin bu şekilde olmasının nedenleri, ozonun enflamasyon yaratıcı etkisine karşı 
korumasız olan kişileri korumak ve ozon gazı hakkındaki araştırma olanaklarını genişletmektir. 

Sensör Düzeneğinde 
Kullanılan Malzemeler 

Düzenek Kurulumunda 
Harcanan Tutar (TL) 

 Kartuşlarda Kullanılan 
Malzemeler 

Kartuş Başına Harcanan 
Tutar (TL) 

Arduino Uno R3 27.50  İndigo Karmin 0.0006 
Arduino RGB LED 
Modülü KY-016 

4.10  Sitrik Asit 0.0008 

Silikon Fotodiyot (3x4 
mm, 400-1100nm) 

5.50  Gliserin 0.0040 

Strafor Küre (15 cm) 7.00  Bakır Tel 0.1500 
Alüminyum Bant 1.00  A4 Kağıdı 0.0080 
Timsah Kablo 1.80    
Jumper Kablo 1.60    
1M Ohm Direnç 0.05    
Toplam Tutar 48.55  Toplam Tutar 0.1634 

Şekil 18: Zaman Çubuğu 

Şekil 19: Şehir ve endüstri alanlarındaki 
hava kirliliği. 
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9. Riskler 

A) Ozon gazı elektroniklere zarar verme 
potansiyeli taşıyan bir gazdır. Tasarlanan 
prototiplerde Arduino gaz geçirmez bir 
kompartımanda tutulmasına rağmen, ozon 
gazının elektroniklere zarar verme durumu 
gaz geçirmez kompartımanda hasar 
oluşması durumunda olabilir. Bu durumun 
olma olasılığı düşük, etkisi ise çok yüksek 
olarak belirlenmiştir. Bu durumun risk 
puanı 2*5 = 10’dur (Düşük risk). 

B) İndigo karmin boyası, pH >11,4 durumundaki ortamlarda maviden sarıya döner. Bu durum, 
sensörün yanlış tepki vermesine ve kartuşun çalışmamasına sebep olacaktır. Bu durumun olma 
olasılığı düşük, etkisi ise yüksek olarak belirlenmiştir. Bu durumun risk puanı 2*4 = 8’dir 
(Düşük risk). 

C) Yapılan deneyler sonucu, sensörde kullanılan kartuşların 0,02 ppm ozonlu ortamda 10-12 
dakika tutulduğunda doygunluğa ulaştığı görülmüştür. Eğer kartuş doygunluğa ulaştığında 
değiştirilmez ise, bu sensörün hassasiyetini ciddi ölçüde düşürecektir. Bu durumun olma 
olasılığı çok yüksek, etkisi ise yüksektir. Bu durumun risk puanı 5*4 = 20’dir (Yüksek risk). 

A riskinin azaltılması için; gaz geçirmez kompartıman sağlam bir malzemeyle imal edilmelidir. 
B riskinin azaltılması için; pH değeri 11,4’ten yüksek olan çamaşır suyu, amonyak ve sodyum 
hidroksit (NaOH) gibi maddeler sistemden uzak tutulmalıdır.          
C riskinin azaltılması için; kartuşlardaki indigo karmin oranı arttırılarak ozonoliz reaksiyonu 
uzatılabilir ve sensörün alınan değerler uzun bir süre değişmediğinde uyarı vermesi sağlanabilir. 

 
10. Proje Ekibi 

Takım Adı: Mavi Küre   Takım Logosu: 

 

Adı-Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Canberk SOYTEKİN Tasarım ve Yazılım İzmir Özel Çakabey Lisesi 

Öykü GENÇ Ar-Ge İzmir Özel Çakabey Lisesi 

 

 

 

Şekil 20: Olasılık etki matrisi. 
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