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 Neden Güneş Paneli?

Güneş panelleri her yerde ucuzdurlar ve kolayca bulunabilirler. Ayrıca güneş paneli 
sistemi yapmak için ileri seviye elektrik bilgisine gerek duyulmaz, çünkü youtube ya da 
dıy sitelerinde çokça anlatımları mevcuttur. 

Muhtemelen sizde bazı evlerin çatısında güneş panelleri görmüşsünüzdür. Eskiden çok 
yaygın olmayan güneş panelleri, devlet teşviki sayesinde oldukça popüler olmaya 
başladı. Çok az bakım ve onarım gerektirdiğinden, bir eve veya binaya güneş paneli 
sistemi kurmak oldukça mantıklıdır. 

Güneş panellerinden yüksek verim akmak için güneşe 45 derece bakması gerekmektedir. 
Ancak sabit güneş panellerinde güneş hareket etiği için günün bazı saatleri yeterince 
verimli çalışmazlar. Bu yüzden makerlerin geliştirdiği güneş takip sistemi oldukça 
kullanışlıdır. Bizim anlatacağımız projeyi prototip olarak düşünebiliriz. Daha büyük güneş 
paneli ve motorlar kullanarak bu sistemin daha verimli bir versiyonunu yapabilirsiniz. 

Projede kullanacağımız gerekli mekanik parçaları eksiksiz bir şekilde ayarlıyoruz. 
Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda sistem düzgün çalışmayacaktır. 
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Sırada x servosunun takılması var. Bu projeyi yaparken mekanik parçaları toplamanın 
herhangi bir sırası yoktur, istediğiniz sırada toplayabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz gibi 
geliştirebilirsiniz. Ama belli bir sırada gitmek gerekirse fotoğrafları takip ederek sırasıyla 
montajı gerçekleştirebilirsiniz.

Daha sonra y ekseni servosunun montajı var. Servoyu yanında gelen vidalar ile fotoğraflardaki 
gibi montajlayınız.
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Son olarak üst plakayı ana gövdeye montajı var. Fotoğraflarda gözüken LDR'ler PCB 
şeklindedir. Biz projede 5 mm LDR kullanacağız. Üst plakanın montajı için 
fotoğraflardaki işlemleri sırayla uyguluyoruz.

Fotoğraflar haricinde alt tarafta bulunan görseller ile sırasıyla da mekanik 
kısımların kurulumlarını yapabilirsiniz.
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Devreyi board üstüne devre şemasında gördüğünüz gibi kurunuz. LDR'lerin bacaklarını 
dişi erkek jumper kablo ile  a0, a1, a2, a3 analog giriş pinlerine bağlayınız. Servo 
motorları da erkek erkek jumper kablo ile  9. ve 10. dijital pinlere devre şemasındaki gibi 
bağlayınız.

Mekanik kısımların kurulumları bittiğine göre elektronik devreyi kurmaya geçebiliriz. 
Devremizi arduino nano ve orta boy board ile yapacağız, çünkü devrenin boyu gereksiz 
yere büyük olsun istemiyoruz.
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https://www.kisa.link/OtsB

Kodun tamamına kare kod 
ya da kısa link üzerinden 
ulaşabilirsiniz.
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Yukarıdaki devre şemasında da göründüğü gibi örnek devre hazırladım. Güneş panelinden 
aldığımız enerjiyi lede ve buzzera verdim. Ledin butonuna basınca led, Buzer'ın butonuna 
basınca buzzer çalışacaktır.

Yandaki devre örneğini de yapabilirsiniz. Ama 
güneş panelinin voltajı  5 voltun altına düşmemesi 
lazım. Yoksa piliniz stabil şarj olmayacaktır. O 
yüzden pil şarj modülünün önüne voltaj yükseltici 
devre koymanız gerekebilir.

Güneş panelinden elde etiğiniz enerjiyi kullanmak sizin hayal gücünüze kalmış. İster 
depolayın, ister pil şarj edin ister arduino'nuzu besleyin. Yani güneş panelinizin gücüne göre 
yapmak istedikleriniz size bağlıdır. 

Örnek olması için set içeriğinde gelen buzzer ve led ile iki tane devre şeması çizdim.
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