
flin ›fl›k fliddetini ölçüm cihaz›m›z bulunmad›€›ndan
sadece s›cakl›kla de€iflim grafi€ini oluflturma flans›m›z
oldu.

fiekil 1 (a) dan görülece€i gibi, çal›flma s›cakl›€›n›n
artmas› günefl pilinin ç›k›fl gerilimini olumsuz yönde
etkilemektedir. S›cakl›€›n artmas›ndan ak›m da etkilen-
mektedir. Ancak s›cakl›ktaki de€iflimin as›l etkisi pilin
ç›k›fl gerilimi üzerinde görülmektedir. Ortam s›cakl›€›n›n
yüksek olmas›, pilin çal›flma s›cakl›€›n› da yükseltece-
€inden, günefl enerjisinin termik uygulamalar›n›n
aksine, günefl pilleri için so€uk ortamlar daha uygun-
dur. Benzer etki, fiekil 1(b) de, günefl pilinin ç›k›fl
gücünde de görülmektedir. Gerilimdeki azalma do€ru-
dan do€ruya güce yans›d›€›ndan, çal›flma s›cakl›-
€›ndaki art›fl ç›k›fl gücünü de olumsuz yönde etkiler.
fiekil 1 deki grafikleri olufltururken daha önce bahset-
ti€im üzere 2 günün 2 farkl› zaman diliminde 4 farkl›
s›cakl›k de€erlerinde ak›m ve voltaj ölçümleri yapt›k.
elde etti€imiz k›sa devre ak›m ve aç›k devre voltaj
de€erlerini MATLAB program› yard›m›yla çizdik.

Komisyon, günefl bize yeter slogan›yla oluflturuldu.
EMO-Genç’in nükleer karfl›t› duruflu ve toplum için
mühendisli€i savunan fikirleriyle güneflin bize yete-
ce€ini birazda olsa gösterebilmek amac›yla yola ç›k›ld›.

Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan günefl enerjisini
do€rudan elektrik enerjisine dönüfltürebildikleri  için
FV günefl pilleri alternatif bir üretim arac› olarak gittikçe
önem kazanmaktad›rlar. Basit bir anlat›mla ; günefl
pillerinden elde etti€imiz elektrik enerjisini bir kontrol
devresi ile regüle etmek, depolamak ve difli USB
yard›m›yla, USB ile flarj olan mp3 telefon gibi aletleri
çal›flt›rabilmek.

Mevcut e€itim sisteminin  bir katk› sunmad›€› bu
sistemde birazda olsa kendi kendimiz e€itmek
amac›yla bafllad›k, cahilli€imizin fark›ndayd›k ama
yinede bütün aflamalar› kendimiz yapmak istiyorduk.
Projeye bafllarken iki direnci paralel ba€lamay› bile
bilmiyorken son zamanlarda birçok fleyi ö€renmifl
oldum.

Öncelikle panelden bahsetmek istiyorum; nerden
nas›l panel bulaca€›z derken Mehmet arkadafl›m›z
Adana’da bulabilece€imizi söyledi ve yollara düfltük,
adana elektronikçiler çarfl›s›ndan ald›€›m›z panelin
özelikleri afla€›daki tabloda yer almaktad›r.

Panel elimize geçtikten sonra hemen ölçüm yap-
maya bafllad›k. Panelin karakteristi€ini olufltura-
bilmemiz için 2 günün 2 farkl› zaman dilimlerinde
ölçümler yapt›k. fiekil 2’de panelin ak›m-gerilim
karakteristi€inin yükle de€iflim grafi€i yer almaktad›r.
Buradaki ak›m de€eri; k›sa devre ak›m› ve voltaj
de€eri: aç›k devre voltaj›d›r.

Günefl pilinin maksimum ç›k›fl gücü, üzerine gelen
gün›fl›€› seviyesi ve çal›flma s›cakl›€›na ba€l› olarak
de€iflir. Dolay›s›yla kurulan bir günefl pilinin daha
verimli bir flekilde faydalanmak için, o panelin ç›k›fl
gücünü mümkün olan maksimum de€erinde tutmak
gerekir. Çal›flmam›z›n amatörlü€ünden kaynakl› Güne-



fiimdi s›rada akü ve günefl pilini birlefltirecek
devremiz var.

Devrenin amac›: günefl pilinden elde etti€imiz
elektrik enerjisini 15 V de€erine sabitlemek  ve
akümüzü doldurmak ve aküden ç›k›fl gerilimimizi 5
volt de€erine sabitleyerek bu gücü difli USB’ye vererek
USB ile flarj olan cihaz›m›z› flarj etmek.

Devre elemanlar›n›n tan›t›m›:

SCOKTLEY diyot:  Dört silisyum katmanl› bir
diyottur. Çal›flma flekli diyotun belli bir voltaja gelince
kendili€inden iletime geçmesi fleklindedir. Bu diyotlar
kendi üzerinde di€er diyotlara nazaran daha az güç
harcad›€›ndan tercih edilmifltir.

Zener diyot 15v/1W: Zener belirli bir gerilimden
sonra iletime geçer. Bu gerilime zener gerilimi denir.
Devrede Zener diyot sabit gerilim istenen yerlerde
kullan›l›r . Piyasada de€iflik gerilim de€erlerine sahip
zener diyotlar bulunmaktad›r. Zener diyodu yüksek
ak›ma karfl› korumak için direnç ile seri ba€lamak
gerekir. Devremiz de 330 ohm/1w de€erinde dirence
seri ba€layarak kulland›k . Ters gerilim kalk›nca, zener
diyot da normal haline döner. Devrelerde, ters yönde
çal›flacak flekilde kullan›l›r. Bir zener diyot zener gerilimi
ile an›l›r. Bu devrede 15 v/1w zener kulland›k.

BA159 D‹YOT: Diyot, yaln›zca bir yönde ak›m
geçiren devre eleman›d›r. Bir yöndeki dirençleri ihmal
edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise
çok büyük olan elemanlard›r. Devrede toplam 2 tane
kulland›k.

Devrede 7805 , 7815 regüle entegreliri ve BD245c
transistörü kulland›k.

  Devrenin çizim aflamalar›:
Girifl olarak  günefl pilini ç›k›fl olarak da difli USB’i

çizdik, geri kalan devre elemanlar›n› ba€lant› flekillerine
göre kurflun kalem ile ka€›da çizdik.

Ka€›da çizim iflleminden sonra plaket üzerine
bask› devre kalemi ile çizimi yapt›k.

Bu ifllemde köfleli çizdi€imiz çizgilerin köflelerini
iyice kalem ile boyalayarak köflelerde bak›r›n fazla
kalmas›n› sa€l›k. Bu sayede iletimi daha da güçlen-
dirmifl olduk.

Çizimini tamamlad›€›m›z devreyi asite b›rakarak
üzerinde sadece çizdi€imiz bölgelerde bak›r›n kalma-
s›n› sa€lad›k.

Matkap yard›m›yla devre elemanlar›n›n montaj
delikleri açt›k.

Yapt›€›m›z ölçümler s›ras›nda paneli farkl› aç›larda
tuttu€umuzda ölçümlerin de€iflti€ini gözlemledik.
Panelin yatayla yapt›€› aç› 36 derece iken en iyi verimi
ald›k.

fiimdi s›rada günefl pilinden elde etti€imiz elektrik
enerjisini depolamak var. Bu ifllemi günefl pilini
ald›€›m›z elektronikçiden temin etti€imiz bir akü
kulland›k.

Akünün özellikleri :
12 V 1.3 Ah/20 hr
Bekleme kullan›m›  :  13,5-13,8
Döngüsel kullan›m› :  14,5-14,9



akü ile günefl pilinin ba€lant›s›n› istedi€imiz zaman
keserek akü testi yapabilece€iz.

EMO-GENÇ günefl enerjisi komisyonunda yer
alan, eme€i geçen tüm arkadafllar›n eme€ine sa€l›k.
Günefl enerjisi komisyonu çal›flmalar›na herkes
kat›labilir.

NÜKLEERE ‹NAT YAfiASIN HAYAT.

Mersin Emo-Genç Günefl Enerjisi Komisyonu

Devre elemanlar›n› ba€layarak arka taraftan uçlar›n›
lehimledik.

Afla€›daki flekilde orijinal boyutta olmayan bask›
devre çizimimiz yer almaktadir.

Son olarak devreye ve aküye fleffaf bir kap yaparak
tafl›n›labilir bir hale getirdik. Paneli devreden ç›kar›p
gelecek projelerde kullanabilmemiz için bir buton ile
kab›n d›fl›na monte ettik. Ayr›ca bir buton sayesinde


