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5.5. GÜNEŞİ İZLEYEN KOLLEKTÖRE AİT BENZETİM PROJESİ 

Prof. Dr. Asaf VAROL 

avarol@firat.edu.tr 

 

Güneşi yatayda ve dikeyde, yani sağa-sola ve  aşağı-yukarı hareket 

etmesini sağlayarak, tam olarak izlemesini temin eden güneş kolektörünün 

benzetim projesinin yapımı, bu projenin amacını oluşturmaktadır .Bu işlem 

matematiksel olarak ifade edilecek olursa, aşağıdaki denklem yazılabilir .  

Q = I0 * A *   

 

Burada;  

I0 :  Güneşteki radyasyon yoğunluğu (kcal/m2h veya W /m2h),  

A :   Kolektör yüzey alanı (m2),  

 : Kolektör verimi (Bu değer , mevcut düz yüzeyli kolektörlerde %25....50 arasında 

değişmektedir).  

Bu projede yapılmak istenen, güneş kolektörünün güneşi tam olarak 

yatayda ve dikey- de izlemesini sağlayarak 'yü, yani kolektör verimini % 

25...50'Ierden %95...100'Iük değerlere yükselterek, güneşin ısısından daha 

fazla verim elde etmektir.  

1. FONKSİYON VE KONTROL 

Burada yapılan işlem güneş kolektörünün, yani; monte edilen 

benzetim projesi üzerindeki kolektör yerine kullanılan, tahta plakanın 

fonksiyonu ve kontrolüdür .Fonksiyon, iki aşamalı olmaktadır.  
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Şöyle ki; ilk aşamada güneş kolektörünün sağa ve sola, ikinci 

aşamada ise güneş kolektörünün yukarı ve aşağı \dönüş işlemleri 

yapılmaktadır. Şimdi bu işlemlerin nasıl olduğunu sırası ile açıklayalım.  

Sağa ve sola dönüş işlemi yaparken, algılayıcı (sensör) olarak ışığa 

karşı duyarlı olan iki adet (LDR) kullanılmıştır. Bu elemanlar özellikleri 

gereği, ışık gördükleri zaman, şiddetine bağlı olarak dirençlerini düşürmekte 

veya yükseltmektedir .Bu elemanlardan biri sağ, diğeri ise sol yöne dönüşü 

kontrol etmektedir.  

Örneğin, sağ yöne dönüşü kontrol eden LDR'ye gelen ışık oranı, sol 

yöne dönüşü kontrol eden LDR'ye gelen ışık oranından fazla olsun.  

Bu durumda motor , güneş kolektörünü yazılan bilgisayar programı 

gereğince sağa (ışığın daha fazla geldiği tarafa doğru döndürmeye 

başlayacaktır. Sağa dönüşü kontrol eden LDR ile sola dönüşü kontrol eden 

LDR' nin aldıkları ışık oranı eşit olduklarında, yani LDR' ler eşit miktarda 

ışık aldıklarında motor duracaktır.  

 Bu noktadan sonra artık güneş kolektörünün yukarı ve aşağı 

dönüşünü kontrol eden LDR' ler devreye girecek ve onlar da eşit miktarda 

ışık alana kadar güneş kolektörü yukarı veya aşağı yöne dönecektir. Güneş 

kolektörü bu durumda iken güneş ışınlarını dik olarak alacak, böylece güneş 

kolektörü gün boyunca (Güneş ışığı olduğu sürece güneşi takip etmiş ve 

güneş ışığından maksimum oranda faydalanılmış olunacaktır 

Gece olduğunda robotun , gereksiz yere çalışmasını önlemek ve 

enerjiden tasarruf etmek için, robot programını durduracak ve bir anahtar 

vasıtasıyla kendi enerjisini kesecektir.  

2. PROJEDE KULLANILAN  MALZEMELER  

Projeyi açıklamaya geçmeden önce, montajda kullanılan bazı 

malzemelerin özelikleri aşağıda verilmiştir. 
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  2.1 Foto Dirençler  

Robotta El, E2, E3 ve E4 anahtarlarına foto dirençler bağlanmıştır. 

Foto dirençlerin çalışma prensibi aşağıdaki şekilde olmaktadır.  

Bu elemanlar , üzerlerine düşen ışığın şiddetine göre direnç 

değerlerini düşüren veya artıran elemanlardır. Bu sete göre foto direncin 

üzerine ışık düştüğü anda “0” konumundan “1" konumuna geçerek iletim 

sağlamış olmaktadırlar.  

2.2 Anahtarlar  

Setteki anahtarlar 1 ya da 0 olmak üzere iki konumu ve üç bağlantı 

ucu vardır. Üç bağlantı ucunun olmasının sebebi, isteğe göre anahtara 

basıldığında 0 veya 1 olma durumunun ayarlanabilmesidir. Robotumuzda E6 

anahtarı, bu tip bir anahtardır.  

Motorlar Setteki motorlar , 6-9 V arasında çalışmaktadırlar. MCW 

komutu ile sağa doğru, MCCW komutu ile de sola doğru dönerler. 

Robotumuzda kullanılan M 1 ve M2 motorları bu tip motorlardır.  

2.3 Arabirim  

Bu kart robotumuzun bilgisayar ile bağ1antısını kurarak bilgi 

iletimini sağlamaktadır.  
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3. PROJENİN  YERLEŞİM PLANI  

                     

 

3.1 Motorların Görevleri  

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi;  

M1 : Güneş kolektörünün sağa veya sola doğru hareketi,  

M4 : Güneş kolektörünün a4ağı veya yukarı doğru hareketini sağlamaktadır.  

3.2 Anahtarların Görevleri  

Gene yukarıdaki tabloda anlaşılacağı gibi; 

E1 : 1 ise güneşin sağdan geldiğini belirterek, güneş kolektörünün sağ tarafa 

dönmesini sağlamaktadır. 0 olduğunda ise kolektörün sağa dönmesini 

durdurmaktadır.  

E2 : 1 ise güneşin soldan geldiğini belirterek güneş kolektörünün  sol tarafa 

dönmesini sağlamaktadır. 0 olduğunda ise kolektörün sola dönmesini 

durdurmaktadır. 
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E3 : 1 ise güneşin yukarıdan geldiğini saptayarak güneş kolektörünün yukarı 

doğru hareketini sağlamakta, 0 olduğunda ise kolektörün yukarıya doğru 

hareketini durdurmaktadır.  

E4 : 1 ise güneşin aşağıdan geldiğini saptayarak, güneş kolektörünün aşağıya 

doğru hareket etmesini sağlamaktadır. 0 olduğunda ise kolektörün aşağıya 

doğru olan hareketini durdurmaktadır.  
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4.PROGRAMIN AKIŞ DİYAGRAMI  

 

5. BİLGİSAYAR PROGRAMI  
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TO BAŞLA  

MSTOP “M1 

MSTOP "M4  

IF EQUALP STATUS "E6 0 [END]  

IF EQUALP STATUS "El 0 [MCW "M1]  

IF EQUALP STATUS "El 1 [MSTOP "M1]  

IF EQUALP STATUS "E2 O [MCCW "M1]  

IF EQUALP STATUS "E2 1 [MSTOP "M1]  

YAD  

END  

TO YAD  

IF EQUALP STATUS "E3 O [MCW "M4]  

IF EQUALP STATUS "E3 1 [MSTOP "M4]  

IF EQUALP STATUS "E4 O [MCCW "M4]  

IF EQUALP STATUS "E4 1 [MSTOP "M4]  

END  

6. PROGRAMIN AÇIKLANMASI  

Güneşi takip eden güneş kolektörü projesinin bilgisayarla 

kumandasını sağlayan LOGO programlama dilinde yazılmış programının, 

adım adım işlevleri aşağıda anlatılmıştır.  

 

TO BAŞLA  

MSTOP "M1  
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MSTOP " M4  

IF EQUALP STATUS "E6 0 [END]  

IF EQUALP STATUS "El 0 [MCW "M1]  

IF EQUALP STATUS "El 1 [MSTOP "M1]  

IF EQUALP STATUS "E2 0 [MCCW "M1]  

IF EQUALP STATUS "E2 1 [MSTOP "M1]  

YAD  

END  

LOGO programlama dilinde tüm programlar "TO" komutu ile 

başlar. Bu programda başlık ismi olarak, BAŞLA ismi verilmiştir. ikinci ve 

üçüncü satırda M1 ve M4 motorlarının durdurulmasının sebebi; daha önce 

M1 veya M4 motorlarından herhangi birisi veya ikisi birden çalıştırılmış 

fakat durdurulmamış olabilir .Bunun içindir ki, her iki motor da programın 

ilk aşamasında durdurulmuştur .  

 

Program, IF EQUALP STATUS "E6 0 [END] satırını gördükten 

sonra, şayet E6 anahtarı sıfır ise programdan otomatik olarak çıkılır. Eğer E6 

anahtarı 1 ise bir alt satır çalışmaya başlar ve burada E1' in durumuna bakılır 

.Program bu satırda foto dirençlerden birini E1 anahtarı olarak tanır .(Bu 

projede dört adet foto direnç kullanıldığı için, her birini birer anahtar olarak 

tanıyacaktır). Eğer E 1 =0 ise M1 motorunu MCW komutuyla sağa doğru 

hareket ettirir. E1=l ise M1 motorunu durdurur. Programda E1 = 1 olması, 

güneşin E 1 anahtarına bağlı olan foto dirence ışık gelmesi demektir .Bir 

sonraki satırda aynı işler E2 anahtarı için geçerlidir. E2=O ise M1 motoru 

MCCW komutu ile sola döner. E2= 1 ise, M1 motoru MSTOP "M1 

komutuyla M1 motoru durdurulur. El ve E2 anahtarları yardımıyla M1 
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motoru sağ ve 501 yaparak E1 ve E2'yi 1 yapmaya çalışır. El ve E2'nin 1 

olması demek, kolektörün tam olarak güneş ışınlarını dik olarak alması 

anlamına gelir .Program sonra, YAD alt programına gider.  

TO YAD  

IF EQUALP STATUS "E3 O [MCW "M4]  

IF EQUALP STATUS "E3 1 [MSTOP "M4]  

IF EQUALP STATUS "E4 O [MCCW "M4]  

IF EQUALP STATUS "E4 1 [MSTOP "M4]  

BAŞLA  

END  

BAŞLA ana programındaki yapılan işlemler YAD alt programında 

gerçekleştirilir. Tek fark, BAŞLA programında kolektöre gelen ışığa göre 

sağa veya sola hareket ederek ışık şiddetini eşitlediğinde duruyordu. YAD 

alt programında ise kolektör yukarıya veya aşağıya doğru hareket ederek ışık 

şiddetini ayarlayıp duracaktır. Şimdi bunu programda adım adım 

inceleyelim. İlk şart olarak E3=O ise M4 motoru kolektörü yukarıya doğru 

döndürerek, E3=l şartını yakalamaya çalışacak ve E3= 1 olduğun- da M4 

motoru duracak, program bir alt satıra geçecektir. Burada E4=O ise, M4 

motoru kolektörü aşağıya doğru dön- dürecek ve E4=1 şartını yakalamaya 

çalışacak; E4= 1 olduğunda M4 motoru duracak ve program tekrar ana 

programa gidecektir. Bu işlemler program içerisinde devam edecektir.  
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7. PROJEDE KULLANILAN PARÇALARIN RESİMLERİ 

 

 

 

Montaj tablası 
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8. PROJENİN AŞAMA AŞAMA MONTAJI 

 

 

Montaj tablası 

 

 

Aliminyum profil ve yapı blokları 

 

Kolektörün yerleştirilmesi için, döner tabla üzerinde en son 

yerleştirilen bloğun üzerine monte edilen, birindekolektörün dönmesini 

sağlayan motor ve sonsuz dişli düzeneği bulunan alüminyum blok ve yapı 

blokları kullanılarak yapılacak olan iki adet kulenin parçaları ve iki adet 

kulenin monte edilmiş hali yanda verilmiştir. 
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Kulelerin döner tabla üzerindeki bloğamonte edilmiş hali 

 

 Döndürme mekanizmasının kuleler arasına yerleştirilmiş hali 

          

 Projenin önden görünüşü 
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Kolektörün yerleştirilmesi için, döner tabla üzerinde en son 

yerleştirilen bloğun üzerine monte edilen, birinde kolektörün dönmesini 

sağlayan motor ve sonsuz dişli düzeneği bulunan alüminyum blok ve yapı 

blokları kullanılarak yapılacak olan iki adet kulenin parçaları ve iki adet 

kulenin monte edilmiş hali yanda verilmiştir.  
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