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Güneﬂ Pilli El Feneri

Çevremizde güneﬂ pilleri (solar cell) ile çal›ﬂan
pek çok elektrikli cihaza rastl›yoruz. El fenerleri,
güneﬂ ﬂapkalar›, ﬂarj cihazlar›, bahçe ve sokak ayd›nlatma lambalar› bunlar aras›nda say›labilir. Ayd›nlatma amac›yla kullan›lan güneﬂ pilli cihazlar,
gündüz vakti güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yararlanarak bir bataryay› ﬂarj edip, hava karard›¤›nda depolad›¤›
enerji ile gerekli ayd›nlatmay› sa¤l›yor. Örne¤in güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda 8-10 saat süresince ﬂarj edilen bir
batarya ile gece boyunca ortam› ayd›nlatmak mümkün oluyor. Ayd›nlatma gereçleri LED’lerle çal›ﬂacak ﬂekilde tasarland›¤› için güç tüketimleri oldukça düﬂük asl›nda. 600mAh’lik AAA boyutunda bir
adet pil kullanmak bile uzun süreli ayd›nlatma için
yeterli olabiliyor. Düﬂük güçlü bir güneﬂ pili ve parlak beyaz LED kullanarak nas›l el feneri yap›labilece¤i bu yaz›da anlat›l›yor.
Piyasada çok çeﬂitli boyut ve özellikte güneﬂ pili bulmak mümkün. Ç›k›ﬂ gerilimi birkaç volt civar›nda olan bu piller onlarca miliamper ak›m sa¤layabiliyor. Örne¤in ç›k›ﬂ gerilimi 2.4V ve ç›k›ﬂ ak›m›
60mA olan bir güneﬂ paneli, 0.15W gibi düﬂük bir
güç sa¤l›yor (ﬂekil 1). Bu güç seviyesi, düﬂük güçlü
pek çok uygulama için yeterli asl›nda. Daha yüksek
ç›k›ﬂ gerilimi ve ak›m› gerekti¤inde, güneﬂ pillerini
seri ve paralel ﬂekilde ba¤lamak gerekiyor. ﬁekil 2
ve 3’de bu ba¤lant› ﬂekilleri görülmekte. Güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda sürekli çal›ﬂan bir vantilatör için bu ba¤lant›lardan biri tercih edilebilir. Böylece, güneﬂ ›ﬂ›¤› var oldu¤u sürece vantilatör motoru çal›ﬂ›r. Fakat, sistemde enerji depolayan herhangi bir birim
olmad›¤› için güneﬂ pillerine yeterli ›ﬂ›k ulaﬂmad›¤›nda motor hareketsiz kal›r. Bu sak›ncay› ortadan
kald›rmak için güneﬂ pili ç›k›ﬂ›na uygun kapasiteye
sahip bir ﬂarjl› pil ba¤lamak gerekir.

ﬁekil 2: Seri ba¤lant›

ﬁekil 3: Paralel ba¤lant›

Güneﬂ paneli yard›m›yla bir pili ﬂarj etmenin en
kolay yolu ﬂekil 4’de görülüyor. Devrenin en önemli eleman› güneﬂ paneli ile ﬂarj edilebilir pil aras›na
seri olarak ba¤lanan diyot. ‹leri yön gerilimi düﬂük
oldu¤u için bu diyot schottky (ﬂotki) türünde olmal›. Böylece güneﬂ panelinin ç›k›ﬂ gerilimi pil geriliminden büyük iken pil ﬂarj olur, küçük iken ters
yönde ak›m akmas› önlenir. Devrede 1N5818 veya
1N5819 adl› schottky diyotlar kullanmak uygun bir
seçim olur. Silisyum diyot kullan›lmas› durumunda
güneﬂ pilinin ç›k›ﬂ gerilimi pil geriliminden en az
0.7V daha büyük olmad›kça ﬂarj iﬂlemi baﬂlamaz.
Bu da sistemin verimini oldukça düﬂürür.

ﬁekil 4: Pil ﬂarj devresi

ﬁekil 1: Güneﬂ pili
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ﬁarj devresi ile 1’den fazla pili ﬂarj etmek de
mümkün. Ç›k›ﬂ gerilimi 2V civar›nda olan güneﬂ panelleri seri olarak ba¤lan›rsa 2 adet AA veya AAA
boyutunda pil ﬂarj edilebilir. Pil ﬂarj ak›m›, güneﬂ
›ﬂ›¤›n›n o anki ﬂiddetine ba¤l› olarak 10-60mA aras›nda de¤iﬂir. Bu de¤er, 600mAh’lik bir pil için yeterli seviyede. Daha yüksek kapasiteli pilleri verimli olarak ﬂarj etmek için güneﬂ panellerini paralel
ba¤lamak gerekir.

kedimiz

7/19/05

11:01 AM

Page 87

Kendimiz Yapal›m

Güneﬂ pilli el fenerine ait devre ﬂemas› ﬂekil
5’de görülüyor. Elektronik devre, pil ﬂarj devresi,
ayd›nl›k detektörü ve DC/DC dönüﬂtürücü olmak
üzere 3 k›s›mdan oluﬂmakta. Ayd›nl›k detektörü,
ortam ayd›nl›k iken fenerin çal›ﬂmas›n› önlüyor.
Böylece, pil gün boyunca 1N5818 diyot üzerinden
ﬂarj olurken fener çal›ﬂm›yor. Ortam kararmaya
ba¤lad›¤›nda, LDR’nin direnci yavaﬂ yavaﬂ yükselece¤i için BC327 transistörü iletime girmeye baﬂl›yor. LDR direnci belirli bir de¤eri aﬂt›¤›nda BC327
tamamen iletime geçip pil gerilimini DC/DC dönüﬂtürücü devresine uyguluyor. LED’li devrenin çal›ﬂmas› için pil geriliminin 1V’un üzerinde olmas› yeterli. DC/DC dönüﬂtürücü devresinin çal›ﬂma frekans› 130 kHz. Devrede kullan›lan bobinin indüktans› 300 mikro Henry (300uH) seçildi¤inde
LED’den tepe de¤eri 30mA olan darbeli bir ak›m
geçiyor. Darbe süresi ise 2 mikro saniye civar›nda.
ﬁekil 6’da LED ak›m›n›n dalga ﬂekli görülüyor.

LED’in zarar görmemesi için ak›m de¤eri 100mA’i
aﬂmamal›. Bu de¤er üretici firma kataloglar› dikkate al›narak belirlenmeli. ‹ndüktans de¤eri 100uH
ile 560uH aras›nda seçildi¤inde devre sorunsuz ﬂekilde çal›ﬂ›yor. El feneri devresi çal›ﬂt›¤› sürece, pilden ortalama 20-25mA ak›m çekiyor. Bu da
600mAh’lik bir pil ile fenerin en az 30 saat çal›ﬂmas› demek.
Güneﬂ pilli el feneri devresinde kullan›lan malzemelerin listesi aﬂa¤›daki gibi.

ﬁekil 6: LED ak›m›

Devredeki bobinin indüktans›n› de¤iﬂtirmek
LED ak›m›n›n de¤erini oldukça etkiliyor. ‹ndüktans
de¤eri azald›kça ak›m›n tepe de¤eri yükseliyor.
ﬁekil 5: Devre ﬂemas›
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