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The demand on electricity and its price have 
continuously increased over the time. Solar energy 
has become a preferred alternative to meet the 
increasing in electricity demand because of its 
ubiquity, abundance and sustainability. The present 
study aimed to develop a dual axis solar tracker 
system which also performs an improved battery 
balance. The energy stored in batteries can be later 
used to charge different devices. Several types of 
sensors and different microcontroller boards were 
studied to build the optimal version, also based 
on the best price/quality ratio. The open source 

Dejan Ardeljan

GÜNEŞ PILLERININ VERIMLILIĞINI ARTIRMAK IÇIN 
EN IYI GÜNEŞ IŞINLARININ KONUMLANDIRILMASI 

IÇIN IZLEME CIHAZI

TRACKING DEVICE FOR THE BEST SUN 
RAYS POSITIONING TO INCREASE 
THE SOLAR CELLS EFFICIENCY

Elektrik talebi ve buna bağlı olarak fiyatı zaman 
içinde sürekli olarak artmıştır. Güneş enerjisi, 
yaygınlığı, bolluğu ve sürdürülebilirliği nedeniyle 
elektrik talebindeki artışı karşılamak için tercih 
edilen bir alternatif haline geldi. Bu çalışma, daha 
iyi bir batarya dengesi de sağlayan çift eksenli bir 
güneş takip sistemi geliştirmeyi amaçlamıştır. 
Pillerde depolanan enerji daha sonra farklı ci-
hazları şarj etmek için kullanılabilir. En iyi fiyat/
kalite oranını da temel alarak en uygun versiyonu 
oluşturmak için çeşitli sensör tipleri ve farklı mik-
rokontrol panoları incelenmiştir. Arduino kartını 
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microcontroller-based solar tracking systems 
using Arduino board was found to be cost effective. 
At the end, it was determined that the system is 
energy effective and easy to implement. Finally, 
the system’s prototype was realized to capture the 
maximum sun rays by tracking the movement of 
the sun on four different directions. The system 
was designed using a 3D CAD software and can be 
scaled up or down for different applications. The 
prototype was manufactured using a 3D printed 
body parts. 

Keywords: Arduino based tracking device, dual axis solar 
tracker, microcontroller positioning system, solar cells, 
solar energy

kullanan açık kaynaklı mikrodenetleyici tabanlı 
güneş takip sistemlerinin düşük maliyetli olduğu 
bulunmuştur. Sonunda, sistemin enerji verimli 
ve uygulamasının kolay olduğu tespit edilmiştir. 
Son olarak, sistemin prototipi, güneşin hareketini 
dört farklı yöne doğru izleyerek maksimum gü-
neş ışınlarını yakalamak için gerçekleştirilmiştir. 
Sistem bir 3D CAD yazılımı kullanılarak tasar-
landı ve farklı uygulamalar için aşağı veya yukarı 
ölçeklendirilebilir. Prototip, bir 3D baskılı gövde 
parçaları kullanılarak üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arduino tabanlı izleme cihazı, çift 
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