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                                                    SUMMARY 
 

 

 

Nowadays oil and other limited energy sources are on the wayne. In this case 

people demand to use wind and solar power which are clean and unlimited. 

 

This senior Project aim is to rise usage of solar energy and to answer purpose 

of energy which it uses in houses, fabrics and offices as a air flowing system. For 

this aim we designed and created a fan control circuit which is using Cypress 

microcontroller development program, controlling with TV remote control and 

being fed with solar energy.   

 

Proteus 7.2 program is used for the schematic design. In this Project we 

created TV remote controls which is working at RC5code standard and this remote 

control is switching the relay for control the fan and fan fed with solar energy which 

is providing DC voltage from photovoltaic panel. 
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ÖZET 

 

 
 Günümüzde petrol ve diğer sınırlı enerji kaynaklarının zamanla azalması 

temiz enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç artmaktadır.  

 
 Bu lisans bitirme projesinde güneş enerjisi kullanımını artırmak ve enerji 

ihtiyacını bir nebze de olsun karşılaması amacıyla ev, sanayi ve işyerlerinin  

havalandırmasında kullanılmak üzere  Cypress mikrokontrolörü geliştirme programı 

kullanılarak uzaktan kumanda ile anahtarlanan ve güneş enerjisiyle beslenen fan 

kontrol devresi tasarlanıp gerçeklenmiştir.  

 

Devre şematik dizaynında Proteus 7 programı kullanılmıştır. Projede yapılan 

RC5 kodu standartında çalışan TV kumandasının tuş kodları çözülerek röle 

anahtarlanıp fanı açma&kapama kontrol devresi ve fanı besleyen DC gerilim üreten 

photovoltaik panelin bir elektronik devrede kullanımı gerçeklenmiştir. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Güneşten ışıma yoluyla yayılan güneş enerjisi, dünyaya ısı ve ışık formunda 

ulaşır. Merkezinde 15.000.000 °K sıcaklık bulunan bu yıldız doğal bir nükleer 

füzyon reaktörü olarak çalışır ve bu füzyon olayında her saniyede 564 milyon ton 

hidrojen 560 milyon ton helyuma dönüşür. Bu dönüşümde kaybolan 4 milyon ton 

kütlenin karşılığı olarak 3,86x1026 jule enerji açığa çıkar. Toplam enerji rezervi 

1,785x1047 joule olan bu yıldız daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden 

dünya için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerjinin güç olarak karşılığı 3,86x1020 

MW’tır. Tüm uzaya yayılan bu muazzam gücün dünyaya ulaşan kısmı ise yaklaşık 

olarak 178 trilyon kW’tır. Bir fikir vermesi için, bu büyüklüğün, halen yeryüzünde 

kurulu olan elektrik santrallerinin toplam gücünün (2,9 TW) 60 bin katından fazla 

olduğunu hatırlatalım. Bu değerler kaynağın büyüklüğü hakkında yeterli bir fikir 

vermektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı, bir güneş panelinden elde edilen enerjiyi uygun bir 

şekilde düzenleyerek, bir Fan motorun çalıştırılması için gerekli forma sokmak ve 

uzaktan kumanda ile anahtarlanmasını sağlamaktır. Günümüzde bir güneş 

panelinden elde edilen gerilim seviyesi genellikle 10-25V arasında değiştiğinden, bu 

voltaj seviyesi uygun bir regülatör kullanılarak fan için gerekli 12V seviyesi elde 

edilmiştir. Bu amaç için regülatör devresi kullanılmıştır. 

 

Programmable system on chip kısaca PSoC’la tasarlanan bu sistem 

günümüzün çokça kullanılan ve geleceğin enerjisi kaynağı ve teknolojisi olacak 

güneş enerjisini kullanmakta ve bu enerji ile genel ve kişisel ihtiyaçlara cevap 
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vermeye çalışılmaktadır. Güneşin en fazla olduğu zamanda hemen hemen her evde 

bulunan TV kumandası yardımıyla fan (soğutma) sistemi kontrol edilebilmektedir. 

Günümüzde fana soğutma sistemleri entegre edilerek klima sistemleri de 

oluşturulmaktadır. Bu projede photovoltaik panelin elektronik bir devrede 

uygulanmasını, gerekli olan değerlere uygun tasarım yapılması ve gerçeklenmesidir. 

Diğer bir önemli nokta da sıradan TV kumandasının tuşlarının kodunu çözerek röle 

yardımıyla fan devresini anahtarlayabilmesidir. 

Bu proje bölümlerinde photovoltaik panellerle ilgili teknik bilgiler, regülatör 

uygulamasında ve devre tasarımında yapılan işlemler ve izlenen yollar; TV 

kumandası tuş kodlarının alıcı kontrolör tarafından okunması, değerlerinin elde 

edilip yorumlanması ve rölenin anahtarlanması konuları işlenmiştir. Devrenin 

tasarımı ile ilgili teknik bilgilerle tamamlanan bu proje klima ve birçok güneş 

enerjisi kullanarak yapılan elektronik devrelerin tasarımı konusunda temel 

niteliğindedir.  

PSoC kiti ve güneş paneli kullanılarak TV kumandası ile anahtarlanan fan 

sistemini uygulamalı olarak gerçeklenmiştir. 
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                                                BÖLÜM 2 

                                                GÜNEŞ ENERJİSİ  

 

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından 

çok çeşitlilik göstermekle birlikte ısıl güneş teknolojileri ve güneş pilleri olarak iki 

ana gruba ayrılabilir.  

 

2.1. Isıl Güneş Teknolojileri 

Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan 

kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. 

 

2.1.1. Düşük sıcaklık sistemleri 

a) Düzlemsel güneş kollektörleri: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana 

ısı olarak aktaran çeşitli biçimlerdeki aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma 

amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. Düzlemsel güneş 

kollektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka 

arasında yeterince boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve 

bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Absorban plakanın yüzeyi 

genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır. 

Kollektörler, yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit 

bir açıyla yerleştirilirler. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı 

olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemler evlerin yanında, yüzme havuzları ve sanayi 

tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları 

sürmekle birlikte, bu sistemler tamamen ticari ortama girmiş durumdadırlar. Dünya 

genelinde kurulu bulunan güneş kollektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. En 

fazla güneş kollektörü bulunan ülkeler arasında ABD, Japonya, Avustralya İsrail ve 

Yunanistan yer almaktadır. Türkiye, 7,5 milyon m² kurulu kollektör alanı ile 

dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. 
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b) Vakumlu güneş kollektörleri: Bu sistemlerde, vakumlu cam borular ve 

gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi artırmak için metal ya da cam 

yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (100-

120°C), düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek dondurma, 

bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede kullanılabilirler.  

c) Güneş havuzları: Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı havuzun 

siyah renkli zemini, güneş ışınımını yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde 

kullanılır. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile 

düzenlenir, tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar. Böylece en üstte soğuk su 

yüzeyi bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş tuz konsantrasyonu bulunan 

bölgede sıcaklık yüksek olur. Bu sıcak su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak 

yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde de kullanılabilir. 

d) Güneş mimarisi: Bina yapı ve tasarımında yapılan değişikliklerle ısıtma, 

aydınlatma ve soğutma gerçekleştirilir. Pasif olarak doğal ısı transfer 

mekanizmasıyla güneş enerjisi toplanır, depolanır ve dağıtılır. Ayrıca güneş 

kollektörleri, güneş pilleri vb. aktif ekipmanlar da yararlanılabilir. 

e) Ürün kurutma ve seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki 

uygulamalarıdır. Bu tür sistemler ilkel pasif yapıda olabileceği gibi, hava hareketini 

sağlayan aktif bileşenler de içerebilir. Bu sistemler dünyada kırsal yörelerde sınırlı 

bir biçimde kullanılmaktadırlar. 

f) Güneş bacaları: Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava 

hareketinden yararlanılarak elektrik üretilir. Güneşe maruz bırakılan şeffaf 

malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava, çevre sıcaklığından daha çok 

ısınacaktır. Isınan hava yükseleceği için, çatı eğimli yapılıp, hava akışı çok yüksek 

bir bacaya yönlendirilirse baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı-rüzgar oluşacaktır. 

Baca girişine yerleştirilecek yatay rüzgar türbini bu rüzgarı elektriğe çevirecektir. 

Bir tesisin gücü 30-100 MW arasında olabilir. Deneysel bir kaç sistem dışında 

uygulaması yoktur. 

g) Su arıtma sistemleri: Bu sistemler esas olarak sığ bir havuzdan ibarettir. 

Havuzun üzerine eğimli şeffaf-cam yüzeyler kapatılır. Havuzda buharlaşan su bu 
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kapaklar üzerinde yoğunlaşarak toplanırlar. Bu tür sistemler, temiz su kaynağının 

bulunmadığı bazı yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır. 

h) Güneş ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde, içi yansıtıcı 

maddelerle kaplanmış güneş ocaklarında odakta ısı toplanarak yemek pişirmede 

kullanılır. 

 

2.1.2. Yoğunlaştırıcı sistemler 

a) Parabolik oluk kollektörler: Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin 

en yaygınıdır. Şekil 2.1. ve şekil 2.2. de görüleceği gibi kollektörler, kesiti parabolik 

olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, 

güneş enerjisini, kollektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir 

absorban boruya odaklarlar. Kollektörler genellikle, güneşin doğudan batıya 

hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler. Enerjiyi 

toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Toplanan ısı, elektrik üretimi için 

enerji santraline gönderilir. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek 

sıcaklığa ulaşabilirler. (350-400°C) Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari 

ortama girmiş olup, bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW 

gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santralleridir. 

 

 

Şekil-2.1. Parabolik oluk kollektörleri 
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Şekil-2.2. 350 MW gücünde parabolik oluk güneş santralı-Kaliforniya 

 

b) Parabolik çanak sistemler: İki eksende güneşi takip ederek, sürekli 

olarak güneşi odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar (Şekil 2.3.). Termal enerji, 

odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir 

dolaşıma gönderilebilir ya da odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine 

yardımı ile elektrik enerjisine çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş 

enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde edilmiştir. 

 

Şekil-2.3. Parabolik çanak güneş ısıl elektrik santrali (İspanya) 

c) Merkezi alıcı sistemler: Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen 

aynalardan oluşan bir alan olup, güneş enerjisini alıcı denen bir kule üzerine monte 

edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır (Şekil 2.4). Alıcıda bulunan ve 

içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak 

absorbe eder. Bu sıvı, Rankine makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu  

sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu durumda sıcaklık 

800°C'ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının 
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sürekli güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile 

kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir [17]. 

 

Şekil-2.4. Solar I merkezi alıcı güneş ısıl elektrik santralı (İspanya) 

 

2.2. Güneş Pilleri 

 

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan 

elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, diktörtgen, 

daire şeklinde biçimlendirilir. 

Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani yüzeyine ışık 

düştüğü zaman yüzey uçları arası elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik 

enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen  güneş enerjisidir.  

Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir 

verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. 

Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da 

seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da 

fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya 

da paralel bağlanarak birkaç Watt’tan MegaWatt’lara kadar sistem oluşturulur.  
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Şekil-2.5.  PV Panel 

 

2.2.1. Güneş Pillerinin Yapısı 

 

Günümüz elektronik ürünlerinde kullanılan trazistörler,doğrultucu diyotlar 

gibi güneş pilleride, yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Yarı-iletken özellik 

gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elverişli olanlanlar, 

silisyum,galyum arsenit, kadmiyumtellür gibi maddelerdir. 

Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için N ya da P 

tipi katkılanmaları gerekir. Katkılama, saf yarı-iletken eriyik içerisine istenilen katkı 

maddelerinin kontrollü olarak eklenmesi ile yapılır.Elde edilen yarı-iletkenin N ya 

da P tipi olması katkı maddesine bağlıdır. En yaygın güneş pili maddesi olarak 

kullanılan silisyumdan N tipi silisyum elde etmek için silisyum eriyiğine periyodik 

cetvelin 5.grubundan bir element örneğin fosfor eklenir. Silisyumun dış 

yörüngesinde 4 ,fosforun dış yörüngesinde 5 elektron olduğu için,fosforun fazla olan 

tek elektronu kristal yapıya bir elektron verir. Bu nedenle V.grup elementlerine 

verici yani N tipi katkı maddesi denmektedir. P tipi silisyum elde edebilmek için 3. 

Grubdan bir element yani aluminyum, indiyum, bor eklenir.Bu elementlerin son 

yörüngelerinde 3 elektron vardır bu da kristalde elektron eksikliği oluşturur, 

elektron eksikliğine boşluk denir ve pozitif yük taşıdığı varsayılır. Bu tip maddelere 

P tipi yani alıcı katkı maddeleri denir. P ya da N tipi ana malzemenin içerisine 

gerekli katkı maddelerinin katılması ile yarı-iletken eklemler oluşturulur. N tipi yarı-

iletkende elektronlar, P tipi yarı-iletkende boşluklar çoğunluk taşıyıcısıdır. P ve N 
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tipi yarı-iletkenler biraraya gelmeden önce her iki madde de elektriksel bakımdan 

nötrdür. Yani P tipinde negatif enerji seviyeleri ile hol sayıları eşit N tipinde pozitif 

enerji seviyeleri ile elektron sayıları eşittir. PN eklem oluştuğunda, N tipindeki 

çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar, P tipine doğru akım oluştururlar.Bu olay her iki 

tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam eder. PN tipi maddenin ara yüzeyinde 

yani eklem bölgesinde,P bölgesi tarafında negatif, N bölgesi tarafında pozitif yük 

birikir. Bu eklem bölgesine geçiş bölgesi ya da yükten arındırılmış bölge denir. Bu 

bölgede oluşan elektrik alan yapısal elektrik alan olarak adlandırılır. Yarı-iletken 

eklemin güneş pili olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltaik dönüşümün 

sağlanması gerekir .Bu dönüşüm 2 aşamada oluşur.İlk olarak, eklem bölgesine ışık 

düşürülerek elektron-boşluk çiftleri oluşturulur. İkinci olarak ise, bunlar bölgedeki 

elektrik alan yardımıyla birbirlerinden ayrılır. 

Yar-iletkenler, bir yasak enerji aralığı tarafından ayrılan iki enerji bandında 

oluşur. Bu bandlar valans bandı ve iletkenlik bandı adını alırlar. Bu yasak enerji 

aralığına eşit veya daha büyük enerjili bir foton, yarı-iletken tarafından soğurulduğu 

zaman, enerjisini valans bandındaki bir elektrona vererek, elektronun iletkenlik 

bandına çıkmasını sağlar. Böylece elektron boşluk çifiti oluşur.Bu olay, PN eklem 

güneş pilinin ara yüzeyinde meydana gelmiş ise elektron-boşluk çiftleri buradaki 

elektrik alan tarafından birbirlerinden ayrılır. Bu şekilde güneş pili, elektronları N 

bölgesine, hollleri de P bölgesine iten bir pompa gibi çalışır.Birbirlerinden ayrılan 

elektron-boşluk çiftleri, güneş pilinin uçlarında yararlı bir güç çıkışı oluştururlar.Bu 

süreç yeniden bir fotonun pil yüzeyine çarpmasıyla aynı şekilde devam eder.Yarı-

iletkenin iç kısımlarında da, gelen fotonlar tarafından ekletron-boşluk çiftleri 

oluşturulmaktadır. Fakat gerekli elektrik alan olmadığı için tekrar birleşerek 

kaybolmaktadırlar. 

Güneş pilleri pek çok farklı maddeden üretilebilirler. Günümüzde en çok 

kullanıla maddeler şunlardır: 
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Şekil-2.6.   Kristal Silisyum Hücre 

 

2.2.1.1. Kristal silisyum: Önce büyütülüp daha sonra 200mikron kalınlıkta 

ince tabakalar halide dilimlenen tek kristal silisyum bloklarından üretilen güneş 

pillerinde laboratuvar şartlarında %24, ticari modüllerde ise %15 üzerinde verim 

elde edilmektedir.Dökme silisyum bloklardan dilimlenerek elde edilen çok kristal 

silisyum güneş pilleri ise daha ucuza üretilmekte, ancak verimde daha düşük 

olmaktadır.Verim, laboratuvar şartlarında %18 ticari modüllerde ise %14 

civarındadır. 

Projede mono kristal yapıda kristal silisyum hücreli güneş pili kullanılmıştır. 

Bu pilin temel gerilimi 17V, akımı 0,59A dolayısıyla gücü 10W civarındadır.  

2.2.1.2. Galyum arsenit (GaAs): Bu malzeme ile laboratuvar şartlarında 

%25 ve %28 verim elde edilmektedir.GaAs güneş pilleri uzay uygulamalarında ve 

optik yoğunlaştırıcı sistemlerde kullanılmaktadır. 
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2.2.1.3 Amorf silisyum : Kristal yapı özelliği göstermeyen bu Si pillerden 

elde edilen verim %10 dolayında, ticari modüllerde ise %5-7 

mertebesindedir.Gündümüzde daha çok küçük cihazların güç kaynağı olarak 

kullanılan amorf silisyum güneş pilinin bir başka uygulama sahasının, binalara 

entegre yarısaydam cam yüzeyler olarak,bina dış koruyucusu ve enerji üreteci olarak 

kullanılabileceği tahmin edilmektedir. 

 

 

 

Şekil-2.7. Amorf Silisyum İnce Film 

 

 

2.2.1.4 Kadmiyum Tellürid (CdTe) : Çok kristal bir yapı da malzeme olan 

CdTe ile güneş pili maliyetinin çok aşağılara çekebilceği tahmin 

edilmektedir.laboratuvar tipi küçük hücreler de %16,ticari tip modüller de ise %7 

civarında verim elde edilmektedir. 

 

2.2.1.5 Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2): Bu çok kristal pilde 

labovatuvar şartlarında %17,7 ve enerji üretimi amaçlı geliştirilmiş olan prototip bir 

modülde ise %10,2 verim elde edilmiştir. 
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2.2.1.6 Optik Yoğunlaştırıcılı Hücreler : Gelen ışığı 10-500 kat oranlar da 

yoğunlaştıran mercekli veya yansıtıcılı araçlarla modül verimi %17’nin,pil verimi 

ise %30’un üzerine çıkabilmektedir. Yoğunlaştırıcılar basit ve ucuz plastik 

malzemeden bu çok kristal pilde labovatuvar şartlarında %17,7 ve enerji üretimi 

amaçlı geliştirilmiş olan prototip bir modülde ise %10,2verim elde edilmiştir. Çok 

kristal yapıda bir malzeme olan CdTe ile güneş pili maliyetinin çok aşağılara 

çekileceği tahmin edilmektedir. Labovatuvar tipi küçük hücrelerde %16,ticari tip 

modüller de ise %7 civarında verim elde edilmektedir. 

 

2.2.2 Güneş Pili Sistemleri ve Kullanım Alanları 

Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. 

Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, dönüştürücüler, akü 

şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak 

bir güneş pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. Bu sistemler, özellikle 

yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt 

taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. Bunun dışında dizel 

jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da 

mümkündür. Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü, enerji kaynağı olarak 

kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince 

kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. Güneş pili 

modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, yüke 

gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar 

görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre, ya 

güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu 

alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme bir dönüştürücü 

eklenerek akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik sinüs dalgasına 

dönüştürülür (Şekil-2.8.). Benzer şekilde, uygulamanın şekline göre çeşitli destek 

elektronik devreler sisteme katılabilir. Bazı sistemlerde, güneş pillerinin maksimum 

güç noktasında çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici cihazı bulunur. 

Aşağıda şebekeden bağımsız bir güneş pili enerji sisteminin şeması verilmektedir. 
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Şekil 2.8. Güneş pili sistemi[18] 

Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-santral boyutunda sistemler 

şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü 

kullanım şeklindedir. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi 

karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır, yeterli enerjinin 

üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji 

depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe 

çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir. Güneş pili sistemlerinin kullanım 

alanları ve şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama 

alanları hakkındaki aşağıda sunulmuştur. 

 

•   Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri 

•   Petrol boru hatlarının katodik koruması 

•   Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması 

•  Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem   

istasyonları 

•   Bina içi ya da dışı aydınlatma ve bina içi havalandırma 

•   Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi 

elektrikli aygıtların çalıştırılması 

•   Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı 

•   İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri 

•   İlaç ve aşı soğutma 
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BÖLÜM  3 

PSoC  

Programmable System on Chip 

PSoC (Programable System on Chip) çip üzerinde programlandırılabilir 

sistem denilmektedir. PSoC içerisinde bloklar bulunur. Bu bloklar içi boş olarak 

gelir ihtiyaca ve isteğe göre bu bloklar biçimlendirilebilir. Örneğin PWM, I2C 

blokların yapısını Creator 1.0 programı ile değiştirerek işlemci mimarisini yeniden 

oluşturabilme ve veriyolları ile portlar arasındaki ilişkileri ihtiyaca göre ayarlama 

imkânı tanımaktadır. 

Diğer kontrolörler ve işlemcilerden üstünlüğü de ihtiyaç olan olan donanımı 

bloklara tanımlayabilmektir. İstenilen port işlemci içerisindeki herhangi bir servis 

olabilmekte ve baskı devre ortamı benzeri tasarlama arayüzü ile herhangi pini 

istenilen birçok pinde konumlandırılabilmektedir. Bu çipler içerisinde mikroişlemci 

ve analog ve dijital arayüzler bulunmaktadır.  

Ticari olarak ilk PSoC çipleri 2002 yılında üretilmeye başlanılmıştır. Yeni ve 

yenilikçi olması PSoC çiplerinin kullanımını yaygınlaştırmış. Çünkü bu çip üzerinde 

kolayca analog ve dijital bloklar tanımlanabilmekte ekstra hiçbir harici parça 

eklemeden blokların ayarları yapılabilmektedir. 

Projede PSoC Creator 1.0 programı TSOP1736 IR alıcı devresinden gelen 

elektriksel işaretin çözümü için kullanılmış ve rölenin anahtarlanması için gerekli 

giriş ve çıkışlar bu program üzerinden tanımlanmış ve gelen sinyale göre karar 

verecek devre kodları bu program üzerinde inşa edilmiştir. 

Bu blokların ayarlamaları ve uygulamaları denemeleri PSoC’un ücretsiz 

yazılımı ve geliştirme ortamı olan Creator 1.0 programı ile sağlanmaktadır. Sonraki 

sayfadaki şekilde de analog ve dijital blokların bu çip üzerine eklenip 

kaldırılabilindiği sembolik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil-3.1. PSoC Creator 1.0 Başlarken[12] 

3.1.Creator 1.0 

Kumandadan gelen sinyallerin çözümü bu program üzerinde yapılmıştır. Bu 

programdaki programlama aşamaları sekmeleri şöyledir; 

Start Page: Burada önceki ya da yapmakta olunan projeleri başlatabilir ve  

programlama kitinin bağlı olup olmadığı görülebilmektedir. 

Top Design Cysch: Bu bölüm analog ve dijital blokları tanımlayabilmekte ve 

birbirleri arasında sanal bağlantılar oluşturulabilmektedir. Hiçbir donanımsal 

bağlantı gerekmeksizin bloklar arası işlemler burada sanal donanım blokları 

oluştularak yapılabilmektedir.  

Proje Adı.cydwr: Bu sekmede tanımlanan dijital ve analog giriş-çıkış pinleri 

tanımlanmaktadır devre tasarımına uygun çıkışlarla istenilen ayaklara pin 

atanabilmektedir. 

Main.c: Yapılan tüm bu analog ve dijital işlemler koordineli olarak çalışabilmesi 

için gerekli kodların yazıldığı bölümdür. Ayrıca birçok analog ve dijital bloğun 
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kendine ait c kodu yazma imkanı tanıyan c kodu sayfasıda tanımlandıkça bu bloklar 

oluşmaktadır. 

Programın bir özelliğide Built ve Debug işlemlerinden sonra bu işlemlerin 

adım adım yapılabilmesidir bu programcıya adım adım nerelerde hatası olduğunu ya 

da analog bir giriş alınmışsa bu analog değerlerin her adımda nasıl değiştiğini 

izleme ve değerlendirme fırsatı vermektedir. Bu adımlar sayesinde hangi basamakta 

yanlışın olduğunu bulmak ve donanımsal olsa dahi sinyalin gelme değerlerinin 

beklenen değerlerden çok farklı olmasıyla hangi adımda devreye giren bloğun 

düzgün çalışmadığının tespiti çok kolay yapılabilmektedir. 
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BÖLÜM 4 

KUMANDA ALICI DEVRESİ TASARIMI 

 

Kodlama TV kumandasının tuşuna basmakla başlar 36kHz taşıyıcı ile 

çarpılan işaret sinyali taşıyıcı ve bilgiyi içeren bir sinyal olarak alıcıya gelir. Alıcı 

yani TSOP1736  sinyali demodülasyon yapar kare dalga halinde ki işaret sinyalini 

gerekli devre elemanına (Kod çözücüye) iletir. Burada kod çözücü CY8CKIT-003 

kitidir. Bu bölümde kumanda alıcı devresi tasarımındaki tüm devre elemanlarının 

özelliklerinden ve kullanımından bahsedilmiştir. Yapılan işlemler ve 

programlamalar anlatılmıştır. 

 

Kumandada oluşturulan sinyal belirli standartlarda işlenmekte ve 

iletilmektedir. Her kumanda aynı protokolü işlememektedir ancak projede kullanılan 

kumanda ve alıcısı RC5 protokolü ile haberleşmektedir.  

 

4.1. RC5 Protokolü 

 

                                                         Şekil-4.1 

                                 0 ve 1 Bitlerinin zaman eksenli gösterimi[6] 

36 kHz taşıyıcı üzerinde, 1 / 4 veya 1 / 3 Duty Cycle Oranı 

Bu protokol 5 bitlik cihaz kodu + 6 bitlik tuş kodundan oluşan 11 bitlik paket 

data bilgisi kullanır.. Bu Protokolde bir bit uzunluğu sabittir ve süresi 1.8 ms dir. 

(aslında bir bit süresi 1.778 ms dir.) 

Başlangıç; 1 (Başlangıç) + 1 (Alan biti) + 0 (Kontrol) olmak üzere 3 

bitten oluşur. Alıcı alan(Field) bitini kontrol ederek, 6 bitlik tuş kodu ile 
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gönderilebilecek toplamda 64 komutun 0-63 veya 64-127 aralığının hangisi için 

olduğunu anlar. Bu bit sayesinde 6 bitlik tuş kodu 7 bit olarak kullanılabilir. 

Bitin 0 olması, bu 1800 us luk zamanın ilk 900 us luk kısmında datanın high, 

kalan 900 us luk zaman diliminde ise low olmasından anlaşılır.Bitin 1 olması ise, bu 

1800 us luk zamanın ilk 900 us luk kısmında datanın low, kalan 900 us luk zaman 

diliminde ise high olmasından anlaşılır.  

İlk gidecek bit en sağdaki bittir (LSB). Her paket data gönderimi arasında 

114 ms bekleme süresi vardır. 

*RC5 Protokolü ( ilk data = Başlangıç Biti )  

                      

850 us >= Start HIGH Süresi =< 950 us         850 us >= Start LOW Süresi =< 950 us 
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                                              Şekil-4.2.   RC5  Protokolü 

 

4.1.1 Manchester Kodlama: Manchester kodlamada, bitlerin tam orta yerlerinde,  1 

biti 0 dan 1 e geçiş ile 0 biti 1 den 0 a geçiş ile ifade edilir. Böylece gerçek bilgi 

değiştirilmeden bilginin kodlanması değiştirilmiş olur. Manchester 

Kodlamada   bitlerin orta noktalarında 0 dan 1 e ve 1 den 0 a geçişler olur. Fakat 

burada geçiş yönlerinin bir önemi yoktur yani 0 için 0 dan 1 e, 1 için 1 den 0 a 

geçişler olabilir. Bu kodlamada önemli olan bit başlangıç anlarında geçiş olup 

olmadığıdır. 0 biti için  başlangıç anında geçiş vardır, 1 biti için başlangıç anında 

geçiş yoktur. Diğer bir deyimle sinyal, 1 biti için önceki konumu aynen devam 

ettirirken 0 biti önceki konumun tersine çevrilir. 
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                                    Şekil-4.3. Manchester Kodu Oluşumu[5] 

 

1 biti ve 0 biti için +5V ve 0V seviyelerini kullanmak çeşitli sorunlara neden 

olabilir. Örneğin bir sessizlik periyodundan sonra kanalda 0001000 bitlerinin bu 

kodlamayla gönderilmesi durumunda alıcılar baştaki 0’ların paketin bir parçası mı 

yoksa sessizlik mi olduğunu bilemezler. Bunu çözmek için +5V -5V seviyeleri 

kullanılabilir ancak alıcı ve gönderici zamanlayıcıları arasındaki ufak bir fark, bit 

zamanlamasında kaymaya neden olur. Bu nedenle her bitte hem yukarıdaki 0-1 

ayrımının yapılması hem de zamanlama bilgisinin gönderilmesi gerekir. Bu amaçla 

geliştirilen Manchester ve gürültü bağışıklığı daha yüksek olan ayrımsal 

(differential) Manchester kodları aşağıda gösterilmektedir 

 

              
Şekil-4.4.   Manchester Kodu Akış Diyagramı 
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4.2. KUMANDA ALICISI VE DEVRE ŞEMASI 

Kumandanın çalışma prensibi şöyledir: Kodlama tuşa basmakla başlar 

36kHz taşıyıcı ile çarpılan işaret sinyali taşıyıcı ve bilgiyi içeren bir sinyal olarak 

alıcıya gelir alıcı demodülasyon yapar kare dalga halinde işaret sinyalini gerekli 

devre elemanına(Kod Çözücüye) iletir.  

Kumandadan gelen sinyali algılanması için TSOP1736 36kHz IR alıcısı 

kullanılmıştır.  

Alıcı devre şemasında gösterilen 1 No’lu uç GND yani topraklama ucudur. 2 

No’lu uç Vs ucudur yani besleme ucudur. 3 No’lu uç Out yani Demodülator 

tarafından elde edilen işaret sinyalinin çıkış ucudur. 

 

                       Şekil-4.5.   TSOP1736 IR Alıcısı Dış Görünümü[10] 
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                                          Şekil-4.6. TSOP Alıcı Devre Şeması[10] 

 

            Yukarıdaki devre TSOP1736 alıcısının projeye dahil olacak uygulamasıdır. 

Alıcı devre tasarımında yukardaki TSOP1736 alıcısı veri sayfasında 

gösterilen örnek bir uygulamadır. Projenin bu kısmında alıcı devre tasarımında 

yukarıda ki devre baz alınmıştır. 

Devrenin yapımı esnasında TSOP 1736 (36 kHz taşıyıcı frekans) IR 

algılayıcısı, PSoC – 3 starter kit ve iki adet 10uF kapasitör kullanılmıştır. Kullanılan 

kapasitörlerin amacı gürültü gibi parazit etkileri önlemektir.   

 

 

 
 

Şekil-4.7.   TSOP1736 Alıcı Devresinin Bread Board’da uygulanmış şekli 
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Kumandanın tuşlarına basılması durumunda oluşan kare dalganın TSOP1736 

devresinde çözümü ile çıkışından alınan kare dalganın osiloskop görüntüleri 

aşağıdaki gibidir. 

 

 
 

Şekil-4.8.   TSOP1736 çıkış sinyali 

 

 
 

Şekil-4.9.   Bir başka kumanda tuşunun TSOP1736 devresinden çıkış sinyali 
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4.3.  Mikrokontrolör Devresi ve PSoC Creator’da Dizaynı 

PSoC Creator TopDesign’da yapılan kontrolörün iç dizaynı ve blokların bağlantıları.  

 

 
 

                              Şekil-4.10. PSoC Creator TopDesign Görünümü 

 

 

4.3.1. Led Pin :  Röle çıkış ucudur. 

 

 
                                     Şekil-4.11. Çıkış Pininin Type Ayarları 
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Şekil-4.12.  Çıkış Pininin Genel Ayarları 

 

4.3.2. Pin_1 : TSOP’un outpin’inden gelen demodüle edilmiş kare dalganın PSoC 

kitine girişini simgelemektedir. İrq both adges anlamındadır. Bu da sinyalin iniş ve 

çıkış kısımlarının ikisini birden algılayabilmesini sağlar. 

 

 
Şekil-4.13.  Giriş Pininin Type Ayarları 
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                               Şekil-4.14. Giriş Pininin Genel Ayarları 

 

 
                              Şekil-4.15. Giriş Pininin interrupt(kesme) ayarı 
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4.3.3  Kesme 1 : Kesme oluşturmamızın amacı ; pinden gelen işaret sinyalinden 

belirli parçalar almaktır. 

 Kesme_1 kodu şöyledir :  

 

CY_ISR(kesme1_Interrupt) 

{ 

    /*  Place your Interrupt code here. */ 

    /* `#START kesme1_Interrupt` */ 

 #include <Timer.H> 

 extern uint16 paket; 

 extern uint8 sayim[26],sayimno,durum; 

 Pin_1_ClearInterrupt(); 

  

 if (durum==0) 

 { 

  durum=1; 

  // timer start 

 } 

 sayim[sayimno++]=255-Timer_ReadCounter(); 

 Timer_WriteCounter(255); 

 if (sayimno>=26) 

  sayimno=0; 

 

4.3.4.  Clock_1 : 10 kHz   100us olmaktadır.  Bu da timer’ın peryodudur. 

 

 

4.3.5. Timer (8 bit) :  TV kumandasından gelen sinyalin TSOP 1736 devre 

elemanın da demodülasyonu yapılarak üretilen bu sinyalin peryodunu bulmak için 

kullanılır. Timer belirli aralıklardan değerler elde etme imkânı sağlamaktadır. FF 

burada örnek alınan minimum ve maksimum değişim aralıklarının timerda değerini 

belirmektedir. 

 

 

 
 

Şekil-4.16.    “Timer”ın kesit aldığı kısım 
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Timerın ayarlanması :  

 

 

 
 

Şekil-4.17.   Timer Konfigirasyonu 

 

4.3.6) Kesme_2 :  Sayıcı çıkşın da kesme oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. TV 

kumandasından tuşa basıldığı zaman timer’ın çıkışını veriyor. Aşağıda Kesme_2 C 

kodu verilmiştir. 

CY_ISR(kesme2_Interrupt) 

{ 

    /*  Place your Interrupt code here. */ 

    /* `#START kesme2_Interrupt` */ 

    #include<Timer.h> 

 extern uint8 verigeldi; 

 extern uint8 durum,sayimno; 

 if (durum==1) 

 { 

  durum=0; 

  verigeldi=1; 

  sayimno=0; 

 } 
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4.3.7.  Temel Kod (main.c) 

 

#include <device.h> 

  

 

 

uint8 sayim[26],sayimno,durum; 

uint8 verigeldi; 

uint8 dizim2[26]; 

 

uint8 dizit[26]={1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1}; 

 

 

void main() 

{ 

    uint8 x=0; 

    uint16 paket; 

 int i,y,ok; 

  

  

  

     Timer_Start(); 

    kesme1_Start(); 

    kesme2_Start(); 

    CYGlobalIntEnable; 

  

    while(1) 

    { 

  Timer_Start(); 

    kesme1_Start(); 

    kesme2_Start(); 

    CYGlobalIntEnable; 

  if (verigeldi==1) 

  { 

   verigeldi=0; 

    

   for(i=0;i<26;i++) 

   { 

    y=sayim[i]; 

    if((6<y)&&(y<12)) 

    { 

     x=0; 

    } 

    else if((13<y)&&(y<21)) 

    { 

     x=1; 

    } 
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    dizim2[i]=x; 

   } 

   

  for (i=5;i<23;i++) 

  { 

   if(dizim2[i]!=dizit[i]) 

   { 

    ok=0; 

     i=24; 

    } 

    else 

    { 

        ok=1; 

     

     } 

              } 

   led_Write(1); 

   if (ok==1){ 

   led_Write(0); 

   CyDelay(1000); 

   } 

   else{ 

   led_Write(1); 

   CyDelay(1000); 

   } 

  }      

    } 

} 

 

CYGlobalIntEnable : İnterrupt’ları (kesmeleri) aktif edebilmek amacıyla 

kullanıldı. Kesmeleri aktif hale getirme komutudur.  

  

Kumandanın Standby tuşuna basılarak kodlanmış işaret sinyali 36 kHz 

taşıyıcı frekansı ile çarpılan sinyal kızılötesi alıcı TSOP1736 alıcı devre elemanına 

gelmektedir.TSOP demodülasyon yaptıktan sonra kare çıkışı kod çözücüye 

gelmektedir.Kod çözücü olarak da PsoC kiti kullanılmıştır. PSoC kitinde Pin_1’e 

bağlı olan TSOP,gönderdiği sinyali Pin_1’in çıkışında kesme yaparak sinyalden 

belirli peryotlar da örnekler almaktadır. Timer’ın belirli aralıklarla aldığı bu örnek 

değerler 26 boyutlu  sayimno dizisinde tutulmaktadır. Bu sayımno dizisinde tutulan 

değerler decimal değerlerdir.  
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TV kumandasından basılan her farklı tuşta sayımno dizisine yazılan bu 

decimal değerler değişiklik göstermektedir hem de TV kumandasında aynı tuşa 

basıldığında sayımno dizisinde ki decimal değerler çok küçük miktar da oynama 

yapmaktadır. Bunu önlemek amacıyla çıkışın güvenli bir şekilde sonuç vermesi için 

bu değişen decimal değerleri,belirli değer aralıklarında “1” ve “0” olarak farklı bir 

diziye yazdırılır. Daha önceden TV kumandasından elde edilen değerleri 

gözlemleyerek tanımlanmış olan bir diziye yazdırıldı. Bu dizileri karşılaştırıp eşit 

olup olmamasını test edip buna göre led çıkışını “1” veya “0” alındı.“1” ve “0” 

olarak yazılan bu diziyi TV kumandasından gelen sinyalleri farklı tuşlara basılmış 

olması ihtimalini göz önüne alındı. 

Proje de PsoC-3 kitinde atanmış olan led çıkışı NPN tranzistör kullanılarak 

röle sürme devresi gerçeklendi. Bu konu 5. bölümde anlatılmıştır. 
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BÖLÜM  5 

RÖLE VE REGÜLATÖR DEVRESİ TASARIMI 

5.1. Röle 

Röle, elektromanyetik olarak çalışan bir devre elemanıdır. Yani üzerinden 

akım geçtiği zaman çalışan devre elemanıdır. Kısaca akım kontrollü anahtardır. 

Rölede demir bir nüveye sarılı bir bobin bulunur. Bobinden akım geçtiğinde oluşan 

manyetik alan demir paleti nüveye doğru çeker. Demir palet yaylar yardımıyla bir 

kola bağlıdır. Ortak kontak hareket ederek normalde kapalı durumdan açık duruma 

geçer.   

Devrede kullanılan röle HUI KE HKF19F-DC 12V-SHG modeli 12Voltluk 

çift kontaklı DC röledir.  

5.2. Regülatör 

Zener diyot gerilim sabitleyici olarak kullanılabilir. Bir Güç Kaynağı 

Biriminden daha hassas biçimde kontrol edilmiş bir gerilim almak için gerilim 

regülatörü kullanılır. Devre tasarımında Güneş Enerji Panelinden gelen DC gerilim 

kontrollü bir gerilim için regülatörden geçer.  

Voltaj regülatörü batarya şarj etmek için fotovoltaik sistemlerde 

kullanılmaktadır. Batarya veya devre için optimum akım kontrolü sağlamaktadır. 

Tüm voltaj regülatörleri dört temel özelliği içermektedir. 

1. Sabit referans gerilimi 

2. Voltaj örnekleme elemanı 

3. Gerilim karşılaştırıcısı 

4. Güç kaybı kontrol birimi 

Voltaj örnekleme elemanının özelliği voltajının değerini referans gerilime 

çekmektedir. Çıkış voltajı değerine göre örneklenmiş voltaj değişim değerlerini 

referans değerine göre aşağı veya yukarı çekmektedir. 
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Şekil-5.1. Regülatör İçi Temel Blok Diyagramı 

Devrede L7812CV modeli 12V’luk Regülatör kullanıldı. Regülatör 

tasarımında güneş pili gerilim ve akım değerleri göz önüne alındı 21-0 volt arası 

değişken gerilim sağlayan güneş pili maksimum 0.56 A akım üretmektedir. 

Kapasitörler ve değerleri devreye uygun olarak seçilmiştir. 25 V’luk kapasite 

değerleri olan kapasitörler kullanılmıştır. Çünkü güneş pili maksimum 21 V değere 

ulaşmaktadır. Güneşin geliş açısının ya da ani değişimlerden devrenin etkilenmesini 

minimuma indirmek için kullanıldı. 

5.3. Fan 

DC motorun hareketli aksamına bağlı kanatların motorun hareketi ile 

dönmesiyle hava akımı oluşturan elemana fan denir. Havalandırma, serinleme ve 

hava akımı konrolünde kullanılmaktadır.  

Devre gerçeklemede  Innovative marka SP602512H modeli 12V DC 0.13 A 

fan kullanılmıştır. 

Şekil 5.2’de röle devre şematiği verilmiştir. Transistör burada PSoC ile röle 

arasında kontrolünü ve rölede akım aktif olduğunda PSoC kitinin bu durumdan zarar 

görmemesi için devreye dahil edilmiştir. Diyot ise topraklamalar arası emetör 

ucunda olası bir akım durumunda emetör geriliminin bu durumdan etkilenmemesi 

için kullanılmıştır.  
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                                  Şekil-5.2. Röle ve Regülatör Devre Şematik 

 

 

Tüm bu yapılan işlemlerden sonra devre gerçeklenmiştir ve çalışan devre 

görüntüsü şöyledir: 

  

Şekil-5.3.  Proje Devre Görüntüsü 
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BÖLÜM  6 

SONUÇ 

 

 

Lisans Bitirme Projesi’nde öncelikle güneş enerji panellerinin türleri 

verimleri ve ihtiyaca göre seçimleri konusunda bilgi verilmiştir. Proje konusu olan 

TV kumandası ile kontrol edilen güneş enerjili fan sisteminin ihtiyacı olan gerilim 

bu güneş pilinden sağlanmıştır. TV kumandası alıcısı devresinin tasarımı ve kod 

çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözülen kod ile Cypress mikrokontrollörü tarafından 

röle anahtarlanmaktadır. TV kumandasının StandBy tuşu kodu çözüldü. Bu çözümle 

mikrokontrolör derlendi ve led isimli çıkış alındı bu çıkış röleye bağlandı. Röle ise 

güneş pilinden gelen DC gerilimi anahtarlamak için fan ve güneş pili arasına 

bağlandı. Proje ihtiyacına göre devrede kullanılacak elemanların seçimi anlatıldı. 

TV kumandasıyla kontrol edilen güneş enerjili fan sisteminin PSoC’la 

tasarımı gerçeklenerek proje tamamlandı. 
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