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mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
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• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
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bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayıda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Y. Emre ÖZPOLAT ve Y. Ali KARA “Ofis Binaları İçin Enerji Verimli Isıtma, Havalandırma, 
Soğutma Sistemleri” isimli makale çalışmalarında, klasik ortam soğutma sistemi ve sıfır enerji 
binası senaryoları dahilinde, Bursa iklim koşullarında, örnek binanın enerji ve yaşam döngüsü 
maliyet analizi yapılarak, sıfır enerji binası konsepti için üç farklı alt senaryo üretilmiştir. Yaşam 
döngüsü maliyet analizi sonucunda sıfır enerji binası için fazladan yatırım bedeli geri ödeme süresi 
94 ay olarak bulunmuştur.

Cenk ONAN ve arkadaşları “Tipik Meteorolojik Yıl (TMY) Metodu Kullanılarak Farklı İklim Böl-
gesinin Analizi” isimli çalışmalarında; TMY Metodu kullanılarak Türkiye’nin dört farklı ili için 
güncel iklim verileri belirlenmiş, bölgesel iklim değişikliklerinin ısıtma ve soğutmaya irdelenmiş, 
bulunan ısıtma derece gün (HDD) ve soğutma derece gün (CDD) değerleri paylaşılarak günümüz 
iklim koşullarına göre tasarım yapılmasına katkı sağlanmıştır.

Berrin YILMAZ “Edirne İklim Şartlarında Şebekeye Bağlı Bir Fotovoltaik Sistemde Yıllık Tasar-
ruf” isimli çalışmasında; Edirne iklim koşullarındaki bir binanın elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacıyla şebekeye bağlı bir fotovoltaik sistemin tasarımı ve analizini TRNSYS bileşenleri kul-
lanılarak yapmış, yıllık toplam PV tasarrufunu PV dizilerinin eğim açısı değişimine bağlı olarak 
belirlemiştir.

Koray KARABULUT ve Doğan Engin ALNAK “Dikdörtgen Bir Kanaldaki Farklı Desenli Yüzey 
Geometrilerinin Isı Transferine Olan Etkilerinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında; dikdörtgen 
kesitli kanallardaki çatı ters yamuk şeklinde iki farklı desene sahip bakır plakalı yüzeylerin farklı 
jet giriş kesitlerinde tek bir hava jeti akışı ile soğutulmasını sayısal olarak incelemişlerdir.

Ali Etem GÜREL ve arkadaşları “Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında 
Kullanımı” isimli çalışmalarında; havalı güneş kolektörlerinin ısıtmada kullanımına yönelik dün-
yadaki farklı uygulamaları incelemişler, örnek uygulamaları açıklamışlar ve kullanım önerilerini 
belirtmişlerdir.

Erhan KIRTEPE ve Ali GÜNGÖR “İzmir Koşullarında Açık Gökyüzü Işınımı İçin Fotovoltaik/
Termal (PV/T) Kolektörün Teorik Modellemesi” isimli çalışmalarında; İzmir’de 30° eğimle kurul-
muş, güneye bakan kolektör yüzeyine gelen saatlik ışınım değerleri sayısal olarak hesaplanmış, 
bu değerlere bağlı olarak özellikleri ve fiziksel boyutları belirli bir PV/T kolektörün modellemesi 
yapılmıştır. İncelenen kolektörün analizleri yapılarak, İzmir iklim koşullarındaki bir PV/T kolek-
tör tarafından üretilen elektrik ve ısı enerji miktarları, her ayı temsil eden gün içindeki saatlik de-
ğişimlere dayanarak gün boyunca hesaplanmıştır. Bu saatlik değerlere göre PV/T hesaplanmıştır. 
Bu saatlik değerlere göre PV/T kolektörün elektriksel, ısıl ve toplam verimliliği hesaplanmıştır. Bu 
değerlerin yıl boyunca ayları göre değişimleri de ayrıca verilmiştir.

Birol KILKIŞ “Çatı Tipi PVT Toplaçların Elektrik ve Sıcak Su Üretiminde En Fazla Ekserji Ka-
zanımı İçin Yerleşim Çözümlemesi” isimli çalışmasında; çatı tipi güneşli PVT sistemlerinde güneş 
gözelerinin (PV) etkin soğutulmasından kazanılan toplam elektrik ve ısıl güç ekserji çıktılarının 
işletim açısından birbirleri ile çelişmesi karşısında çatıya yan yana konan aynı ölçülerdeki iki PVT 
panelinin kullanımıyla toplam ekserji kazanımının nasıl en fazla olabileceğini tartışarak, bu iki 
PVT’nin elektrik ve ısı ekserji çıkışlarının nasıl paylaşmaları gerektiğini çözümleyen yeni bir mo-
del geliştirilmiştir.



Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir.

    * * * *

Haziran ayında yapmayı planladığımız 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile Bakım Tek-
nolojileri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongrelerimizi mevcut pandemi koşullarından kaynaklanan 
belirsizlikler yüzünden ertelemek zorunda kaldık. Bu ve diğer kongre, kurultay, sempozyum et-
kinliklerimizin hazırlık çalışmaları sürmektedir.

Ülkemizde halk egemenliği düşüncesinin yeşermesinin ve çocuklara verilecek önemin simgesi 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik Mü-
cadele Dayanışma Günü; Türkiye’nin bağımsızlık yolunun açılması ve sağlıklı genç nesillerin öne-
minin simgeleştirildiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Mayıs 2021
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Ofis Binaları İçin Enerji Verimli Isıtma-
Havalandırma-Soğutma Sistemleri

ÖZ

Ekonomik ve siyasi gereklilikler sonucu tüm dünyada yenilenebilir enerji yatırımları 
çeşitli teşvikler ile desteklenmekte, fosil yakıtlı sistemler ise regülasyonlar ile kısıt-
lanmaktadır. Bu makale; klasik ısıtma, soğutma, güç sistemlerini daha verimli hale 
getirmek veya alternatiflerini, yenilenebilir enerji kaynaklı sistemler ile üretmek 
ve bu alternatifi ofis binası kimliğine uygun yapılarda sayısal ortamda uygulamayı 
amaçlamaktadır. Klasik ısıtma-soğutma sistemi ve sıfır enerji binası senaryoları 
dahilinde, Bursa-Türkiye iklim şartlarında, örnek binanın enerji ve yaşam döngüsü 
maliyet analizi yapılmış olup, sıfır enerji binası konsepti için 3 farklı alt senaryo 
üretilmiştir. Hourly Analysis Program (HAP) analizi sonucu bina soğutma dizayn 
yükü 742,7 kW, ısıtma dizayn yükü ise 439,8 kW olarak bulunmuştur. Toprak kay-
naklı ısı pompası hesabında soğutma için gerekli kuyu boyu 20.371 m, ısıtma için 
9.137 m iken, kuyuya deşarj edilen ısı 44,3 W/m, çekilen ısı ise 34 W/m olarak belir-
lenmiştir. Fotovoltaik panel kurulu gücü ise 463 kWp olarak hesaplanmıştır. Yaşam 
döngüsü maliyet analizi sonucu sıfır enerji binası için fazladan yatırım bedeli geri 
ödeme süresi 94 ay olarak bulunmuştur. Sonuç olarak ofis binası kimliğine uygun 
hibrit sıfır enerji binası (hava soğutmalı kondenser+ toprak kaynaklı ısı pompası+ 
hava kaynaklı soğutucu+ fotovoltaik güç tesisi) tasarımı önerilmiştir.
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Yaşam Boyu Maliyet Analizi, Sıfır Enerji Binası, Dikey Kuyu Boyu, Isı Pompası, 
Fotovoltaik.
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ABSTRACT

As a result of economic and political requirements, renewable energy investments 
are supported with various incentives all over the world, while fossil fuel systems 
are restricted by regulations. This article aims to develop an alternative system 
based on zero energy building consept by modelling an office building. Consider-
ing two scenarios - classical heating-cooling system and zero energy building - in 
Bursa, Turkey climatic conditions, the test building’s energy estimation analysis 
and life-cycle cost analysis have been conducted and 3 different sub-scenarios for 
zero energy building concept have been generated. As a result of the Hourly Anal-
ysis Program (HAP) analysis, the building’s cooling design load was found to be 
742.7 kW, and the heating design load was 439.8 kW. The required borehole length 
for ground source heat pump is determined as 20,371 m for cooling and 9,137 m 
for heating, while the heat is discharged into the borehole with a rate of 44.3 W/m, 
and extracted with a rate of 34 W /m. The required power of photovoltaic panel is 
calculated as 463 kWp. Based on the life cycle cost analysis, the payback period for 
the extra investment cost for the improved zero energy building design is 94 months. 
As a result, a hybrid zero energy building (air source condenser + ground source 
heat pump, chiller, photovoltaic power plant) is proposed as the best design option 
for the office building identity.

Keywords
Life Cycle Cost Analysis, Zero Energy Building, Vertical Borehole Length, Heat 
Pump, Photovoltaic.

Geliş Tarihi : 24.02.2021
Kabul Tarihi : 30.03.2021

Energy Efficient HVAC Systems for Office 
Buildings

Özpolat, Y. E., Kara, Y.A., Ofis Binaları İçin Enerji Verimli Isıtma-Havalandırma-Soğutma Sistemleri, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 183, sf. 7-19, Mart-
Nisan 2021



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 183 - Mart/Nisan 20218

1. GİRİŞ 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2017-
2023 yılları için yayınlamış olduğu Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planına göre; bina sektörü-
nün nihai enerji tüketimindeki payı, Türkiye’deki 
toplam enerji tüketimi içerisinde %32,8 değerine 
ulaşmıştır. Benzer şekilde Amerika ve Avrupa ül-
kelerinde de bu oranın %40 seviyelerine ulaştığı 
bildirilmiştir [1]. Bu sebeple sektöre yönelik enerji 
tasarrufu uygulamaları hızla artmaktadır. Binalar-
daki enerji tüketimleri ve sistem optimizasyonları 
ise genel olarak bina kimliğine özel uygulamalar 
için literatürde ayrı ayrı irdelenmiştir. Bu çalışma-
lar genel olarak geleneksel ısıtma soğutma sistem-
leri ve sıfır enerji binası tasarımları (SEB) üzerin-
de yoğunlaşmıştır. Her tasarım farklı dinamiklere 
sahip olmakla birlikte yapılmış olan çalışmalar 
çoğunlukla seçili sistemlerin bina kimliğine ve 
trafiğine uygunluk analizleri, sistem enerji üretim 
ve tüketim analizleri, maliyet ve geri ödeme süresi 
analizleri, karbon ayak izi analizleri olarak tasnif-
lenmiştir. 

Bina tesis senaryoların tekil irdelenmesinden ziya-
de, birbirileri ile mukayese edilerek bina kimliğine 
ve küresel anlamda enerji tüketim trendine uygun, 
optimum sistemin belirlenmesi ve bu sistemin di-
ğerleriyle birlikte kullanılarak hibrit tesisler oluş-
turulması gerekmektedir. Bu anlayışla Shilei Lu 
vd. [2] trijenerasyon tesisi ile toprak kaynaklı ısı 
pompası (TKIP) kullanımını bir arada gerçekleşti-
rerek ilk yatırım maliyetinin artmasına rağmen yıl-
lık işletim maliyetlerinin %36,2 azaldığını ve geri 
ödeme süresinin 5 yıl olduğunu bildirmişlerdir. 

Md. Shahinur Islam [3] yapmış olduğu çalışmada 
ofis binasının var olan sistemini değiştirmeden, sa-
dece mevcut bina üzerine fotovoltaik (PV) panelle-
rin entegre edilmesi ile binanın şebekeden çektiği 
elektriğin %43 oranında azaldığı ve emisyonun 
%90 oranında en aza indiğini bildirmiştir. Minjin 
Kong vd. [4] tamamen PV paneller ile kurulan ve 25 
yıl süreyle çalıştırıldığı varsayılan bir tesisin, ya-
şam boyu 71,3 milyon kWh enerji tüketir iken aynı 
sürede 420,7 milyon kWh enerji ürettiği ve bu şekli 
ile net enerji oranının 5,9 olduğu bildirilmiştir. Bu 
süre 15 yıl olduğu zaman net enerji oranının azala-
rak 3,86 olarak belirlenmiştir. F. Asdrubali vd. [5] 
iki farklı senaryo için ekonomik analizin yanı sıra, 
karbon ayak izini de dikkate alan iyileştirme çalış-
maları yapmıştır. Tasarladıkları yaklaşık SEB ilk 
senaryosu için ekonomik geri ödeme zamanı 6,9 
yıl iken, karbon geri ödeme zamanı 6,5 yıl olarak 
tespit edilmiştir, ikinci senaryo için ise sırası ile 6,6 
yıl ile 5,9 yıl olarak bildirilmiştir. Birleşik Devlet-
ler Enerji Departmanının 2019 yılında yayınlamış 
olduğu International Energy Outlook 2019 with 
projections to 2050 başlıklı çalışma göstermiştir ki 
yenilenebilir enerjinin birincil enerji kaynağı ola-
rak kullanımı Şekil 1’de görüldüğü üzere, 2030’lu 
yılların başında kömür ve doğalgazın, 2040’lı yıl-
larda ise petrol türevli ürünlerin önüne geçecektir. 

Bu çalışmanın amacı ise öncelikle ofis binası kim-
liğine, kullanım koşullarına ve insan trafiğine uy-
gun ısıtma ve soğutma yükü ve enerji analizi yapa-
rak sayısal ortamda bir denek bina simule etmektir. 
Bina enerji tesis alternatifleri de simülasyona 
dahil edilerek Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi 

Şekil 1. Birincil enerji kaynağı kullanım trendleri
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(YDMA) ile binaya ekonomik açıdan en avantajlı 
sistem belirlenecektir. Gerek Avrupa’da gerekse 
ülkemizde uygulanan veya gelecekte fosil yakıt te-
melli sistemler için uygulanması öngörülen yasal 
regülasyonlar gereği yenilenebilir enerji kaynaklı 
tesis alternatifleri hibrit kullanımlar ile iyileştirile-
cek ve geri ödeme süreleri nispeten kısaltılacaktır. 

2. TEORİK ÇALIŞMA ve YÖNTEM

2.1. Denek Bina Bilgileri 

Denek bina Bursa ili Osmangazi ilçesinde Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasıdır. 1558 
m2 taban alanı oturumlu, 6 katlı ve 9026 m2 ka-
palı alana sahiptir. Şehir merkezinde bulunan bi-
nanın etrafı farklı kamu hizmet binaları ile çevrili 
konumdadır. Ofis binası olarak kullanılan hizmet 
binasının içinde toplantı ve konferans salonları, 
misafirhane, yemekhane gibi yaşam mahalleri de 
bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak insan trafiği sabah 
08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında gerçek-
leşmektedir. Bina yaşam mahallerinde eşzamanlı 
ısıtma ve soğutma yapabilen 4 borulu fan-coiller 
kullanılmıştır. Isıtma ve soğutma sistemi ana pom-
palarının tamamı frekans konvertörlü olarak ça-
lışmaktadır. Şartlandırılan hacimlerin tamamında 
termostatlarla kontrol sağlanmakta ve dış hava 
sensörleri, kazanlarla birlikte çalışmaktadır. Tüm 
fan-coillerin hem ısıtma hem soğutma hatları üze-
rinde kombine balans vanaları mevcuttur. Denek 
bina doğal havalandırma şartlarına haiz olup cebri 
havalandırma bulunmamaktadır. Bina yalıtımı TS 
825 standartlarına uygun olup, dış kabuk yapı bi-
leşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları Tablo 1’de 
sunulmuştur.

Tablo 1. Isıl Geçirgenlik Katsayıları (W/m²K) 

Udışduvar Utaban Uçatı Upencere Udışkapı

0,47 0,39 0,34 2,1 5,5

2.2. Hesap ve Analiz Yöntemleri

Hesap ve analizler 2.3 no’lu başlıkta detaylı olarak 
anlatılan senaryolara esas olarak, bina ısıtma-so-
ğutma yük ve enerji analizi, TKIP için dikey kuyu 
boyu hesabı, PV hesaplar, YDMA hesapları olmak 
üzere dört ana başlık altında yapılmıştır. 

2.2.1. Yük ve enerji analizi 

Denek bina ısıtma-soğutma yük hesabı (Q̇ h, Q̇c) ve 
yıllık ısıtma enerjisi, soğutma enerjisi ve elektrik 
enerjisi analizi (Ec, Eh, Eelk) Carrier Hourly Analy-
sis Program (HAP) ile yapılmıştır. Program, bina 
ısı akışını hesaplamak için, ısı denge yöntemin-
den üretilmiş olan ASHREA Transfer Fonksiyon 
Metodunu kullanmaktadır. Binanın ısı transfer 
yüklerini ve cihazların çalışmasını yılın 8760 
saati için meteorolojik verileri kullanarak enerji 
analizi gerçekleştirir. Yapı mimari verileri, hacim 
ve kullanım bilgileri, kaynak birim fiyat bilgileri 
(Doğalgaz, elektrik), analize esas cihazların verim 
değerleri ve miktarları kullanıcı tarafından denek 
bina profiline uygun olarak el ile tanımlanmış ve 
program yürütülmüştür. Hesap sonuçlarına göre, 
ekonomik analiz yapabilmek için fiyatlandırılacak 
ekipman seçimleri, üretici firma kataloglarına uy-
gun olarak kullanıcı tarafından yapılmıştır.

2.2.2. Dikey kuyu boyu hesabı

Kullanılacak olan ısı pompasının kaynak seçimi, 
ilk yatırım ve işletim maliyetleri ile enerji üreti-
mi açısından önemli bir kriterdir. Dünya yüzeyi-
ne ulaşan güneş ışınları sebebiyle, toprak altında 
kalan ve epi-termal bölge olarak adlandırılan ilk 0 
- 1m aralığının günlük sıcaklık değişikliklerinden 
etkilendiği, 1m – 8 ile 20 m aralığının yıllık sıcak-
lık değişimlerinden etkilendiği, meso-termal bölge 
olarak adlandırılan 20 m – 80 ile 100 m aralığı-
nın ise 100 yılda en fazla 1 °C sıcaklık değişimine 
maruz kaldığı ve sıcaklık değişiminin 30 yılda 0,4 
°C’yi geçmeyen bu bölgenin aynı zamanda stabil 
sıcaklık zonu olarak adlandırıldığı bildirilmiştir 
[6]. Bina ısıtma ve soğutma yükünün yüksek olma-
sı nedeniyle daha az kuyu alanı kullanım amacı, 
toprak derinliklerinde daha stabil sıcaklık temi-
ni, nemli toprak yapısı ile zenginleştirilmiş dolgu 
katkıları, etkin ısı transferinin sağlanması, dikey 
kuyu tasarımını ön plana çıkarmıştır. TKIP kulla-
nımı için dikey kuyu hesabı, ASHRAE hesap kri-
terlerine uygun olarak yapılmıştır. Bu şekilde so-
ğutma ve ısıtma için gerekli kuyu boyları (Lc, Lh) 
sırası ile Eş. 1a ve 1b’de gösterilen denklemler ile 
hesaplanmıştır [7]. 
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Burada Rga, Rgm, Rgd sırası ile toprağın yıllık, aylık, 
günlük periyotlar için efektif ısıl dirençleri olup 
denklemleri Eş. 1c, 1d, 1e’de gösterilmiştir.

2.2.3. Fotovoltaik hesaplar 

HAP ile belirlenmiş olan yıllık enerji analizleri-
ne uygun olarak gerekli olan PV panel tesis yük 
hesabı, The European Commission’s Science and 
Knowledge Service tarafından sağlanan Photovol-
taic Geographical Information System (PVGIS) 
performance tool [8] aracılığı ile yapılmış olup 
kurulu tesis gücü bu şekilde hesaplanmıştır. Ayrı-
ca Typical Meteorological Year (TMY) verileri de 
HAP tarafından desteklenen “epw” uzantılı data 
dosyası şeklinde PVGIS üzerinden indirilmiş ve 
HAP analizlerinde kullanılmıştır. Tüm senaryolar 
için hesaplara esas sabit değerler program tarafın-
dan optimize edilmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. PV Panel Hesabı Sabit Değerler 

Enlem / 
Boylam

Sistem 
kayıpları

Eğim 
açısı

Azimut 
açısı

Panel tipi

40,194° 
29,050°

%14 31° -6°
Kristal 
silikon

2.2.4. Yaşam döngüsü maliyet analizleri

20 yıllık ekonomik ömür süresi dikkate alınarak 
tüm senaryoların maliyet analizleri için P1-P2 [9] 
yöntemi ile hesaplamalar yapılmıştır. Bu yöntem-
de; alternatif sistem kurulumu ile sağlanan yakıt 
maliyetlerindeki azalmayla, alternatif sistem için 
gerekli olan ek yatırım sonucu ortaya çıkan gider-
lerdeki artış arasındaki fark, Yaşam Maliyet Tasar-
rufu (LCS) olarak adlandırılmış ve Eş. 2a, 2b, 2c'de 
gösterildiği şekilde ifade edilmiştir;

LCS = P1CF1FL - P2Cs    (2a)

P1 = (1-Cte)PWF(ne,iF,d)   (2b)

P2 = P2,1 + P2,2 – P2,3 + P2,4 + P2,5 – P2,6 – P2,7 (2c)

Tüm fiyat teklifleri ve hesaplamalarda 2018 yılı 
Nisan ayı birim fiyatları, kurları, faiz ve enflasyon 
oranları esas alınmıştır. YDMA hesaplarında kul-
lanılan ekonomik değerler ve parametreler Tablo 
3'de sunulmuştur.

Tablo 3. YDMA esas oran ve değerler 

Parametre Birim Değer

Doğalgaz birim fiyatı TL/kWh 0,1103

Elektrik birim fiyatı TL/kWh 0,4612

Enflasyon oranı [10] % 10,23

İskonto oranı [11] % 7,25-9,25

Ekonomik ömür Yıl 20

2.3. Senaryo Tasarımları 

Yapılmış olan tüm hesaplamalar; denek bina üze-
rinde hali hazırda çalışmakta olan klasik ısıtma-
soğutma sistemi ve sıfır enerji binası olmak üzere 
2 farklı senaryo için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar birbirleri ile mukayese edi-
lerek ekonomik açıdan optimum sistem belirlen-
miştir. Ayrıca SEB tasarımını optimize etmek 
amacıyla 3 adet alt senaryo oluşturulmuş bu senar-
yolarında kendi aralarında optimum sistem muka-
yesesi yapılmıştır.

2.3.1. Senaryo 1 - Mevcut sistem 

Soğutma tesisatı 2 adet 450 kW kapasiteli hava 
kaynaklı soğutucu, ısıtma tesisatı ise 4 adet 115 
kW kapasiteli duvar tipi yoğuşmalı doğalgaz kazan 
ile beslenmektedir. Binanın tüm elektrik ihtiyacı 
şebekeden karşılanmaktadır. Bu senaryo maliyet 
analiz çalışmaları için referans senaryo olarak kul-
lanılmış ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

2.3.2. Senaryo 2 – Sıfır enerji binası, SEB

Isıtma-soğutma işlemi için TKIP kullanılmaktadır. 
TKIP boyutlandırması (Yük hesabı) ve kapasite ta-
yini HAP programının yürütülmesi ile elde edilen 
değerler vasıtası ile sağlanmış ve ekonomik analiz-
lerinin yapılabilmesi amacı ile üretici firma kata-
loglarından hesap değerlerine uygun olarak seçil-
miştir. Denek bina elektrik ihtiyacının tamamı PV 
paneller ile karşılanmakta olup, üretilen enerji en-
terkonnekte hatta çift taraflı sayaç ile bağlanmış-
tır. Bu sayede depolama ve batarya maliyetlerinden 
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kaçınılmakla birlikte, ihtiyaç fazlası elektrik şehir 
şebekesine verilebilmektedir. Elektrik üretiminin 
yetersiz olup ihtiyacı karşılamadığı durumlarda 
ise şebekeden ihtiyaç kadar elektrik çekilmektedir. 
Her ay sonu yasal mevzuat çerçevesinde şebekeye 
verilen veya çekilen elektrik bedeli mukabilinde 
fatura ödenmekte ya da tahsil edilmektedir. Yıl so-
nunda ise fatura bedelleri ile tahsilat bedelleri top-
lamları eşit olmakta, yıllık periyot dahilinde, bina 
tükettiği kadar elektriği, fosil kaynak kullanmadan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilmekte-
dir. 

Alt senaryo 1 

Isıtma prosesi için TKIP’nın toprak tarafı salamu-
ra gidiş-dönüş sıcaklıkları dikey kuyu boyu hesap 
analizlerine esas olan çalışma değeri baz alınarak 
1-4 °C belirlenmiş ve TKIP’nın soğutma kapasite-
si HAP analizleri sonucu elde edilen bina soğutma 
yükünün tamamını karşılayacak şekilde seçilmiş-
tir. Bina soğutma yükünün bina ısıtma yükünden 

%70 oranında fazla olmasından dolayı ortaya çıkan 
yüksek kuyu boyu metrajları, ısıtma periyodu sü-
resince fazladan kuyu boyu kullanımını mümkün 
kılmıştır. Isıtma prosesi için daha fazla kuyu boyu-
nun kullanılabilecek olması, TKIP’nın toprak tara-
fı salamura gidiş-dönüş sıcaklıklarının, kuyu boyu 
hesaplamalarında kullanılan sıcaklık değerlerine 
nazaran daha yüksek tutulabilmesine ve böyle-
ce ortaya çıkan atıl ısıtma kapasitesini, TKIP’nın 
ısıtma modundaki COP değerini artıracak şekilde 
değerlendirerek, daha verimli kullanılabilmesine 
imkan sağlamıştır. Bu sıcaklıkların yüksek olması 
ise TKIP’nın ısıtma sezonu boyunca, salamura gi-
diş dönüş sıcaklıkları 1-4 °C iken 3,4 olan COP de-
ğerini bu seviyeden 3,9 seviyelerine çıkarmış ve ısı 
pompasının elektrik tüketimi nispeten azalmıştır. 
Bu şekilde salamura gidiş-dönüş sıcaklıkları 7-10 
°C olarak yeniden belirlenmiş, ekonomik analizleri 
yapılmış ve mukayese edilmiştir. Bu senaryo için 3 
adet eş kapasiteli TKIP kullanılmıştır. Tesis şema-
tik olarak Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Senaryo 1 şematik gösterimi

Şekil 3. Senaryo 2/1 şematik gösterimi
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Alt senaryo 2 (TKIP + hava kaynaklı soğutucu 
+ hava soğutmalı kondenser)

Kuyu maliyetlerinin yüksekliği sebebi ile kuyu bo-
yunu minimize etmek amacıyla, toprak tarafı sa-
lamura gidiş-dönüş sıcaklığı 1-4 °C rejimli ısıtma 
prosesi için gerekli olan kuyu boyu esas alınmış, 
ısı pompaları da bina ısıtma yüküne göre seçilmiş-
tir. Bina ısıtma yüküne göre seçilen ısı pompaları-
nın toplam soğutma gücü ile binanın toplam soğut-
ma yükü arasındaki fark hava kaynaklı soğutucu 
(chiller) ile karşılanmıştır. Diğer yandan, toprak 
tarafı salamura dolaşım sıcaklıklarının ısıtma ve 
soğutma modundaki rejim farklılığından dolayı, 
TKIP’nın soğutma modunda çalışırken atması ge-
reken ısı gücü, kuyulara enjekte edilebilecek ısı 
gücünden fazla olmaktadır. Aradaki fark için sis-
teme hava soğutmalı kondenser ilave edilmiştir. 
Bu sayede ısıtma yüküne göre dizayn edilmiş olan 

sistemin, bina soğutma yükü ile arasındaki fark 
için atmosfer havası kuyu olarak kullanılmıştır. 
Bu senaryo için 2 adet TKIP, 1 adet hava kaynaklı 
soğutucu (chiller), 1 adet hava soğutmalı konden-
ser kullanılmış ve tesis şematik olarak Şekil 4’de 
gösterilmiştir.

Alt senaryo 3 (TKIP + hava kaynaklı soğutucu)

TKIP salamura gidiş-dönüş sıcaklığı 7-10 °C re-
jimli ısıtma prosesi için gerekli olan kuyu boyu 
esas alınarak, tüm sistem bina ısıtma yüküne göre 
boyutlandırılmış, ısı pompaları da bina ısıtma yü-
küne göre seçilmiştir. Isıtma kapasitesi bina ısıtma 
yüküne göre seçilmiş olan ısı pompalarının soğut-
ma modunda çalışırken kuyuya atmaları gereken 
ısı, bu senaryo için dizayn edilen kuyu boyu ile 
rahatlıkla karşılandığı için ilave hava soğutmalı 
kondenser kullanımına gerek kalmamıştır. Binanın 
toplam soğutma yükü ile ısı pompalarının soğutma 

Şekil 4. Senaryo 2/2 şematik gösterimi

Şekil 5. Senaryo 2/3 şematik gösterimi
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kapasitesi arasındaki fark hava kaynaklı soğutucu 
ile karşılanmıştır. Bu senaryoda hesaplanan kuyu 
boyu alt senaryo 1’de salt soğutma yüküne göre he-
saplanan kuyu boyundan küçük, alt senaryo 2’de 
salt ısıtma yüküne göre hesaplanandan büyük ol-
maktadır. Senaryo tasarımı için 2 adet TKIP ile 1 
adet hava kaynaklı soğutucu kullanılmıştır. Tesis 
şematik olarak Şekil 5’de gösterilmiştir.

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR

3.1. Dikey Kuyu Hesabı 

Dikey kuyu boyu hesabı sonucu öngörülen çalışma 
rejimleri ve buna bağlı olarak elde edilen değerler 
ile bağımlı değişkenler Tablo 4'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Dikey Kuyu Parametreleri Ve Hesap 
Sonuçları

Parametre Birim Değer

Soğutma için gerekli kuyu 
boyu (Lc)

m 20.371

Isıtma için gerekli kuyu 
boyu (Lh) 

m 9.137

Toplam kuyu miktarı Adet 225

Birim kuyu boyu m 90,54

Toprak tarafı salamura 
gidiş/dönüş sıcaklığı

°C Isıtma 1/4 
Soğutma 35/30

Kullanıcı tarafı su gidiş/
dönüş sıcaklığı 

°C Isıtma 50/45 
Soğutma 7/12

Topraktan çekilen birim ısı W/m 34

Toprağa deşarj edilen birim 
ısı

W/m -44,3

3.2. Fotovoltaik Güç ve Enerji Analizi 

Bölge koordinat değerleri ve yerleşim açılarına 
göre birim alan başına PV panellerdeki aylık top-
lam ışıma miktarları Şekil 6’da gösterilmiştir. Yıl-
lık toplam ışıma miktarı 1697 kWh/m² olarak he-
saplanmıştır. Bu ışıma değerlerine güre tesis güç 
çıktıları her bir senaryo için ayrı ayrı tespit edil-
miştir.

Şekil 6. Birim alan için PV panellerdeki toplam 
ışınım

3.2.1. Senaryo 3/1-1 için PV tesisi kurulu güç ve 
enerji üretim değerleri 

PV tesis yıllık toplam enerji üretimi 576.142 kWh 
olarak hesaplanmış olup aylara göre dağılımı Şekil 
7'de gösterilmiştir. Tesisin toplam gücü 439 kWp 
olarak belirlenmiştir. 

Şekil 7. Senaryo 3/1-1 PV tesis aylık enerji üretimi 

3.2.2. Senaryo 3/1-2 için PV tesisi kurulu güç ve 
enerji üretim değerleri 

PV tesis yıllık toplam enerji üretimi 560.393 kWh 
olarak hesaplanmış olup aylara göre dağılımı Şekil 
8'da gösterilmiştir. Tesisin toplam gücü 427 kWp 
olarak belirlenmiştir.

Şekil 8. Senaryo 3/1-2 PV tesis aylık enerji üretimi
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3.2.3. Senaryo 3/2 için PV tesisi kurulu güç ve 
enerji üretim değerleri 

PV tesis yıllık toplam enerji üretimi 607.639 kWh 
olarak hesaplanmış olup aylara göre dağılımı Şekil 
9'da gösterilmiştir. Tesisin toplam gücü 463 kWp 
olarak belirlenmiştir.

Şekil 9. Senaryo 3/2 PV tesis aylık enerji üretimi 

3.2.4. Senaryo 3/3 için PV tesisi kurulu güç ve 
enerji üretim değerleri 

PV tesis yıllık toplam enerji üretimi 595.827 kWh 
olarak hesaplanmış olup aylara göre dağılımı Şekil 
10'da gösterilmiştir. Tesisin toplam gücü 454 kWp 
olarak belirlenmiştir.

Şekil 10. Senaryo 3/3 PV tesis aylık enerji üretimi

3.3. HAP Analizleri 

Denek bina dizayn yükleri saatlik iklim verileri ile 
hesaplanmış olup soğutma için pik yük 742,7 kW 
ile 

Temmuz ayında, saat 13:00'de meydana gelmiştir. 
Elde edilen dizayn değerlerinin tamamı Tablo 6’da 
gösterilmiştir. Yıllık enerji analizleri ve bu analiz-
lere bağımlı değişkenler ise her bir senaryo için 
ayrı ayrı hesaplanmış olup kuyu boyları ile birlikte 
Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 6. Denek Bina Isıtma Ve Soğutma Yükleri

Hacim Adı Isıtma 
(Q̇h) (kW)

Soğutma 
(Q̇c) (kW)

Anaokulu 5,9 16,5

Ara kat koridorlar 74,7 95,9

Çay ocağı 1,1 11,1

Depo arşiv 33,5 16,5

Giriş kat koridorlar 33,4 45,4

Islak hacimler 6,3 11,5

Mescit-abdesthane 4,4 9,1

Misafirhane 18,8 25

Mutfak-yemekhane 40,9 105,1

Ofisler 120,7 317,9

Spor salonu 5,6 12,2

Toplantı salonları 45,3 76,5

Sıhhi sıcak su 49,2  -

TOPLAM 439,8 742,7

3.4. Ekonomik Analizler 

Hesaplanmış olan enerji tüketimlerinin yıllık fa-
tura maliyetleri, tesislerin yıllık işletme ve bakım 
giderleri ile tesis ilk kurulum maliyetleri tüm se-
naryolar için Tablo 8'de detaylı olarak sunulmuştur. 

3.5. Mukayeseli Maliyet Analizleri

Bütün senaryoların tüketim ve yatırım bedelleri 
belirlendikten sonra mukayeseli maliyet analizle-
ri yapılmıştır. Mukayeseli analizler; alternatif sis-
temlerin her biri için, fazladan yatırım maliyetini 
(ΔLCS) ve yatırım bedelinin tamamını (LCS) geri 
ödeme süresi olarak iki başlık altında yapılmış ve 
sonuçlar Şekil 11'de sunulmuştur.

Şekil 11. Tesis maliyet geri ödeme zamanları
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Her bir senaryo için yatırım ve işletme başlangı-
cından itibaren fazladan yatırım bedeli geri ödeme 
süresi trendleri ise Şekil 12, 13, 14, 15’de sunul-
muştur. Grafiklerde sıfır çizgisi referans sistem 
maliyeti olup, alternatif sistemin kendi yatırım be-
delini geri ödediği süreyi göstermektedir. 

3.6. Tartışma

SEB tasarımının temel ve yüksek maliyet kalem-
lerinden biri olan TKIP tesis kurulumu için kuyu 
maliyetleri, YDMA hesaplarında belirleyici temel 
kriter olmuştur. Pik yüke uygun kuyu tipi ve boyu 
belirlemek öncelikli adımdır. U-borulu dikey kuyu 
formu ile toprak temaslı ısı değiştirici kullanılmış 
ve HAP üzerinde de bu şekilde tanımlanmıştır. 
TKIP çalışma rejimi toprak tarafı salamura için 

ısıtmada 1-4 °C ve soğutmada 30-35 °C referans 
alındığında, topraktan çekilen birim ısı 34 W/m, 
toprağa deşarj edilen birim ısı 44,3 W/m olarak 
belirlenmiştir. Yu Mingzhi vd. [12], çalışmamıza 
benzer 100 m derinlik, 5m aralıklı grid dizilim ve 
aynı salamura giriş çıkış sıcaklıkları ile 30 W/m ısı 
çekim, 45 W/m ısı deşarjı bildirmiş ve değerlerimi-
ze yakın sonuçlar sergilemişlerdir. 

SEB tasarımını, TKIP kullanmadan termal ve PV 
güneş panelleri ile ısıtma ağırlıklı Kanada Mont-
real ikliminde ev kullanımı için yapan Mitchell 
Leckner vd. [13], farklı senaryolar için 8 ile 11 yıl 
arasında geri ödeme süresi bildirmişlerdir. Görece-
li olarak PV tesisler yatırım maliyeti ile geri ödeme 
süresi mukayesesi olarak ısı pompası yatırımlarına 
göre ekonomik olarak daha avantajlı görünse de 

Tablo 7. Denek Bina Yıllık Enerji Analizleri

Senaryo1
Mevcut
Sistem

Senaryo2 (SEB)
Senaryo 2/1 Senaryo 

2/2
Senaryo 

2/3two=1°C 
twi=4°C

two=7°C 
twi=10°C

Isıtma-soğutma tesisatı elektrik tüketimi (kWh) 272.368 211.138 195.039 239.984 231.187

Diğer elektrik tüketimi (kWh) 364.505 364.505 364.505 364.505 364.505

Toplam elektrik tüketimi (kWh) 636.873 575.643 559.544 604.489 595.692

Doğalgaz tüketimi (kWh) 373.536 - - - -

Toplam kuyu boyu (m) - 20.371 20.371 9.137 18.491

Isıtma serpantin yükü (kWh) 253.783

Soğutma serpantin yükü (kWh) 389.880

Sıhhi sıcak su yükü (kWh) 76.480

Tablo 8. Tesis Kurulum ve İşletme Maliyetleri

Senaryo1
Mevcut
Sistem

Senaryo2 (SEB)
Senaryo 2/1 Senaryo 2/2 Senaryo 2/3

two=1°C twi=4°C two=7°C twi=10°C

İLK YATIRIM BEDELLERİ (TL)

Isıtma-soğutma teçhizat 860.700 538.200 538.200 615.480 651.300
Sondaj/borulama/dolgu - 2.712.280 2.712.280 1.216.519 2.461.969
PV tesis kurulum - 1.461.822 1.429.655 1.526.160 1.502.033
Toplam 860.700 4.712.302 4.680.135 3.358.159 4.615.302

İŞLETME GELİR/GİDERLERİ (TL/YIL)
Bakım giderleri 6.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Elektrik tüketimi 293.726 - - - -
Doğalgaz tüketimi 41.192 - - - -
Toplam 340.918 19.000 19.000 19.000 19.000
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ilk yatırım maliyetinden bağımsız olarak sadece 
enerji geri ödeme performansları değerlendirildi-
ğinde ısı pompalarının PV panellerden 10 kat daha 
düşük enerji geri ödeme süresine sahip olduğu 
Björn Berggren vd. [14] tarafından bildirilmiştir. 
Çalışmada net enerji oranı; kıyaslanan iki endeks 
arasındaki farkın yıllık değişimlerinin oranı olarak 
tanımlanmış ve yatırımın enerji geri dönüşü ola-
rak da adlandırılabileceği belirtilmiştir. Bu iddiaya 
göre geleneksel sistemler yerine kurulmaları halin-
de, yıllık periyotta elde edilecek ortalama net ener-
ji oranı PV tesis için sırası ile; ısıtma 2,6 / elektrik 
8,3 / doğalgaz 4 / petrol 4,5 iken ısı pompası için; 
ısıtma 27,6 / elektrikli ısıtma 92,8 / doğal gaz 66,3 
/ petrol 68,8 olarak beyan edilmiştir. Bu oranlar 
enerji ekonomisi açısından ısı pompalarının kulla-
nımını rakipsiz kılmaktadır. 

Isı pompaları kaynaklarına göre tasniflendiğinde, 
yaygın standart kullanım şekillerine göre ilk yatı-
rım bedeli açısından ekonomik olarak en maliyetli 
olanı TKIP dır. Bu tesislerde dikey kuyu tasarımı, 
maliyeti en üst noktaya taşımakla birlikte, yüksek 
ısıtma-soğutma yüklerini karşılaması ve yüzeysel 
sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesi ile, yatay 
kuyulu TKIP’ları ve hava kaynaklı ısı pompalarına 
nazaran tercih edilme sebebidir. Nitekim İspanya 
iklim şartlarında Almeria Üniversitesi CIESOL bi-
nası için yapılmış olan örnek çalışmada [15] SEB 
yaklaşımı ile bina mevcut HVAC sistemi ve diğer 
tüm elektrik tüketimleri tamamen PV paneller ile 
karşılanmış ve enerji üretim değerleri ile geri öde-
me süreleri alternatif diğer üç dizayn ile karşılaş-
tırılmıştır. Bu çalışmada Alternatif dizaynlardan 
biri de yatay kuyulu TKIP sistemidir ve tüm ısıtma 

soğutma ihtiyacı bu ısı pompası ile karşılanmıştır. 
Sonuç olarak 2 farklı senaryo yürütülmüş ve her 
bir senaryoda da yatay kuyulu TKIP içeren dizayn 
için, mevcut HVAC sisteminin PV panellerle bes-
lendiği dizayna nispeten, yaklaşık %20 daha fazla 
geri ödeme süresi bildirilmiştir. Dolayısı ile enerji 
verimliliği açısından dikey kuyu seçimi yapılıp, 
ilk yatırım maliyetinin yüksekliği sebebi ile ortaya 
çıkan bu ekonomik olumsuzluğu gidermek adına 
hibrit kaynak kullanımı etkin bir alternatiftir. 

Bu çalışmada da dikey kuyulu TKIP’na havalı tip 
kondenser ilavesi, kuyu boyu hesabının soğutma 
yüküne göre değil ısıtma yüküne göre yapılarak 
kuyu maliyetlerini minimize etmeye imkan tanı-
mış ve tesis ekstra yatırım bedeli geri ödeme süre-
sini Şekil 11'de sunulduğu üzere 94 ay seviyelerine 
indirmiştir. Benzer olarak Amanda Pertzborn [16], 
toprak sıcaklığı 13,9 °C olan ST. Louis bölgesi için 
pik soğutma yükü 659 kW olan bir TKIP tesisine, 
soğutma kulesi ilavesi yapıldığında, gerekli olan 
dikey kuyu boyunun 18.440 metreden 7.073 metre 
seviyelerine indiğini bildirmiştir. Bu şekilde tesis 
maliyeti, yaşam döngüsü boyunca 964.769 USD se-
viyelerinden, 657.661 USD seviyelerine düşmüştür.

4. SONUÇLAR 

SEB esaslı tesis ekstra yatırım bedeli geri ödeme 
süresi; senaryo 2/1-1 için 11 yıl 10 ay, senaryo 2/1-2 
için 11 yıl 9 ay, senaryo 2/3 için 11 yıl 7 ay olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuç, kuyu boyları ile birlikte 
kaynakların kullanımının bina tüketimine uygun 
optimizasyonunu gerektirmiştir. Kuyu boyunun, 
ısıtma ve soğutma yüküne göre fazla olana göre 

Şekil 12. Senaryo 2/1-1 fazladan yatırım geri ödeme periyodu
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Şekil 13. Senaryo 2/1-2 fazladan yatırım geri ödeme periyodu

Şekil 14. Senaryo 2/2 fazladan yatırım geri ödeme periyodu

Şekil 15. Senaryo 2/3 fazladan yatırım geri ödeme periyodu

değil, düşük olana göre seçilip, aradaki farkın hava 
soğutmalı kondenser + hava kaynaklı soğutucu ile 
karşılanması, geri ödeme süresini 7 yıl 10 ay sevi-
yesine çekmiştir. Bu nedenle hibrit SEB tasarımı 

(Hava soğutmalı kondenser destekli, dikey kuyulu 
TKIP + hava kaynaklı soğutucu + PV güç tesisi) 
ofis binaları için optimum sistem olarak öneril-
mektedir.
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5. SİMGELER (SYMBOLS)

5.1. Kısaltmalar
BSIG Birleşik Soğutma-Isıtma-Güç 
COP Coefficient Of Performance
EER Enerji Verimlilik Oranı
HAP Saatlik Analiz Programı
LCS  Yaşam Döngüsü Tasarruf
PV Fotovoltaik 
PWF  Bugünkü Değer Faktörü
SEB Sıfır Enerji Binası 
TKIP Toprak Kaynaklı Isı Pompası
TMY Tipik Meteorolojik Yıl
YDMA Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

5.2. Semboller ve Birimler 
C Ticari sistem katsayısı (0 veya 1)
CF1 İlk yıl tasarruf edilen yakıtın birim fiyatı
Cs İlk yatırım maliyeti
d Yıllık faiz
Ec Yıllık soğutma enerjisi (kWh)
Eelk Yıllık elektrik enerjisi (kWh)
Eh Yıllık ısıtma enerjisi (kWh)
FL İlk yıl tasarruf edilen toplam yakıt miktarı
Fsc Kısa devre ısı kayıp faktörü
i Piyasa enflasyon oranı
iF Yakıt enflasyon oranı
ne Ekonomik analiz dönemi
P1  Yaşam boyu yakıt tasarrufunun ilk yıl yakıt 

tasarrufuna oranı
P2  Alternatif sistem ek yatırımların referans sistem 

ilk yatırımına oranı
P2,1  Peşinat
P2,2 İpotek, anapara ve faiz yaşam döngüsü maliyeti
P2,3  Faiz gelir vergisi indirimleri
P2,4  Bakım, sigorta ve kaçak enerji giderleri
P2,5  Net emlak vergisi maliyetleri
P2,6  Amortisman vergisi indirimi
P2,7 Hurda satış bedelinin bugünkü değeri
PLFm Aylık kısmi yük faktörü
qa  Topraktan yıllık net ısı transferi (W)
qlc, Qċ Bina soğutma dizayn yükü (W)
qlh, Q̇h Bina ısıtma dizayn yükü (W)
Rb Kuyu ısıl direnci (mK/W)
Rga  Yıllık toprak ısıl direnci (mK/W)
Rgd  Günlük toprak ısıl direnci (mK/W)
Rgm Aylık toprak ısıl direnci (mK/W)
te Gelir vergisi oranı
tg Toprak sıcaklığı (K)
tp Kuyu mesafe sıcaklık düşüsü (K)
twi Toprak tarafı ısı pompası sıvı giriş sıcaklığı (K)
two Toprak tarafı ısı pompası sıvı çıkış sıcaklığı (K)
U  Isıl geçirgenlik katsayısı (W/m²K)
Wc Soğutma için ısı pompası elektrik gücü (W)
Wh Isıtma için ısı pompası elektrik gücü (W)
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TMY (Tipik Meteorolojik Yıl) Metodu 
Kullanılarak 4 Farklı İklim Bölgesinin Analizi

ÖZ

Bu çalışmada, bir bölgenin yerel güneş iklimini belirlemede kullanılan en yaygın 
metot olan TMY Metodu kullanılarak, Türkiye’nin dört farklı ili için veriler elde 
edilmiştir. Değişkenlerin ağırlıklı ortalamaya etkisi, iklim parametreleri için belir-
lenen ağırlık katsayıları ile hesaplanmıştır. Her ayın ortalama değerine ve standart 
sapmasına göre kümülatif dağılım fonksiyonları belirlenmiştir. Buna göre belirle-
nen ağırlıklı Finkelstein-Schafer istatistiği değerleri 4 il için de tablo olarak payla-
şılmıştır. Elde edilen veriler ile, bölgesel iklim değişikliklerinin ısıtma ve soğutmaya 
etkisi irdelenmiştir. Ayrıca minimum değerler, ısıtma derece gün (HDD) ve soğutma 
derece gün (CDD) değerleri de paylaşılarak araştırmacıların günümüz iklim koşul-
larına göre tasarım yapması hedeflenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, using one of the most common methods used to determine the local 
sun climate TMY method, data are obtained for different cities around Turkey. The 
effects of variables on the weighted average are calculated with the weighting coef-
ficients determined for climate parameters. Cumulative distribution functions were 
determined according to the average value and standard deviation of each month. 
Weighted Finkelstein-Schafer Statistics values determined accordingly are shared 
in 4 cities as tables. With the data obtained, the effects of regional climate changes 
on heating and cooling were examined. In addition, by sharing the minimum values, 
heating degree day (HDD) and cooling degree day (CDD) values, it is aimed that 
the researchers design according to today’s climatic conditions.
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1. GİRİŞ

Enerji kullanımının, Türkiye’nin dört bölgesi için 
de artmakta olduğu bir dönemde, küresel ısınmanın 
etkileri önem arz etmektedir. Küresel ısınmanın 
yaratmış olduğu iklim değişiklikleri, meteorolojik 
ölçüm sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilebilir. 
Bir bölgenin yerel güneş iklimini belirlemede kul-
lanılan en yaygın veriler TMY (Tipik Meteorolojik 
Yıl) verileridir. TMY; uzun yıllara ait meteorolojik 
verilerin kullanılmasıyla oluşturulan bir yıllık veri 
topluluğudur. 

Thomas Huld, Elena Paietta, Paolo Zangheri ve Ire-
ne Pinedo Pascua, [1] binaların enerji performans-
larının hesaplanmasında kullanılmak üzere uydu 
kaynaklı güneş ışınımı verilerine ve “reanalysis” 
ürünlerinden elde edilen diğer meteorolojik para-
metrelere dayanarak, TMY veri setleri üreten bir 
yöntem sunmuşlardır. Bu yöntemle üretilen TMY 
verileri, Avrupa’daki 487 meteoroloji istasyonu ile 
ısıtma ve soğutma derece günleri hesaplanarak ve 
EnergyPlus bina enerji performansı simülasyonları 
kullanılarak doğrulanmıştır. Sonuçlar, uzun zaman 
serileri kullanılarak oluşturulan veri setlerinin, 
bina ısıtma ve soğutma hesaplamaları için istasyon 
ölçümlerinden elde edilen TMY verilerinden daha 
iyi performans gösterdiğini ve ısıtma hesaplamala-
rı için %6’nın altında kalan nispi standart sapma-
larının olduğunu göstermektedir. Önerilen yöntem 
kullanılarak oluşturulan TMY verileri, istasyon 
verilerinden oluşturulan TMY verilerine kıyasla 
biraz daha büyük sapmalar yapmaktadır. 

Anderson TN ve ark. [2] tarafından on yıllık peri-
yottaki saatlik meteorolojik veriler analiz edilmiş 
ve bir TMY geliştirilmiştir. Yeni Zelanda için TMY 
verileri nispeten sınırlıdır ve Hamilton bölgesi için 
böyle bir veri mevcut değildir. Bilgisayar simülas-
yonu kullanarak oluşturulan TMY, uzun dönem 
ortalamasının %2’sine yakın bir rakamı tahmin 
edebilmiştir. Aynı enlemdeki yerlerde, Hamilton’a 
eşit açıda kolektörler ayarlandığında, güneş ener-
jisi destekli havuz ısıtma sisteminden iyi bir yıllık 
performans elde edilebildiği belirlenmiştir.

Skeiker [3], Suriye’nin Şam şehri için TMY veri 
setini üretmek için altı yöntem uygulamıştır. Ar-
dından, üretilen TMY’leri temsili bir binanın ısıl 
sistemlerinin değerlendirmesinde kullanmıştır. 
Sonuçlar, değiştirilmiş Sandia yöntemi ile üretilen 
TMY kullanılarak hesaplanan verilerin en yakın 
olduğunu göstermiştir. Skeiker ve Ghani [4], Fin-

kelstein Schafer istatistik yöntemini kullanarak, 
herhangi bir bölge için tipik bir meteorolojik yılın 
oluşturulması için Delphi 6.0 kullanan yeni bir mo-
dern yazılım aracı geliştirmiştir. Suriye’nin baş-
kenti Şam şehri için TMY değerleri oluşturulup, 
program test edilmiştir. 

Güneş radyasyonu verileri yıldan yıla değiştiğin-
den, bir yıl boyunca uzun vadeli ortalama güneş 
ışınımını iyi temsil eden özelleştirilmiş bir veri ta-
banı oluşturmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. TMY 
yöntemine göre yerel güneş radyasyonu, gerçek 
hava durumu verilerinden seçilerek oluşturulur. 
Sandia Metodu, Festa-Ratto Metodu ve Danca Me-
todu gibi çeşitli TMY metotları kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler arasında en yangını Sandia’dır. Hall 
ve ark. [5], Said ve Kadry [6], Marion ve Urban [7], 
Petrakis ve ark. [8], Kalogirou [9], Chow ve ark. 
[10], Wilcox ve Marion [11], Yang ve ark. [12], ve 
Jiang [13] farklı lokasyonlar için ve farklı meteoro-
lojik parametreler için TMY’ler oluşturmuşlardır. 
Yang ve ark. [12], Çin’in beş önemli iklim bölge-
sindeki 60 şehir için TMY’ler, kaydedilen dokuz 
hava endeksinde (doğrudan güneş radyasyonu ve-
rilerini içermeyen sadece küresel güneş radyasyo-
nu) araştırmıştır.

Zhou ve ark. [14] yalnızca uzun vadeli günlük 
küresel güneş radyasyonu kayıtlarını kullanarak 
Çin’deki 30 meteorolojik istasyon için tipik güneş 
radyasyonu yıllarını ve tipik güneş radyasyon veri-
lerini geliştirmiştir.

Bu çalışmada kullanılan iklim verileri T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü [15] merkez meteoroloji istasyonlarından alın-
mıştır. Eksik verinin çok olması durumunda eksik 
veriler merkeze en yakın meteoroloji istasyonla-
rından tamamlanmıştır. Bu veriler ortalama 2000-
2012 yılları arasında ortalama kuru termometre sı-
caklığı, ortalama rüzgâr hızı, ortalama bağıl nem, 
ortalama yatay düzleme gelen toplam güneş ışını-
mı değerlerini içermektedir. Bu veriler literatürde 
yer alan istatistiki bir yöntem ile değerlendirilerek, 
Türkiye’nin dört farklı ili için, güncel tipik meteo-
rolojik yıl verisi oluşturulmuştur. Elde edilen ve-
riler ile, bölgesel iklim değişikliklerinin ısıtma ve 
soğutmaya etkisi irdelenmiştir. Literatürden farklı 
olarak, son yıllar ortalaması bölgesel olarak değer-
lendirilerek, bu tablolar neticesinde, ülkenin enerji 
verimliliğine katkı sağlanması düşünülmektedir.
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2. TİPİK METEOROLOJİK YIL (TMY) 
METODU

TMY uzun yıllara ait meteorolojik verilerin kulla-
nılmasıyla oluşturulan bir yıllık veri topluluğudur. 
Her yıl kendi içerisinde değerlendirilir. Her ayın 
ortalama değerine ve standart sapmasına göre kü-
mülatif dağılım fonksiyonları (KDF - Cumulative 
Distribution Function) hesaplanır. TMY oluşturu-
lurken öncelikle Denklem 1 yardımıyla her bir ay 
için kümülatif dağılım fonksiyonu hesaplanır:

 
(1)

Her ay için uzun yıllara ait verilerin ortalamasına 
ve standart sapmasına göre KDF’ler tekrar hesap-
lanır:

 
(2)

Her bir yıl ve uzun yıllar için ayrı 
ayrı yapılan bu KDF hesaplamaları (Denklem 1 ve 
2) ile Finkelstein-Schafer istatistiği hesaplanır:

 (3)

Bulunan FS değerleri sadece kullanılan iklim para-
metresi için ortalamaya en yakın ayı verir. Ancak, 
istenen sadece tek bir iklim parametresine göre de-
ğil, tüm iklim parametrelerine verilen ağırlıklara 
göre hesaplanacak yeni değerlerle bulunan aylarla 
oluşturulacak TMY’dir. Uluslararası bir ASHRAE 
projesi olan IWEC’e (International Weather for 
Energy Calculations) [16] göre bu ağırlık katsayı-
ları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. İklim Parametreleri İçin Ağırlık 
Katsayıları (IWEC) [16]

İklim Parametresi Ağırlık 
Faktörü

Maksimum Kuru Termometre Sıcaklığı 5/100

Minimum Kuru Termometre Sıcaklığı 5/100

Ortalama Kuru Termometre Sıcaklığı 30/100

Maksimum Yaş Termometre Sıcaklığı 2,5/100

Minimum Yaş Termometre Sıcaklığı 2,5/100

Ortalama Yaş Termometre Sıcaklığı 5/100

Maksimum Rüzgâr Hızı 5/100

Ortalama Rüzgâr Hızı 5/100

Toplam Yatay Güneş Işınımı 40/100

Tablo 1’de gösterilen ağırlık faktörleri yeniden 

düzenlenmiş ve çalışmada kullanılan ağırlık fak-
törleri Tablo 2’de verilmiştir. Maksimum ve mini-
mum değerlerin, meteoroloji istasyonundan alınan 
gerçek ham veride olmamasından dolayı, ağırlık 
faktörleri ortalama değerlerin ağırlık faktörüne 
eklenmiştir. Bağıl nemin yaş termometre sıcaklığı 
ile ilişkisi nedeniyle Tablo 1’deki yaş termometre 
ağırlık faktörleri Tablo 2’de bağıl nem ağırlık fak-
törü olarak gösterilmiştir. Son olarak hesaplanan 
tipik meteorolojik yılın HDD ve CDD değerleri, 
sırasıyla Denklem 4 ve Denklem 5 yardımıyla he-
saplanmıştır.

Tablo 2. Mevcut Verilere Göre Çalışmada 
Kullanılan İklim Parametreleri İçin Ağırlık 

Katsayıları

İklim Parametresi Ağırlık Faktörü
Ortalama Kuru Termometre Sıcaklığı 40/100

Ortalama Bağıl Nem 10/100

Ortalama Rüzgâr Hızı 10/100

Toplam Yatay Güneş Işınımı 40/100

HDD = ∑(KTd − KTo)  (4)

CDD = ∑(KTo − KTd)  (5)

Burada HDD değerleri hesaplanırken, denge sıcak-
lığı 18 oC alınmıştır. CDD değerlerinde ise denge 
sıcaklığı 22 oC alınmıştır. Ağırlık faktörlerinin 
etkisiyle belirlenen ve son yılların uzun dönem or-
talamaları kullanılarak elde edilen tipik meteorolo-
jik yılın aylık ortalama HDD ve CDD değerlerinin 
güncel sonuçları çalışmada belirlenmiştir. 

3. SONUÇLAR

Finkelstein-Schafer istatistiği sonucunda, Ankara, 
Antalya, Bursa ve Van illeri için Tablo 3, 4, 5 ve 6 
oluşturulmuştur. Bu veriler kullanılarak 2000 yı-
lından 2012 yılına kadar olan her ayda KDF’e göre 
standart sapmalar gösterilmektedir. Her bir ayın 
karşısındaki değerlerin en küçüğü tipik meteoro-
lojik yıl kullanılırken baz alınacak ayı belirler. Bu 
aylar ilgili tablolarda işaretlenmiştir. 

İç Anadolu ya da Doğu Anadolu bölgesinde bulu-
nan iller için, karasal iklim etkileri sonucunda, FS 
istatistiği minimum değerlerinin yani ortalamaya 
en yakın değerlerin, sıcaklık bazında son 10 yıllık 
minimum sıcaklık değerlerine yakın olduğu görül-
mektedir. Ancak daha batı bölgelerde ya da denize 



ARAŞTIRMA MAKALESİ

23Tesisat Mühendisliği - Sayı 183 - Mart/Nisan 2021

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocak 0,108809 23,57401 0,102163 0,373686 0,284764 0,108427 0,108708 0,078688 0,083933 0,09853 1,82E+10 0,20851 0,172431
Şubat 0,11461 19,36113 18,03818 0,207682 5,452479 0,118285 3,18E-01 7,612828 0,097433 11,8228 0,49677 77,70975 0,121484
Mart 25,4073 0,045075 0,04808 2,40E+73 0,041176 0,076462 0,043324 0,054639 0,041466 0,06457 0,041455 0,06348 63,38403
Nisan 0,052978 0,053043 0,050769 0,0486 0,049182 0,049123 0,055449 0,047153 0,042963 0,051042 0,05465 0,049466 0,053135
Mayıs 0,058736 0,057249 0,054583 0,060386 0,055291 0,056852 0,059997 0,055631 0,054333 0,057887 0,057234 0,057553 0,059822
Haziran 0,064481 0,06472 0,060674 0,061723 0,063338 0,06262 0,065056 0,063268 0,063494 0,061113 0,063176 0,0631 0,063133
Temmuz 0,062337 0,06305 0,066442 0,06563 0,065214 0,065756 0,06368 0,064427 0,065142 0,065561 0,064334 0,063977 0,062464
Ağustos 0,064559 0,064881 0,066079 0,06477 0,066907 0,065275 0,062418 0,063296 0,064126 0,065148 0,064849 0,063997 0,067781
Eylül 0,063649 0,063454 0,064356 0,061057 0,062641 0,059542 0,052773 0,062932 0,057672 0,056261 0,061443 0,061338 0,064737
Ekim 0,057186 0,047379 0,053792 0,054931 0,05762 0,05214 0,053928 0,054641 0,0551 0,058282 0,056164 0,051874 0,051791
Kasım 0,053801 0,073793 0,049781 0,040558 0,063283 0,047955 0,040852 0,054735 0,053509 0,042394 0,053639 10,92266 0,046859
Aralık 0,13087 3,994602 0,157638 5258,683 0,08343 0,619112 0,089272 0,51804 0,259576 0,056823 0,046507 1,000995 0,203106

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocak 0,115303 0,042463 0,0534 0,040148 0,057572 0,034159 0,062927 0,038501 0,036309 0,032186 0,034156 0,040858 0,062307
Şubat 0,037534 0,03776 0,0515 0,043631 0,056082 0,036209 3,45E-02 0,04072 0,042038 0,036943 0,036318 0,043304 0,040405
Mart 0,03719 0,048628 0,039084 0,046104 0,041669 0,037062 0,039667 0,041047 0,046798 0,038101 0,046268 0,033707 0,038093
Nisan 0,049438 0,047204 0,043418 0,044524 0,047786 0,043095 0,052446 0,056551 0,044638 0,053162 0,052703 0,046543 0,050656
Mayıs 0,056765 0,054672 0,057054 0,060057 0,055317 0,054192 0,054152 0,05656 0,057043 0,057493 0,057139 0,051164 0,059621
Haziran 0,056595 0,062332 0,059364 0,064913 0,060438 0,061463 0,058846 0,058035 0,061232 0,063085 0,056089 0,059966 0,064228
Temmuz 0,061742 0,062758 0,064383 0,064397 0,06419 0,061691 0,064711 0,061961 0,06477 0,063896 0,064855 0,064301 0,065411
Ağustos 0,061699 0,062799 0,062018 0,064934 0,05861 0,064496 0,064275 0,064977 0,064207 0,065291 0,065822 0,063665 0,063562
Eylül 0,055209 0,059126 0,059773 0,055275 0,060031 0,060653 0,057 0,057587 0,053256 0,05556 0,05706 0,060315 0,059808
Ekim 0,049464 0,053168 0,055626 0,044152 0,050111 0,047666 0,050936 0,05125 0,057751 0,052396 0,045451 0,046884 0,057634
Kasım 0,051232 0,038017 0,048617 0,041748 0,03752 0,0394 0,045482 0,037811 0,048679 0,047968 0,048174 0,050501 0,047904
Aralık 0,040788 0,031832 0,035165 0,03694 0,040757 0,049291 0,051104 0,036158 0,033223 0,039898 0,032659 0,035511 0,034463

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocak 0,046301 0,052325 0,047294 0,047147 0,038471 0,046596 0,044745 0,055471 0,053859 0,054939 0,050635 0,045766 0,049311
Şubat 0,052559 0,052538 0,057626 0,044352 0,04316 0,045238 4,66E-02 0,056793 0,056302 0,05656 0,049806 0,053987 0,052988
Mart 0,052152 0,054797 0,053932 0,048281 0,054113 0,052771 0,056741 0,058252 0,05674 0,056597 0,053389 0,057862 0,055447
Nisan 0,056261 0,058176 0,055855 0,054189 0,056478 0,056307 0,053811 0,059214 0,060927 0,05718 0,057957 0,060451 0,059312
Mayıs 0,057681 0,055698 0,064683 0,061186 0,060266 0,059499 0,060314 0,061962 0,060332 0,063461 0,0635 0,062487 0,064433
Haziran 0,059863 0,063887 0,061801 0,060776 0,061539 0,062659 0,054723 0,063437 0,065457 0,065397 0,063728 0,065382 0,0649
Temmuz 0,062624 0,063946 0,061082 0,064564 0,062804 0,063671 0,065206 0,066669 0,066801 0,065729 0,068303 0,066741 0,064751
Ağustos 0,060809 0,06535 0,063992 0,064901 0,06534 0,065044 0,06499 0,066534 0,067477 0,066425 0,067833 0,067052 0,066801
Eylül 0,062211 0,063537 0,062761 0,061877 0,061865 0,061723 0,060283 0,064521 0,065345 0,063302 0,06646 0,063977 0,064793
Ekim 0,056731 0,057657 0,057924 0,051234 0,061611 0,056733 0,055036 0,06224 0,060267 0,061113 0,054888 0,057757 0,062134
Kasım 0,058219 0,042941 0,057044 0,054953 0,047565 0,052106 0,055073 0,058452 0,048618 0,059533 0,060109 0,053748 0,056496
Aralık 0,053807 0,041632 0,036762 0,049289 0,050723 0,04746 0,05385 0,055187 0,046308 0,046626 0,054038 0,053569 NaN

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocak 0,115363 0,040697 0,086376 0,035843 7,16E+14 0,049687 0,475278 0,218671 0,076233 0,256471 0,1171 0,038901 437,863
Şubat 0,335357 0,045741 0,047243 997674,4 0,917579 0,159247 3,41E+34 0,08258 1,39E+14 0,03693 0,045614 0,074861 0,223792
Mart 0,051503 0,053811 0,050302 0,048384 0,043203 0,041613 0,046391 0,045694 0,048022 0,035356 0,043496 0,048073 0,040323
Nisan 0,049564 0,054107 0,052132 0,048794 0,047485 0,048494 0,055733 0,047216 0,048535 0,052914 0,052038 0,048304 0,053473
Mayıs 0,054673 0,052194 0,058839 0,059685 0,058691 0,055363 0,055034 0,058464 0,052009 0,053734 0,058611 0,056144 0,057808
Haziran 0,05527 0,062456 0,056904 0,06406 0,060371 0,061455 0,060308 0,059187 0,060788 0,060843 0,058131 0,05733 0,060661
Temmuz 0,06362 0,062404 0,060801 0,064013 0,061197 0,062378 0,064131 0,06226 0,063614 0,060216 0,063425 0,063508 0,06225
Ağustos 0,059531 0,061665 0,062635 0,063966 0,06242 0,063337 0,064075 0,063823 0,063501 0,063924 0,06393 0,063952 0,062846
Eylül 0,059152 0,061126 0,060801 0,059499 0,058244 0,059328 0,05559 0,059119 0,052552 0,055609 0,060672 0,06123 0,060165
Ekim 0,051581 0,053185 0,057478 0,051608 0,057892 0,049288 0,052329 0,046434 0,055238 0,05691 0,047529 0,04835 0,054904
Kasım 0,053253 0,040455 0,047807 0,050033 0,049989 0,045948 0,051183 0,047009 0,046299 0,045245 0,053996 0,042146 0,042563
Aralık 0,099059 0,186109 145,6755 0,097609 0,166278 0,153875 1,895458 0,099904 0,202109 0,038867 0,037564 0,039313 0,036111

Tablo 3. Ankara İçin FS İstatistiğinin Ağırlıklı Toplamı

Tablo 4. Antalya İçin FS İstatistiğinin Ağırlıklı Toplamı

Tablo 5. Bursa İçin FS İstatistiğinin Ağırlıklı Toplamı

Tablo 6. Van İçin FS İstatistiğinin Ağırlıklı Toplamı
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kıyısı olan kentlerde, FS istatistiği minimum de-
ğerlerinin, sıcaklık bazında son 10 yıllık minimum 
sıcaklık değerlerinden sapmasının 8 oC ve üzerin-
de olduğu görülmektedir. 

Isıtma ve soğutma sezonuna yönelik olarak son yıl-
lar ortalamasının maksimum ve minimum sıcaklık 
değerlerini içeren grafik Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Ekim ayından başlayarak diğer yılın mayıs ayına 
kadar olan süreç kış sezonu olarak değerlendiril-
miştir. Bu aylarda minimum dış sıcaklık değerleri 
incelenmiştir. Yaz sezonu ise haziran ayından eylül 
ayına kadar olan dönemi içermektedir ve bu aylar-
da maksimum dış sıcaklık değerleri tabloda belir-
tilmiştir. 

Oluşturulan tipik meteorolojik yılın verileri analiz 
edildiğinde, Şekil 1’de gösterilen son yıllara göre 
illerin sezonluk minimum ve maksimum değer-
lerinden, bina tasarım hesaplamaları için kulla-
nılacak parametrelerin önemli ölçüde değiştiği 
görülmektedir. Bu sebeple son yılların ortalaması 
yerine, literatürde de kabul görmüş tipik meteo-
rolojik yıl hesaplamaları sonucunda elde edilen 
grafik değerlerinin kullanılması gereklidir. Tipik 
bir yılın 4 farklı il için elde edilen, ortalama kuru 
termometre sıcaklıkları, aylık yatay güneş ışınımı, 
ortalama bağıl nem miktarı, aylık ortalama rüzgâr 
hızları sırasıyla Şekil 2-5’te gösterilmektedir. İste-
nilen ilin verilerinin bu grafikler aracılığıyla kul-
lanılması sonucunda oluşturulacak güneş enerjisi 

Şekil 1. Son yıllara göre illerin yaz sezonu için maksimum, kış sezonu için minimum sıcaklık değerleri

Şekil 2. Tipik Meteorolojik Yılın Aylık Ortalama Kuru Termometre Sıcaklıkları (°C)
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tesisat hesaplamaları, bina ya da fabrika ısıtma/
soğutma ihtiyacı sonucu tesisat boyutlandırma-
larında, mahallerin enerji raporlarında en doğru 
sonuçlar elde edileceğinden, enerji verimliliği 
yüksek projelendirmeler söz konusu olacaktır. Li-
teratürde Türkiye için en güncel TMY verileri, 
Pusat ve Akkoyunlu’nun [17] çalışmasında 1989-
2008 yılları arasındaki veriler kullanılarak oluştu-
rulduğundan, 2000-2012 yılları arasındaki veriler 
kullanılarak oluşturulan tabloların kullanımı çok 
faydalı olacaktır. Küresel ısınmanın da etkisi göz 
önüne alındığında verilerin 10 yıllık periyotlarla 
güncellenmesi önerilmektedir.

Aynı sezonlar için hesaplanan HDD ve CDD değer-
leri Tablo 7’de belirtilmiştir. Bu değerler son yıllar 
ortalamasına göre belirlenmiştir. Tipik meteoro-

lojik yılın belirlenmesi sonucunda HDD ve CDD 
değerleri yine aynı metodoloji ile hesaplanmış ve 
değerleri Tablo 8’de paylaşılmıştır. Tasarımcıların 
ağırlıklı FS değerlerine göre hesaplanmış ve lite-
ratürde kabul gören metodolojiye göre elde edilen 
değerleri kullanması önerilmektedir. Yanlış ya da 
eski verilerin kullanılması sonucunda sayısal he-
saplamalarda yüksek oranda sapmalar meydana 
gelebilmektedir. Örneğin Ankara ili için yıllık 
HDD değerleri; Son yıllar (2000-2012) ortalaması-
na göre 2488 iken, tipik meteorolojik yıl hesabı so-
nucunda 2436 bulunmaktadır. Isıtma sisteminin ta-
sarıma etki eden bu parametrenin yüzde 3’e yakın 
değişimi gözlemlenmektedir. En yüksek değişimin 
gerçekleştiği Antalya ili için aynı karşılaştırma 
yapıldığında; son yıllar (2000-2012) ortalamasına 

Tablo 7. Son Yılların Sıcaklıklarına Göre İllerin Isıtma/Soğutma Derece Gün (HDD/CDD) Değerleri 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ankara 526 480 337 192 39 0 82 80 0 133 319 462

Antalya 205 183 106 18 0 134 225 228 128 0 47 157

Bursa 384 362 266 150 1 26 107 99 0 70 225 332

Van 609 572 447 289 142 0 24 26 0 174 397 544

Tablo 8. Tipik Meteorolojik Yıla (TMY) göre hesaplanan Isıtma/Soğutma Derece Gün (HDD/CDD) 
Değerleri

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ankara 450 408 381 267 75 0 48 18 0 105 339 411

Antalya 273 231 186 18 0 135 216 204 93 0 111 246

Bursa 348 384 291 252 42 0 120 45 0 48 240 243

Van 699 642 423 219 183 0 18 0 0 183 393 468

Şekil 5. Tipik Meteorolojik Yılın Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s)
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göre HDD 716 iken tipik meteorolojik yıl hesabı 
sonucuna göre 1065 olduğundan yüzde 48’e yakın 
değişim olduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan, tipik 
meteorolojik verilere göre hesap yapmanın oldukça 
önemli olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

4. DEĞERLENDİRME

Türkiye’de bina enerji performansını değerlen-
dirmek için, binanın bulunduğu il ve ilçeye bağlı 
olarak literatürde mevcut olan TMY verileri kul-
lanılmaktadır. Literatürde güncellenmiş Türkiye 
TMY verileri 2008 yılına kadar yapılan ölçümlere 
göre oluşturulmuştur. Tüm güneş enerjisi potansi-
yeli hesaplamalarında, bina ısıtma ve soğutma sis-
temlerinin kurulması için fizibilite çalışmalarında 
TMY verileri kullanılmaktadır. Bu sebeple, 4 fark-
lı il için meteorolojik istasyonlardan elde edilen ve-
riler ile güncel TMY verileri hesaplanmıştır. Her 
bir il için dört farklı iklim parametresinin verisi 
işlenerek, 12 yıllık 420480 veri hesaba katılmıştır.

Finkelstein-Schafer istatistiği yapılarak ve ASH-
RAE uluslararası projesi IWEC’e göre belirlenen 
ağırlıklı TMY değerlerine göre tablolar oluştu-
rulmuştur. Tüm hesaplamalar için, meteoroloji 
istasyonlarından alınan saatlik değerler aylık şe-
kilde ortalamaları alınarak, kullanılır veri haline 
getirilmiştir. Belirlenen tipik meteorolojik yılın 4 
farklı il için elde edilen, ortalama kuru termomet-
re sıcaklıkları, aylık yatay güneş ışınımı, ortalama 
bağıl nem miktarı, aylık ortalama rüzgâr hızları 
verilmiştir. Tipik meteorolojik yıl değerlerinin, son 
yıllar ortalamasına kıyasla %3 ile %48 aralığında 
değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu yüzden 
hesaplamalarda, tipik meteorolojik yıl verilerinin 
kullanılması önem arz etmektedir.

Araştırmacıların kullanımına sunulan 4 farklı il 
için (Ankara, Antalya, Bursa ve Van) verilen TMY 
ve HDD/CDD değerleri neticesinde, uzun dönem 
ortalamasına bağlı yapılan hesaplamalar yerine gü-
nümüz koşullarına daha uygun tasarımların, 2000 
sonrası ortalamalar ile yapılması hedeflenmiştir. 
Böylelikle küresel iklim değişikliklerinin etki-
sinin, bina ısıtma soğutma sistemlerinde, güneş 
enerjisi tesisatlarında tasarım mühendisleri tara-
fından hesaba katılması sağlanmış olacaktır.

Kısaltma Listesi
ASHRAE American Society of Heating Refrigerating and 

Air Conditioning Engineers
CDD Soğutma Derece Gün 
HDD Isıtma Derece Gün 
IWEC International Weather for Energy Calculations
KDF Kümülatif Dağılım Fonksiyonları
TMY Tipik Meteorolojik Yıl

Simge Listesi
d Denge şartı
F Her bir ay için kümülatif dağılım fonksiyonu
FS Finkelstein-Schafer istatistiği
J Bir yıldaki takvim ayı içerisindeki günlük 

ortalamalarının sıralamanın sırası 
K Tüm veri kümesindeki o takvim ayı içerisindeki 

günlük ortalamalarının sıralamanın sırası
KT Kuru termometre sıcaklığı (°C)
m Yılın ayı
n Aylardaki gün sayısı
N Uzun yıllara ait aylardaki toplam gün sayısı
o Ortam
p İklim parametresi
y Yıl
Φ Uzun yıllara ait aylar için kümülatif dağılım 

fonksiyonu
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Edirne İklim Şartlarında Şebekeye Bağlı Bir 
Fotovoltaik Sistemde Yıllık Tasarruf

ÖZ

Bu çalışmada, Edirne iklim şartlarında bulunan bir binanın elektrik yük ihtiyacını 
karşılamak üzere şebekeye bağlı bir fotovoltaik (PV) sistemin tasarımı ve analizi 
TRanNsient SYstem Simulation Program (TRNSYS) bileşenleri kullanılarak yapıl-
mıştır. PV dizilerinin eğim açıları değiştirilerek yapılan analiz sonucunda yıllık top-
lam PV tasarrufu hesaplanmıştır. Yıllık toplam PV tasarrufunu maksimum yapan 
PV dizilerinin eğim açısı belirlenmiştir. PV sisteminden sağlanan yılık tasarrufun 
en yüksek değeri Csav= 73869.78 TL olarak 50º PV eğim açısında hesaplanmıştır. 
Belirlenen eğim açısında sistemin enerji analizi yapılmıştır. Elektrik şebekesinden 
alınan enerjinin en yüksek değeri aralık ayında 22205.70 kWh olup aylık enerji ta-
sarrufu 3195.40 TL değerindedir. Sistemden elektrik şebekesine aktarılan enerjinin 
en yüksek değeri ağustos ayında 5427.25 kWh olup aylık tasarruf 7809.60 TL değe-
rinde belirlenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the design and analysis of a photovoltaic (PV) system connected to the 
grid in order to meet the electrical load demand of a building in Edirne climatic 
conditions was made by using TRanNsient SYstem Simulation Program (TRNSYS) 
components. As a result of the analysis made by changing the slope angles of the 
PV arrays, the total PV savings per year were calculated. The tilt angle of the PV 
arrays, which maximizes the annual total PV savings, was determined. The highest 
value of the annual savings obtained from the PV system was calculated as Csav = 
73869.78 TL at 50º PV tilt angle. The energy analysis of the system was made at the 
determined angle of tilt. The highest value of the energy taken from the electricity 
grid is 22205.70 kWh in December, and the monthly energy saving is 3195.40 TL. 
The highest value of the energy transferred from the system to the electricity grid 
is 5427.25 kWh in August, with a monthly saving was determined as 7809.60 TL.
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1. GİRİŞ 

PV sistemleri; su pompalama, gece aydınlatması, 
akü şarjı, elektrik şebekelerinin beslenmesi gibi 
pek çok uygulama için elektrik üretmektedir. Gü-
neşten elde edilen elektrik, büyük şehirlerin yanı 
sıra en ücra bölgelerdeki yerleşim yerlerine de 
hizmet vermektedir. PV sistemlerinde enerji, ge-
rektiği yer ve zamanda üretilmekte ve dolayısıyla 
karmaşık kablolama, depolama ve kontrol sistem-
lerine gereksinim duyulmamaktadır.

Son yıllarda; gerek ülkemizde gerekse dünyada PV 
paneller ile elektrik üretimi üzerine yapılan çalış-
malar ve uygulamalar çok artmıştır. Belirli iklim 
şartlarında PV sistemlerinin termodinamik, teknik 
ve ekonomik analizi çeşitli yazılımlar kullanıla-
rak yapılmıştır [1,2,3,4,5]. Yenilenebilir hibrit güç 
sistemlerinin optimizasyonuna yönelik çalışmalar 
[6,7,8] ve PV sistemleri ile çeşitli deneysel ve anali-
tik çalışmalar da mevcuttur [9,10,11,12,13].

Ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile sahip olduğu 
yüksek güneş enerjisi potansiyelini değerlendir-
melidir. Eylül 2020 sonu itibariyle güneş enerjisine 
dayalı elektrik kurulu gücü 6361 MW ulaşmıştır 

[14]. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üre-
tim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fi-
yat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin karar-
da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi 
Gazete’nin 10 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayım-
lanmıştır [15]. Lisanssız üretim tesislerinde kurulu 
güç üst sınırı 1 MW’dan 5 MW’a yükseltilerek, 
üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretiminin 
EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna 
ait aktif  elektrik enerjisi bedeli üzerinden ücret-
lendirileceğinin belirlenmesinden sonra lisansız 
elektrik üretimine talep artmıştır.

Bu çalışmada, Edirne iklim şartlarında şebekeye 
bağlı bir PV sisteminin tasarımı ve analizi TRNSYS 
[16] programında yapılmıştır. TRNSYS bileşenle-
ri kullanılarak tasarlanan sistemde PV dizilerinin 
eğim açıları değiştirilerek analiz yapılmış, yıllık 
toplam PV tasarrufu hesaplanmıştır. Yıllık toplam 
PV tasarrufunu maksimum yapan PV dizisi eğim 
açısı belirlenmiş ve bu açıda sistemin enerji analizi 
yapılmıştır. PV sisteminde üretilen DC enerji, AC 
enerji, elektrik şebekesine aktarılan enerji, elektrik 
şebekesinden alınan enerji ve modül, sistem, inver-
ter veriminin aylara göre değişimi verilmiştir.

Şekil 1. TRNSYS sistem model şeması
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2. SİSTEM TANIMI 

Şebekeye bağlı bir PV sisteminin tasarımı ve ana-
lizi TRNSYS’ de yapılmıştır. İnverter ile birlikte 
düzenlenmiş PV dizisi TRNSYS bileşeni kulla-
nılarak PV çıktısı tahmin edilmiştir (Şekil 1). PV 
modüller verilen ışınım şartlarında maksimum güç 
noktasında (MPP) çalışmaktadır.

Sistem Şekil 1’de görüldüğü üzere; hava veri oku-
yucusu (1), yük çizelgesi (2), inverter ile beraber 
düzenlenmiş PV modüllerden oluşmuş diziler (3), 
sıcaklık, enerji ve güç birim dönüşümleri için bi-
rim dönüştürücü (4), gerekli eşitlikler (5), bileşen-
lerin çıktı değerlerini saatlik, günlük, aylık zaman 
adımlarında toplamak için integratör (6), bileşen-
lerin çıktı değerlerini yazdırmak için yazıcı (7) ve 
grafiklerini çizdirmek için online-plotterlardan (8) 
oluşmaktadır.

Hava veri okuyucusu 1 numaralı bileşendir. Sis-
tem analizinde Edirne hava verileri baz alınmıştır. 
Eğimli yüzeye gelen toplam güneş ışınımı, eğimli 
yüzeye gelen direkt, difüz ve yansıyan ışınımların 
toplamı olmak üzere (Eşitlik 1) Perez vd. tarafın-
dan geliştirilen eğimli yüzey ışınım modeli kulla-
nılarak hesaplanmıştır [16].

GT = GbT + GdT + GgT  (1)

Eğimli yüzeye gelen difüz ışınım GdT Eş.2’de tarif 
edilmiştir.

GdT = Gd[0,5(1−F1')(1+cosβ)+F1'(a/c)+F2'sinβ]      (2)

Eşitlikte; Gd yatay yüzeye gelen difüz ışınım, ve 
indirgenmiş parlaklık katsayılarını ifade etmekte-
dir. 

Tasarlanan PV sisteminin arazi uygulaması olduğu 
düşünülmüştür. Yüzeyin üzerinde bulunduğu ze-
minin yansıması için yılın kar örtüsünün olduğu 
dönemlerde 0.7, yılın kar örtüsünün olmadığı dö-
nemlerde 0.2 olarak tipik değerleri kabul edilmiş-
tir.

Şekil 1’de görüldüğü üzere 2 numaralı bileşen bi-
nanın yük çizelgesidir. Trakya Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi'nin 2019 yılına ait aylık elektrik 
tüketimleri yük çizelgesi olarak oluşturulmuştur 
(Şekil 2). En yüksek aylık toplam tüketimin gün-
lük ortalama değerleri belirlenerek sistem tasarımı 
yapılmıştır. İkinci öğretim çalışma saatleri de göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere 3 numaralı bileşen in-
verter ile beraber düzenlenmiş PV dizilerini temsil 
etmektedir. İnverter ile beraber düzenlenmiş PV 
dizileri, direkt yüke ve direkt şebekeye bağlantılar-
da kullanılabilir. Belirtilmiş gerilim değerlerinde 
akım ve gücü belirler. İnverter ile PV dizisi ara-
sındaki bağlantı, fotovoltaik dizinin performansını 
doğrudan etkilediği için inverterin minimum ve 
maksimum kabul edilebilir giriş voltajı ve maksi-
mum kabul edilebilir giriş gücü sınırlarını belirler. 
Inverter, minimum ve maksimum giriş gerilimi 
arasında çalıştırılmalıdır. 

Eşdeğer fotovoltaik hücreler, seri ve paralel bağ-
lanarak gerilim ve akım değerleri, dolayısıyla güç 
değerleri yükseltilerek modüller oluşturulur. Mo-
düller seri bağlanarak gerilim (max. 600 V), pa-
ralel bağlanarak akım arttırılabilir. Seri ve paralel 
bağlantılarla istenilen gerilim, akım ve güçte dizi-
ler elde edilir. Tablo 1’de verildiği üzere inverte-

Şekil 2. TRNSYS sistem model şeması
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Tablo 1. PV Sistemi Özellikleri

Tanımlama Gösterim Değer
Referans şartlarda modül kısa devre akımı Isc (A) 6.5
Referans şartlarda modül açık devre gerilimi Voc (V) 21.6
Referans sıcaklık Tc,ref (K) 298.15
Referans şartlarda gelen toplam ışınım GT,ref (W/m2) 1000
Referans şartlarda mak. güç noktasında modül voltajı VMPP (V) 17
Referans şartlarda mak. güç noktasında modül akımı IMPP(A) 5,9
Referans şartlarda modül kısa devre akımı için sıcaklık katsayısı αIsc (A/K) 0.02
Referans şartlarda modül açık devre gerilimi için sıcaklık katsayısı βVoc (V/K) -0.079
Seri bağlı hücre sayısı 36
Dizi içindeki paralel modül sayısı NP 7
Dizi içindeki seri modül sayısı NS 5
Modül alanı Am (m2) 0.89
Modül sıcaklığı NOCT* Tm,NOCT (K) 313
Çevre sıcaklığı NOCT* TA,NOCT (K) 293
Güneşlenme NOCT* GT,NOCT (W/m2) 800
Normal geliş açısında yutma geçirme çarpımı (τα)n 0.95
Referans koşullarda mofifiye idealite faktörü a 1.9
Referans koşullarda ışık akımı IL (A) 5.4
Referans koşullarda diyot ters doyma akımı Io (A) 0
Referans koşullarda seri direnç Rs 0.5
Referans koşullarda paralel (şönt) direnç Rsh 16
Maksimum inverter gücü ĖAC (W) 3500
Maksimum inverter gerilimi Vmax (V) 164
Minumum inverter gerilimi Vmin (V) 104
Dizi sayısı N 18
Bir invertere bağlanacak dizi sayısı 1

Şekil 3. PV dizilerinin yerleştirilmesi
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rin maksimum ve minumum gerilim değerleri göz 
önünde bulundurularak 7 modül paralel, 5 modül 
seri bağlanarak dizi oluşturulmuştur. Maksimum 
AC inverter çıkış güç değeri baz alınarak bir inver-
tere bir dizi bağlanarak yerleşim düzenlenmiştir.

Sistemde kullanılan inverter ile birlikte düzenlen-
miş PV dizisine ait teknik özellikler Tablo 1’de, PV 
dizilerinin yerleştirilmesine ait şema Şekil 3’de ve-
rilmiştir.

3. PV SİSTEMİNİN ANALİZİ

İşletme sıcaklığında bir PV modülünde, absorbe 
edilen ışınımın bir kısmı elektrik enerjisine, geri 
kalan kısmı ise ısı enerjisine dönüştürülür. Birim 
alana sahip PV modülü için güç eşitliği aşağıdaki 
verilmiştir.

Ėrad = Ėel + Ėloss  (3)

Ėrad = ταGT  (4)

Ėel = ηcGT  (5)

Ėloss = UL(Tc − TA)  (6)

olmak üzere Eşitlik 3 aşağıdaki şekle dönüşür.

ταGT = ηcGT + UL(Tc − TA)  (7) 

Burada; güneş hücresinin güneş ışınımını yutma-
geçirme çarpımı, UL modül toplam ısı kayıp katsa-
yısı, Tc modül sıcaklığı, TA çevre sıcaklığ, ηc mo-
dülün elektrik verimi, GT ise PV modülüne gelen 
toplam güneş ışınımıdır.

PV modül sıcaklığı Tc esas olarak ortam koşulla-
rına aynı zamanda PV modülünün çalışmasına da 
bağlıdır. Prensip olarak modül tarafından absorbe 
edilen güneş enerjisi, kısmen termal enerjiye, kıs-
men de elektrik enerjisine dönüştürülerek dış dev-
re ile uzaklaştırılır. Termal enerji taşınım, iletim 
ve ışınımın bir kombinasyonu ile dağıtılır. Bu ısı 
transfer süreçlerinin meydana gelme hızı, büyük 
ölçüde PV sisteminin tasarımına bağlıdır. 

Bu çalışmada; modül sıcaklığı Tc termal model 
TCMODE2’de hesaplanmıştır. Bu modelde, çevre-
ye olan tüm ısı kayıpları bir genel ısı kayıp katsayı-
sı UL’de toplanmaktadır. Modül sıcaklığı Tc, genel 
bir ısı kayıp katsayısı UL ve değişken çevre sıcaklı-
ğı TA kullanılarak hesaplanır. UL, Eşitlik 8’de veril-
diği üzere NOCT (Normal Çalışma Hücresi Sıcak-
lığı) koşullarından hesaplanır.

Modül toplam ısı kayıp katsayısı;

UL = τα[GT,NOCT / (Tc,NOCT − TA,NOCT)]  (8)

olarak verilir. UL sabit varsayılarak, herhangi bir 
zaman adımındaki modül sıcaklığı Eşitlik 9’da ve-
rilmiştir.

Tc = TA + [1-(ηc/τα)][ταGT/UL] (9)

3.1. PV Modül Verimi

Anlık PV modül dönüşüm verimliliği Eşitlik 10’da 
verilmiştir [17].

ηc = [ĖDC/GTAc] = [VmppImpp/GTAc]]  (10) 

Burada, ĖDC PV modülü DC güç çıktısı, GT modül 
üzerine gelen toplam ışınım, Ac modül alanıdır.

Aylık PV modülü verimi;

ηc,m = [EDC,d/GTAc] ∙ 100% (11)

şeklinde tarif edilebilir. Eşitlikte; EDC,d aylık orta-
lama günlük DC çıktısı, GT aylık ortalama günlük 
ışınımdır.

3.2. İnverter Verimi

Anlık inverter verimi aşağıdaki eşitlikte tarif edil-
miştir [17].

ηin = ĖAC/ ĖDC  (12)

Burada ĖAC inverter çıkışı AC güç, ĖDC inverter gi-
rişi DC güç. Aylık inverter verimi ise, EAC,d inver-
ter aylık ortalama günlük toplam AC çıktısı, EDC,d 

inverter aylık ortalama günlük toplam DC çıktısı 
olmak üzere aşağıdaki gibi tarif edilebilir.

ηin,m = [EAC,d/ EDC,d] ∙ 100%  (13) 

3.3. Sistem Verimi

Anlık PV sisteminin verimi, PV dizisi AC güç çık-
tısı, GT PV modülü üzerine gelen toplam güneş ışı-
nımı, Aar PV dizi alanı olmak üzere Eşitlik 14’de 
verilmiştir.

ηsis = ĖAC/ GTAa   (14) 

Aylık sistem verimi;

ηsis,m = [EAC,d/ GTAa] ∙ 100%   (15)

gibi tarif edilebilir. EAC,d PV dizisinin aylık ortala-
ma günlük toplam AC çıktısı, GT PV modülü üze-
rine gelen aylık ortalama günlük toplam ışınımdır. 
Günlük, aylık ve aylık ortalama günlük toplam 
enerji değerlerinin hesabı için kullanılan eşitlikler 
Tablo 2’de verilmiştir.
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4. YILLIK PV TASARRUFU

Elektrik şebekesine bağlı bir PV sisteminde: PV 
sisteminden üretilen elektrik enerjisi binanın ge-
rekli elektrik enerjisinden fazla ise fazla enerji, 
şebekeye aktarılır ya da PV sisteminden üretilen 
elektrik enerjisi binanın gerekli elektrik enerjisin-
den az ise aradaki fark enerji, şebekeden alınır. 

Esis > EL → Esis − EL = EAk,G } 
(16)

Esis < EL → EL − Esis = EAl,G

Böylece PV sisteminden sağlanan yılık tasarruf 
aşağıdaki gibi yazılabilir [4].

Csav = (EL − EAl,G) CAl + EAk,GCsat  (17)

Eşitliklerde; Esis PV sisteminden sağlanan yıllık 
toplam elektrik enerjisi, EL binanın gerekli yıl-
lık elektrik enerjisi, EAk,G PV sisteminden elekt-
rik şebekesine aktarılan yıllık toplam enerji, EAl,G 

elektrik şebekesinden alınan yıllık toplam enerji, 
CAl elektrik alım birim fiyatı ve Csat elektrik satım 
birim fiyatıdır.

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Tasarlanan PV siteminde, PV dizilerinin eğim açı-
ları değiştirilerek analiz yapılmış, yıllık toplam ta-
sarruf Eşitlik 17’ den hesaplanmıştır. Yıllık toplam 
tasarruf hesabında baz alınan elektrik birim fiyatı 
Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Elektrik Satış Fiyatı [18]

Gösterim Değer
CAl (TL/kWh) 0.7511
Csat (TL/kWh) 0.3927

Eğimli yüzeye gelen güneş ışınımının yıl içindeki 
dağılımı Şekil 4’de, PV sisteminden sağlanan yıl-

lık tasarrufun PV eğim açısına bağlı değişimi Şekil 
5’de verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda, Edirne iklim koşulla-
rında PV sisteminden sağlanan yılık tasarrufun 
en yüksek değeri Csav= 73869.78 TL olarak 50° PV 
eğim açısında tespit edilmiştir. 

PV sisteminin analizi, Csav değerini maksimum 
yapan 50º PV eğim açısı baz alınarak yapılmıştır. 
Sistemde üretilen DC enerji EDC, AC enerji EAC ve 
binanın elektrik yükü EL’ nün aylara bağlı değişimi 
Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6’da görüldüğü üzere, binanın en yüksek 
elektrik yükü Aralık ayında 26460 kWh olup PV 
panellerin ürettiği enerji EAC= 4254.30 kWh değe-
rindedir. Binanın en düşük elektrik yükü EL=7560 
kWh ağustos ayında olup bu ayda PV panellerin 
ürettiği enerji EAC= 12987.25 kWh olarak en yük-
sek değerdedir.

PV sisteminden elektrik şebekesine aktarılan Ener-
ji EAk,G, elektrik şebekesinden alınan enerji EAl,G, 
binanın elektrik yükü EL, PV panellerin ürettiği 
enerji EAC ve sistemden sağlanan tasarrufun aylara 
bağlı değişimi Şekil 7’de verilmiştir.

Binanın en yüksek elektrik yükü EL=26460 kWh 
aralık ayında olup bu ayda EAl,G=22205.7 kWh de-
ğerindedir. Aynı ay için Csav= 3195.40 TL değerin-
de belirlenmiştir.

Binanın en düşük elektrik yükü EL=7560 kWh 
ağustos ayında olup bu ayda EAk,G= 5427.25 kWh 
değerindedir. Aynı ay için Csav= 7809.60 TL olarak 
belirlenmiştir.

Sistemden sağlanan aylık tasarruf Csav=9005.28 
TL olarak Temmuz ayında en yüksek değerdedir. 
Aynı ayda; binanın elektrik yükü EL=15120 kWh, 

Tablo 2. Günlük, Aylık Ve Aylık Ortalama Günlük Toplam Enerji Eşitlikleri
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Şekil 4. Eğimli yüzeye gelen güneş ışınımı

Şekil 5. PV sisteminden sağlanan yılık tasarrufun PV eğim açısına bağlı değişimi

Şekil 6. PV sisteminde üretilen DC, AC enerji ve binanın elektrik yükünün aylara bağlı değişimi
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Şekil 7. Sistemdeki enerji ve tasarrufun aylara bağlı değişimi

sistemde üretilen EAC=11989.45 kWh, elektrik şe-
bekesinden alınan enerji EAl,G=3130.55 kWh değe-
rindedir (Şekil 7).

PV modül, sistem ve inverter veriminin aylara göre 
değişimi Şekil 8’de verilmiştir. En düşük değerler 
sırası ile %11.06, %9.38 ve %76.9 olarak Aralık ayı 
için, en yüksek değerler sırası ile %12.09, %11.01 
ve %91.1 olarak Ağustos ayı için belirlenmiştir. PV 
modül verimi, esas olarak modülün DC güç çıktı-
sı ve modül üzerine gelen toplam ışınım foksiyo-
nudur (Eşitlik 11). Sözü geçen aylarda PV modül 
DC çıktısı, en düşük Aralık ve en yüksek Ağustos 
ayındadır. 

6. SONUÇ

Bu çalışmada, Edirne iklim şartlarında şebeke-
ye bağlı bir PV sisteminin tasarımı ve analizi 

TRNSYS bileşenleri kullanılarak yapılmıştır. PV 
dizilerinin eğim açıları değiştirilerek üretilen ener-
ji ve yıllık PV tasarrufu hesaplanmıştır. Edirne ik-
lim koşullarında, yıllık PV tasarrufunun en yüksek 
değeri 50° eğim açısında hesaplanmıştır. Belirtilen 
PV eğim açısı değeri ile sistemin analiz sonuçları 
verilmiştir. 

PV sisteminden sağlanan yılık tasarruf Csav= 
73869.78 TL değerindedir. Belirlenen değer, hem 
enerji tasarrufu hem de sürdürülebilir kazanç açı-
sından önemlidir.

TEŞEKKÜR 

Yazar “Güneş enerjisinden elektrik üretimi” isimli 
TÜBAP projesinde, TRNSYS programının lisanlı 
olarak alınmasını sağlayan Trakya Üniversitesi’ne 
teşekkürlerini sunar.

Şekil 8. Verimin aylara bağlı değişimi
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Simgeler ve Kısaltmalar

A alan (m2)
Csav yıllık tasarruf (TL)
CAl şebekeden alınan elektriğin fiyatı (TL/kWh)
Csat şebekeye aktarılan elektriğin fiyatı (TL/kWh)
E Enerji (kWh)
η verim (%)
F

1', F2' İndirgenmiş parlaklık katsayıları
GT PV modülüne gelen toplam güneş ışınımı (W/m2)
GbT PV modülüne gelen direkt güneş ışınımı (W/m2)
GdT PV modülüne gelen difüz güneş ışınımı (W/m2)
GgT PV modülüne gelen yansıyan güneş ışınımı (W/m2)
T Sıcaklık (K)
τα güneş hücresinin güneş ışınımını yutma-

geçirme çarpımı (-)
UL modül toplam ısı kayıp katsayısı ( kJ/h-m²-K )

İndisler

A çevre
AC Alternatif akım
AK,G şebekeye aktarılan
AL,G şebekeden alınan
c modül
DC doğru akım
el elektrik
in inverter
loss kayıp
rad ışınım
sis sistem

KAYNAKLAR

[1] Sreenath, S., Sudhakar, K., Yusop A.F., Solo-
min, E., Kirpichnikova, I.M., “Solar PV Energy 
System in Malaysian Airport: Glare Analysis, 
General Design and Performance Assess-
ment”, Energy Reports, 6, 698-712,2020.

[2] Chel, A., Tiwari, G.N., Chandra, A., “Simpli-
fied Method of Sizing and Life Cycle Cost As-
sessment of Building Integrated Photovoltaic 
System”, Energy and Buildings, 41, 1172-1180, 
2009.

[3] Bernal-Agustı́ n, JL., Dufo-Lo´pez, R., “Eco-
nomical and Environmental Analysis of Grid 
Connected Photovoltaic Systems in Spain”, 
Renewable Energy 31, 1107–1128, 2006.

[4] Mondol, J.D., Yohanis, Y.G., Norton, B., “Op-
timising the Economic Viability of Grid-Con-
nected Photovoltaic Systems”, Applied Ener-
gy, 86, 985–999, 2009.

[5] Mondol, J.D., Yohanis, Y.G., Smyth, M., Nor-
ton, B., “Long-Term Validated Simulation of 
a Building Integrated Photovoltaic System”, 
Solar Energy, 78, 163–176, 2005.

[6] Fidan, A, Kılıç, A.M., “Design and Perfor-
mance Evaluation Based on Economics and 
Environmental Impact of a PV-Wind-Diesel 
and Battery Standalone Power System for Var-
ious Climates in Turkey”, Renewable Energy, 
157, 424-443, 2020.

[7] Sepúlveda-Mora, S.B., Hegedus, S., “Making 
the Case for Time-Of-Use Electric Rates to 
Boost the Value of Battery Storage in Com-
mercial Buildings With Grid Connected PV 
Systems”, Energy, 218, 119447, 2021. 

[8] Salvadora, M., Grieu, S., “Methodology for the 
Design of Energy Production and Storage Sys-
tems in Buildings: Minimization of the Ener-
gy Impact on the Electricity Grid”, Energy and 
Buildings, 47, 659–673, 2012.

[9] Mondol, J.D., Yohanis, Y.G., Smyth, M., Nor-
ton, B., “Long Term Performance Analysis 
of a Grid Connected Photovoltaic System in 
Northern Ireland”, Energy Conversion and 
Management, 47, 2925–2947, 2006.

[10] So, J.H., Jung YS, Yu, G.J., Choi, J.Y., Choi, 
J.H., “Performance Results and Analysis of 3 
kW Grid-Connected PV Systems”, Renewable 
Energy 32, 1858–1872, 2007.

[11]  Li, D.H.W., Chow, S.K.H., Lee, E.W.M., “An 
Analysis of a Medium Size Grid-Connected 
Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Sys-
tem Using Measured Data”, Energy and Build-
ings 60, 383–387, 2013.

[12] Kim, J.Y., Jeon, G.Y., Hong, W. H., “The 
Performance and Economical Analysis of 
Grid-Connected Photovoltaic Systems in 
Daegu, Korea”, Applied Energy 86, 265–272, 
2009.

[13] Demoulias, C, “A New Simple Analytical 
Method for Calculating the Optimum Inverter 
Size in Grid-Connected PV Plants”, Electric 
Power Systems Research 80, 1197–1204, 2010.

[14] https://enerji.gov.tr
[15] https://www.gunder.org.tr
[16] TRNSYS 17, Transient System Simulation 

Program, Kullanım Kılavuzu TRNSYS Ver-
sion 17.01.0025, Solar Energy Laboratory, 
website: http://sel.me.wisc.edu/trnsys, Univer-
sity of Wisconsin-Madison, 2012.

[17] Duffie, J.A. ve Beckman, W.A., “Solar En-
gineering of Thermal Processes”, second ed. 
John Wiley& Sons, New York, 1991.

[18] https://www.powerenerji.com.



ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Tesisat Mühendisliği - Sayı 183 - Mart/Nisan 2021 37

Dikdörtgen Bir Kanaldaki Farklı Desenli Yüzey 
Geometrilerinin Isı Transferine Olan Etkilerinin 
İncelenmesi

ÖZ

Çarpan jet tekniği, ısıl cihazlardaki ısı transferini artırmak için yüksek performans-
lı bir soğutma teknolojisidir. Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli kanallardaki çatı ve 
ters yamuk şeklinde iki farklı desene sahip bakır plakalı yüzeylerin farklı jet giriş 
genişliklerinde tek bir hava jeti akışı ile soğutulması sayısal olarak incelenmiştir. 
Sayısal hesaplamalar, zamandan bağımsız ve üç boyutlu olarak enerji ve Navier-
Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modelli Ansys-Fluent bilgisayar programı kul-
lanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Kanalların üst ve alt yüzeyleri adyabatik olup 
desenli yüzeylere sabit ısı akısı uygulanmıştır. Çalışma için belirlenen Re sayısı 
aralığı 5000-11000 iken jet-plaka arası uzaklık (H/Dh) 3 ve 6’dır. Jet giriş geniş-
likleri ise 0,5 Dh ve Dh’dır. Çalışmanın sonuçları literatürde bulunan çalışmanın 
sayısal ve deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyumlu oldukları 
görülmüştür. Sonuçlar, her bir desenli yüzey için ortalama Nu sayısı ve yüzey sı-
caklığının değişimi olarak sunulmuştur. Farklı jet giriş genişlikleri ve H/Dh oranla-
rında kanal boyunca jet akışın akım çizgisi ve sıcaklık konturu dağılımları desenli 
yüzeyler için değerlendirilmiştir. 0,5 Dh jet genişliğinde, H/Dh=6 iken Re=5000 
için ortalama Nu sayısı değerinin çatı desenli yüzeyde ters yamuk desenli yüzeyden 
%25,92 daha fazla olduğu belirlenmiştir.
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Jet Giriş Genişliği, Çarpan Hava Jeti, Desenli Yüzey, Isı Transferi.
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ABSTRACT

The impinging jet technique is a high performance cooling technology to increase heat 
transfer in thermal devices. In this study, the cooling of the copper plate surfaces hav-
ing two different patterns with roof and reverse trapezoid shapes at different jet inlet 
widths with a single air jet flow has been numerically investigated in rectangular ducts. 
Numerical calculations have been carried out by solving the energy and Navier-Stokes 
equations in three dimensions, steady, using the Ansys-Fluent computer program with 
k-ε turbulence model. The upper and lower surfaces of the channels are adiabatic and 
constant heat flux has been applied to the patterned surfaces. While the Re number 
range determined for the study is 5000-11000, the distance between jet and plate (H/
Dh) is 3 and 6. Jet entrance widths are 0,5 Dh and Dh. The results of the study have been 
compared with the numerical and experimental results of the study in the literature 
and it has been found that they are compatible with each other. The results have been 
presented as the average Nu number and variation of surface temperature for each 
patterned surface. The streamline and temperature contour distributions of the jet flow 
along the channel have been evaluated for patterned surfaces at different jet entrance 
widths and H/Dh ratios. At 0,5 Dh jet width, H/Dh=6, it has been determined that the 
average Nu number value for Re=5000 has 25,92% more on the roof patterned surface 
than the reverse trapezoid patterned surface.
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1. GİRİŞ 

Çarpan jet, verilen bir düzenlemenin püskürtücü-
sünden hedef yüzeye akışkanın jet akışını içerir. 
Çarpan jetin ısı transferi, genellikle geleneksel 
yöntemlerle elde edilenden daha fazladır.  Katı yü-
zeyi ısıtmak veya soğutmak için kullanılan yaygın 
bir yöntemdir [1]. Çarpan jet, metallerin tavlanma-
sı, gaz türbini kanatlarının soğutulması, öğütme 
işlemlerinde soğutma [2] ve fotovoltaik hücrelerin 
soğutulması gibi çok çeşitli endüstriyel uygula-
malarda kullanılmaktadır [3]. Jet soğutma, günü-
müzde aynı zamanda yüksek güçlü elektronik ve 
fotonik ısıl sistemler için uygulanabilir bir yöntem 
haline gelmiştir. Isı üretim oranı yüksek olan elekt-
ronik elemanlar, sürekli olarak teknolojik değişime 
uğradığı, boyutsal olarak küçüldüğü ve geliştiği 
için tek başına hava soğutması kullanılmasının ge-
rekli ve yeterli performansı sağlayamayacağı belir-
lenmiştir. Çarpan jet ile soğutma sayesinde yüksek 
ısı akısına sahip bu cihazlardan büyük miktarlarda 
ısının uzaklaştırılması mümkün hale gelmektedir 
[4]-[5]. Çarpan jet akışıyla ilgili yapılan önceki ça-
lışmalardan birinde, Carlomagno ve Ianiro [6] Re 
sayısının ve jet-plaka arası uzaklığının, ısı trans-
feri ve çarpan jetin akış yapısı üzerindeki etkisinin 
detaylı bir incelemesini gerçekleştirmişlerdir. Bu 
amaçla, hem ısıl hem de parçacık görüntülemeli 
hız ölçüm tekniğini (PIV) kullanmışlardır. Ayrı-
ca, PIV sonuçlarının ileri hesaplama yöntemleriyle 
de karşılaştırmasını yapmışlardır. Argus ve ark. 
[7] tek bir hava jeti akışını kullanarak kanaldaki 
ısıtılmış blok dizilerinin soğutulmasında laminer 
jet akışı ve ısı transferi özeliklerini sayısal olarak 
araştırmışlardır. Sayısal hesaplamalarda değiş-
ken parametreler olarak, farklı jet Re sayısı, kanal 
yüksekliği, jet delik genişliği, çarpılan plakalar 
arası uzaklık, plaka yüksekliği ve plaka ısıl ilet-
kenlik katsayısını kullanmışlardır. Genel olarak, 
blokların etkili bir şekilde soğutulmasının kanal 
yüksekliğinin azalmasına ve Re sayısının artışına 
bağlı olduğunu bulmuşlardır. Popovac ve Hanjalic 
[8] tek bir çarpan jet akışı ile ısıtılmış kübik pla-
kanın soğutulmasını araştırmışlardır. Çalışmada 
ayrıca, merkezi noktası küp civarında biçimlenen 
akış yapılarını incelemişler ve küpün soğutulması 
ile akış yapıları arasında yakın bir ilişki olduğu-
nu bulmuşlardır. Yang ve Hwang [9] yarı silindirik 
bir dış bükey yüzey üzerine çarpan türbülanslı bir 
jetin akış karakteristiklerini sayısal olarak ince-
lemişlerdir. Re sayısı arttığında dış bükey yüzey 

üzerindeki hız değişiminin ve türbülans kinetik 
enerjinin arttığını belirlemişlerdir. Karabulut ve 
Alnak [10] sur ve dikdörtgen şeklinde olmak üzere 
iki farklı desene sahip sabit ısı akılı bakır plakalı 
yüzeylerin tek bir hava jeti akışı ile soğutulmasının 
sayısal araştırmasını yapmışlardır. Değişken para-
metreler olarak jet-plaka arası uzaklığı ve Re sayı-
sını kullanmışlardır. Çalışmalarında, Re=4000 ve 
jet-plaka arası uzaklık değeri 4 için sur desenli yü-
zeylere göre dikdörtgen desenli yüzeylerde %31.45 
daha yüksek ortalama Nu sayısı değeri elde etmiş-
lerdir. Bir diğer çalışmada, Karabulut [11] bir tarafı 
açık üç tarafı kapalı dikdörtgen kanallar içerisinde 
ısıtılmış beşer adet ters ve düz daire şeklindeki de-
senli yüzeylerin hava jeti ile soğutulmasını sayısal 
olarak incelemiştir. Desenli yüzeylerin soğutma 
performansları üzerinde desen şeklinin ve jet-
plaka arası mesafenin Re sayısına göre daha büyük 
bir öneme sahip olduğunu belirlemiştir. Mushatat 
[12] çarpan jetlerin ısı transferi ve türbülanslı akış 
özeliklerini sayısal olarak değerlendirmiş ve jetler 
arası mesafe ve jet Re sayısının yeniden dolaşım 
bölgelerini, yerel Nu sayısı ve türbülans kinetik 
enerjiyi önemli ölçüde etkilendiğini belirlemiştir. 
Tepe [13] yarı dairesel bir iç bükey yüzey üzerinde 
kademeli dizi halinde çarpan jet soğutmasını sa-
yısal olarak incelemiştir. Sayısal hesaplamalarını 
farklı Re sayıları, jet-plaka arası uzaklıkları ve jet 
lülesi ve plaka arasındaki mesafeyi değerlendirerek 
yapmıştır. Sonuçlarında, ortalama ve noktasal Nu 
sayılarının jet lülesi ve plaka arasındaki mesafenin 
azalmasıyla arttığını belirlemiştir. Belarbi ve ark. 
[14] ise kişisel bilgisayar işlemcisinin soğutma per-
formansını iyileştirmek amacıyla hava jeti çarp-
malı kesiti dikdörtgen olan mini kanallı soğutucu 
bloğun ısıl ve aerodinamik performanslarının de-
neysel araştırmasını yapmışlardır. Değişken para-
metreler olarak, hız profili, ısıl direnç ve sıcaklık 
üzerinde jet çarpma mesafesinin etkisini çalışmış-
lardır. Ayrıca, ısıl performans üzerinde mikroiş-
lemcinin (ısı kaynağının) konumunun etkisini in-
celemişlerdir. Sonuçlar, “jet yüksekliği/çap” oranı 
olan Y/D=0.606’nın en iyi soğutma performansını 
sergilediğini ve ısı kaynağının (merkezi işlemci 
ünitesi) orjinal konumundan uzunlamasına 10 mm 
uzağa yer değiştirmesinin soğutma performansını 
artırdığını göstermiştir. Leena ve ark. [15] sabit bir 
düz bakır plaka üzerine çoklu hava jeti çarpması-
nın ısı transferi karakteristiklerini çalışmak ama-
cıyla deneysel ve sayısal araştırmalar yapmışlardır. 
Sayısal çalışma için sonlu hacim esaslı bir yazılım 
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programı olan Ansys-Fluent yazılımı kullanırken, 
deneysel araştırma için bir sistem tasarlamışlardır. 
Simüle edilmiş bir çipin ısı transfer yüzeyi olarak 
tabandan ısıtılan bir bakır plaka kullanılmış olup, 
jetler hat içi bir düzende düzenlenmiş üç keskin 
kenarlı dairesel delik tarafından üretilmiştir. Isı 
transferi karakteristikleri üzerinde Re sayısının 
(4000-8000) ve jetler arası uzaklığın etkisi sayısal 
olarak incelenmiştir. En iyi soğutma performan-
sını, Re sayısının 5000 olduğu durum için elde 
etmişlerdir. Aynı zamanda, sayısal çalışmalardan 
elde edilen sonuçları, deneysel çalışmalardan elde 
edilen sonuçlarla doğrulanmışlardır. Bununla bir-
likte, soğutma ortamı olarak hava için geçerli olan 
Re sayısına bağlı Nu sayısı için bir bağıntı öner-
mişlerdir.

Sunulan çalışmada elektroniğin en küçük birimi 
olup, bilgisayarlarda da kullanılan mikroçiplerden 
olan ısı transferini artırmak amacıyla bir tarafı 
açık, üç tarafı kapalı kesiti dikdörtgen olan ka-
nallar içerisindeki çatı ve ters yamuk şeklinde iki 
farklı desene sahip bakır plakalı yüzeylerin farklı 
jet genişliklerinde tek bir hava jeti akışı ile soğu-
tulmasının sayısal araştırması yapılmıştır. Sayısal 
inceleme, zamandan bağımsız, üç boyutlu olarak 
enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbü-
lans modelli Ansys-Fluent bilgisayar programının 
kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Ça-
lışmada, literatürde var olan çalışmalar da dikkate 
alınarak 50x200 mm boyutlarında ve kanal yük-
seklik etkisini de incelemek için farklı yükseklik-
lere sahip dikdörtgen şeklindeki kanallar kullanı-
lırken, çarpan jet akışkanı olarak ise kanala giriş 
sıcaklığı 300 K olan hava kullanılmıştır. 0.5Dh ve 
Dh olmak üzere jet akış giriş uzunluğu, jet-desenli 
plakalar arası uzaklıklar (H/Dh), çatı ve ters ya-
muk olmak üzere desenlerin geometrik şekilleri ve 
jet akışkanı olan havanın kanala giriş hızları (Re 
sayısı) değişken parametreler olarak dikkate alın-
mıştır. Tüm incelemelerde, desenli yüzeylere sabit 
1000 W/m2’lik bir ısı akısı uygulanmıştır. İncele-
nen jet Re sayısı aralığı 5000-11000 iken jet-plaka 
arası uzaklığı ise 3Dh ve 6Dh’dır. Sunulan çalış-
manın sayısal sonuçları, literatürde bulunan çalış-
manın deneysel ve sayısal sonuçlarıyla karşılaştı-
rılmış ve sonuçların birbirleriyle uyum içerisinde 
oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, çatı ve 
ters yamuk olmak üzere her bir desenli yüzey için 
ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık değişimleri 
olarak sunulmuş ve birbirleriyle karşılaştırılarak 

analizi yapılmıştır. Farklı jet giriş genişlikleri, H/
Dh oranları ve Re sayıları için kanal boyunca jet 
akışın sıcaklık ve akım çizgisi konturu dağılımları 
çatı ve ters yamuk desenli yüzeyler için değerlen-
dirilmiştir. 

2. SAYISAL YÖNTEM

Çalışmada, üç boyutlu, zamandan bağımsız olarak 
farklı geometrik şekilli desenli yüzeyler üzerinde-
ki jet akışın zorlanmış taşınım ısı transferinin sa-
yısal olarak çözümü için Ansys-Fluent programın-
dan yararlanılmıştır.

Süreklilik ve momentum denklemleri için hesapla-
manın durdurulacağı yakınsaklık ölçeği 10-6 iken, 
bu değer enerji denklemi için 10-7’dir. Simülasyon-
larda dörtyüzlü (tetrahedral) ağ yapısı kullanılmış-
tır.

Isı transferi simülasyonlarında türbülansın doğru 
modellenmesi esastır. Türbülanslı akışların doğru-
dan sayısal simülasyonu çok zordur ve zaman alı-
cıdır. Sayısal modellemelerde kullanılan çeşitli tür-
bülans modelleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
türbülans modelleri arasında ekonomikliği ve pek 
çok akış olayında kabul edilebilir doğrulukla sonuç 
vermesi açısından yarı ampirik bir model olan k-ε 
türbülans modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çarpan jetlerle ilgili olarak yapılan çalışmaların 
birinde, Wang ve Mujumdar [16] türbülanslı jetler 
için düşük Re sayılı birkaç k-ε türbülans modelini 
test etmişlerdir. Modellerin, Nu sayısı dağılımının 
genel şeklini belirleyebildiğini ve büyük jet-plaka 
arası uzaklıklar için durma noktasında modellerin 
daha iyi uygulandığını saptamışlardır. Çalışmala-
rında, standart yüksek Re sayılı modellerle kıyas-
landığında, k-ε türbülans modelinin çarpan jetlerin 
ısı transferi özeliklerini belirlemede iyi bir perfor-
mans sergilediğini belirlemişlerdir. Ayrıca, çalış-
mada diğer türbülans modelleriyle karşılaştırıldı-
ğında kinetik enerji üretimini azaltmaya ve durma 
bölgesinde olması gereken sonuca yaklaşıldığın-
dan k-ε türbülans modelinin uygun olduğunu belir-
lemişlerdir. Buna göre, literatürdeki çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar da göz önüne alınarak bu çalış-
mada sayısal hesaplamalarda desenli yüzeyler için 
standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır.

Desenli yüzeylerin olduğu kanal boyunca akış ve 
ısı transferinin çözümüne aşağıda açıklandığı gibi 
gövde kuvvetinin olmadığı kararlı durum koşulla-
rında türbülanslı akış için zaman ortalamalı kütle, 
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momentum ve enerjinin korunumu denklemlerin-
den türetilen kısmi türevli diferansiyel denklemle-
rin çözümü ile ulaşılmıştır [16].

Süreklilik denklemi

                                                                     (1)

Momentum denklemi

   

(2)

Enerji denklemi

 
(3)

Türbülans kinetik enerji denklemi

          
(4)

Türbülans kinetik enerji yutulma terimi

 

(5)

Bu denklemlerde ρ akışkanın yoğunluğunu, k’ tür-
bülanslı akışın kinetik enerjisini, ui, x, y ve z eksen-
leri doğrultusundaki hız bileşenlerini, μ akışkanın 
viskozitesini, σk türbülanslı kinetik enerji Prandtl 
sayısını (σk=1) göstermektedir. Türbülanslı kinetik 
enerji üretimi (Gk) ve türbülanslı akışın viskozite-
sini (μt) veren eşitlikler aşağıda verilmiştir [17].

                                                    (6)

                                                          (7)

C1ε, C2ε ve Cμ katsayıları, σε ise türbülans yutulma 
Prandtl sayısını temsil etmektedir ve sırasıyla C1ε 

=1.44, C2ε=1.92, Cμ=0.09 ve ε=1.3 olarak alınmıştır 
[17]. Bu sabitlerin değerleri, birçok türbülanslı akış 
için çok sayıda veri uyumuyla sağlanmıştır. 

Reynolds sayısı (Re) aşağıda verilen denklem ile 
hesaplanmaktadır.

                                                      
(8)

Burada Dh, jet girişinin hidrolik çapıdır.

                                        
(9)

Bu denklemde Ac ve P sırasıyla jet girişinin kesit 
alanı ve çevre uzunluklarıdır. Nusselt sayısı (Nu), 
taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine oranı 
olarak değerlendirilir.

 

                
 (10) 

Burada, h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım kat-
sayısı, n yüzeye dik yöndür ve ortalama ısı taşınım 
katsayısı hm, ve ortalama Nu sayısı (Nuort) aşağıda-
ki gibi hesaplanmaktadır.

Ortalama ısı taşınım katsayısı

                                                     (11) 

Ortalama Nu sayısı 

                                                        (12)
 

Eşitlik (11) ve (12)’de h ve hm sırasıyla noktasal ve 
ortalama ısı taşınım katsayılarıdır.

3. GEOMETRİK MODEL 

Şekil 1’de çalışmada kullanılan desenli yüzeylerin 
bulunduğu kanalların sınır şartları ve boyutlarının 
da olduğu perspektif görünüşleri gösterilmektedir. 
Çalışmada 0,5 Dh ve Dh olmak üzere iki farklı jet 
püskürtücü genişliği kullanılmış olup, hidrolik çap 
Dh değeri 9,9 mm’dir. Kanalın boyu (L) ve genişliği 
(W) ise sırasıyla 200 mm ve 50 mm’dir. Jet püskür-
tücüden çıkan akışkanın giriş hız aralığı 4,42-9,72 
m/s iken jet girişinde uniform hız profili bulunan 
dikdörtgen püskürtücünün boyutları 4,95x50mm 
ve 9,9x50 mm ölçülerindedir. Kanal yükseklikleri 
ise 3 Dh ve 6 Dh’dır. Kanal boyutlarına bağlı olarak 
iki farklı kanal içerisinde yedi adet çatı ve yedi adet 
ters yamuk desenli yüzey bulunmakta iken desen-
ler ardışık olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 
desenlerin genişlik ve yükseklikleri 2 Dh ve Dh’dır.
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Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir:

a. Kanallar için akış alanı üç boyutlu, za-
mandan bağımsız ve türbülanslıdır.

b. Desenli yüzeylerin soğutulması için kul-
lanılan jet akışkanı sıkıştırılamaz özellikli 
havadır.

c. Desenli yüzeye uygulanan sabit ısı akısı 
1000 W/m2’dir.

d. Jet akışkanın ısıl özelikleri sabittir ve ki-
nematik viskozitesi ν= 15,89x10-6 m2/s, 
yoğunluğu ρ= 1.1614 kg/m3, özgül ısısı 
cp= 1,007 kJ/kg K, ısı iletim katsayısı k= 
26,3x10-3 W/m K olarak alınmıştır.

e. Jet akışkanı ve desenli yüzeyler için ısı 
üretimi yoktur.

4. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Kılıç ve ark. [18]’nın deneysel ve sayısal ola-
rak yaptıkları çalışmalarının Nu sayısı sonuçları           
H/Dh= 6 ve Re= 6000 ve 8000 değerleri için bu 
çalışmanın sayısal sonuçları ile karşılaştırılmış ve 
sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. Karşılaştırma 
amacıyla Kılıç ve ark. [18]’nın çalışmalarında kul-
landıkları 200x50 mm boyutlu düz bir bakır plaka 
yüzeyi kullanılmıştır. Re= 6000 için jet çarpma 
bölgesindeki Nu sayısı değeri incelendiğinde Kılıç 
ve ark. [18]’nın deneysel sonucu ile bu çalışmanın 
sayısal sonucu arasındaki sapma %3,99 iken her 
iki çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki sapma 
değerinin %1 olduğu belirlenmiştir. Bununla bir-
likte, Re sayısının 8000 olduğu değer için çarpma 
bölgesinde türbülans yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak Kılıç ve ark. [18]’nın deneysel sonuç-
ları ile bu çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki 

sapma miktarı artarak %9,15 olmaktadır. Aynı 
bölgede, sayısal sonuçlar arasındaki sapma değeri 
ise %1,02’dir. Elde edilen bu sonuçlara göre, bu ça-
lışmanın sayısal sonuçlarının Kılıç ve ark. [18]’nın 
deneysel ve sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılabilir 
ve sayısal çalışmanın makul ve uygun olduğu söy-
lenebilmektedir.

Şekil 2. Sonuçların karşılaştırılması

H/Dh= 3 için desenli yüzeylerin ortalama Nu sa-
yıları üzerinde ağ sayısının etkisini belirlemek 
amacıyla çatı ve ters yamuk desenli yüzeyler için 
yapılan ağ bağımsızlık testleri sırasıyla Tablo 1 ve 
2’de sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre çatı 
ve ters yamuk desenli yüzeylerin bulunduğu kanal 
kesitleri için sırasıyla 937335 ve 1052425 adet ağ 
elemanın yeterli olduğu belirlenmiştir.

Şekil 1. Sınır şartları ve boyutları olan hesaplama hacimlerinin perspektif görünüşleri (a) çatı desenli (b) ters 
yamuk desenli
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Tablo 1. Çatı Desenli Kanalda Nuort İçin Ağ Bağımsızlık Testinin Sonuçları

Ağ sayısı Nuort
Re=5000

Nuort
Re=7000

Nuort
Re=9000

Nuort
Re=11000

547182 8.51 13.18 16.25 19.184
937335 10.24 13.2 16.6 19.78

1354751 10.24 13.22 16.67 19.78

Tablo 2. Ters Yamuk Desenli Kanalda Nuort İçin Ağ Bağımsızlık Testinin Sonuçları

Ağ sayısı Nuort
Re=5000

Nuort
Re=7000

Nuort
Re=9000

Nuort
Re=11000

725401 8.57 11.94 14.78 17.84
1052425 9.02 12.35 15.21 18.2
1624875 9.02 12.34 16.20 18.19

Şekil 3. Hesaplamada kullanılan (a) çatı (b) ters yamuk desenli yüzeylere sahip kanalların ağ yapıları

artış görülmektedir. Bunun yanı sıra, Re sayısının 
artışı jet akışın kanalın en sonundaki desenle olan 
temasını kısıtladığından Nu sayısı değerinde ye-
dinci desen için azalma saptanmıştır. Çatı desenli 
durumda, H/Dh= 6 için H/Dh= 3’e göre daha kararlı 
bir Nu sayısı grafiği elde edilmekle birlikte azalan 
jet etkisi nedeniyle Nu sayısı değerleri azalmakta-
dır. Ters yamuk desenli yüzeylerde jet-plaka arası 
uzaklığın 3 (H/Dh) olduğu durumda desen 7’den 
desen 2’ye doğru Nu sayısında sıralı bir azalış göz-
lemlenirken, jet-plaka arası uzaklık 6 değerine çı-
karıldığında kanal içerisindeki akış yapısına bağlı 
olarak Nu sayısı değerleri azalarak yaklaşık 5 civa-
rında değerler almaktadır. Jet-plaka arası uzaklığın 
6 olduğu durumda Re= 5000 için ortalama Nu sa-
yısı değeri, çatı desenli yüzeyde ters yamuk desen-
li yüzeye göre %25,92 daha fazladır. Bununla bir-
likte, çatı desenli yüzeyler için ters yamuk desenli 
yüzeylere göre Re sayısının artışıyla daha yüksek 
Nu sayısı değerleri elde edildiği Şekil 4A ve B’den 
görülebilmektedir. Bu duruma artan Re sayısıyla 
akışın çatı desenli yüzeylerde daha iyi bir şekilde 
desen içine yönlenebilmesi olanak sağlamaktadır.

Çatı ve ters yamuk desenli yüzeylere sahip kanal-
ların ağ yapıları, desenlerin ağ şekillerini de kolay-
lıkla görebilmek için Şekil 3(a) ve (b)’de yakınlaş-
tırılarak gösterilmiştir.

Şekil 4A ve B’de sırasıyla çatı ve ters yamuk de-
senli yüzeylerde 0,5 Dh (a) jet genişliğinde, 3 ve 6 
jet-plaka arası yüksekliklerinde (H/Dh) farklı Re 
sayıları için (5000, 7000, 9000, 11000) yüzey bo-
yunca ortalama Nu sayısının değişimleri verilmek-
tedir. Her iki desen için kanallarda eşit ölçülerde 
yedişer adet desen geometrisi bulunmaktadır. De-
sen şekilleri için jet akışın ilk çarptığı yüzey olan 
birinci desenlerde en yüksek Nu sayısı değerlerine 
ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, jet akış, desen 
geometrileri nedeniyle birinci desene çarptıktan 
sonra kanaldaki son desen olan yedinci desene 
doğru yönlenmektedir. Böylece, henüz tam olarak 
ısınmamış akışkan nedeniyle ısı transferi diğer de-
senlere göre fazla olduğundan Nu sayısı da fazla 
olmaktadır. Ayrıca, özellikle çatı desenli yüzeyde 
(a) H/Dh= 3 jet-plaka arası yüksekliğinde Re sayısı 
arttıkça jet akış ikinci desen aralığına doğru yön-
lendiğinden bu desen için Nu sayısında daha fazla 
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Dh jet genişliği (a) için jet-plaka arası uzaklığın 3 
ve 6 olduğu durumlarda çatı ve ters yamuk desenli 
yüzeylere ait Re sayısına bağlı ortalama Nu sayısı 
değişimleri sırasıyla Şekil 5A ve B’de gösterilmek-
tedir. Çatı desen yüzeyli kanalda (H/Dh= 3), jet ge-
nişliğinin artışına bağlı olarak artan akışkan debisi 
akışkanın kanal sonundaki yedinci desene doğru 
yönlenmesine sebep olarak bu desen için kanalda-
ki Nu sayısının en yüksek olmasını sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, Re sayısındaki artışa bağlı olarak 
akışın kanal içindeki yönlenişinin değişimine göre 
Re= 7000 için birinci desende Nu sayısı azalma 
gösterirken daha sonra Re sayısının 9000 ve 11000 
olduğu değerlerde artışa geçmektedir. En düşük Nu 
sayısına da jet akış temasının en az olduğu ikinci 
desende ulaşılmaktadır. H/Dh, 6 değerine çıkarıl-
dığında azalan jet etkisi akışın desen yüzeylerine 
daha iyi temas etmesini sağlarken, özellikle birinci 
desende Nu sayısındaki artış yönlü iyileşme daha 
iyi görülebilmektedir. Aynı zamanda, böylece Nu 
sayısının yedinci desenden daha fazla olması sağ-

lanmıştır. Bununla birlikte, en düşük Nu sayısına 
altıncı desende ulaşılmıştır. Şekil 5B’de gösterilen 
yamuk desenli yüzeylerin Nu sayıları incelendi-
ğinde desen şeklinden ötürü en yüksek Nu sayısı 
birinci desende elde edilirken, yedinci desenden 
ikinci desene doğru sırayla bir azalış sergilemekte-
dir. Jet plaka arası mesafe arttığında (H/Dh= 6) ise 
jetin birinci desen üzerindeki etkisi azalırken, ikin-
ci desende artmıştır. Bu nedenle, ikinci desenin Nu 
sayısında artış elde edilmiştir. Bununla birlikte, jet 
genişliğinin artışıyla ters yamuk desenli yüzeyler-
deki Nu sayısı artışı, çatı desenli yüzeye göre iyi-
leşme sergileyerek artış değerleri arasındaki fark 
azalmıştır. H/Dh= 3 için Re sayısının 7000’den 
9000’e artışı çatı desenli yüzeyde ortalama Nu sa-
yısında %22,57 artış sağlarken, ters yamuk desenli 
yüzeyde bu artış değeri %22,45’dir.  Ayrıca, Re= 
11000 değerinde H/Dh= 3 için tüm yüzeylerin or-
talama Nu sayısı değerleri çatı desenli yüzeylerde 
ters desenli yüzeylerden %12,81 daha fazladır.  

Şekil 4. a= 0,5 Dh jet genişliği için Nu sayısı değişimi A-çatı B-ters yamuk desenli yüzey (a) H/Dh=3 (b) H/Dh=6
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Şekil 5. a=Dh jet genişliği için Nu sayısı değişimi A-çatı B-ters yamuk desenli yüzey (a) H/Dh=3 (b) H/Dh=6

Şekil 6. a=0,5 Dh jet genişliği için ortalama yüzey sıcaklığı değişimi A-çatı B-ters yamuk desenli yüzey (a) H/
Dh=3 (b) H/Dh=6
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Şekil 6A ve B’de sırasıyla çatı ve ters yamuk desen-
li yüzeylere ait her bir desen için ortalama yüzey 
sıcaklıkları değişimi (a) H/Dh=3 ve (b) H/Dh=6 jet-
plaka arası yüksekliklerinde ve a= 0,5 Dh jet giriş 
genişliğinde farklı Re sayıları için verilmektedir. 
Çatı desenli kanalda (a) H/Dh= 3 için kanal içeri-
sinde oluşan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle 
desenler etrafında akış yapısında dalgalanmalar 
meydana gelmektedir. Bu durumda jet akışın de-
senler üzerindeki etkisi her desen için farklılık 
göstermektedir. Buna bağlı olarak Şekil 6A (a)’dan 
da görülebildiği gibi sıcaklıklar Re sayısına bağlı 
olarak değişmektedir. Bununla birlikte, en düşük 
ortalama yüzey sıcaklığı değerlerine her iki desen 
için de jetin ilk çarptığı yüzey olan birinci desen-
de ulaşılmaktadır. Çatı desenli yüzeyde jet-plaka 
arası yüksekliğin 6 değerine çıkarılması, jetin yü-
zeyler üzerindeki etkisini azalttığından desen yü-
zeylerinin ortalama sıcaklık değerlerinde artışlar 
gözlemlenmektedir. Yalnızca, desen 7’de jet-plaka 
arası uzaklığın artışı akışın yüzeyle olan temasını 
iyileştirerek sıcaklık değerinin azalmasına olanak 
sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Re sayısının artışı ısı 
transferini artırdığından yüzey sıcaklığı değerleri 
azalmaktadır. Şekil 6B’de ters yamuk desenli yü-
zeyler için olan ortalama yüzey sıcaklığı değerleri 
incelendiğinde, çatı desenli yüzeylere göre daha az 
olan Nu sayısı değerlerine bağlı olarak yüzey sı-
caklık değerlerinin daha yüksek olduğu görülebil-
mektedir. Bununla birlikte, çatı desenli yüzeyden 
farklı olarak H/Dh değeri 6’ya çıkarıldığında jet 
etkisinin azalmasına rağmen jetin ters yamuk de-
senli yüzey arasına daha iyi nüfuz etmesine bağlı 
olarak Desen 2 için yüzey sıcaklığında azalma elde 
edilmiştir. Re= 5000 için ortalama yüzey sıcaklı-
ğındaki bu azalma miktarı yaklaşık 20 K’dir. Ayrı-
ca, Re= 7000 ve H/Dh= 3 için çatı desenli yüzeyle-
rin ortalama yüzey sıcaklığı değerleri, ters yamuk 
desenli yüzeylerden  %5,1 daha düşüktür.

Dh jet genişliğinde, jet-plaka arası uzaklıkların (a) 
3 ve (b) 6 olduğu durumlarda Re sayısının deği-
şimine bağlı olarak sırasıyla A-çatı ve B-ters ya-
muk desenli yüzeylere ait ortalama yüzey sıcaklığı 
değişimleri Şekil 7’de sunulmaktadır. Nu sayısı 
değişimlerine bağlı olarak H/Dh=3 için çatı desen-
li yüzeyde Nu sayısının en az olduğu Desen 2’de 
en yüksek yüzey sıcaklık değerleri elde edilirken, 
Desen 7 için en düşük yüzey sıcaklık değerlerine 
ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, jet-plaka arası 
mesafenin 6’ya çıkarılması jet etkisinin azalması-
na sebebiyet vererek, genel olarak yüzey sıcaklık-

larının artmasını sağlamıştır. Ters yamuk desenli 
yüzeylere ait sıcaklık değişimi grafikleri incelen-
diğinde (Şekil 7B), desen şekline bağlı olarak ka-
nal içerisindeki akış yapısı değişmekle birlikte çatı 
desenli yüzeylere göre (Şekil 7A) daha yüksek sı-
caklıklar elde edilmektedir. Bu durum da yüzeyler 
için bu desen tipinde ısı transferinin kötüleştiğini 
kanıtlamaktadır. Jet-plaka arası uzaklığın artma-
sı özellikle desen 7 için yüzey sıcaklığında artış 
etkisi sağlarken, diğer desenler için jetin desen 
aralarına olan temasını artırarak yüzey sıcaklık 
değerlerinde H/Dh= 3’e göre azalmalar elde edil-
mesini sağlamaktadır. Ters yamuk desenli yüzey 
için Re=9000’de H/Dh değeri 3’den 6’ya çıkarıl-
dığında Desen 6’nın ortalama yüzey sıcaklığında 
yaklaşık 2,5 K’lik bir azalış elde edilmektedir. Jet 
plaka arası uzaklık artışının, yüzeyler üzerinde jet 
etkisini dolayısıyla ısı transferini azaltarak yüzey 
sıcaklık değerlerini artırmaması aksine azaltması 
jetin giriş genişliğinin artması (a=Dh) nedeniyle ar-
tan akışkan debisinden ve desenler arasına daha iyi 
nüfuz etmesinden kaynaklanmaktadır.

H/Dh=3, 6 ve Re= 5000 için 0,5 Dh jet genişliğin-
deki kanallarda Şekil 8A ve B’de sırasıyla çatı ve 
ters yamuk desenli yüzeylere ait (a) akım çizgisi, 
(b) sıcaklık konturu dağılımları gösterilmektedir. 
Çatı desenli yüzey için Şekil 8A(a) ve (b)’de görül-
düğü gibi kanalın sol alt tarafında oluşan yeniden 
dolaşım bölgesi jet akışkanı birinci desene doğru 
yönlendirmektedir. Bununla birlikte, birinci çatı 
desenli yüzeye çarpan jet akışkan yön değiştirerek 
yedinci desene doğru yönlendiğinden, ikinci de-
senden başlamak üzere aradaki desenlerde oluşan 
yeniden dolaşım bölgeleri sonucu bu desenlerde 
akışkan hareketliliği azalmaktadır. Bu nedenle sı-
caklık konturu dağılımından da görülebildiği gibi 
bu kısımlarda sıcaklık artışları meydana gelmek-
tedir. Bunun yanı sıra, Şekil 8B’deki ters yamuk 
desenli yüzeyler civarında oluşan yeniden dolaşım 
bölgeleri nedeniyle yüzey sıcaklık artışı çatı de-
senli yüzeye göre daha fazladır. H/Dh değeri 6’ya 
çıkarıldığında ise her iki desenli yüzey için de 
kanallardaki küçük yeniden dolaşım bölgeleri bir 
araya gelip birbirinden bağımsız iki yeni dolaşım 
bölgesi oluştururken, desenli yüzeylerdeki yeniden 
dolaşım bölgelerinin daha belirgin hale geldikleri 
görülmektedir. Bu durum, desenler üzerindeki jet 
etkisinin azalarak desenler etrafındaki sıcaklığın 
artmasına ve dolayısıyla soğumanın azalmasına 
sebep olmaktadır.
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Şekil 7. a= Dh jet genişliği için ortalama yüzey sıcaklığı değişimi A-çatı B-ters yamuk desenli yüzey (a) H/Dh=3 
(b) H/Dh=6

Şekil 8. a= 0,5 Dh jet genişliği ve Re=5000 için A-çatı B-ters yamuk desenli yüzeylerde (a) akım çizgisi (b) sıcaklık 
konturu dağılımı
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Dh jet genişliğine sahip kanallarda Re=5000 için 
farklı H/Dh’larda Şekil 9A ve B’de sırasıyla çatı ve 
ters yamuk desenli yüzeylere ait (a) akım çizgisi (b) 
sıcaklık konturu dağılımları sunulmaktadır. Artan 
jet genişliğine bağlı olarak her iki desenli yüzey ve 
H/Dh mesafeleri için jetin desenler üzerindeki et-
kisi artmaktadır. Böylece, oluşan yeniden dolaşım 
bölgelerinin kanallardaki akışkan hareketliliğine 
olan etkisi azalarak desen yüzeylerinden olan ısı 
transferi artmaktadır. Sıcaklık konturu dağılımları 
incelendiğinde 0,5 Dh jet genişliğine göre desenli 
yüzeylerin sıcaklıklarının azalarak yüzeylerin so-
ğumalarında iyileşme elde edildiği görülmektedir.

5. GENEL SONUÇLAR

Bu çalışmada, iki farklı genişlikte bir tane jet akışı 
kullanılarak dikdörtgen kesitli kanallar içerisinde 
bulunan sabit ısı akısıyla ısıtılan çatı ve ters yamuk 
desenli olmak üzere iki farklı şekilden oluşan ba-
kır plakalı yüzeylerdeki ısı transferi ve kanallar 
içerisindeki akış özellikleri sayısal olarak incelen-
miştir. Buna göre, çalışmadan elde edilen sonuçlar 
aşağıda özetlenmiştir:

• Genel olarak, her iki desen şekli için de Re 
sayısının artışıyla Nu sayısı artmakla birlikte 
özellikle desen aralarında oluşan yeniden do-

laşım bölgelerine bağlı olarak Nu sayısı değer-
lerinin dalgalandığı grafiklerden de görülebil-
mektedir.

• 0,5 Dh jet genişliğinde en yüksek Nu sayısı-
na her iki desenli yüzey için birinci desende 
ulaşılırken, jet genişliği Dh’a çıkarıldığında 
kanalda oluşan yeniden dolaşım bölgelerinin 
jet akışı yönlendirmesine bağlı olarak Nu sa-
yısı çatı desenli yüzeyde H/Dh=3 için yedinci 
desende en yüksek iken, ters yamuk desenli 
yüzeyde H/Dh=6 için en yüksek değerine ulaş-
maktadır. 

• 0,5 Dh jet genişliğinde ve H/Dh=6 olduğu du-
rumda Re=5000 için ortalama Nu sayısı de-
ğeri, çatı desenli yüzeyde ters yamuk desenli 
yüzeye göre %25,92 daha fazladır. Bununla 
birlikte, çatı desenli yüzeyler için ters yamuk 
desenli yüzeylere göre Re sayısının artışıyla 
daha yüksek Nu sayısı değerleri elde edilmek-
tedir.

• Dh jet genişliği ve H/Dh=3 için Re sayısının 
7000’den 9000’e artışı çatı desenli yüzeyde 
ortalama Nu sayısında %22,57 artış sağlarken, 
ters yamuk desenli yüzeyde bu artış değeri 
%22,45 olmaktadır.  Ayrıca, Re=11000 değe-
rinde H/Dh=3 için tüm yüzeylerin ortalama Nu 
sayısı değerleri çatı desenli yüzeylerde ters de-
senli yüzeylerden %12,81 daha fazladır. 

Şekil 9. a=Dh jet genişliği ve Re=5000 için A-çatı B-ters yamuk desenli yüzeylerde (a) akım çizgisi (b) sıcaklık 
konturu dağılımı
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• 0,5 Dh jet genişliği için Re=7000 ve H/Dh=3 
durumunda çatı desenli yüzeylerin ortalama 
yüzey sıcaklığı değerleri, ters yamuk desenli 
yüzeylerden  %5,1 daha düşüktür. Bununla 
birlikte, Dh jet genişliğinde ters yamuk desenli 
yüzey için Re=9000’de H/Dh değeri 3’den 6’ya 
çıkarıldığında Desen 6’nın ortalama yüzey 
sıcaklığında yaklaşık 2,5 K’lik bir azalış elde 
edilmektedir. Jet plaka arası uzaklık artışının 
yüzeyler üzerinde jet etkisini dolayısıyla ısı 
transferini azaltarak yüzey sıcaklık değerle-
rini artırmaması, aksine azaltması jetin giriş 
genişliğinin artması (a=Dh) nedeniyle artan 
akışkan debisinden ve desenler arasına daha 
iyi nüfuz etmesinden kaynaklanmaktadır.

• Ayrıca, 0,5 Dh jet genişliğinde, H/Dh oranın 
artışı desenler üzerindeki jet etkisini azaltarak 
desenler etrafındaki sıcaklığın artmasına ve 
dolayısıyla soğumanın azalmasına sebep ol-
maktadır. Dh jet genişliğinde ise her iki desenli 
yüzey ve H/Dh mesafeleri için jetin desenler 
üzerindeki etkisi artmaktadır. Böylece, olu-
şan yeniden dolaşım bölgelerinin kanallardaki 
akışkan hareketliliğine olan etkisi azalarak de-
sen yüzeylerinden olan ısı transferi iyileşmek-
tedir.

• Sonuç olarak, desenli yüzeyler ve jet akışı 
arasında meydana gelen ısı transferi, desen 
aralıkları ve kanal içerisindeki akış yapısı, 
jet akışın Re sayısından, H/Dh oranından, jet 
akışın temasta olduğu desenli yüzey geomet-
rilerinden ve jet genişliğinden önemli ölçüde 
etkilenmektedir. Bunun yanı sıra, çalışmada 
kullanılan ve ters yamuk desenli yüzeye göre 
daha iyi ısı transferi sonuçları elde edilen, Dh 
jet genişlikli kanaldaki çatı desenli yüzey geo-
metrilerinin özellikle mikroçip gibi yüksek ısı 
üreten elektronik devre elemanlarına benzer-
likleri nedeniyle bu elektronik devre eleman-
larının soğutulmasında kullanılabilecekleri 
düşünülmektedir.

SEMBOLLER

a  : Jet giriş genişliği, mm
Ac  : Jet girişi kesit alanı, m2

H  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın yüksekliği, mm
L  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın boyu, mm
W  : Kesiti dikdörtgen olan kanalın eni, mm
Dh  : Kanalın hidrolik çapı, m
h  : Isı taşınım katsayısı, Wm-2 K-1

k  : Isı iletim katsayısı, Wm-1 K-1

V  : Akışkanın kanal girişindeki hızı, ms-1

cp  : Akışkanın özgül ısısı, Jkg-1 K-1

P  : Jet giriş kesiti çevre uzunluğu, m
p  : Basınç, Nm-2

q’’ : Desenli yüzeylerdeki ısı akısı, Wm-2

T  : Sıcaklık, K
ui : x, y, z eksenlerindeki hız bileşenleri, ms-1

Re  : Reynolds sayısı (=V∞Dh/ν), boyutsuz
Nu  : Nusselt sayısı (=h Dh/k), boyutsuz
μ  : Dinamik viskozite, kgs-1 m-1

μt  : Türbülans viskozitesi, kgs-1 m-1

υ  : Kinematik viskozite, m2s-1

ρ  : Yoğunluk, kgm-3

ϕ : Viskoz kaybolma terimi, m2s-3

k’ : Türbülanslı akışın kinetik enerjisi, m2s-2

ε  : Türbülans dağılım terimi, m2s-3

Alt İndisler

s  : Yüzey
m  : Ortalama
∞  : Akışkan
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DERLEME MAKALE

Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma 
Uygulamalarında Kullanımı

ÖZ

Güneş enerjisi, doğrudan güneşten elde edilen temiz ve yenilenebilir bir enerji kay-
nağıdır. Güneş enerjisi sistemleri üzerine yapılan çalışmalar, enerji fiyatlarındaki 
artışlar, küresel ısınma ve sera etkisi gibi çevresel etkiler nedeniyle özellikle son yıl-
larda ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye güneş enerjili sıcak su ısıtma sistemlerin-
den önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bunun yanında fotovoltaik teknoloji üzerinde, 
özellikle getirilen yeni yasal düzenlemeler ve coğrafi konumun da avantajları ile 
Türkiye özelinde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Ancak havalı güneş kolektörleri 
ile hacim ısıtma uygulamalarından Türkiye’de yeterli ölçüde yararlanılmamakta-
dır. Oysa bu tip kolektörler, %100 taze havalı klima sistemlerinde ön ısıtma/ısıt-
ma, hayvan barınaklarının ısıtılması, sera ısıtılması, kargo depolarının ısıtılması, 
kurutma vb. pek çok uygulama için oldukça elverişlidirler. Bu çalışmada, havalı 
güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyadaki farklı uy-
gulamalar incelenecektir. Bunun yanında havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtıl-
masına dair önerilen farklı tasarımlar da verilecektir. Bu inceleme ve tasarımlar 
neticesinde çeşitli öneriler getirilecektir.
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ABSTRACT

Solar energy is a clean and renewable energy resources which is obtained directly 
from the sun. Studies on solar energy systems have shown a significant increase 
especially in recent years due to environmental impacts such as the increase in en-
ergy prices, global warming and greenhouse effect. Turkey is benefited significantly 
from the solar hot water heating systems. In addition, the photovoltaic technology, 
especially brought significant investments in Turkey with advantages of the new 
statutory regulations and special geographical location. However, in Turkey, it is 
not benefited sufficient from applications of space heating with air solar collec-
tor. However, such collectors, 100% fresh air air-conditioning systems preheating / 
heating, heating of animal shelters, greenhouse heating, heating of cargo storages, 
drying and so on. they are very convenient for many applications. In this study, 
different applications in the world for the use of air solar collectors in space heating 
will be examined. In addition to this, different designs will be also given for space 
heating with air solar collectors. As a result of these reviews and designs, various 
suggestions will be introduced.
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1. GİRİŞ

Enerjinin üretiminde kullanılan fosil yakıtların 
maliyeti, talepteki artışlar ve çevreye olan etkisi 
insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelt-
miştir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
bilinen güneş enerjisi her zaman popüler olmasına 
rağmen, son yıllarda bu enerji kaynağına olan ilgi 
daha da artmıştır. Güneş enerjisini, faydalı ısıya 
dönüştürmek için ısı değiştiricisi olarak güneş ko-
lektörleri kullanılmaktadır. Bu güneş kolektörleri 
yaygın olarak sıvılı ve havalı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Isı transferindeki avantajından ve 
uygulamalardaki konumundan dolayı daha yaygın 
olarak sıvılı, özellikle sulu güneş kolektörleri kul-
lanılmaktadır. Fakat havalı güneş kolektörleri de 
çok yaygın olmasa da çeşitli uygulamalarda kul-
lanılmaktadır. 

Havalı güneş kolektörleri genellikle binaların ısı-
tılmasında ve tarım ürünlerinin kurutulmasında 
kullanılmaktadır. Güneş enerjili kurutucularda ha-
valı güneş kollektörleri, kurutucu ile birlikte veya 
ayrı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca binalarda or-
tam havalandırmasında havanın ön ısıtılmasında 
da kullanılmaktadır [1]. Türkiye’de değişik tipte 
havalı güneş kolektörleri ile uygulamalar bulun-
maktadır. Fakat Türkiye’deki konuyla alakalı çalış-
maların büyük çoğunluğu kurutma sistemleri üze-
rinedir. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin 
hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyada-
ki farklı uygulamalar incelenecektir. Bunun yanın-
da havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtılmasına 
dair önerilen farklı tasarımlar da verilecektir.

2. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ 

Havalı kolektörler endüstriyel binalar ve tamir 
atölyeleri, okul binaları, apartmanlar, ticari bina-

lar, uçak hangarları, terminaller ve spor salonları 
gibi yaygın uygulama alanlarına sahiptirler. Havalı 
kolektörlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir [2]:

1. İlk yatırım maliyetleri oldukça düşüktür,
2. Oldukça güvenliklidirler. Fan haricinde hare-

ket eden başka bir parçası yoktur,
3. Onarım ve bakım maliyetleri yoktur,
4. %80’nin üzerinde verimleri vardır,
5. Çevre sıcaklıklarında çalışırlar,
6. Donma, sızdırma ve akma problemleri yoktur,
7. Depolama gerektirmezler. 
Havalı güneş kolektörleri uzun ömürlü, ağırlıkça 
hafif, hacim ısıtması için uygun, donma ve koroz-
yona karşı dayanıklı basit cihazlardır. Havalı güneş 
kolektörleri ek ısıtıcılarla birlikte bina ısıtılması ve 
tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılmakta-
dır [2]. Standart bir havalı güneş kolektörü, yutucu 
plaka, en üstte cam veya plastik örtü ve alt ve yan 
taraflarda bulunan yalıtılmış kasadan oluşmakta-
dır [3]. Havalı güneş kolektörlerinde korozyon ve 
sızıntı problemleri, sıvılı güneş kolektörlerine göre 
daha azdır. Yutucu plaka ile hava arasındaki ısı 
transferini artırmak için birçok farklı uygulama 
yapılmaktadır. Bunlar; plakaya kanatçık takmak, 
dalgalı yutucu plakalar kullanmak, katı dolgulu 
malzemeler kullanmak, delikli küre ve V şekli ve-
rilmiş yutucu plakalı uygulamalardır [4].

Havalı güneş kolektörlerini tek ve çift geçişli ol-
mak üzere ikiye ayırabiliriz. Tek geçişli hava gü-
neş enerjili ısıtıcıda Şekil 1’de gösterildiği gibi 
hava yutucu plakanın üstünden girişten çıkışa doğ-
ru olacak şekilde akar.

Çift geçişli hava güneş enerjisi ısıtıcısında hava iki 
şekilde akar. Şekil 2’te gösterildiği gibi karşı veya 
paralel olabilir.

Şekil 1. Düzgün akış [4]
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3. HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNİN 
FARKLI UYGULAMALARI

Havalı güneş kolektörleri, günümüz uygulamala-
rında farklı tasarımlara sahip olarak yapılandırı-
labilmektedirler. Bu tip kolektörlerden en yaygın 
olarak kullanılanları camlı tip havalı kolektörler-
dir. Camlı havalı kolektörler, kış mevsiminde evsel 
ısıtma işlemlerinde kullanılabilmektedir. Havalı 
kolektör, çift ısı cam, oluklu emici yüzey, izolas-
yon malzemesi ve kolektör kasasından oluşur. Ko-
lektörde ısınan havanın ısıtılacak mekâna dağıtımı 
için fan kullanılmaktadır. Fanın kontrolü bir fark 
termostatı ile oda sıcaklığı ve kolektör sıcaklığı 
farkına göre sağlanmaktadır. Şekil 3’te camlı gü-
neş kolektörü gösterilmektedir [5]. 

Havalı güneş kolektörlerinde, kolektöre giren ha-
vanın sıcaklığını artırabilmek için yapılabilecek 
uygulamalardan biri de havanın temas ettiği yüzey 
alanını artırmaktır. Bunun için havalı kolektörlerin 
geleneksel olarak düzlemsel tasarlanan emici yü-
zeylerine kanatçıklar ilave edilebilmektedir. Bu sa-
yede hava daha geniş bir yüzey alanı ile temas eder 
ve sıcaklığı, dolayısıyla da sisteme aktaracağı ısı 
miktarı artırılmış olur. Şekil 4’te bu tip tasarlanmış 
bir kolektör yapısı görülmektedir [6]. 

Bu kolektör sisteminde dış hava öncelikle düzlem-
sel emici yüzeyli havalı kolektörden geçmektedir. 
Bu sırada havanın sıcaklığı artmakta ve ikinci 
kolektöre doğru akmaktadır. İkinci kolektör yapı-
sı, birinci kolektörden faklı olarak, zigzag yapıda 
tasarlanmıştır. Bu sayede birinci kolektörde zaten 

ısınmış olan havanın, ikinci kolektörde daha da 
fazla ısıtılması amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle, 
birinci kolektör ön ısıtma amacı ile kullanılmıştır. 

Aynı amaçla üretilen farklı emici yüzeyli tasarım-
lar da vardır. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve yaprak 
modelinde tasarlanmışlardır. Bu tasarımlar Şekil 
5’te gösterilmiştir.

Şekil 2. İki geçişli havalı güneş kolektörü (a) Karşı akış (b) Paralel akış [4]

Şekil 3. Camlı güneş kolektörü [5]

Şekil 4. Zigzag ve düz emici yüzeyli havalı bir güneş 
kolektörü [6]
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Havalı güneş kolektörlerinin en önemli dezavan-
tajlarından birisi, ısı kayıplarının oldukça fazla ol-
masıdır. Su ısıtma sistemlerinin aksine, hava ısısını 
uzun süre koruyamaz. Bu nedenle bu tip sistemle-
rin enerji depolama materyalleri ile birlikte değer-
lendirilmesi oldukça önemlidir. Enerji depolanma-
sı, enerjinin korunmasında sadece önemli bir rol 
oynamakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli ener-
ji sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini de 
arttırır. Güneş enerjisi sistemlerinde olduğu gibi 
enerji kaynağının kesintili olduğu uygulamalarda 
enerjinin depolanması daha önemli hale gelmekte-
dir. Enerji depolama işlemi, enerji arzı ve enerji ta-
lebi arasındaki oran uyumsuzluğunu da azaltabilir. 

Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde, duyulur ısı de-
polama için oldukça farklı materyallerden yararla-
nılmakladır. Bu malzemelerden en önemlisi ve en 
çok kullanılanı kuşkusuz sudur. Su oldukça iyi bir 
ısı depolama malzemesi olmasına karşın, 100 °C 
sıcaklık üzerinde depolarda buhar basıncına uygun 
bir tasarım gerekmektedir. Bu nedenle yüksek sı-
caklık sistemlerinde depolama maliyetleri de art-
maktadır. Su haricinde kalan yağlar, erimiş tuzlar 
ve sıvı metaller kullanıldığında basınç sorunları 
ile karşılaşılmaz. Ancak bu tip materyallerin de 
işletme, depolama, kapasite, kullanılabilir sıcaklık 
aralıkları ve maliyet gibi problemleri vardır [7]. 
Duyulur ısı depolama için katı materyallerden de 
yararlanılabilir ancak bu tip malzemelerin ısı de-
polama kapasiteleri, sıvı materyallerden daha dü-
şüktür. 

Bir başka ısı depolama yöntemi de gizli ısı depo-
lama yöntemidir. Gizli ısı depolama amacıyla faz 
değiştiren materyaller (FDM) kullanılmaktadır. 
Gizli ısı depolama sistemlerinde ısının depolan-
ması veya bırakılması ise faz değişimi sırasındaki 
füzyon (erime)/katılaşma ile gerçekleşir. Faz değiş-
tiren malzemelerle gizli ısı depolama faz değişim 
sırasında yüksek yoğunlukta ve yüksek miktarda 
ısı depolamaya düşük sıcaklık ve hacim değişimi 
göstererek imkân verir [8]. FDM’ler, organikler, 
inorganikler ve bunların birleşiminden oluşurlar. 
Dünyada ısı depolamalı havalı güneş kolektörleri 
ile yapılmış farklı çalışmalar bulunmaktadır. 

Saman ve ark., bir çatıya entegre güneş ısıtma sis-
teminin bir bileşeni olarak bir faz değişim depola-
ma biriminin ısıl performansını analiz etmişlerdir. 

Şekil 5. Farklı tasarımlardaki emici yüzeyli havalı 
kolektörler (a) Üçgen (b) Yaprak (c) Dikdörtgen [4]

Şekil 6. Depolama üniteli tavana entegre havalı güneş enerjisi ısıtma sistemi [9]



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 183 - Mart/Nisan 202154

Ünite, 29 °C erime sıcaklığına sahip birkaç kat-
manlı bir FDM plakasından oluşmaktadır. Çatıya 
entegre bir kolektör tarafından verilen ılık hava, 
Şekil 5’de gösterildiği gibi depolama ünitesini dol-
durmak için PCM katmanları arasındaki boşluk-
lardan geçirilir. Şekil 6’da gösterildiği gibi depola-
nan ısı, ortama verilecek havanın ön ısıtılması için 
kullanılır. [9].

Öztürk yaptığı çalışmada, 180 m2 alana sahip bir 
seranın ısıtılmasında FDM kullanımını incelemiş-
tir. Tasarlanan sistem Şekil 6’da görülmektedir. 
Sistem esas olarak beş üniteden oluşmaktadır: (1) 
27 m2 yassı plakalı güneş hava toplayıcıları, (2) 
tankta depolanan 11,6 m3 gizli ısı depolama biri-
mi, (3) deneysel sera, (4) ısı transfer ünitesi ve (5) 

veri toplama ünitesi. Sistemde FDM olarak parafin 
kullanılmıştır. Seranın her birim alanı için yakla-
şık 33 kg olmak üzere toplam 6000 kg parafin kul-
lanılmıştır. Sistem verimliliğini değerlendirmek 
için enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Deney 
dönemi boyunca ortalama net enerji ve ekserji ve-
rimlerinin sırasıyla %40,4 ve %4,2 olduğu tespit 
edilmiştir [10].

El Khadraoui ve ark., ısı depolama yöntemini kul-
lanarak bir güneş enerjili ısıtıcının etkinliğini ar-
tırmak için deneysel bir çalışma yapmışlar. Parafin 
balmumu ile doldurulmuş bir dikdörtgen boşluk, 
gizli ısı depolama birimi olarak kullanılmıştır. 
FDM ünitesinin önemini değerlendirmek için ben-
zer şekilde tasarlanmış iki güneş enerjisi toplayı-

Şekil 6. Depolama malzemesi ile hava ısıtıcı görünümü [10]

Şekil 7. Faz değişkenli havalı güneş kollektörünün şematik gösterimi ve boyutları [11]
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cısı üzerinde (FDM olan ve olmayan) deneysel bir 
çalışma yapılmıştır. Sonuçlar, gece boyunca güneş 
hava kolektörünün çıkış hava sıcaklığının FDM 
kullanılarak arttırılabildiğini göstermiştir. FDM 
olmadan güneş hava kolektörünün günlük enerji 
verimliliği %17’ye ulaşırken, FDM ile güneş hava 
kolektörünün günlük enerji verimliliğinin %33’e 
ulaştığı görülmüştür. Şekil 7’de bu deneysel çalış-
ma gösterilmiştir [11].

Havalı güneş kolektörleri çok farklı tasarımlarla 
karşımıza çıkabilmektedirler. Bu kolektörlerin ve-
rimli olması kadar istenilen bir başka özellik de es-
tetik olmaları ve yapı ile bütünleşik bir görünüme 
sahip olmalarıdır. Bu tip uygulamaların en güzel 
örneklerinden biri de güneş duvarı olarak isim-

lendirilen tasarımlardır. Güneş duvarının çalışma 
prensibi esasında Trombe duvarına benzemektedir. 
Güneş duvarlarının Trombe duvarlarından başlıca 
farkı ise, dışarıdan taze hava almalarıdır. Bu saye-
de iklimlendirme uygulamalarında daha geniş bir 
kullanım alanına sahiptirler. 

Akhan ve Eryener’in yapmış oldukları çalışmada 
Türkiye’nin ilk hava sızdırmalı güneş duvarı kul-
lanılan Çayırova-Kocaeli’nde bulunan bir otomotiv 
firmasının performans analizini yapmışlardır. İki 
yıllık bir süre zarfında kış dönemlerinde üçer aylık 
periyotlar halinde analiz edilmiştir. Bu analizler 
sonucunda dönemsel olarak %62 enerji tasarrufu 
elde edilmiştir. Şekil 8’de bu tesisin güneş duvarı 
ve havalandırma ünitesi gösterilmektedir [12].

Şekil 8. Otomotiv üretim tesisi (a) Güneş duvarı (b) Güneş duvarı hava kontrol ünitesi [12]

Şekil 9. Analiz edilen deneysel sistem [13]
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Al-Damook, Irak’ta yapmış olduğu çalışmada kış 
ayı için güneşli ve bulutlu günlerde güneş duva-
rının performansını incelemiştir. Havalı güneş 
kolektörü 2 mm kalınlığında, 20 cm genişlik, 100 
cm yükseklik ve 150 cm uzunluğunda dikdörtgen 
iç kesite sahiptir. Yapılan deney sonucunda açık 
günlerde %82, bulutlu günlerde ise %50 verime 
ulaşılmıştır [13]. Bu sistem, Şekil 9’da verilmiştir. 

Dünya genelinde güneş duvarı uygulamalarından 
bazı örnekler Şekil 9’da gösterilmiştir.

Havalı kolektörlerden iklimlendirme sistemlerinde 
de faydalanılabilmektedir. Bu kolektörler, sistem-
den dönüş havasının dış hava ile karıştırılarak ısı-
tılması, sisteme verilen dış havanın ısıtılması ya da 
%100 dış havalı sistemlerde, sistem havasının ön 

veya tümden ısıtılması şeklinde kendisine yer bul-
maktadır. Bahsi geçen uygulamalara aşağıda yer 
verilmiştir (Şekil 10 ve Şekil 11).

Karışım havalı bir klima santraline kışın dışarıdan 
alınan taze hava A ve B damperleri uygun pozis-
yonda konumlandırılarak ön ısıtma işlemine tabi 
tutulur. Yaz mevsiminde ise B damperi kapatılıp 
A damperi açılarak sisteme giren taze havanın ko-
lektörler üzerinden geçmesi engellenir. Tümden 
taze havalı sistemlerde ısı geri kazanım cihazı kul-
lanılıyor olmuş olsa bile sisteme giren havanın bir 
ön ısıtmadan geçirilerek klima santraline girmesi 
önemli derecede enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
Tümden taze havalı sistemlerde dışarıdan alınan 
taze hava miktarları karışım havalı sistemlere göre 
oldukça fazladır. %100 dış havalı sistemlerde hava-

(a)                                                                                                          (b)
Şekil 9. Güneş duvarı örnekleri (a) Ford Engine Assembly, Kanada (b) Federal Express, Denver

Şekil 10. Karışım havalı iklimlendirme sistemi örnek uygulaması
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lı kolektörler ile havanın ön ısıtılması ısı geri ka-
zanım cihazına giren ve çıkan havalar arasındaki 
farkı azalttığından bu cihazın verimini düşürmek-
tedir. Fakat klima santrallinde kullanılan ısıtıcı 
serpantinlerde önemli derecede enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir [2].

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin kul-
lanımına yönelik bazı örnekler verilmiştir. Ör-
neklerden de anlaşılabileceği üzere havalı güneş 
kolektörleri oldukça geniş bir uygulama alanına 
sahiptirler. Dünya genelinde bu tip kolektörlerin 
çeşitli uygulamaları yaygın olarak kullanılsa da 
Türkiye’de bu kolektörlerin kullanımları oldukça 
kısıtlıdır. Aslında Türkiye iklim koşulları havalı 
güneş kolektörlerinin kullanımına oldukça uy-
gundur. Türkiye’de güneş enerjili sıcak su ısıtma 
sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasına karşın, 
havalı güneş kolektörü uygulamaları aynı başarı-
yı elde edememiştir. Bunun önemli nedenlerinden 
biri, bu tip kolektörlerin bireysel kullanıma çok 
fazla uygun olmayışıdır. Çünkü havalı güneş ko-
lektörleri özellikle büyük yüzey alanlarında çok 
daha başarılı olabilmektedirler. Bu nedenle havalı 
güneş kolektörlerinin özellikle endüstriyel uygula-
malarda değerlendirilmesi çok daha başarılı sonuç-
lar verecektir. Özellikle kargo depoları, hangarlar, 
kapalı otoparklar, hayvan barınakları gibi hacimle-
rin ön ısıtma/ısıtma uygulamaları için havalı güneş 
kolektörleri güvenle kullanılabilir. Havalı güneş 
kolektörlerinin kullanımını kısıtlayan bir diğer 

nokta ise, estetik görünüşleri ve oldukça fazla yer 
kaplamalarıdır. Geleneksel kolektör yapıları, çatı 
veya zemin üzerinde geniş bir yer kaplamaktadır. 
Bunun çözümü için güneş duvarı vb. sistem uygu-
lamaları oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu 
sistemlere yapılacak otomasyon uygulamaları ile 
sistemin HVAC sistemine entegre olarak çalışması 
da mümkün olabilmektedir.
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İzmir Koşullarında Açık Gökyüzü Işınımı İçin 
Fotovoltaik/Termal (PV/T) Kolektörün Teorik 
Modellenmesi

ÖZ

Bu çalışmada İzmir ili için açık gökyüzü ışınım modeli kullanılarak her ayı temsil 
eden gün için güneye bakan, 30° eğimle kurulmuş olan kolektör yüzeyine gelen 
saatlik ışınım değerleri hesaplanmıştır. Bu ışınım değerlerine bağlı olarak fiziksel 
boyutları ve özellikleri belirli bir Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektörün teorik mo-
dellemesi yapılmıştır. İncelenen PV/T kolektörün sürekli olarak sabit sıcaklıkta su 
girişi sağlanan koşullarda ki analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler netice-
sinde İzmir ili koşullarında ki bir PV/T kolektör tarafından üretilen elektrik ve ısı 
enerjisi her ayı temsil eden gün için saatlik değişimlerle gün boyunca hesaplanarak 
belirlenmiştir. Ayrıca bu saatlik ışınım değerlerine göre PV/T kolektörün elektrik-
sel, ısıl ve toplam kolektör verimliliği hesaplanmıştır. Verimlilik değerlerinin yıl bo-
yunca aylara göre değişimleri de verilmiştir. PV/T kolektörde soğutmanın elektrik 
üretimine ve toplam kolektör verimine etkisi incelenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, hourly radiation values from the collector surface which is installed 
with a 30° inclination facing south for the day representing the every month by be-
ing used the Clear sky radiation model for İzmir city are calculated. Based on these 
radiation values, theoretical modeling of a Photovoltaic/Thermal (PV/T) collector 
with a specific physical size and characteristics is made. The investigated PV/T col-
lector was continuously analyzed at the constant temperature water inlet condi-
tions. As a result of the analyzes, electricity and heat energy produced by a PV/T 
collector in İzmir city conditions were determined by calculating hourly changes 
throughout the day for day representing the every month. In addition, electrical, 
thermal and total collector efficiency of PV/T collector were calculated according 
to these hourly radiation values. Changes according to months   throughout the year 
of efficiency values were also given. The effect on electricity generation and total 
collector efficiency of cooling in PV/T collector was investigated.
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Solar Energy, Photovoltaic/Thermal (PV/T) Collector, Clear Sky Model. 
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1. GİRİŞ

Yaşadığımız Dünya’da enerji üretmek için kul-
lanılan fosil kökenli yakıtların tükenme tehlikesi 
ve bunun yanı sıra bu yakıtları kullanarak doğaya 
verilen zararlar göz önünde bulundurularak temiz, 
çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
olan ilgi giderek artmıştır. Yenilenebilir enerji kay-
nakları üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında 
dünyamızı ısıtan ve aydınlatan güneş ile ilgili bir-
çok çalışma yapıldığını ve güneşten en iyi şekilde 
yararlanmamızı sağlayacak sistemlerin üretilmeye 
çalışıldığını görebiliriz. Mevcut sistemlere bakıldı-
ğında güneşten elektrik ve ısı olmak üzere iki fark-
lı enerji türünün üretilebildiği görülür. Bu enerji 
türlerinin ayrı ayrı üretildiği sistemler olmakla bir-
likte son yıllarda bu iki enerji türünün de birlikte 
üretildiği Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektörler 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu kolektörlerin kul-
lanılması ile güneşten elektrik ve ısı enerjisi aynı 
anda üretilirken bir yandan da sadece elektrik üre-
ten Fotovoltaik (PV) panellerde sıcaklık yükselme-
sinden dolayı yaşanan verim kayıplarının da önüne 
geçilmektedir. PV/T kolektörlerin kullanılmaya 
başlanması ile sadece ısıl veya elektriksel enerji 
üreten panellerdeki verimlere nazaran toplam ko-
lektör verimi arttırılmış olup, temiz, yenilenebilir 
ve doğa dostu olan güneş enerjisinden de maksi-
mum miktarda yararlanılmaya başlanmıştır. Bu ça-
lışmada da İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğimle 
yatay bir zemine kurulmuş olan PV/T kolektörün 
matematiksel modellenmesi yapılmış ve teorik 
analizi gerçekleştirilmiştir. Kolektör analizinin ya-
pılması için gerekli olan ışınım değerleri açık gök-
yüzü ışınım modeli kullanılarak hesaplanmıştır. 

2. AÇIK GÖKYÜZÜ IŞINIMIN HESABI

Atmosferde ışınımın saçılması ve absorblanması-
nın etkileri atmosferik koşullara ve hava kütlesinin 
değişimine bağlı olarak zamanla değişmektedir. 
Standart bir açık gökyüzü tanımlamak ve bu stan-
dart koşullar altında yatay yüzeye gelen saatlik ve 
günlük ışınımı hesaplamak kullanışlıdır [1].

Hottel (1976) standart koşullardaki bir atmosfer 
ve dört iklim tipi için zenit açısı ve rakımı hesaba 
katarak açık gökyüzü koşullarındaki atmosferden 
geçen direkt ışınımın tahminlenmesi için bir me-
tod sunmuşlardır. Direkt ışınım için atmosfer ge-
çirgenliği 1 numaralı eşitlikte gösterilmiştir [1]. 

       

τb = a0 + a1exp (-k/cosθz)    (1)

23 km görüş mesafesi olan standart atmosfer için, 
ve sabitleri 2500 m’den daha az rakımlı olan yerler 
için 2, 3 ve 4 numaralı eşitliklerle gösterilmiştir.

a0
* = 0,4237 − 0,00821(6 − A)2 (2)

a1
* = 0,5055 + 0,00595(6,5 − A)2 (3)

k* = 0,2711 + 0,01858(2,5 − A)2 (4)

2, 3 ve 4 numaralı eşitliklerde gösterilen A gözlem-
cinin kilometre olarak rakımını ifade etmektedir. 
Kentsel pusun etkili olduğu atmosfer koşulları için 
ise , ve değerleri 5, 6 ve 7 numaralı eşitliklerle gös-
terilmiştir [2, 3].

a0
* = 0,4237 − 0,00821(6 − A)2 (5)

a1
* = 0,5055 + 0,00595(6,5 − A)2 (6)

k* = 0,2711 + 0,01858(2,5 − A)2 (7)

Dört iklim tipi için a0
*, a1

* ve k* sabitlerine uygula-
nan düzelme faktörleri, r0, r1 ve rk Tablo 1’de gös-
terilmektedir. 

Tablo 1. İklim Tipleri İçin Düzeltme Faktörleri [1]

İklim Tipi r0 r1 rk

Tropikal
Orta Enlem derecesi, Yaz
Subarktik Yaz
Orta Enlem derecesi, Kış

0,95
0,97
0,99
1,03

0,98
0,99
0,99
1,01

1,02
1,02
1,01
1,00

Tablo 1’de gösterilen r0, r1 ve rk  değerleri 8, 9 ve 10 
numaralı eşitliklerle de gösterilmiştir.

r0 = a0/a0
*  (8)

r1 = a1/a1
*  (9)

rk = k/k*  (10)

Açık gökyüzü koşullarında yatay yüzeye gelen an-
lık ve saatlik güneş ışınımı değerleri sırasıyla 11 ve 
12 numaralı eşitliklerle belirlenebilir. 

Gcb = Gonτbcosθz  (11)

Icb = Ionτbcosθz  (12)

13 ve 14 numaralı eşitliklerle gösterilen Gon ve Ion 
sırasıyla atmosfer dışında yılın n. günü ışınıma dik 
yüzeye gelen anlık ve saatlik güneş ışınımıdır.

Gon = Gsc (1 + 0,033cos(360n/365)) (13)

Gon = [(12∙3600)/π] Gsc[1 + 0,033cos(360n/365)] (14)
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Tüm dalga boylarında gelen atmosfer dışındaki 
güneş ışınımının spektral dağılımına bakıldığın-
da 0,3 ile 3,0 μm dalga boyu aralığındaki ışınımın 
toplam ışınım miktarının yaklaşık %98’ini oluş-
turduğu görülmektedir. Bu çalışmada da atmosfer 
dışında ışınıma dik yüzeye gelen saatlik güneş ışı-
nım değeri 0,9751 katsayısı ile çarpılarak hesaplan-
mıştır [3, 4]. 

Açık gökyüzü koşullarında yatay bir yüzey üzeri-
ne gelen toplam güneş ışınımının bulunması için 
bu koşullardaki yayılı ışınım miktarının belirlen-
mesine de gerek vardır. Liu and Jordan (1960) açık 
gökyüzü koşullarındaki günler için direkt ve yayılı 
ışınımın atmosfer geçirgenliği katsayıları arasında 
deneysel bir ilişki geliştirmişlerdir. Bu iki değer 
arasındaki ilişki eşitlik 15’de görülmektedir [1].

τd = 0,271−0,294τb  (15)

Yayılı ışınım geçirgenliği (τd) 16 numaralı eşitlikte 
gösterildiği gibi yatay yüzey üzerine gelen yayılı 
ışınım miktarının atmosfer dışı gelen ışınım mik-
tarına oranıdır [1].

τd = Gd/G0 = d0/I0 (16)

Açık gökyüzü koşullarında yatay yüzeye gelen 
toplam ışınım miktarı 17 numaralı eşitlikte göste-
rildiği şekilde aynı koşullardaki yatay yüzeye ge-
len yayılı ve direkt ışınımın toplamıdır.

Ic = Icb + Icd  (17)

Eğimli yüzeye gelen güneş ışınımının hesaplan-
masında Liu ve Jordan (1963) tarafından gelişti-
rilen izotropik gökyüzü modeli kullanılmıştır. Bu 
modelde eğimli yüzeye gelen toplam güneş ışı-
nımının direkt, yayılı ve yerden yansıyan olmak 
üzere üç bileşenden oluştuğu belirtilmiştir. Eğimli 
yüzeye gelen saatlik toplam güneş ışınımı eşitlik 
18’de gösterildiği şekilde hesaplanmıştır [1]. 

IT = IbRb + Id[(1+cosβ)/2] + Iρg(1−cosβ)/2]  (18)

18 numaralı eşitlikte belirtilen ρg ve β sırasıyla 
yerin yansıtması ve kolektörün eğim açısıdır. ise 
eğimli yüzeye gelen toplam ışınımın yatay yüzeye 
gelen toplam ışınıma oranı olup eşitlik 19’da gös-
terilmiştir.

Rb = A/B  (19)

Buradaki A ve B değerleri 20 ve 21 numaralı eşit-
liklerle gösterilmiştir.

A= (sinδ sin∅ cosβ-sinδ  cos∅ sinβ cosγ )×1/180 
(ω2-ω1)π+(cosδ cos∅ cosβ+cosδ sin∅ sinβ 
cosγ)×(sinω2-sinω1)-(cosδ sinβ sinγ)×(cosω2-cosω1)

(20)

B= (cos∅ cosδ )×(sinω2-sinω1)+sin∅  sinδ×1/180 
(ω2-ω1)π          (21)

3. FOTOVOLTAİK TERMAL 
KOLEKTÖRÜN MATEMATİKSEL 
MODELLENMESİ

Bu çalışmada incelenen PV/T kolektörün şematik 
resmi Şekil 1’de görülmektedir. Bu şekilden de 
görüleceği üzere PV/T dört farklı katmandan mey-
dana gelmektedir. Bu katmanlardan en üstte olanı 
koruyucu camdır. Camın altında monokristal mal-
zemeden olan PV panel bulunmaktadır. PV panelin 
altında ise yutucu yüzey vardır. Yutucu yüzeyin 
altında yutucu yüzeye kaynakla birleştirilmiş olan, 
hem ısıl enerji sağlamak ve hem de PV paneli so-
ğutmak için içerisinden su geçirilen borular bulun-
maktadır. En altta ise kolektörden olan ısı kaybını 
önlemek için yalıtım malzemesi olarak cam yünü 
kullanılmıştır.

Bu sistemde PV/T kolektöre giren akışkan Şekil 
2’de görüldüğü üzere her bir borudan paralel olarak 
akmaktadır. Böylece her bir borudan geçen akış-
kan eşit miktarda ısı elde etmektedir. PV/T kolek-
törün çıkışında ise tüm borulardan geçen akışkan 
toplanarak tek bir çıkış borusu ile kolektörü terk 
etmektedir.

Tek bir borudan elde edilecek yararlı ısı enerjisi 
miktarını bulabilmek için Şekil 3’de gösterildiği 
gibi D genişliğindeki elemana enerji dengesi uygu-
lanır. 

Şekil 1. PV/T kolektörün katmanlarının şematik 
gösterimi
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Şekil 3’de görüldüğü üzere bir borudan geçen akış-
kana enerji dengesi uygulandığı zaman değerleri-
nin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için Şekil 
4’de görülen sonsuz küçüklükteki Δx elemanına 
enerji dengesini uygulanır ve bu enerji dengesi 22 
numaralı eşitlikte gösterildiği şekilde yazılabilir.

Şekil 4. Sonsuz küçüklükteki ∆x elamanına 
uygulanan enerji dengesinin şematik gösterimi

Ėin − Ėout = dEsystem / dt (22)

Sürekli rejimde dEsystem/dt= 0 olur. Sonsuz küçük-
lükteki Δx elemanı giren ve çıkan enerjiler yazılır-
sa 23 numaralı eşitlik elde edilir.

SΔx − ULΔx(TPV/T − Ta)+q'fin|x− q'fin|x+∆x− q"e∆x    (23)

23 numaralı eşitlikte gösterilen q"e PV/T kolektör-
den birim kolektör alanı başına üretilen elektrik 
enerjisi olup 24 numaralı eşitlikte gösterildiği şe-
kilde ifade edilebilir. 

q"e = ηeS  (24)

24 numaralı eşitlikte gösterilen ηe PV/T kolektö-
rün elektriksel verimidir ve 25 numaralı eşitlikte 
gösterildiği şekilde PV/T kolektör sıcaklığına bağlı 
olarak hesaplanır [5].

ηe = 0,18 [1 − 0,0040(TPV/T − 298,15)] (25)

PV/T kolektördeki ısıl direnç ağı Şekil 5’de görül-
mektedir.

Şekil 5. PV/T kolektördeki ısıl direnç ağı

Şekil 2. PV/T kolektör içerisinden geçen su akışının şematik gösterimi

Şekil 3. PV/T kolektör içerisindeki tek bir boruya 
uygulanan enerji dengesi
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Şekil 5’de görülen R1, R2, R3 ve R4 dirençleri sıra-
sıyla 26, 27, 28 ve 29 numaralı eşitliklerle hesap-
lanmıştır.

R1 = 1/(hc,cam-a − hr,cam-a) (26)

R2 = δcam/kcam (27)

R2 = δyalıtım/kyalıtım (28)

R4 = 1/(hc,ay-a − hr,ay-a) (29)

PV/T kolektörden taşınım ve ışınımla çevreye olan 
ısı transfer katsayısı sırası ile 30 ve 31 numaralı 
eşitliklerde gösterildiği şekilde hesaplanır [1, 6].

hc = 5,7 + 3,8 V (30)

hr = σε (T + Tsky) (T
2 + Tsky

2) (31)

31 numaralı eşitlikte gösterilen Tsky çevre hava sı-
caklığına bağlı olarak 32 numaralı eşitlikte göste-
rildiği şekilde hesaplanır [6]. 

Tsky = 0,0552Ta
1,5  (32)

SPV = (S− q"e) olarak alınır ve 23 numaralı eşitlik 
yeniden düzenlenirse 33 numaralı eşitlik elde edi-
lir. 

SPVΔx − ULΔx(TPV/T − Ta)+q'fin|x− q'fin|x+∆x= 0 (33)

Fourier yasası kullanılarak q'fin|x 34 numaralı eşit-
likte gösterildiği şekilde yazılır.

qx = −kPV/TδPV/T (dTPV/T/dx) |x (34)

x+∆x’deki ısı iletimi ise 35 numaralı eşitlikte göste-
rildiği şekilde ifade edilir. 

qx+∆x = qx + [d(qx)/dx]|x  (35)

34 ve 35 numaralı eşitlikler 33 numaralı eşitlikte 
yerlerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa 
36 numaralı eşitlik elde edilir. 

[d2TPV/T/dx2]|x = m2
PV/TψPV/T  (36)

36 numaralı eşitlikte geçen mPV/T ve ψPV/T değerleri 
sırasıyla 37 ve 38 numaralı eşitliklerle gösterilmek-
tedir. 

mPV/T = √[UL/kPV/TδPV/T] (37) 

ψPV/T = [TPV/T − Ta − (SPV/UL)] (38)

36 numaralı diferansiyel denklemin genel çözümü 
39 numaralı eşitlikle verilmektedir.

ψPV/T = CPV/T,1 sinh(mPV/Tx) + CPV/T,2 cosh(mPV/Tx) (39)

39 numaralı eşitlikteki CPV/T,1 ve CPV/T,2 sabitlerini 

bulabilmek için iki farklı sınır şartı gereklidir. Bu 
sınır şartları 40 ve 41 numaralı eşitliklerle göste-
rilmiştir.

[d(TPV/T|x)/dx]|x=0 = 0 (40)

TPV/T|x=((W-D)/2) = Tb (41)

40 ve 41 numaralı eşitlikler ile gösterilen sınır 
şartları 36 numaralı diferansiyel denkleme uygula-
narak CPV/T,1 ve CPV/T,2 sabitleri elde edilir. Gerekli 
düzenlemeler yapılırsa q'fin değeri 42 numaralı eşit-
likte gösterildiği gibi elde edilir.

q'fin,PV/T = [(W-D)/2] F[SPV − UL(Tb −Ta)] (42)

42 numaralı eşitlikte gösterilen F faktörü 43 numa-
ralı eşitlikte verilmiştir.

F = tanh(mPV/T (W-D)/2) / mPV/T (W-D)/2 (43)

Şekil 3’de gösterildiği gibi D genişliğindeki elema-
na sürekli rejimde enerji dengesi uygulanırsa 44 
numaralı eşitlik elde edilir.

SD − ULD(Tb−Ta) + 2q'fin,PV/T − q"eD − q'u= 0 (44)

SPV = (S − q"e) olarak alınır ve 44 numaralı eşit-
likte gerekli düzenlemeler yapılırsa 45 numaralı 
eşitlik elde edilir. 

q'u= [D+(W−D)F][SPV−UL(Tb−Ta)] (45)

Yararlı ısı enerjisi q'u 46 numaralı eşitlikte gösteril-
diği gibi verilebilir.

q'u = (Tb−Tf)/Rb (46)

46 numaralı eşitlikte gösterilen F' absorber ile boru 
içerisinden akan akışkan arasındaki ısıl dirençtir. 
Bu değer 47 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi ve-
rilebilir.

Rb = (1/hfπDi) + (γ/kbb)  (47)

46 numaralı eşitlikten Tb ifadesi alınır ve 45 numa-
ralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler 
yapılırsa 48 numaralı eşitlik elde edilir.

q'u = WF'[SPV−UL(Tf−Ta)] (48)

48 numaralı eşitlikte gösterilen F' faktörü 49 nu-
maralı eşitlikte verilmiştir.

F' = (1/UL)/W[1/[UL(D+(W-D)F]+Rb] (49)

Şekil 6’da görüldüğü üzere bir boru içerisinden 
geçen akışkan için, sürekli rejimde sonsuz küçük-
lükteki Δy elemanına enerji dengesi uygulanırsa 50 
numaralı eşitlik elde edilir.
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Şekil 6. Bir borudan geçen akışkanda ∆y elamanına 
uygulanan enerji dengesinin şematik gösterimi

q'∆y + q'|y − q'|y+∆y = 0 (50)

Fourier yasası kullanılarak q'|y 51 numaralı eşitlik-
te olduğu gibi yazılır.

q'|y = ṁcpTf|y (51)

y+∆y’deki ısı iletimi ise 52 numaralı eşitlikte göste-
rildiği şekilde ifade edilir. 

q'|y+∆y = q'|y + [(d(q'|y))/dy]dy (52)

51 ve 52 numaralı eşitlikler 50 numaralı eşitlikte 
yerlerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa 
53 numaralı eşitlik elde edilir. 

Şekil 7. PV/T kolektörde sonlu farklar modeliyle gerçekleştirilen 
analiz algoritmasının akış diyagramı
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ṁcp(dTf|y/dy) = q'u,PV/T (53)

48 numaralı eşitlikten q'u ifadesi alınır ve 53 numa-
ralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler 
yapılırsa 54 numaralı eşitlik elde edilir. 

Tf,o = exp(-WF'ULL/ṁcp)[Tf,i−Ta−sPV/UL]+Ta+sPV/UL  
      (54)

Akışkanın borudan geçerken elde ettiği yararlı ısı 
55 numaralı eşitlikte gösterildiği gibi ifade edilir.

Q'u = ṁcp(Tf,o− Tf,i)  (55)

54 numaralı eşitlikten Tf,o ifadesi alınır, 55 numa-
ralı eşitlikte yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler 
yapılırsa 56 numaralı eşitlik elde edilir.

Q'u=ṁcp/UL[1−exp(-APV/TF'UL/ṁcp)][SPV−UL(Tf,i− Ta)]

(56)

57 numaralı eşitlikte gösterilen FR parametresi ta-
nımlanır ve 56 numaralı eşitlik buna göre yeniden 
düzenlenirse 58 numaralı eşitlik elde edilir.

FR=ṁcp/APV/TUL[1−exp(-APV/TF'UL/ṁcp)] (57)

Q'u= APV/TFR[SPV−UL(Tf,i− Ta)] (58)

PV/T kolektörün performansının belirlenebilmesi 
için yapılan analizlerde tek bir borudan elde edilen 
enerji hesaplanmış ve bulunan sonuç boru sayısı 
ile çarpılarak PV/T kolektörden elde edilen toplam 
enerji belirlenmiştir. Bir boruda yapılan hesapla-

mada da boru 10 eşit parçaya bölünmüş ve sonlu 
farklar modeli ile her bir parçaya enerji dengesi uy-
gulanarak analizler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hesapların yapılabilmesi, PV/T 
kolektörden elde edilen yararlı ısı ve elektriksel 
enerjinin belirlenebilmesi için tasarlanan bilgisa-
yar programının akış şeması Şekil 7’de gösteril-
mektedir. Bu akış şeması MATLAB yazılımında 
program haline getirilip analizler yapılmıştır.

4. BULGULAR

Bu çalışmada İzmir ilinde güneye bakan, 30° eğim 
ile kurulmuş boyutları ve fiziksel özellikleri Tablo 
2’de verilmiş olan bir Fotovoltaik/Termal (PV/T) 
kolektörün teorik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Saatlik hava sıcaklıklarının tahmini için ilgili aya 
ait ortalama en düşük ve ortalama en yüksek sı-
caklıklar ile PV/T kolektör için yapılacak teorik 
analizlerde kullanılmak üzere aylık ortalama rüz-
gar hızları meteorolojik verilerden belirlenmiştir. 
Tablo 3’de gösterilen f değerlerin kullanılması ile 
59 ve 60 numaralı eşitlikler yardımıyla her saat 
oluşacak dış hava sıcaklığının tahmini hesabı ya-
pılmıştır [7].

∆Ta = Ta,max − Ta,min  (59)

Ta,i = Ta,max − (f/100)∆Ta  (60)

Tablo 2. PV/T Kolektörün Boyutları ve Fiziksel Özellikleri

δcam 0,004 m εPV 0,96 εalt yüzey 0,09

δPV 0,0003 m αPV 0,90 W 0,111 m

δabs 0,00012 m εalt 0,09 kb 401 W/mK

kcam 1 W/mK D 0,008 m γ 0,0001 m

kPV 150 W/mK Di 0,0071 m b 0,008 m

kabs 401 W/mK  tins 0,050 m L 0,752

τcam 0,95 kins 0,040 W/mK ABSORBERİN ALANI 1,169 m2

εcam 0,88 N 14 TOPLAM KOLEKTÖR ALANI 1,325 m2 

Tablo 3. Saatlik Hava Sıcaklığını Bulmak İçin Gerekli F Çarpanı

Saat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

f 87 92 96 99 100 93 98 84 71 56 39 23

Saat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

f 11 3 0 3 10 21 34 47 58 68 76 82
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   (a)   (b)
Şekil 8. Kış mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b) Elektriksel enerjinin 

değişimi

(c)
Şekil 9. Kış mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel verimin ve (c) Toplam 

kolektör veriminin değişimi

   (a)    (b)



ARAŞTIRMA MAKALESİ

67Tesisat Mühendisliği - Sayı 183 - Mart/Nisan 2021

   (a)    (b)
Şekil 10. İlkbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b) Elektriksel 

enerjinin değişimi

 

    (a)     (b)

(c)
Şekil 11. İlkbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel verimin ve (c) 

Toplam kolektör veriminin değişimi
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   (a)   (b)

(c)
Şekil 12. Yaz mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin, (b) Elektriksel enerjinin 

ve (c) Elektriksel verimin değişimi

   (a)   (b)
Şekil 13. Sonbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a)Yararlı ısı enerjisinin ve (b) Elektriksel 

enerjinin değişimi
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   (a)   (b)

(c)
Şekil 14. Sonbahar mevsiminde PV/T kolektörden elde edilen saatlik (a) Isıl verimin, (b)Elektriksel verimin ve (c) 

Toplam kolektör veriminin değişimi.

PV/T kolektörden elde edilen ısıl verimin, elektrik-
sel verimin ve toplam kolektör veriminin hesaplan-
dığı eşitlikler sırasıyla 61, 62 ve 63 numaralı eşit-
liklerle verilmiştir [8].

ηth = Qu/AkolG  (61)

ηe = We/ AkolG  (62)

ηo = ηth + ηe (63)

Açık gökyüzü modeli kullanılarak her ayı tem-
sil eden gün için İzmir ilinde güneye bakan, 30° 
eğimli yüzeye gelen saatlik toplam ışınım değerleri 
hesaplanmıştır. Her ayı temsil eden gün için PV/T 
kolektör ile ilgili yapılan analizlerde kolektöre gi-
ren suyun bir ısı pompasında soğutulduğu ve su-
yun giriş sıcaklığının 12 °C ve debisinin 0,02 kg/s 

sabit olduğu kabul edilerek analizler gerçekleştiril-
miştir. Kış mevsimi için yapılan analizler sonucun-
da aralık, ocak ve şubat aylarında elde edilen ısıl 
ve elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 8’de, ısıl, 
elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi 
ise Şekil 9’da görülmektedir.

İlkbahar mevsimi için yapılan analizler sonucun-
da mart, nisan ve mayıs aylarında elde edilen ısıl 
ve elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 10’da, ısıl, 
elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi 
ise Şekil 11’de görülmektedir.

Yaz mevsimi için yapılan analizlerde sonucunda 
haziran, temmuz ve ağustos aylarında elde edilen 
ısıl ve elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 10’da, 
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ısıl, elektriksel ve toplam kolektör veriminin deği-
şimi ise Şekil 12’de görülmektedir. Özellikle yaz 
aylarında hava sıcaklığının ve güneş ışınımının 
yüksek olması ve buna ek olarak PV/T kolektöre 
giren su sıcaklığının düşük olması sebebiyle PV/T 
kolektörden çevreye ısı kaybı olması yerine çevre 
havadan PV/T kolektöre ısı kazancı olmaktadır. 
Buda güneş ışınım değerine ve elde edilen yararlı 
ısı enerjine bağlı olan ısıl verimin %100’den daha 
büyük çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu ne-
denle ısıl verim değerlendirilmesi ısı kazancı olan 
aylarda ve saatlerde yapılmamıştır. Başka bir ça-
lışmada PV/T kolektöre giren suyun soğutulmasını 
ve düşük sıcaklıkta olmasını sağlayan ısı pompa-
sının kompresöründe harcanan elektrik işinin de 
hesaba katıldığı bir değerlendirme yapılacaktır. 

Sonbahar mevsimi için yapılan analizler sonucun-
da eylül, ekim ve kasım aylarında elde edilen ısıl 
ve elektriksel enerjilerin değişimi Şekil 13’de, ısıl, 
elektriksel ve toplam kolektör veriminin değişimi 
ise Şekil 14’de görülmektedir.

SONUÇ

Literatüre bakıldığında PV/T kolektörlerden elekt-
rik enerjisi ve ısı enerjisi üretilirken, PV/T kolek-
törün çalışma sıcaklığını da düşük tutarak sıcaklık 
yükselmesinden dolayı oluşan verim kayıplarının 
da önüne geçmek için hava ile soğutmalı, su ile 
soğutmalı, ısı pompalı, ısı borulu sistemler ve faz 
değişim malzemesi kullanılarak yapılan uygula-
malara rastlanmaktadır. Bu uygulamalardaki temel 
amaç PV/T kolektörü verimli çalıştırmak ve güneş 
enerjisinden mümkün olan en yüksek mertebede 
faydalanmaktır. Bu çalışmada da İzmir ilinde gü-
neye bakan, 30° eğim açısıyla kurulmuş olan bir 
PV/T kolektörde, ısı pompası ile soğutulmuş sabit 
sıcaklıktaki ve sabit debideki suyun dolaştırılması 
ile PV/T kolektörden elde edilebilecek ısıl ve elekt-
riksel enerjiler ile ısıl, elektriksel ve toplam kolek-
tör verimlilikleri teorik olarak hesaplanmıştır. Yıl 
boyunca yapılan teorik hesaplamalar ve analizler 
göstermiştir ki bu tür uygulamalar sistem verimli-
liğini artırmaktadır. Özellikle evsel uygulamalarda 
soğutma uygulanan PV/T kolektöre sahip sistem-

lerin çok amaçlı kullanımı verimlilik değerlerinin 
arttırılması adına uygulanabilir. Ayrıca bu tarz 
sistemlerden faydalanma veriminin iyileştirilmesi 
için çeşitli uygulamalar ve çözümler geliştirilme-
lidir.
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Çatı Tipi PVT Toplaçların Elektrik ve Sıcak Su 
Üretiminde En Fazla Ekserji Kazanımı İçin 
Yerleşim Çözümlemesi

ÖZ

Çatı tipi güneşli PVT sistemlerinde güneş gözelerinin (PV) etkin soğutulmasından 
kazanılan toplam elektrik ve sıcak su ekserjisinin çatıdaki birim güneşlenme alanın-
da en fazla olması arzu edilir. Ancak bu elektrik ve ısıl güç ekserji çıktıları işletim 
açısından birbiri ile çelişmektedir. Örneğin, güneş gözelerinin soğutulması için su 
debisi arttırıldıkça elde edilen sıcak suyun sıcaklığı azalır. Bunu gidermek için ikin-
ci bir panelde su sıcaklığı arttırılabilse de bu kez birim çatı alanından elde edilen 
toplam ekserji azalır. Bu çalışmada yan yana konan aynı ölçülerdeki iki PVT pane-
linin söz konusu çelişkiye karşın birim çatı alanındaki toplam ekserji kazanımının 
nasıl en fazla olabileceği tartışılmış ve bu iki PVT nin elektrik ve ısı ekserji çıkış-
larını nasıl paylaşmaları gerektiğini çözümleyen yeni bir model ile geliştirilmiştir.
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ABSTRACT

The maximization of the unit total exergy output, of roof-mounted PVT panels, 
which is the sum of net electrical power and thermal power outputs per unit roof are 
is desired. However, these two different power outputs with quite different unit ex-
ergy are in conflict. For example, when the flow rate of the coolant fluid is increased 
PV cells are effectively cooled with minimum efficiency decrease but at the same 
time, the temperature of the heat obtained decreases, which leads to a low exergy 
fluid with little use. In order to avoid this problem a second temperature peaking so-
lar collector may be installed but this time the total exergy output per unit roof area 
decreases. In this study two similar PVT units installed side-by-side are considered. 
The second panel serves for temperature peaking with different piping circuitry and 
layout in the panel and generates moderate power, because its primary objective 
is to peak the coolant temperature. This paper introduces a new model, which is 
developed for optimizing the load share between the two panels for maximum total 
exergy output and demonstrates its use and benefits.
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1. GİRİŞ

Foto-voltaik-termal (PVT) güneş gözelerinden 
oluşan paneller alt alta iki katmandan oluşur. İlk 
katman bilinen Güneş gözelerinin (PV modülü-
nün) oluşturduğu güç üretim panelinden oluşur. 
Özellikle yaz aylarında ısınan PV modüllerinin 
güç üretim verimi azalır. Bunu önlemek için ikinci 
katmandan su (başka bir sıvı) veya hava dolandırı-
lır. Bu işlemle de yararlı ısı elde edilebilir. Ancak 
soğutmanın etkin olabilmesi için dolaşım debisi 
yükseldiğinde elde edilen ısının sıcaklığı, dolayı-
sı ile ekserjisi (Enerjinin yararlı iş ve katma değer 
üretme verimi). Toplam katma değerin (Elektrik 
artı Isı) en fazla olması için dolaşım pompası veya 

fan debisinin anlık olarak gelen güneş ışınımı ve 
taleplere göre değiştirilmesi gerekir. Pompanın 
veya fanın talep edeceği güç de eki değer olarak 
hesaba katılmalıdır. 

Şekil 1 PVT sisteminin ana hatlarını göstermek-
tedir. Genelde elde edilen ısının sıcaklığı yeterli 
olmaz ve bu nedenle ikinci bir panele gerek olur. 
Ancak bu panelin eklenmesi ile pratikte kullanılan 
yüzey alanı iki kat olur ve birim alanda üretilen 
toplam katma değer daha az olabilir.

Şekil 2'de ise PVT isteminin Akdeniz ikliminde 
ısı pompası ile birlikte kullanımı gösterilmiştir [1]. 
Bu şekle göre çatıya yerleştirilmiş PVT sistemin-

Şekil 1. Güneş enerjili güç ve ısı üreten PVT sistemi

Şekil 2. Akdeniz ikliminde çatıda PVT uygulamalı panel soğutma ve ısı pompası sistemi [1]
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den elde edilen güç kısmen evde kullanılırken bir 
kısmı da toprak kaynaklı ısı pompasında tüketile-
rek ısıtma veya soğutma duvar panelleri ile gerçek-
leştirilerek düşük sıcaklıktaki (ısıtma) veya yüksek 
sıcaklıktaki (soğutma) akışkan ile konfor sağlan-
maktadır. Bir depo ile de tepe yükler törpülenmek-
tedir. PVT de elde edilen ısının bir kısmı ise de-
sikant tekerinin şarj edilmesinde kullanılmaktadır. 
Sıcaklığı arttırmak için ikinci birer benzer PVT 
tandem olarak kullanılmaktadır.

Çatıya monteli yan-yana konumlandırılmış iki 
benzer PVT panelli Şekil 3'de gösterilmiştir. Her 
PVT paneli APVT ışınım alanına sahiptir. Çatıda 
kapladıkları alan ise yaklaşık 1.1 APVT'dir. Elekt-
rikle çalışan pompaların talep edecekleri elektrik 
gücünün en az olabilmesine yardımcı olmak üzere 
ısı transfer boruları paralel ve kısa seçilmiştir. Bu 
nedenle PVT boyutları yüksekliği eninden daha 
fazla olacak şekildedir. Böylelikle arka arkaya sı-
ralanacak panellerin gölgeleme etkileri de azalmış 
olmaktadır. Ancak çatı boyutlarına göre enin fazla 
olması aynı sıraya yerleştirilebilecek panel adedini 
de kısıtlamaktadır. Dolayısı ile panel boyutlarının 
optimum oranlarda seçilmesi de ayrı bir eniyileme 
modeline gerek duyar. 1 sayılı panelin ana amacı 
PV gözelerin en iyi şekilde soğutulmasıdır ve bu 
amaçla P1 pompa debisi yüksektir. İkinci PVT pa-
nelin ana amacı ise birinci PVT panelinde yeterin-
ce ısıtılmamış suyu istenen sıcaklığa yükseltmek, 
bu arada verimi çok yüksek olmayan (iyi soğutul-
madığı için) PV gözelerden olabildiğince ek elekt-
rik gücü üretmektir. Bu paneldeki P2 pompa debisi 
suyun ısıtılması amacı ile azdır. Bu iki debi oransal 
olarak 1 ve 2 PVT panellerin toplam ekserji çıktısı-
na olan paylarını düzenler. İki benzer panel aslında 

içerdikleri ısı transfer borusu sayıları bakımından 
ayrıdır. 1 numaralı PVT panelde borular daha sık-
tır. Bunun nedeni debinin yüksek olması nedeni 
ile basınç düşüşünü azaltmak için her borudan 
geçecek su hızını azaltmaktır. Bu ise To1 su çıkış 
sıcaklığını arttırır ki bu 1 numaralı panelde arzu 
edilmeyen bir durumdur. Aksi halde PV gözeler iyi 
soğutulamaz. Ayrıca, boru sayısı arttıkça boyutsal 
olarak boru çaplarının küçültülmesi gerekir ki bu 
da basınç düşüşünün tekrar artmasına neden olur. 
Bu üç çelişik etmenin ayrıca eniyilemesi gerekir. 
İki numaralı PVT panelde ise daha az sayıda ve 
daha büyük çaplı borular bulunmaktadır. Bu saye-
de ve düşük debide To2 yani nihai su çıkış sıcaklığı 
iyice arttırılmış olur. 

2. MODEL 

Aşağıdaki eşitlikler şebeke suyu sıcaklığından baş-
layıp ikinci PVT panel çıkışındaki su sıcaklığına 
kadar olan parkurdaki performans ölçütlerini ver-
mektedir. 

To1 = InAPVT(1−ηPV1)/ρwCpwηsc1 + Tg (1)

To2 = InAPVT(1−ηPV2)/ρwCpwηsc2 + To1  (2)

Tm1 = (Tg + To1) /2 (3)

Tm2 = (To2 + To1) /2  (4)

ηpv1 = ηpvo[1−b(Tm1 + 15K − Ta)]  (5)

ηsc2 = ηsco[1−α(Tm2 − 5K − Ta)] (6)

Burada (sc) alt simgesi PV gözelerin altındaki so-
ğutma katmanını simgeler.

Tç = XTo1 + (1 − X)To2 (7)

X = V1/V   (8)

Şekil 3. Yan yana iki benzer PVT paneli
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Elde edilebilecek toplam ekserji kazancı her iki pa-
nelin X değerine bağlı olarak toplam elektrik gücü 
ve ısıl güce eşittir.

Isıl Ekserji:

EXH = ρwCpwV(Tç − Tg)(1 − Tg/Tç) (9)

Elektrik Ekserjisi:

EXE = InAPVT(ηPV1 + ηPV2) (10)

Toplam Ekserji:

EXT = EXE + EXH (11)

En son olarak birim çatı alanında elde edilecek net 
toplam ekserji, EXTA pompaların ekserji talebi çıka-
rıldıktan bulunur:

EXTA = (EXT − EXP1 − EXP2)/2,2APVT  (12)

Görüldüğü üzere bütün değişkenler V'ye ve X'e 
bağlıdır. Belli bir V değerine karşılık gelen opti-
mum X değeri bulunabilir. V değeri de değiştirile-
rek de en uygun V değerine ulaşılır.

EXP = [ρwg(V/3600)H/100ηP][1 W/W] (13)

Elektrik enerjisinin birim ekserjisi 1 W/W alın-
mıştır. H soğutucu devresindeki metre su sütunu 
cinsinden basınç kaybıdır. ηP ise pompa ve elekt-
rik motorunun toplam verimidir. Görüldüğü üzere 

bütün değişkenler V ye ve X e bağlıdır. Belli bir V 
değerine karşılık gelen optimum X değeri buluna-
bilir. V değeri de değiştirilerek de en uygun V de-
ğerine ulaşılır. Dolayısı ile, en uygun X değerinin 
aranması V debisinin değişik değerlerinin sınan-
ması ile olur. Başlangıç değeri olarak To1 sıcaklı-
ğının Tg'den 10 K daha sıcak olduğu varsayılır. Bu 
varsayım debinin sınamasındaki başlangıç değeri 
Vʹ’yi verir:

Vʹ = InAPVTηsc/10ρwCpw (14)

Bu değerle başlanan eniyileme işleminde Eşitlik 
12'ye göre en yüksek değeri veren X bulunur.

3. DÜŞÜK EKSERJİLİ UYGULAMA: 
PANEL ISITMA

Kış aylarında her ne kadar elde edilen ısının mik-
tarı ve sıcaklığı az ve PV gözelerin soğutulmasına 
çok gerek olmasa da bu sistem düşük ekserjili pa-
nel sistemlerinde kullanılmaya devam edebilir. Bu 
amaçla düşük sıcaklıkta konfor ısıtması oluşturabi-
len ışınımsal paneller kullanılabilir. Örneğin, Şekil 
4'de gösterildiği gibi 120 W/m2 ısıl yük yoğunlu-
ğunda, iç mekânın AUST değerinin sadece 13 °C 
üzerindeki bir ortalama akışkan sıcaklığı yeterli 
olabilmektedir (Şekil 4). 

Şekil 4. Işınımsal panel ısıtma tasarım abağı [1]
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4. DEĞERLENDİRME

PVY panellerin henüz bir değerlendirme ve tasa-
rım standardı yoktur, hatta terim ve tarifler stan-
dardı da yoktur. Bu eksikliğin giderilerek bu tür 
sistemlerin özellikle ülkemiz açısından önem arz 
etmesi nedeni ile tasarım ve uygulamanın yaygın 
ve etkin bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir. 
Şekil 5 de yapılacak özgün deneyler sonrasında bir 
PVT panelin performans sonuçları gösterilmekte 
ve EXTA değerinin ne şekilde optimize ve hangi 
işletme koşullarında optimize edilebileceği ampi-
rik bir eşitliğe dayandırılmaktadır [2].

Şekil 5. PVT panel deneysel performans abağı [2].

5. ÖRNEK ÇÖZÜMLEME 

Her birinin güneş ışınımı alan yüzey alanı 1.5 m2 
olan iki benzer PVT çatıya konmuştur. Belli bir 
günde yüzeylere dik gelen anlık güneş ışınımı, In 

800 W/m2'dir. PV ve alt katmandaki ısı değiştirgeç-
lerinin verim ve standart performans değerleri bel-
lidir. Tg 288 K olarak alınmıştır. Suyun (veya başka 
bir ısı transfer sıvısının) özgül ısısı ve yoğunluğu 
sabit alınmıştır. Çözüm için başlangıç debisi 0.02 
m3/h'dir (Eşitlik 13). Bu değer sabit tutulup yukarı-
da verilen eşitlikler kullanılarak en yüksek EXTA 
Şekil 2'de özetlenen eğri üzerinden elde edilmiştir. 
Bu sonuca göre V’ debisinde en uygun X oranı 0.65 
dir. Debi değerleri değiştirildiğinde en uygun X de-
ğeri 0.55, V değeri 0.043 m3/h olarak bulunmuştur.

Şekil 6. PVT ikilisinin çözüm başlangıç debisinde (V’) 
optimum debi paylaşımı

Şekil 7. PVT ikilisinin optimum giriş debisi, X = 0.55

6. TARTIŞMA

Bu çalışmada piyasada mevcut PVT sistemlerinde-
ki soğutma akışkanının optimum dolanımında ve 
ekserji kazanımında yeterli çalışma yapılmadığı 
görülmüştür [1, 3]. Genelde PVT sistemleri pom-
pasız satılmakta ve pompayı kullanıcının seçmesi 
beklenmektedir. Halbuki sistemin birim çatı alanı-
na en fazla ekserji kazandırabilmesi için ikili PVT 
sistemini seri olarak yan yana konması ve değişken 
debili pompalar yardımı ile kapasite paylaşımının 
sürekli bir biçimde optimum noktada tutulmasının 
gerekli olduğu bu çalışmada gösterilmiştir. BU 
çalışmada verilen formüller kullanılarak değişken 
debili bir sistem kurulumu ile katma değeri yüksek 
güneş enerjili uygulamalar gerçekleşmiş olacaktır 
[4, 5]. PVT panellerin yaz aylarında absorpsiyonlu 
soğutma makineleri ile birlikte konfor soğutma-
sında değerlendirilmesi daha akılcıdır. Bunun ne-
deni yaz aylarında güneş enerjisinin daha yoğun, 
günlerin daha uzun olmasına karşın PV gözelerin 
daha çok ısınarak verimlerinin azalması ve soğu-
tulmalarına daha çok gerek olurken üretilen ısının 
da daha yüksek olması nedeni ile absorpsiyonlu 
sistemlerin tesir katsayılarının artmasıdır. Yaz ay-
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larında üretilen ısı açık devreli bir sıcak su tüketi-
minde kullanılacaksa Lejyoner hastalığı riski daha 
azalacaktır. Kış aylarında bu risk daha fazladır ve 
mutlaka ikinci PVT panele gerek vardır. Buna kar-
şılık, sıcaklık tepelemesine fazla gerek olmayaca-
ğından sıcak iklimlerde ikili PVT istemine gerek 
kalmayabilir. 

SİMGELER
A Panel alanı, m2

AUST Işınımsal panel ısıtma/soğutma sisteminde alan 
ağırlıklı iç mekân yüzey sıcakları (Panel yüzeyleri hariç),K
b Soğutma panelinin verim katsayısı
Cp Özgül ısı, kJ/kgK
g Yer çekimi ivmesi, m/s2  
H Basınç kaybı, metre su sütunu
I Akım, amper
In Yüzeye dik ışınım, W/m2

q Birim Isıtma gücü, W/m2

T Sıcaklık, K
V Debi, m3/saat
V’ Sayısal çözümün başlangıç debi değeri, m3/saat
v Elektriksel potansiyel, volt
EX Ekserji, kW

Semboller
η Birinci Yasa verimi
α PV verimi sıcaklık katsayısı
ρ Yoğunluk, kg/m3

Alt Simgeler
a Dış ortam (hava)
sc Isıl toplaç (PVT'nin ikinci katmanı)
ç Çıkış
E Elektrik
g Giriş
H Isı
m Ortalama
o PVT çıkışı
p Pompa, panel (yüzeyi)
sc Isıl toplaç (PVT'nin ikinci katmanı)
w Sıvı

Kısaltmalar
PVT
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Merhaba,

Yaşamının herhangi bir döneminde hastane ile teması olmayan 
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nelerde sağlık çalışanları koca bir ömür geçirmektedir. Hatta pek 
çok sağlık çalışanı için evden çok zamanın geçirildiği ortamlardır 
hastaneler. Tam da bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma ortam-
larının önemi gündeme gelmektedir. 

Hastaneler, ilgili mevzuat kapsamında sağlık ve güvenlik riskler-
ine göre çok tehlikeli iş yerleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum 
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Bu risklerin uygun yöntemlerle tanımlanması, yok edilmesi ya da 
kontrol altına alınması hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlamak açısından yaşamsal önemdedir.  
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