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Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır.
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• Prototip Bir Güneş Takip Sisteminin Tasarlanması
• Buz Depoları
Antifriz / Su ısı pompaları için yenilikçi bir ısı kaynağı

• Aşırı Basınç Tahliye Menfezinin Merdiven Basınçlandırma
Sistemleri Üzerindeki Etkisi
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YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
Sprinkler Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları
Yangın Dolapları
Gazlı Söndürme Sistemleri
ARGON (200-300 bar)
DuPont™ FM-200®
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Kuru Kimyasal Söndürme Sistemleri
Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Yivli Boru Bağlantı Elemanları
Su Sisi Sistemleri
Yangın Algılama Sistemleri
Hassas Duman Algılama Sistemleri
Lineer Isı Dedektörleri
Ex-Proof Isı Dedektörleri
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Değerli Meslektaşlarım;
Eylül-Ekim 2013 döneminde TTMD’nin en önemli etkinliği bildiğiniz gibi
CLIMAMED-13 Kongresi olmuştur.
21 ülkeden 159 bildiri özeti gelmiş,7 paralel salonda 66 bildiri sunulmuştur.
Kongre’ye 429’u kayıtlı olmak üzere yoğun katılım sağlanmıştır.
Bu kongrenin kusursuz tamamlanmasında emeği geçen başta IX dönem
TTMD Başkanımız Cafer Ünlü,Prof.Dr.Ahmet Arısoy,Prof.Dr.Abdurrahman
Kılıç ve diğer tüm komisyon üyelerimize tekrar teşekkürlerimi sunarım.Diğer
CLİMAMED üyelerinin tamamının TTMD’nin kongre düzenlemede çıtayı
yükselttiğini söylemeleri ve bundan böyle işlerinin hiç de kolay olmadığını
belirtmeleri hepimizi fazlasıyla gururlandırmıştır.
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Yine bu dönem Ankara Temsilciliğimiz tarafından iki seminer
düzenlenmiş,Ankara temsilcimiz Orhan Bağran ve diğer komisyon
üyelerimizin başarılı çalışmaları devam etmiştir.Ayrıca Ankara da düzenlenen
Brunch’a özellikle genç üyelerimiz aileleriyle katılmıştır.
İzmir Temsilciliğimiz tarafından’İklimlendirme Teknolojilerinde Yeni Eğilimler’
konu başlıklı bir seminer düzenlenmiştir.
Kayseri MMO tarafındandüzenlenen Konferans’a TTMD olarak katılım
sağlanmıştır.
2014 Mayıs ayında düzenlenecek olan 11.Uluslararası ‘Yapıda Tesisat
Teknolojisi’ Sempozyumu tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumla ilgili tüm hazırlık çalışmaları devam etmekte olup,Prof.
Dr.Nilüfer Eğrican Başkanlığındaki Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerine ve
diğer Kurul üyelerine şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim.
Saygılarımızla,

Mehmet Ozan Yavuz
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Bahri Türkmen
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

TTMD Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
1.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
1992 yılında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, sıhhi tesisat, yalıtım ve yangın alanlarında Mekanik Tesisat Mühendisliği’nin ve sektörün topluma verdiği hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği -TTMD bugün; tasarımcı, uygulayıcı, öğretim
görevlisi, imalatçı, mümessil ve işletmeci gibi değişik disiplinlerden profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiği, sektörün en büyük sivil
toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaşlarıyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitim ve araştırmaları için gerekli bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, sektördeki bilgi birikimini ve bilgi alışverişini artırarak, daha iyi bina ve tesislerin yapılması
ile ülkemizde güvenli, konforlu, sağlıklı, enerjiyi verimli kullanan ve çevreyi
koruyan yaşam alanları yaratmayı amaçlamaktadır. TTMD bu doğrultuda; kamu kurum ve kuruluşları, sanayi, üniversite, araştırma kurumları ve diğer meslek ve uzmanlık grupları ile dayanışma ve eşgüdüm
içinde pek çok çalışma gerçekleştirmektedir.
TTMD, uluslararası platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil
ederken, ayrıca yurtdışı meslek örgütleri ile temaslarını sürdürerek
sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemekte ve üyelerine
iletmektedir.
TTMD, sürekli olarak düzenlediği seminer ve kursların yanında sempozyum
ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doğru ve
çağdaş bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitapları yayınlamakta, “Uygulama Kuralları”nı koymakta, mesleği uygularken ülkenin gelişimine katkıda bulunmak yönünde, tüzüğünde yazılı hususlar çerçevesinde çalışmalar yaparak, kamuya yararlı sonuçlar alınmasına katkıda
bulunmaktadır.

Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliği uygulamaları,
projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik
konulardan seçilmelidir.
2.
Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak
kurallarına riayet edilmelidir.
3.
Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk
olmadıkça kullanılan kelimelerin yabancı dilde olmamasına
özen gösterilmelidir.
4.
Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler
topluluğunun menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez.
Bu konuda reklam veya propaganda yapılamaz.
5.
Özellikle sistem veya cihaz tanıtımı yapılan makalelerde,
kesinlikle ürünün (veya sistemin) markası kesinlikle belirtilmediği
gibi; imalatçı, uygulamacı vs. firmaların tanıtım ve reklamı da
yapılamaz.
6.
Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla
aynı olamaz veya benzerlik göstermez.
7.
Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir
dergi veya kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8.
Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9.
Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler
verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.

TTMD Dergisi Makale Yazım Etik Kuralları
1.

Yönetim Kurulu
2.

Bahri Türkmen (Başkan)
Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı)
Birol Eker (Başkan Yardımcısı)
Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı)
Züleyha Özcan (Genel Sekreter)
Fuzuli Topal (Sayman Üye)
Turgay Yay (Üye)
Fatih Öner (Üye)
S. Cevat Tanrıöver (Üye)
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Orhan Bağran
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Ayşen Hamamcıoğlu
Cevdet Eşki
Tefik Demirçalı
Eray Önaşçı
Levent Acar

İzmir
Kayseri
Kocaeli
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Samsun
Zonguldak

Birol Yavuz
Serkan Büyükyıldız
Savaş Demirtaş
Kağan Aydınbelge
Orhan Cazgır
Muzaffer Yılmaz

Geçmiş Dönem Başkanları
Kurucu Onursal Başkan
Celal Okutan		
			
			
			
			
			
			
			
			

I. Dönem - Celal Okutan
II. Dönem - Numan Şahin
III. Dönem - M.Serdar Gürel
IV. Dönem - Ömer Kantaroğlu
V. Dönem - Engin Kenber
VI. Dönem - B.Erdinç Boz
VII. Dönem - Hüseyin Erdem
VIII. Dönem - Abdullah Bilgin
IX. Dönem - Cafer Ünlü
X. Dönem - Gürkan Arı

Uluslararası Üyelikler
		
		

American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

		

Federation of European HVAC Associations

		

Climamed

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Yazar adları, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmişleri ile birlikte
sunulmalıdır.
Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, türkçe
özet sunulmalıdır.
Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, ingilizce
özet sunulmalıdır.
Makaleler tercihen “Microsoft Word” formatında, 9 punto, tek
ara yazılmalıdır.
Makaleler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki
yana yaslanmış olarak ve 1,5 aralıklı yazılmalıdır.
Makale bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf diğerleri
küçük harf olmalıdır.
Makaleler 6 sayfayı geçemez.
Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir.
Dipnot niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak
metnin sonundaki notlar başlığı altında sıralanmalıdır.
Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları
ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar
soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir.
Makaleler sırayla Başlık, Yazar İsimleri, Özet, İngilizce Başlık,
Abstract, Giriş, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eğer
varsa), Özgeçmiş bölümlerinden oluşmalıdır.
Makaleler A4 ebadında yazıcı çıktısı halinde e-posta veya CD
ile dernek merkezi adresine ulaştırılacaktır.
Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoğraf, resim,
grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasına özen gösterilmelidir.
Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazılmalıdır.

Makale Gönderim Adresi
TTMD Genel Merkezi
Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2
Kavaklıdere/Ankara
Tel : 0 312 419 45 71-72
Faks :0 312 419 58 51
Web: www.ttmd.org.tr
E-posta: ttmd@ttmd.org.tr
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Haberler News

CLIMAMED 2013 Kongresi Gerçekleşti

Akdeniz
Ülkeleri
Tesisat
Mühendisleri
Dernekleri’nin (AICARR – İtalya, AICVF –
Fransa, APIRAC – Portekiz, ATECYR – İspanya,
TTMD – Türkiye) ortaklaşa düzenlediği ve
TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
CLIMAMED, 3-4 Ekim 2013 tarihleri arasında
İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre
Merkezi’nde yapıldı.
Kongre’nin
açılış
konuşmasını
yapan
CLIMAMED’13 Yönetim Kurulu Başkanı Cafer
Ünlü, Climamed’i Akdeniz bölgesinde ortak
iklim şartlarının doğurduğu ihtiyaçlardan
dolayı bir araya gelen ülkelerin oluşturduğu
bir topluluk olarak tanımlayarak, Kongre’nin
tarihçesi hakkında bilgi verdi. TTMD adına
kongre için yapılan hazırlıkları anlatan Ünlü, bu
kongre sayesinde mühendis, mimar, tasarımcı,
uygulamacı ve birçok branştan insanı bir araya
getirme hedefinde olduklarını söyledi.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, günümüzde
artan enerji ihtiyacının ekonomiler açısından
önemini vurgulayarak, enerji sektöründe
Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekti.
TTMD’nin faaliyet alanları ve yürütmekte
olduğu
uluslararası
projeler
hakkında

bilgiler veren Türkmen, TTMD olarak tesisat
sektöründe etkin bir rol üstlendiklerini belirtti.
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AICVF(Fransa) Başkanı Bertrand Montmoreau,
enerji üreten binaların eskiden hayal olduğunu
ancak bu hayalin artık gerçekleştiğini belirterek
Fransa’da enerji tüketim değerlerini düşürme
adına yapılan çalışmaları anlattı.
APIRAC(Portekiz) adına konuşan Genel
Sekreter Nuno Roque, İstanbul’u doğunun
New York’u olarak tanımlayarak kongrenin
enerji tüketimini vurgulama açısından önemine
değindi. Açılışta son olarak ATECYR (İspanya)
adına konuşan Javier Moreno Cuesta, geçmiş
30 yılda enerji sektöründe yaşananları
özetleyerek derneklerinin misyon ve vizyonunu
anlattı.

Açılışta
AICARR(İtalya)
adına
konuşan
Francesca Ambrosio, dernekleri hakkında bilgi
vererek İtalya’da HVAC okulları olduğu, çok
sayıda öğrenci ve katılımcıya burada destek
sağlandığını söyledi. Daha sonra konuşan

Açılışın ardından davetli konuşmacı Francis
Allard “Net Sıfır Enerjili Binalara Erişme Hedefi”
konulu bir sunum yaptı. AB’de yakın geçmişte
yaşanan süreci, sergilenen gelişmeleri ve
yapılan çalışmaları anlatan Allard, ilk olarak
2020 yılına yönelik hedeflerini ve ardından
2050 yılı için hangi hedeflerin planlandığını
özetledi. Enerji tüketiminin azaltılmasının yanı
sıra artık binaların enerji üreten bir yapıya
bürünmesini amaçladıklarını belirten Allard;
önemli olan noktanın sadece düşük enerjili
bina yapmak olmadığını söylerek tasarım,
inşa, bina yönetimi gibi konuların bir arada ele
alınarak bütünleşik tasarıma ihtiyaç oluğuna
dikkat çekti.
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Kongrenin ilk günü yapılan teknik oturumların
yanı sıra “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” konulu
bir Panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını
Livio Mazzarella’nın yürüttüğü panele 5
ülke temsilcileri, Pedro Gines Vicente Quiles
(İspanya), Stefano Corgnati(İtalya), Eduardo
Maldonado(Portekiz), Francis Allard (Fransa),
Zerrin Yılmaz (Türkiye) katıldı.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Climamed
Kongresi, uluslararası alanda birçok yerli
yabancı akademisyen, mühendis, mimar,
tasarımcı ve uygulamacıyı bir araya getirdi.
TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
kongrede Amerika’dan Japonya’ya toplam 21
ülkeden toplam 74 bildiri ve 8 poster sunum
yapıldı. 7 ayrı salonda iki gün süreyle bir araya
gelen 400’ü aşkın katılımcı ile CLIMAMED’13

Haberler News

Kongresi’nde “Net Sıfır Enerjili Binalar” masaya
yatırıldı. İlk günün sonunda katılımcılar, Four
Season Hotel’de verilen Gala Yemeği’nde
buluştu.
İkinci gün gerçekleştirilen teknik oturumların
ardından kapanışta konuşan Climamed’13
Başkanı Cafer Ünlü, kongreye emeği geçen
tüm organizasyon kurullarına teşekkür etti.
Climamed’in kurucu başkanı Julio Cano ise,
rekor sayıda katılımın gerçekleştiği kongrenin
son derece başarılı tamamlandığını belirterek
Climamed Kongresi’nin standardının çok
yükseğe taşındığını söyledi. Bir sonraki
kongreye ev sahipliği yapacak olan AICVF
(Fransa) adına konuşan Bertrand Montmoreau,
10-11 Eylül 2015’te Fransa’nın Juan Les Pins
kentinde gerçekleştirilecek kongre hakkında
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bilgiler vererek Kongre ana başlıklarını, multi
enerji sistemleri, rehabilitasyon, sürdürülebilir
enerji, iç hava kalitesi ve performans garantisi
olarak sıraladı.

• Havalandırma Sistemleri

Kapanışta son olarak konuşan TTMD Başkanı
Bahri Türkmen ise, 7. Climamed Kongresi’ni
başarıyla tamamladıklarını belirterek sektöre
önemli bilgiler aktardıklarını söyledi. TTMD
olarak uluslararası organizasyonlarda çok daha
deneyimli olduklarını vurgulayan Türkmen,
geçmişten gelen tecrübelerle ileriki yıllarda
daha da başarılı olma hedefinde olduklarını
belirterek 2014 Mayıs ayında gerçekleştirilecek
TTMD Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

• Devreye Alma ve Tesis Yönetimi

CLIMAMED 2013 Kongre Konuları:

• Akıllı Bina Teknolojileri

• Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (NZEB)

• Temel Isı Transferi ve Termodinamik
Çalışmaları

• Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı ve
Enerji Verimliliği
• Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
• Konfor Gereksinimleri: Uygulama ve Kontrol
• Enerji Performansı Yönetmeliği, Standartlar
ve Direktifler
• İç Hava Kalitesi ve Sağlık

• Bina Yönetimi ve Sistem Bakımı
• İleri Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme
Uygulamaları ve Örnekleri
• Tarihi Yapılarda Isıtma-Havalandırmaİklimlendirme Sistemleri
• Modelleme, Simülasyon ve Bileşik Tasarım
• Enerji Verimli Sıcak Su Sistemleri
• İçme Suyu Verimli Kullanımı, Çevre Dostu
Atık Yönetimi
• Yapay Aydınlatma Ve Gün Işığı Aydınlatması
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Climamed’13 Değerlendirme ve
Sempozyum 2014 Tanıtım Toplantısı
Yapıldı
Türk
Tesisat
Mühendisleri
Derneği
ev
sahipliğinde 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri
İklimlendirme
Kongresi
CLIMAMED’13’ün
değerlendirme toplantısı 24 Ekim tarihinde
Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı.

Çok sayıda firma yetklisi, sektörel dernek
temsilcisi, TTMD üyeleri ve sektörel basının
bir araya geldiği toplantıda TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri Türkmen bir sunum
yaparak, CLIMAMED’13 Kongresi’nin hazırlık ve
tamamlanma sürecine ilişkin faaliyetleri anlattı.
Türkmen, kongre hakkında şu özet bilgileri
verdi: “Kongre’ye 21 ülkeden 159 bildiri özeti
geldi. 7 paralel salonda 66 bildiri sunuldu. 11

poster sunumu yapıldı. ‘Yaklaşık sıfır enerjili
binalar’ konulu bir panel düzenlendi. Four
Season Bosphour Hotel’de yaklaşık 400 kişinin
katılımıyla gala yemeği düzenlendi. Kongreye
429’u kayıtlı olmak üzere yoğun katılım
sağlandı”.

CLIMAMED’13
Kongresi’nin
başarıyla
tamamlanmasında emeği geçen herkese
teşekkür eden TTMD Başkanı,8-10 Mayıs 2014
tarihleri arasında ISK-SODEX Fuar alanında
gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Yapıda Tesisat
Teknolojisi Sempozyumu hakkında bilgiler verdi.
Sempozyumun yürütme, organizasyon, bilim
kurulu ve danışma kurullarını tanıtan Türkmen,
sempozyum için sponsorluk şartlarını anlatarak
gelecek yıl çok daha başarılı bir sempozyum
gerçekleştirme hedefinde olduklarını söyledi.

Toplantıda
yapılan
sunumun
ardından,
CLIMAMED’13 Kongresi’ne sponsor olan
firmalar, destekleyen dernek ve kurumlar ile
sektörel dergilere teşekkür plaketleri takdim
edildi. Davetliler, toplantının ardından verilen
kokteyle katıldı.
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ISKAV’ın Misyonu ve Vizyonu Çalıştayı Yapıldı

ISKAV’ın misyon, vizyon, hedeflerini ve
yeni proje konularının tartışıldığı çalıştay 22
Kasım 2013 tarihinde Yalova, Limak Termal
Otel’de ISKAV Mütevelli üyelerinin katılımıyla
gerçekleşti.

ile sektörü geliştirici ve öne çıkarıcı faaliyetleri
tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda
yenilikçi bakış açısıyla yapmak.

Çalıştayın
açılış
konuşmasını
Mütevelli
Heyet Başkanı Prof.Dr. Nilüfer Eğrican yaptı.
Daha sonra kürsüye gelen ISKAV Yönetim
Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, Vakıf senedinden
bahsederek Vakfın misyonu ve vizyonunu
tanımladı. Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi
verirken, özellikle eğitimler ve FTK (TAD)
çalışmalarını ayrıntılarıyla anlattı. Cafer Ünlü,
İGP
(İklimlendirme Güvence
Platformu)
çalışmalarının geldiği nokta ve Yeni Projeler
konusunda da bilgilendirmede bulundu.
Sektörün önde gelen kuruluş temsilcilerinden
33 kişinin katıldığı çalıştayı profesyonel
moderatör yönetti. Çalıştayda gruplar halinde
yapılan çalışmaların sonunda misyon ve vizyon
aşağıdaki şekilde ortaya çıktı:

Vizyon: İklimlendirme sektöründe eğitim,
araştırma ve sertifikasyon alanında ulusal ve
uluslararası tanınırlığı olan yetkin ve saygın bir
kurum olmak.
1-) Iskav’ın misyonu,vizyonu, hedefleri ve
stratejik planı
2-) Iskav’ın
görevler

sektör

adına

üstlenebileceği

3-) Iskav’ın sektördeki konumu
4-) Iskav’ın mali kaynakları ve sürdürülebilirlik.

Misyon:
İklimlendirme
sektörünün
tüm
paydaşlarını kapsayacak eğitim, araştırma, etik
değerlere uygun davranış ve çevreci yaklaşımlar
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ISKAV Eğitimleri Sürüyor: Yöneticilere
Yönelik Eğitimlerden “Türkiye ve Dünya
Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler”
eğitimi yapıldı
23-24 Kasım 2013 tarihlerinde Yalova
Limak Termal Otel’de gerçekleşen eğitim
toplantısına Sektörün önde gelen firmalarının
yöneticileri katıldı. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun
sunum yaptığı eğitimde “Türkiye ve Dünya
Ekonomisindeki Beklentiler anlatıldı. 20 kişinin
katıldığı toplantıda karşılıklı soru cevaplarla
ekonominin içinde bulunduğu durum ve
geleceğe yönelik bilgiler aktarıldı. Katılımcıların
son derece yararlı nitelendirdiği eğitimin
önümüzdeki günlerde tekrar yapılmasına karar
verildi. İki günlük yoğun toplantı esnasında boş
kalan zamanlarda da çevre gezintileri yapıldı
ve keyifli anlar yaşanıldı.

TTMD Carrier Hap Kursları Devam Ediyor
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko
Carrier işbirliğiyle hayata geçirilen Carrier HAP
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım Programı kursu
TTMD İstanbul Temsilciliği’nde verilmeye devam
ediyor. 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında
gerçekleşen 34. Kursta, 8 katılımcı daha eğitim
alırken, kursun eğitimi Aziz Erdoğan ve Mustafa
Kemal Sevindir tarafından verildi.
4 gün süren eğitimde katılımcılara program

hakkında genel bilgi, program terminolojisi,
program hesaplama metodu, proje detayları,
ekipman seçimi gibi konuların yanı sıra; ASHRAE
standartları, mahal iç ve dış yük girdileri,
sistem tasarımları, hava sistem tasarımları
eğitmenler tarafından detaylı olarak anlatıldı.
Seçilen sisteme göre değişen program girdileri
irdelendi. Carrier Eğitim Kursuna katılanlara
TTMD İstanbul Temsilciliği tarafından sertifika
verildi.
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İklimlendirme Teknolojilerinden Yeni
Eğilimler Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl
Temsilciliği tarafından mesleki eğitim çalışmaları
kapsamında
düzenlenen
“İklimlendirme
Teknolojilerinde Yeni Eğilimler” konulu eğitim
semineri 28 Eylül 2013 tarihinde İzmir MMO
Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu’nda
gerçekleştirildi. 2013-2014 döneminin ilk
seminerinde oturum başkanlığını Prof. Dr. Macit
Toksoy yürütürken, Endüstri Yüksek Mühendisi
Turhan Karakaya seminere konuşmacı olarak
katıldı.

Seminerin ilk bölümünde, akıllı binalar,
sürdürülebilir verimlilik ve iklimlendirme
alanında yeni teknolojiler temalı bir sunum
gerçekleştiren Karakaya, yoğuşma teknolojileri,
ısı pompaları, vrf sistemler, otomasyon ve
hibrid sistemleri detaylı şekilde anlattı. Çeşitli
uygulama örnekleri sergileyen konuşmacı;
sistemlerin kıyaslamalarını, kullanıcıya ve
yatırımcıya sağladığı avantajları karşılaştırdı.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı
son bölümün ardından, seminer konuşmacı ve
oturum başkanına teşekkür belgesi takdimiyle
son buldu.

Mutfak Havalandırması ve VDI 2052’ye
Göre Seçim Kriterleri Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl
Temsilciliği tarafından organize edilen Mutfak
Havalandırması ve VDI 2052’ye Göre Seçim
Kriterleri konulu eğitim semineri 26 Ekim 2013

tarihinde MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi
Ege Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturum
başkanlığını Naci Uzakgören’in yürüttüğü
seminere Seçkin Tuncer Erdoğmuş konuşmacı
olarak katıldı.
Konu hakkında bir sunum gerçekleştiren
konuşmacı, ilk olarak muftak havalandırması
ve davlumbaz tanımı yaparak katılımcılara ön
bilgi verdi. Kullanım şekillerine göre davlumbaz
çeşitlerini sıralayan Erdoğmuş, davlumbaz
boyutlarının belirlenmesini, metotları ve
kriterleri anlattı. Davlumbaz egsoz debisinin
hesaplanmasını detaylı şekilde anlatan Seçkin
Erdoğmuş, mutfak tasarımı ile ilgili standartları
ve VDI 2052’ye göre tasarım yaparken bilinmesi
gerekenleri açıkladı.
Seminer sonunda TTMD İzmir Temsilcisi
Birol Yavuz oturum başkanı ve konuşmacıya
teşekkür belgesi takdim etti.

Gıda Muhafaza ve
Şoklama Sistemlerinde
Paslanmaz Borulu
Amonyak ve Glikol Soğutucuları

- Paslanmaz Borulu
- Sıcak Galvanizli Uygulamaya Göre
Hafiftir ve Az Yer Kaplar
- Yüksek Enerji Verimliliği
- Doğal Soğutucu Akışkan
- Endüstriyel Kaset Yapısı

Merkez / Fabrika:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak No:10
X-11 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com
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Prototip Bir Güneş Takip Sisteminin
Tasarlanması
Ozan Özmen Eren Şat, Yrd.Doç.Dr.Tansel Koyun
Özet
Dünyada 20. ve 21. yüzyılda teknolojinin
gelişmesiyle beraber elektrik enerjisine olan
ihtiyaç artmıştır. Elektrik enerjisine olan bu
ihtiyaç artışı, insanlığı yeni enerji kaynakları
arayışı
içerisine
sürüklemiştir.
Elektrik
üretiminde fosil yakıt kullanımı eskiden beri
süregelmektedir. Ancak enerjiye olan ihtiyacın
artması ve fosil yakıtların sürekli olmaması
araştırmacıları yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanımına doğru yöneltmiştir. Yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi
ile elektrik üretimi günümüzde çok karşılaşılan
uygulamalardan
biridir.
Bu
çalışmada
fotovoltaik hücreler ile elektrik enerjisi üreten
prototip bir sistemin tasarımı yapılmıştır.

Abstract
The need for electricity has been extremely
increased with updating technologies in 20th
and 21 st centuries.The increasing need for
electricity has forced the humanity to look for
the new energy sources. As common, the use
of fossil fuels has been continuing from the
past. In fact , the increasing need to energy
and limited sources for fossil fuel has lead

research of sustainable energy sources.
Nowadays ,the Solar Energy is one of the
sustainable energy source which is frequently
applicable. In the scope of this study, a
prototype system design using photo voltaic
cells has been performed .

GİRİŞ

yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak reaktöre
odaklanır ve elde edilen kızgın buhardan,
geleneksel yöntemlerle (Buhar türbini yöntemi)
elektrik üretilir. İkinci yöntem olan doğrudan
yöntemde ise büyük çapta elektrik üretimi için,
sadece fotovoltaik (PV) sistemler kullanılabilir.
Güneş pilleri (fotovoltaik), yüzeylerine gelen
güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine
dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Güneş
pillerinin %98’i Si’ dur (Silisyum) ve Silisyum
dünyada bol miktarda bulunmaktadır. Fakat saf
halde olmayan Si, genel olarak Silisyum dioksit
(SiO2, kuvars) halde bulunur ve saflaştırma
işlemi oldukça maliyetlidir. Bu yüzden güneş
pillerinin maliyeti de yükselmektedir. Güneş
pillerinin ideal çalışma sıcaklığı 25oC’dir, panelin
güneş ışınını alması ile birlikte elektrik üretimi
başlar fakat verimlerin %100 olmamasından
dolayı güneşten gelen enerjinin bir kısmı
elektrik enerjisine dönüşürken bir kısmı da ısı
enerjisi olarak ortaya çıkar. Bu olay panellerin
ısınmasına neden olur, güneş hücrelerinin

Güneş
enerjisi
yenilenebilir
enerji
kaynaklarından biridir. Güneş enerjisinin bol
olması, bedava olması, işletme maliyetinin
düşük olması ve çevre kirliliğine yol açmaması
gibi etkenler onun tercih edilen bir yenilenebilir
enerji kaynağı olmasını sağlamaktadır. Güneş
enerjisi en fazla, sıcak su temini, meskenlerin
ısıtılması, meskenlerin serinletilmesi, kurutma,
tarım, güneş fırınları ve güneş ocakları, güneş
pompaları, yüzme havuzlarının ısıtılması, ısı
pompası, elektrik elde edilmesi, soğutma
sistemlerinde, tuz temini, deniz suyundan
saf su elde edilmesi, yapma fotosentez ve
sera ısıtmasında kullanılmaktadır. Elektrik
üretiminde kullanımı ise günümüzde giderek
daha ön plana çıkmaktadır.
Güneş enerjisinden elektrik üretimi başlıca iki
yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birincisi
ısı sistemleridir. Bu yöntemde güneş enerjisi

Anahtar Kelimeler:Güneş enerjisi, fotovoltaik
piller, güneş takip sistemi, tasarım

Key Words : Solar Energy, Photo voltaic
cells,Solar tracking system, Design
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ısınması ile akım (I, Amper) artarken, gerilim
(V, Volt) değeri düşer. Gerilimdeki düşüşün
fazla olması nedeni ile çıkış gücünde de düşüş
olur ve bu verim kaybına neden olur. Güneş
pilleri pek çok farklı maddeden yararlanarak
üretilebilir. Günümüzde en çok kullanılan
maddeler kısaca Kristal Silisyum, Galyum
Arsenit (GaAs), İnce Film, Amorf Silisyum,
Kadmiyum Tellürid (CdTe), Bakır İndiyum
Diselenid (CuInSe2) ve Optik Yoğunlaştırıcılı
Hücreler olarak sayılabilir. Güneş pili yapmak
için en elverişli olanlar, silisyum, galyum
arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir. Son
yıllarda ticari ortama girmiş olan geleneksel Si
güneş pillerinin yerini alabilecek verimleri aynı
ama üretim teknolojileri daha kolay ve daha
ucuz olan güneş pilleri üzerinde de çalışmalar
yoğunlaştırılmıştır. Bunlar; fotoelektro kimyasal
çok kristalli Titanyum Dioksit piller, polimer
yapılı Plastik piller ve güneş spektrumunun
çeşitli dalga boylarına uyum sağlayacak şekilde
üretilebilen enerji bant aralığına sahip Kuantum
güneş pilleri gibi yeni teknolojilerdir. Bu
çalışmada, güneşin doğuşundan batışına kadar
olan süre içerisinde güneş ışınlarını gün boyu
panele dik düşecek şekilde güneşi izleyebilme
yeteneğine sahip olan bir güneş takip sistemi
tasarlanmış ve prototipi üretilmiştir. Ancak
çalışmanın yapıldığı mevsimden dolayı güneşin
henüz çok etkili olmaması cihazı deneysel veri
elde etmek amaçlı çalıştırmamızı engellemiştir.
Bir sonraki çalışma bu amaçlı düşünülmektedir.
1.Güneş Pillerinde Verim
Güneş ışınlarının fotovoltaik pillere geliş
açıları dünya ile güneş ışınları arasındaki belirli
açılardan dolayı değişmektedir. Bu açılar
hakkında bilgi sahibi olarak güneş enerjisinden
daha verimli şekilde yararlanabiliriz.
Güneş pillerinden mümkün olan en büyük
verimi almanın değişik yöntemleri vardır.
Bunlardan en temelleri; açı eğilimli güneş
izleyiciler, maksimum güç noktası izleyiciler ve
yoğunlaştırıcılardır[1].Güneş gün boyu hareketli
olduğu için, güneş paneli ışık kaynağına doğru
yönelmiş olmayabilir. Bunu sağlamak için
panelin eğimini gelen ışığı maksimum yapmak
için ayarlamak gerekir[2,3,4]. Güneş yaklaşık
ekvator ekseninde bulunduğu için panel bu yöne
yönlendirilmelidir[3,5]. Güneş izleyiciler, güneş
panelini güneşe otomatik olarak yönlendiren
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cihazlardır. Bir ve iki eksenli izleyiciler
vardır[6]. Maksimum güç noktası izleyiciler,
yüke maksimum gücü sağlamak için panelin
karakteristiklerini ayarlayan karmaşık sistem
devresi içerir. Bu, mikrobilgisayar devresi veya
ayrık devre elemanları ile sağlanabilir. Temel
nokta bu cihazın, paneli tepe güç değerini
(%98 seviyelerinde verimle) sağlamaya
zorlamasıdır[7].
Yoğunlaştırıcılar,
panele
gelen ışığı -500 kata kadar- güçlendirmekte
kullanılırlar. Bunların, yansıtıcı ve refraktör
olmak üzere iki tipi vardır. Yansıtıcılar normalde
panel boyunca geçecek ışığı panel üzerine geri
yansıtan ayna seklinde yapılardır. Refraktörler
de odaklama için mercek kullanırlar. Bu çeşit
cihazlar için ele alınması gereken faktörler
panelin fazla ısınması ile mercek ve özel
hücrelerin çok pahalı olması ve güneş izleyici
kullanımının gerekliliğidir. Bu çözüm, panel
performansını yükseltmede pratik yöntem
olmayıp daha çok deneyseldir[1,8].
2.Güneş Pili Sistemlerinin Projelendirilmesi ve
Güneş Pilinin Modellenmesi
Güneş pili sistemlerinin projelendirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Konu az bilindiğinden,
gerekli literatürlerin az oluşundan teknik
altyapısı bulunan kişilerin dahi projelendirmede
güçlük yaşadıkları görülmektedir. Sistem
oldukça basittir. Ancak bazı temelleri kavramak
gerekir. Dünya yüzeyine düşen güneş enerjisi,
güneşin en tepede olduğu zamanda, bulutsuz
temiz bir günde ve 25 °C sıcaklıkta 1.000 Wpeak
/m2 olarak ölçülmüştür. Dünya yüzeyine düşen
bu enerjinin, kullanılabilir elektrik enerjisine
dönüştürülmesi, güneş pilleriyle mümkündür.
Verimleri
bugünkü
teknoloji
ile
%18
civarındadır. Dolayısıyla 1 m2 alandan yaklaşık
yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda 180
Wpeak üretmek mümkündür. Nano teknoloji
yöntemiyle yüzey alanı genişletme çalışmaları
yaparak, verimin %19 un üzerine çıkartılması
çalışmaları ülkemizdeki bir grup bilim adamınca
araştırmalara devam edilmektedir. Ancak
güneşin daha az olduğu kış dönemlerinde veya
bulutlu olduğu dönemlerde, dünyaya düşen
radyasyon miktarı azalır. Dolayısıyla üretilen
enerji azalır. Kuzey bölgelerine göre güneşi
daha fazla gören güney bölgelerinde üretilen
elektrik enerjisi miktarı artış gösterecektir.
Bu noktada, meteoroloji istasyonlarının yıllar
boyunca yaptığı güneş radyasyonu verileri
dikkate alınarak bölgelerin güneş haritası
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çıkarılmıştır. Güneş radyasyonunun , sadece
enlemle bağıntılı olmayıp, bölgenin yüksekliği,
coğrafi yapısıyla hatta hava kirliliğiyle bile
bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye
için yaz ve kış sezonu ortalaması güneşlenme
süresi 3.5 saat olarak çıkartılmıştır. Güneşlenme
süresi, bir tam gün içinde 1000 W/m2
değerini alabileceğimiz toplam saat miktarını
vermektedir. Dolayısıyla, bir günde tüm
meteorolojik veriler doğrultusunda, senelik
gün ortalaması bir metrekare için günde 3.500
W/m2 olabilmektedir. Bu değer kışın günde
2.000 W/m2 ‘nin bile altına inebileceği gibi,
yaz mevsimlerinde bölgeye bağlı olarak günde
5.500 W/m2, hatta üstü olabilmektedir. Burada
güneş pillerinin, güneşe belirli bir açıyla
yönlendirilmesi gereği unutulmamalıdır. Güneş
pillerinin verimi %15 olduğundan, Türkiye
ortalaması günde 3.500 W/m2 faydalanabilir
elektrik enerjisi üretimi günde ancak 525 W/m2
yaklaşık değerlerinde olabilmektedir.
Bir güneş panelinin çıkış gücü, panele düşen
ışığın miktarına bağlıdır[3,4,5]. Güneş panelleri
hareket ettirilerek ve güneşe yönelmeleri
sağlanarak elektrik üretimleri maksimuma
getirilebilir[6]. Panelleri gelen güneş ışığına
dik olarak yönelten ve izleyici denilen
elemanlar, tek bir eksende örneğin doğubatı ekseninde modülleri hareket ettirmekte
kullanıldıklarında soğuk rüzgârlı iklimlerde
izleyicinin çalışması için yeterli ısıl enerji elde
edilmesi gibi problemler oluşturmaktadır.
Daha sonraki uygulamalarda görüleceği
üzere modülleri hareket ettirmek için elektrik
şebekesine bağlı lineer aktuatörler olabilir.
İki aktuatörden biri modülleri doğudan
batıya, diğeri ise kuzeyden güneye hareket
ettirmekte kullanılır[6]. Her iki aktuatör,
izleyiciyi güneşe dik konumda sabit tutan
bir çift LDR katıyla kontrol edilebilmektedir.
En yüksek verim, güneş ışınlarının panele dik
olarak gelmesi durumunda elde edilir. Türkiye
42-36 kuzey enleminde yer almaktadır ve
bu yüzden kışın ve yazın güneş ışığında
ortalama 300°C’ lik açı değişikliği olmaktadır.
Güneş ışınları yazın 21 Haziranda en dik açı
ile yere ulaşır, 21 Aralık’ta ise açı azalarak
değişim gösterir. Her iki tarihte de gündüz,
12-13 saatleri arasında güneş ısınlarına panel
dik olacak şekilde ayarlamak gerekir. Aksi
takdirde verim az olur. Karlı bölgelerde
ise paneli kardan temizlemek gerekir. En

az 6 ayda bir açı ayarı ve yüzey temizliği
yapılmalıdır[8,9,10].
2.1. Güneş Pilinin Modellenmesi
Bir fotovoltaik pilin elektronik davranışının
anlaşılması için, davranışları iyi bilinen ayrık
elektriksel bileşenler kullanılarak elektriksel
eşdeğer devresinin elde edilmesi gerekir. İdeal
bir fotovoltaik pil, Şekil 1.1 de görüldüğü gibi bir
diyot ve paralel bir akım kaynağı kullanılarak
modellenebilir. Akım kaynağı solar ışık şiddeti
G ile direkt orantılı olan fotoakımı IL’yi meydana
getirir. Şekildeki diyot, fotovoltaik pilin p-n
geçiş bölgesini temsil etmektedir.

Şekil 1.1

Solar hücrenin basitleştirilmiş eşdeğer devre şekli

Basitleştirilmiş eşdeğer devrenin akım gerilim
(I-V) denklemi, Kirchhoff’un akım kanunundan
çıkarılabilir[7,11].

(2.1)
Fotovoltaik pildeki temel akımlar ise;
Fotovoltaik akım IL: IL Fotovoltaik pil üzerine
düsen ışık radyasyonu ile doğru orantılıdır.
Diyot akımı Isat: Isat Gerilime ve sızıntı akımı I0’a
I0 bağlıdır ve denklem (2.2) ile ifade edilir [1].
(2.2)
Burada Ip;Ip Paralel kol akımı: Paralel kol
direncindeki eklem gerilimi etkisi ile ortaya
çıkan ve denklem (2.3) ile ifade edilen akımdır.
Rp;Rp Paralel kol direnci, n ve p eklemleri
boyunca akan elektronlara bağlı olarak ortaya
çıkan kaybı belirler.

(2.3)
Hücreden akan çıkış akımı ise;
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(2.4)

Yarı iletken direnci, opak elektrot direnci ve
bağlantı kayıplarından dolayı ortaya çıkan seri
direnç Rs, denklem (2.5) ile gösterilen gerilim
düşümüne neden olur.
( 2.5)
(2.2) ve (2.3) denklemleri (2.4)’te yerine
konulursa;

Şekil 1.2 İdeal
bir fotovoltaik
pilin akım gerilim
(I/V) ve güç
gerilim (P/V)

(2.6)
denklemi ile tek bir hücre için genel bir
matematiksel model elde edilir. Paralel direnç
Rp çok büyük olduğu için genel olarak sonsuz
kabul edilir. Hücre sıcaklığı solar radyasyon
yoğunluğu, ortam sıcaklığı ve rüzgâr hızı gibi
çevre şartlarından etkilenir. Bu faktörlerin
tamamı fotovoltaik pildeki ısı transferine etki
ederler. Kelvin cinsinden hücre sıcaklığı, (2.7)
denklemi kullanılarak elde edilebilir[1].
(2.7)
Sıcaklığın ters saturasyon akımına etkisi, (2.8)
denklemi ile gösterilebilir[1].

karakteristikleri[1]

Bir güneş pili yarıiletken malzemenin aşağıda
belirtilen
karakteristikleri
doğrultusunda
davranışlar gösterir.
- Aydınlatılmış güneş pilinin çıkış geriliminin
pozitif ucu P maddesi, negatif ucu N maddesidir.
- Bir güneş piline dışarıdan bir kaynak
bağlandığında kaynağın (+) ucu pilin P ucuna,
(-) ucu da N ucuna bağlanırsa güneş pili doğru
polarize edilmiş olur.

- Bir güneş piline dışarıdan bir kaynak
bağlandığında kaynağın (+) ucu pilin N ucuna,
			 (-) ucu da pilin P ucuna bağlanırsa güneş pili
			 ters polarize edilmiş olur.
(2.8)
Foto-akımı solar radyasyon ve fotovoltaik Bir güneş pili, P-N katmanlarına ait terminalleri
pil sıcaklığının bir fonksiyonudur ve (2.9) ile arasına bir yük bağlı bulunduğu sürece
verilebilir[1].
güneş enerjisini çıkısında bir elektrik gücüne
			 dönüştürür[12]. Herhangi bir yük ya da PN
			 terminallerini dışarıdan birbirine bağlayan bir
(2.9)
yol yoksa elektron akısı gerçekleşemez ve
Fotovoltaik pil, maksimum gerilim Vm ve dolayısıyla fotoakımı üretilemez. Ayrıca eğer
maksimum akım Im durumunda maksimum yük çok küçük bir güce sahipse, ya da P-N çıkış
güç üretir. (Im x Vm) alanının (Şekil 1.2’de terminalleri kısa devre edilmişse fotovoltaik
gösterilen taralı alan) maksimuma ulaştığı pilin çıkısından elektrik gücü alınamaz. P-N
durumda maksimum güç şartı oluşur. Şekilde çıkışları kısa devre edildiğinde bu çıkışlar
görülen maksimum güç dörtgeni maksimum arasındaki potansiyel farkı (fotovoltaik) sıfır,
güç noktasında üretilen güce eşittir. Doluluk akan akım (fotoakım) ise maksimum değerinde
faktörü I-V eğrisinin karesel olmasıyla alakalı olur. Klasik doğru akım (DC) güç kaynaklarının
bir ölçüttür ve denklem (2.10) ile gösterilir[1,7]. tersine bir FV güneş pilin akım-gerilim ilişkisi
			 doğrusal değildir. Bu nedenle güneş pili güç
			 kaynakları klasik doğru akım ya da gerilim
			 kaynakları ile temsil edilemezler[13].
(2.10)
Bir Fotovoltaik güneş pilinin elektriksel
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		Şekil 1.3

(a) FV pil panelinin doğrudan doğruya ayarlanabilen bir yüke bağlanması

				

(b) FV pillerin seri-paralel bağlanması ile oluşturulan FV güneş pili paneli

özelliklerini belirlemek için bu pilin akım ve
geriliminin yükten nasıl etkilendiğini gözlemek
gerekir. Bu amaçla Şekil 1.3 (a) da verilen bağlantı
kullanılabilir. Bu şekilde, FV pil paneli seri bağlı
bir ampermetre üzerinden ayarlanabilen bir
yüke doğrudan bağlanmıştır. Günün belirli
bir saatinde, gün ışığı ve ortam sıcaklığındaki
değişmelerin ihmal edilebilecek kadar az
olduğu kabul edilerek, yük açık konumdan
uçlarının kısa devre olduğu konuma kadar
ayarlanırken, ampermetre ve voltmetredeki
değerler her yük kademesi için kaydedilip
grafik olarak çizilir. Şekil 1.4’ de verilen AkımGerilim (I-V) karakteristiği elde edilebilir[13].
FV güneş pili paneli oluşturulurken, gerekli çıkış
gerilimini elde etmek için yeterli sayıda (mesela
Ns adet) pil seri bağlanırken, gerekli akımı elde
edebilmek için de pillerin seri bağlanmasıyla
meydana gelen yeterli sayıda (mesela Np adet)
kol paralel bağlanır[14,15]. Bu durum Şekil 1.3 (b)
de daha açık olarak verilmektedir. Dolayısıyla,
Şekil 1.3’ (a) da verilen FV pil paneli ve bağlantı
devresi kullanılarak yapılan ölçümler, bu FV pil
panelinin akım ve gerilimini verir. Eğer panelin
akımı Ipanel, gerilimi de Vpanel ile gösterilirse, paneli
oluşturan her bir pilin akım ve gerilimi sırasıyla,

olarak elde edilirken, bir tek pilin gücüde;
(2.14)
bağlantısı kullanılarak belirlenebilir.

Şekil 1.4 FV pil panelin akım-gerilim (I-V)
karakteristiğinin yükle değişimi.

Gerek yukarıda verilen denklemlerden, gerekse
Şekil 1.4’ den de anlaşılacağı gibi, bir FV pilin ya
da panelin akım ve gerilimden herhangi biri ya
da her ikisi birden sıfırken, çıkış gücü de sıfırdır.
Dolayısıyla çıkış gücünün değişimi Şekil 1.5’ de
görüldüğü gibi olur[13].

			
(2.11)
			
(2.12)
Bağlantıları kullanılarak belirlenebilir. Panelin
çıkış gücü;
(2.13)
Şekil 1.5 FV pilin I-V ve P-V karakteristikleri
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Şekil 1.6 FV Güneş pilinin akım, gerilim ve gücünün sıcaklıkla değişimi

Şekil 1.5 den anlaşılacağı gibi çıkış gücü, akım
ve gerilimin belirli değerlerinde maksimum
olmaktadır. Yukarıdaki şekilde I-V eğrisi Ikd;
kısa devre akımı, Pm; maksimum güç çıkısı,
Vad; açık devre gerilimi olmak üzere üç önemli
noktadan geçer[13].Şekilde maksimum çıkış
gücü alınabilecek alan; I-V eğrisinin üzerine
köşesi gelecek şekilde çizilen maksimum alana
sahip dörtgenin kapsadığı bölgedir. Panelinin
maksimum çıkış gücü ise üzerine gelen
günışığı seviyesi ve çalışma sıcaklığına bağlı
olarak değişir. Dolayısıyla kurulan ve işletilen
bir FV pil panelinden daha verimli bir şekilde
faydalanmak için, o panelin çıkış gücünü
mümkün olan maksimum değerinde tutmak
gerekir[18,19].

		

FV pilin Şekil 1.5’ de verilen I-V ve P-V
karakteristikleri 20 oC’ lik çalışma sıcaklığı
ve 80 mW/cm2 lik günışığı şiddeti (güneş
radyasyonu seviyesi) varken elde edilen
karakteristiklerdir. Çalışma sıcaklığı ya da
günışığı şiddeti değiştikçe bu karakteristiklerin
biçimleri aynı kalacak şekilde akım, gerilim ve
dolayısıyla güç değerleri de değişir[17,18,19].
Çalışma sıcaklığındaki değişimlerin I-V ve P-V
karakteristiklerini nasıl etkiledikleri Şekil 1.5’de,
günışığı şiddetindeki değişimlerin I-V ve P-V
karakteristiklerini nasıl etkiledikleri ise Şekil 1.6
(a) ve (b) de verilmiştir. Şekil 1.5’ den görüleceği
gibi, çalışma sıcaklığının artması FV pilin çıkış
gerilimini olumsuz yönde etkilemektedir[13].

Şekil 1.7 FV güneş pilinin akım, gerilim ve gücünün ışık şiddetiyle değişimi
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Sıcaklığın artmasından akım da etkilenmektedir.
Ancak sıcaklıktaki değişimin asıl etkisi pilin
çıkış gerilimi üzerinde görülmektedir. Ortam
sıcaklığının yüksek olması, pilin çalışma
sıcaklığını
da
yükselteceğinden,
güneş
enerjisinin termik uygulamalarının aksine,
FV piller için soğuk ortamlar daha uygundur.
Benzer etki, Şekil 1.5 (b) de, FV pilin çıkış
gücünde de görülmektedir. Gerilimdeki azalma
doğrudan doğruya güce yansıdığından, çalışma
sıcaklığındaki artış çıkış gücünü de olumsuz
yönde etkiler[13].
Günışığı şiddetinde meydana gelen artışlar,
Şekil 1.6 (a) da verildiği gibi FV pilin çıkış
akımını olumlu yönde etkilemektedir[18]. Işık
şiddetinin akımda meydana getirdiği bu artış,
sıcaklığın meydana getirdiği artışa göre oldukça
yüksektir. Işık şiddetindeki artış hem pil çıkış
akımında hem de pil çıkış geriliminde bir artışa
neden olmaktadır[19]. Ancak gerilimdeki artış,
akımdaki artışa göre daha küçüktür. Şekil 1.6
(b) den de görüleceği gibi, ışık şiddeti arttıkça
FV pilin çıkış gücü de artmaktadır. Güçteki bu
artısın kaynağı, anlaşılacağı gibi hem akımdaki
hem de gerilimdeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Verilen bu karakteristikler incelendiğinde şu
sonuca varmak mümkündür: FV güneş pillerinin
performansı, ışık şiddeti yüksek sıcaklığı düşük
ortamlarda daha iyidir[19]. Bu sonuç Şekil 1.7
de verilen grafiklerden açıkça anlaşılmaktadır.
Bu şekilde verilen grafikler, FV pil çıkış gücünün
farklı çalışma sıcaklığı ve günışığı şiddetleri
için elde edilen maksimum değerleri ile bu
maksimum güce karşılık gelen akım ve gerilim
değerlerini temsil etmektedirler. Görüleceği gibi

Şekil 1.8

çalışma sıcaklığı arttıkça FV pilin maksimum
çıkış gücü ve PV karakteristiğinde bu güce
karşılık düsen gerilimi azaltmaktadır. Benzer
şekilde, ışık şiddeti, ya da güneş radyasyonu
seviyesi arttıkça FV pilin maksimum çıkış gücü
de artmaktadır. Ancak ışık şiddeti arttıkça,
maksimum çıkış gücünün yanı sıra, hem bu
güce karşılık gelen pil akımı hem de pil gerilimi
artar. Şekil 1.7 (a) ve (b) de FV pilin maksimum
gücüne karşılık gelen akım değerlerinin
sıcaklık ve ışık şiddetiyle arttığı görülmektedir.
Sıcaklığın akımda meydana getirdiği bu artış
oldukça az iken, ışık şiddetinin meydana
getirdiği artış daha belirgindir. Maksimum çıkış
gücü Pm ve bu güce karşılık gelen gerilim Vm
ile akım Im, Şekil 1.7’ de birim değerler (per
units - pu) türünden verilmiştir. Gerçek gerilim,
akım ve güç değerleri, ilgili taban değerlere
bölünerek bu pu değerler elde edilmişlerdir.
Söz konusu taban değerler şekil üzerinde her
bir büyüklük için ayrı ayrı verilmektedir. Bu pu
değerleri gerçek değerlerine dönüştürmek için
verilen ilgili taban değer ile çarpmak gerekir.
Verilen bu eğriler FV pilin imalatında kullanılan
yarıiletken malzemenin türüne, sıcaklık ve ışık
şiddetindeki değişimlerin miktarına göre biraz
değişebilirler. Ancak genel anlamda I-V ve P-V
karakteristikler Şekil 1.5, 1.6 ve 1.7 de verilen
özelliklere sahiptirler.
FV pil karakteristiklerinde, pil çıkış geriliminin
artan sıcaklıklarda daha az olduğu görüldü.
Bunun nedeni, sıcaklığın pil kayıplarını
artırmasıdır. Sıcaklık arttıkça P-N birleşim
noktası kayıpları da artar. Bu kayıplar pilde
ısıya dönüştürülerek harcanır. Bu nedenle FV

FotoVoltaik (FV) pilin maksimum çıkış gücü ve bu güce karşılık gelen gerilim ve akımının;
(a) Sıcaklıkla, (b) Işık şiddetiyle değişimi
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piller modellenirken, eşdeğer devrelerine seriparalel dirençler eklenir. Eğer pil modelindeki
seri direnç değeri yüksekse bu dirençte
meydana gelen gerilim düşümü de yüksek
olur ve pil çıkış gerilimi azalır. Pilin soğuk bir
ortamda bulunması, ısınmasını azaltacağından,
gerilimdeki düşüşü de azaltır. Pil çıkış akımındaki
azalma ise, pil modelinde paralel bir dirençle
temsil edilir[1].
Özetle, FV güneş pillerinin karakteristikleri
incelendiğinde, akım-gerilim ya da güç gerilim
ilişkilerinin klasik doğru akım kaynaklarınınkilere
benzemediği
görülür.
FV
pillerin
bu
karakteristikleri doğrusallıktan oldukça uzaktır.
Öyle ki, maksimum çıkış güçleri maksimum
akım ve gerilim değerlerinde değil, akım-gerilim
karakteristiğinin diz bölümü civarındadır. Ayrıca
FV güneş pilleri sıcaklıktan olumsuz yönde
etkilenmektedir. Sıcaklık arttıkça FV pilin çıkış
gerilimi ve gücü azalmaktadır. Karakteristiklerin
gösterdiği sonuçlara göre ışık şiddeti FV pillerin
temel enerji kaynağını oluşturmaktadır[17,18,19].
Dolayısıyla soğuk ve güneşli ortamlar FV
güneş pilleri için en uygun ortamlardır. Sisteme
etkiyebilecek diğer iki önemli faktör ise kar
yükü ve rüzgar yüküdür.
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Normalin üzerinde, rüzgar ve kar yükü olan
bölgelerde bulunacak sistemlerin yapımında
kullanılacak olan konstrüksiyon malzemeler,
bu şiddetli rüzgar ve kar yüküne uygun olacak
mukavemette seçilmelidir.
2.Tasarlanan Güneş İzleyici Sistemi
Tasarlanan ve prototipi üretilen güneş takip
sistemi güneşin doğumundan batımına kadar
olan süre içerisinde güneş ışınları gün boyu
panele dik düşecek şekilde güneşi izleyebilme
yeteneğine sahiptir. Bu sayede gün içerisinde
güneş ışınları en verimli şekilde kullanılarak,
güneş enerjisinden en yüksek değerde
yararlanma imkânı ortaya çıkmaktadır [14].
Güneş panellerinin genel olarak kullanımında,
paneller sabit pozisyonda monte edilmektedir.
Bundan dolayı güneş ışınları sadece belirli
zaman aralığında panellere dik olarak
gelmektedir. Bu da güneş panellerinden elde
edilen enerjinin gün içi ortalamasını %55’lere
kadar düşürmektedir. Sabit panel sisteminin
ve güneşi izleyen panel sisteminin kullanılması
durumundaki güneşli bir yaz gününde elde
edilebilecek güç diyagramı şekilde verilmiştir.

Kar yükü
			
(2.15)
Burada,
			
değeri çizelge’den alınır.[20]
Burada;
m: kar yükü azaltma değeri
: Zati kar yükü, ( kN/m2 )
Rüzgar yükü ise,

W = C f qA

(2.16)
Burada;
Cf; Aerodinamik yük katsayısı, q; Emme (hız
basıncı) ve A; Etkilenen yüzey alanı
Kar yükü ve rüzgar yükünün aynı anda
düşünülmesi durumu ise[20]

W=

Pk
2

Şekil 2.1

Sabit panel sisteminin ve güneşi izleyen panel

sisteminin güç diyagramı

Bu çalışmada önerilen güneşi izleyebilen
sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu
istifade edebilme olanağı ortaya çıktığından
dolayı, bu sayede kayıp olan yaklaşık %45’lik
kısmın sisteme katılımı sağlanmaktadır. Sistem
içerisinde kullanılan güneş panellerinin toplam
gücü 5W’tır. Bir güneş panelinin günde ortalama
8 saat enerji ürettiğini kabul ederek günlük
toplam enerji birikimimiz 5Wx8h = 40Wh olarak
karşımıza çıkmaktadır. Güneş takip sistemi için
gerekli enerji 2 adet 3,6 W gücünde 5 devir/
dakikayla dönebilen redüksiyonlu doğru akım
motoru ile sağlanmaktadır. Günlük toplam
hareket açısı 180 derece, güneş panel şasisinin
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hareket hızı 30 derece/saniye olduğu bilindiğine
göre güneş panel kaidesi günlük toplam hareketi
olan 180 derecelik açısal yolu, 6 saniyede
tamamlamaktadır. Bu motorlu panelin günlük
enerji tüketimi 2x(6/3600)h x 3.6W =0.012 Wh
değerindedir. Sonuç olarak sistemimizin enerji
tüketiminin günlük üretmiş olduğu enerjiye göre
oranı %0.03 olarak hesaplanır. Bu da sistemin
güneşi takip etmesi için harcanan enerjinin
üretilen enerjiye nazaran çok küçük bir enerji
olduğunu göstermektedir [10].

- Kontrol devresinin simülasyonunun yapılması
- Simülasyonu yapılan kontrol devresinin
laboratuarda test edilmesi
- Kontrol devresinin Dip Trace İsis de çizimi
- Kontrol devresinin Dip Trace Aras de çizimi
- Kontrol devresinin bakir plakaya aktarılması
- Kontrol devresinin bakir plaka üzerine

Güneş panellerinden elde edilen enerji bütün
güneş panel sistemlerinde olduğu gibi ara
tampon bölge olan akülerde toplanıp isteğe
göre doğru akım olarak veya evirici yardımı ile
alternatif akım olarak kullanılabilir.
Projenin tasarım aşaması 2 ana bölümden
oluşmaktadır. Bunlar;
Mekanik düzeneğin oluşturulması: Yatay
ve dikey hareketi sağlayan 2 DC motor, LDR,
sürücü devrelerinin bulunduğu ana kontrol
kartı, metal çerçeveler sistemin mekanik
tasarımını kapsamaktadır.

Şekil 2.2

Tasarlanan sistemin prototipi

Kontrol sistemi: Bu bölümde mekanik sistemin
iki temel hareketinin kontrolü amaçlanmıştır.
Bu hareketler doğu-batı ve kuzey-güney
hareketleridir. LDR ve bu LDR’ ler üzerine
düşen ışık miktarı bilgilerinin değerlendirilmesi
incelenmiştir.
Mekanik Düzenek
Mekanik sistem, yatay ve dikey hareketi
sağlayacak iki adet DC motordan ve bunlara
akuple redüktör dişli sisteminden oluşmaktadır.
Redüktör sistemi sayesinde yük tarafından DC
motorların mili üzerinde oluşturulan büyük tork
etkisi azaltılmıştır.
Kontrol Sistemi
Kontrol sistemi, DC motor kontrol devresi ve
gerekli sinyali oluşturan LDR den oluşur. Kontrol
sistemi tasarlanması esnasında sistemin sade,
arıza ihtimalini en aza indirgemiş, ekonomik,
bakim ve onarımı kolay olacak bir şekilde
düşünülmüştür.
Kontrol Sisteminin Adım Adım Oluşturulması
- Sisteme uygun motor secimi
- Seçilen DC motor kontrol devresi tasarımı

elemanlarının yerleştirilmesi
- Kontrol devresinin test edilmesi

2.1 Tasarımda göz önünde bulundurulan
hususlar
Tasarımda, paneli döndüren motoru, direkt
panele bağlamak malzeme açısından tasarrufu
sağlayacaktır. Fakat motoru direkt panele
bağlamanın mümkün olmadığı durumlarda;
panelin monte edildiği çerçeve, diğer
alttaki büyük çerçeveye nazaran daha hafif
malzemeden yapılabilir ve aerodinamiklik
de katılabilir. Sonuçta büyük çerçeve, küçük
çerçeveye nazaran biraz daha fazla yüke maruz
kalabilir, büyük çerçevenin yükünü azaltmak
adına bu işlemi yapmamız faydalı olacaktır.
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Motoru direkt panele bağlamanın mümkün
olmadığı durumlarda şu şekilde düşünülebilir;
metal çerçevelerin uzun kenarını A ve kısa
kenarını B ile ifade edersek panelin uzun ve
kısa kenarlarını metal çerçeveye Şekil 2.3’
de görüldüğü gibi monte edilerek gereksiz
malzeme kullanılmamış olur ve panelin
büyüklüğüne göre metal çerçeve denklemini ise
metal çerçevelerin A ve B kenarlarının, panelin
uzun ve kısa kenarına göre 20mm mesafeyle
monte etmek yeterli olacaktır. Yani

Apanel + 20mm = Apanelçerçevesi

Bpanel + 20mm = Bpanelçerçevesi

Yerle temas eden çerçevenin uzunluğu ise büyük
metal çerçevenin uzunluğunun yarısından tabiki
çerçevenin kullanıldığı çerçevenin kalınlığıyla
orantılı olarak uzun olması yeterli olacaktır.
Yerle temas eden çerçevenin uzunluğuna da C
dersek;

Cuzunluk =

Abüyükçerçeve
+ 80mm
2

Yerle temas eden çerçevenin uzun ve kısa
kenarları ise büyük çerçevenin uzunluklarının
30mm fazlası olması yeterli olacaktır.

Ayerçerçevesi = Abüyükçerçeve + 30mm

olarak hesaplanır. Buraya kadar çerçeve
uzunlukları için verilen değerler tamamen
tecrübeye dayalı olarak verilmiştir.Bütün bu
hesaplamalar
yapılırken
konstrüksiyonda
kullanılan çerçevelerin kalınlıkları da göz önüne
alınmalıdır.Şekil 2.4’ de tasarlamış olduğumuz
güneş sisteminin elektronik devresi için gereken
malzemeler bilgisayar ortamında yazılmıştır.

Şekil 2.5

Elektronik devre şeması

Şekil 2.4

Devre elemanlarının listesi

Bilgisayar yardımıyla tasarlanan elektronik
devrenin yerleşim şeması Şekil2.5’ de gösterilmiştir.
SONUÇLAR
Güneş izleyici prototipini tasarlarken nerede
ve hangi şartlarda olursa olsun güneşten en
verimli seviyede yararlanması düşünülmüştür.
Tasarlanırken 360 derece dönebilmesi ve
sabitlenmeden her yerde ek bağlantısız
durabilmesi amaçlanmıştır. Bu sistem elektrik
hattının çekilemediği bir ada, bekçi kulübesi
veya elektrik hattının çok yer değiştirmesi
gereken karayolları çalışmalarında gerekli olacak
elektriğin üretimi için düşünülebilir. Bu prototip
tasarlanırken amaç bir fotovoltoik panelin
boyutunu büyülterek daha fazla enerji üretmek
yerine, boyutlarını büyültmeden verimini
yükselterek daha fazla enerjiyi üretmektir. Bu
bize yer ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Güneş izleyici sistem olarak yapılan büyük
sistemlerle daha verimli aynı zamanda yüksek
enerjiler üretilebilir. En büyük özelliklerinden biri
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ise bulunduğu yerde kendi ürettiği enerjiden
beslenmesi, ek olarak kendi sistemi dışından
hiçbir enerji alma gereği olmamasıdır.
Diğer İzleyici Sistemlere Göre Üstünlükleri:
•Tasarımı sayesinde 360 derece dönebilme
kabiliyeti.
•360 derece dönebilmesi sayesinde yani
çift yönlü dönebilme kabiliyetinden dolayı
bulunduğumuz her yerde güneş ışınlarını enlem
veya boylam düzlemlerini hesaplamaya gerek
kalmadan en verimli şekilde güneş ışınımını
alabilmesi ve bu sayede hareketli taşınabilir
olabilme özelliği kazanmaktadır
•Elektronik devresinde PLC ve PİC kullanılmayıp
micro işlemciler sayesinde yapılmıştır.
•Mekanik aksamında dişliler, rulmanlar ve
aktarma elemanları yerine sadece metal
çerçeveler ile yapılmış olup bozulma veya arza
yapma oranı malzemelerin yıpranması
ve bakım onarım oranları en aza indirgenmiş
olmaktadır.
•Tasarımında güneş ışınlarını kesecek en ufak
bir gölge dahi olmamasına dikkat edilmiştir.
•Yapımı için mekanik ve elektronik gereksinimler
azaltılarak ekonomiklik kazandırılmıştır.
•Sistemdeki panelin tamamen ters dönmemesi
istenirse switchler yardımıyla metal çerçeveler
belli bir açıya kadar döndükten sonra tekrar
eski konumuna getirilebilmektedir.
•Sistemdeki panele güneş ışınları dik ve aynı
kararlılıkta geldiği için üretilen akım ve voltaj
değerleri değişmemektedir. Bu sayede elektriği
aktarma veya depolama kısımlarında kolaylık
sağlanmaktadır.
Bu tasarım daha sonraki çalışmalarda sistemin
şiddetli rüzgara karşı hasar görmemesi için
rüzgarı en az alacak konuma kendiliğinden
gelmesi sağlanacak şekilde gerçekleştirilebilir.
Yine aynı şekilde şiddetli yağmur veya şiddetli
kar yağışında en az derecede etkilenecek
konuma
kendiliğinden
gelecek
şekilde
tasarlanabilir.
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Buz Depoları
Antifriz / Su ısı pompaları için yenilikçi bir ısı kaynağı
Ahmet Türkeri
Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Almanya’da yeni yapılan binaların yaklaşık üçte
birinde ısı üreticisi cihaz olarak ısı pompası
kullanılmakta ve bu trend giderek artan bir
şekilde devam etmektedir. Isı pompaları,
binalarda mahal ve kullanma suyu ısıtması
yapmak için çevre havasından, topraktan ya
da yer altı suyundan ısı çekebilmektedirler.
Buz depoları, antrifriz / su ısı pompaları için
yukarıda belirtilen ısı kaynaklarının dışında
cazip bir alternatif oluşturmaktadırlar. Bir
buz deposu, çevre havasının ısısını çeken ve
aynı zamanda güneş enerjisinden faydalanan
bir solar hava absorberi ile birlikte kombine
edildiğinde, bir antifriz / su ısı pompası
için yeterli bir ısı kaynağı olma görevini tek
başına yerine getirebilmektedir. Özellikle
toprak altı sondaj uygulamasının yüksek
maliyetleri düşünüldüğünde, ya da çevreye
olan etkisi nedeniyle söz konusu uygulamaya
izin verilmediği durumlarda buz depoları bir
alternatif olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Şekil 1

Toprak altı sondaj kuyularına
kolektörlere verimli bir alternatif

ve

yatay

Buz deposu uygulamasında her biri 10 m3
hacme sahip bir veya birden fazla buz depolama
tankı toprağın içine gömülür ve şebeke suyu
ile doldurulur. Tank içerisindeki suyun görevi,
enerjiyi depolamak ve bu depolanan enerjiyi
istenildiği vakit sisteme vermektir. Her bir
buz depolama tankının içerisinde, tanktan ısı
çekmek ve buzu eritmek (rejenerasyon) için
birer ısı değiştiricisi bulunmaktadır.
Antifriz / su ısı pompası, bir buz deposu ile
birlikte bir sistem olarak ısıtma işletmesinde
çalıştırıldığında buz depolama tankı içerisinde
bulunan sudan ısı çekilir, su giderek soğur
ve buz haline gelmeye başlar. Su buz
haline geçerken gerçekleşen faz değişimi
sırasında, buzun kristalizasyonu için 93 Wh/
kg enerji çekilmektedir (Şekil 1). Faz değişimi
tamamlanınca buzda depolanan bu ilave enerji,
10 m3 hacme sahip bir buz depolama tankında
yaklaşık 100 litre sıvı yakıtın enerjisine eşdeğer
olmaktadır. Bu şekilde buz deposu sistemi ile
enerji depolama kapasitesi artırılabilmektedir.

Suyun faz değişimi
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Buz deposu sistemi, bunun yanında toprak ısısını da kullanmaktadır. Buz depolama tankındaki
suyun sıcaklığı tankın gömülü olduğu toprağın sıcaklık seviyesinin altına düştüğünde, tank toprak
ısısını bünyesine almaktadır. Tank içindeki su buz haline geldiği zaman, topraktan tanka ısı akışı
devam etmekte ve bu şekilde toprak bir ısı kaynağı olarak görevini yapmayı sürdürmektedir.
Aşağıda, bir buz deposu sistemindeki enerji akışı gösterilmektedir (Şekil 2).

Şekil 2

Bir buz deposu sisteminde enerji akışı

Buz deposu sisteminin komponentleri
Bir buz deposu sistemi, aşağıdaki komponentlerden oluşmaktadır (Şekil 3):
• Buz depolama tankı
• Tanktan ısı çekme ve rejenerasyon için ısı değiştiricileri
• Solar hava absorberi
• Antifriz / su ısı pompası
• Isı kaynağı yönetimi için kontrol sistemi

Şekil 3

Buz deposu sisteminin komponentleri

37

Makale Article

TTMD Eylül Ekim 2013

10 kW ısıtma gücündeki standart bir buz deposu sistemi, yaklaşık 10 m3 su hacmine sahip ve
içerisine ısı değiştiricileri monte edilmiş beton silindirden oluşan bir buz depolama tankına sahiptir
(Şekil 4). Daha büyük güçteki buz depolama sistemleri proje bazında planlanır.

Şekil 4

10 m2 su hacmine sahip buz

depolama tankı ve tank içerisindeki ısı çekme /
rejenerasyon ısı değiştiricileri

Çatıya monte edilmiş solar hava absorberi ise, ısı kazanımı için esas olarak sürekli biçimde
kullanıma hazır olan çevre havasını kullanmaktadır. Ayrıca güç ve verimi artırmak amacıyla güneş
enerjisini de ilave bir ısı kaynağı olarak kullanmaktadır. Solar hava absorberi, buz depolama
tankındaki buzun eritilmesi için (rejenerasyon) veya buz depolama tankı tamamen donduktan
sonra ısı pompasına direkt ısı vermek için kullanılmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5

Buz deposu

sistemlerinde kullanılan solar
hava absorberi
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Buz deposu sistemi ile soğutma
Yazın, buz deposu yardımı ile binalarda
doğal soğutma (natural cooling) yapmak
mümkündür. Bunun için ısıtma sezonu sonunda
kontrol sistemi tarafından buz depolama
tankı içerisindeki buzun eritilmesi işlemi
(rejenerasyon) bloke edilir ve buz deposu
tamamen donmuş hale getirilir. Bu şekilde
oluşan buz kütlesi, yazın doğal bir soğutma
kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
Doğal soğutma sırasında binadan ısı çekilerek,
buz depolama tankı içerisindeki ısı değiştiricisi
yardımıyla buz deposuna iletilir. Bu sırada buz
eriyerek su haline geçer ve suyun sıcaklığı
yükselir. Doğal soğutma sırasında binadan
çekilen ısı buz depolama tankında depolanır ve
hem sıcak su hazırlanması için, hem de ısıtma
sezonu başında mahal ısıtması için kullanılabilir.

Buz deposu sisteminin avantajları
• Birden fazla ısı kaynağından, daha az ilk
yatırım maliyeti ve yüksek verimle faydalanılır.
Aynı zamanda dış ortam havası, güneş ışınımı
ve toprak ısı kaynağı olarak kullanılır.

• Isı kaynağı yönetimi için kontrol sistemi, buz
depolama tankından, solar hava absorberinden
ve ısı pompasından optimal şekilde faydalanmayı
sağlar.

• Toprak altında yüksek maliyetli dikey sondaj
yapılmasına gerek yoktur.

• Sondaj için yetkili makamlardan izin alınmasına
gerek yoktur.
• Buz deposunun bakımı ve servisi kolaydır.
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Aşırı Basınç Tahliye Menfezinin
Merdiven Basınçlandırma Sistemleri
Üzerindeki Etkisi
Büşra Hepgüzel
İstanbul Teknik Universitesi, Makina Fakültesi, İstanbul

ÖZET

SUMMARY

Merdiven basınçlandırma sistemleri, can
güvenliğini
sağlamak
amacıyla
kurulan
ve yangın anında merdiven boşluğuna
yangın ve dumanın yayılmasını engelleyen
pozitif basınçlandırma sistemleridir. Yangın
güvenlik kodları, merdiven boşluğu ile bina
kullanım alanları arasındaki basınç farkının
belirli bir seviyede olması ve bu seviyenin
merdivenlerin kapılarından tamamının kapalı
olması veya birkaçının açık olması durumunda
sağlanmasını zorunlu kılar. Bu seviyenin
sağlanması, iki uygulamanın birlikte yapılması
ile mümkün olmaktadır; öncelikle merdiven
kovasında bulunan bir basınç sensörü ile
kontrol sağlanarak, basınçlandırma fanı
dönüş hızı frekans konventörü ile ayarlanır ve
merdiven boşluğunda bulunan fazla havanın
boşaltılabilmesi için aşırı basınç tahliye (relief)
damperleri yerleştirilir. Bu çalışmada, relief
damperin önemi sayısal ve deneysel çalışmalar
ile araştırılmıştır. Basınç farkı seviyesinin izin
verilen sınırda tutulması için relief damperin
zorunlu olduğu ve fazla havanın boşaltımının
sağlanması için relief damperin yerleşim
yerinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Stairwell pressurization is an important
part of ventilation system design, because
it is associated with life safety by means of
preventing fire and smoke spread into the
staircases in case of fire. Fire codes require
that the pressure difference between the
staircase and the building to be kept in a certain
level. This can be achieved in combination
of two methods, which have to be applied
simultaneously, first adjusting the rotation
speed of the pressurization fan by frequency
convertors and second implementing relief
dampers to discharge the excessive amount
of air. In this study, the importance of the use
of relief damper is investigated through both
experimental and numerical studies. It was
found that the relief damper is essential to keep
the pressure difference levels at permissible
level and also the location of the relief damper
is crucial in order to properly discharge the
excessive amount of air out of the staircases.
Anahtar Kelimeler: pozitif basınçlandırma,
merdiven basınçlandırma, relief damperi
Keywords: positive ventilation,
pressurization, relief damper

stairwell
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GİRİŞ
Çok katlı binalarda yangın anında, binada
bulunan insanların güvenli bir şekilde
tahliyelerini
sağlanmasında,
merdiven
boşluğunun ortamı kritiktir. Çok katlı binalarda
kaçış merdivenleri yangına dayanımlı ve
duman geçirmez özellikte olması, merdiven
basınçlandırma sistemleri ile sağlanır. Kaçış
merdivenleri, genellikle yüksek katlı binardaki
tek dikey kaçış yolundur[1]. Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre,
konutlar hariç, merdiven kovasının yüksekliği
30.5 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin
basınçlandırılması gereklidir [2].
Merdiven basınçlandırma sistemleri genellikle
değişken hızlı fan, frekans konventörü, relief
damper, basınç sensörü ve kanallı bir şafttan
oluşur, merdiven kovasının yüksekliğine
göre, birden fazla fan kullanılabilir.Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e
[2] göre; yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı
merdivenlerin basınçlandırılmasında, birden
fazla noktadan üfleme yapılır ve yapı yüksekliği
51.50 m’den fazla olan binalarda her katta
veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması
gerekir.
Çeşitli ülkelerin yangın güvenlik kodları ve
standartlarında yer alan merdiven basınçlandırma
sistemi tasarımı gereksinimlerinde, azami ve
asgari basınç farkı değerleri tanımlıdır [2],
[3]. Standart ve kodlara göre, yangın çıkan
bir bölmeden merdivenlere duman girişini
engellemek amacıyla tanımlanan asgari basınç
farkı değeri 12.5 – 15 Pa arasında değişmektedir.
Azami basınç farkı değeri ise, kapı üzerine
etkiyen basınç ve otomatik kapı kapatıcıların
yaratacağı kuvveti yenerek kapıyı açabilmek
için gerekli olan kuvvete göre tanımlıdır,
bu değer Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik’e göre 110 N’dur. Kapı
açma kuvveti, acil durumlarda binada bulunan
insanların merdiven kapılarını açabilme gücüne
sahip olmasına göre belirlenmiştir. Azami
basınç farkı değeri 60- 80 Pa arasındadır.
Tasarımda, kaçış merdivenlerinin tüm kapıları
kapalı veya bir kaç kapısı açık gibi farklı
durumların gözönüne alınması gerektiği için
merdiven basınçlandırma sistemerinin tasarımı
güçtür. “Tüm kapılar kapalı” durumunda
gerekli olan fan kapasitesi oldukça düşük iken;
nihaî çıkış kapısı, yangın katındaki ve yangın
katına komşu olan katlardaki kapıların açık
olması durumunda gereken fan kapasitesi
yüksektir. Kaçış merdivenlerinde ise her
durumda da aynı basınç farkı aralığında
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basınçlandırma sağlanması gerekmektedir.
Bu durum iki metodun birlikte uygulanması ile
sağlanmaktadır; öncelikle basınçlandırma fanı
dönüş hızının frekans konventörü ile ayarlanır
ve mediven boşluğunda bulunan fazla havanın
boşaltılabilmesi için aşırı basınç tahliye (relief)
damperleri yerleştirilir.
1.1 Merdivenlerdeki Hava Hareketleri
Baca etkisi, rüzgar etkisi ve fan içeren
havalandırma sistemi, havanın hareket etmesine
neden olan itici kuvvetlerdir. Baca etkisi, merdiven
kovası ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı
nedeniyle oluşmaktadır. Dış ortam, merdivenlerin
ortamından daha soğuk olduğunda, havaya etki
eden kaldırma kuvvetleri ile merdiven içerisinde
hava yukarıya doğru hareket eder, bununla
birlikte dış ortam merdiven ortamına göre daha
sıcak olduğunda, havanın hareketi aşağıya
doğru olur ve ters baca etkisi olarak isimlendirilir
[4]. Basınçlandırma sistemleri tasarımına etkiyen
baca etkisi denklem 1’de verilmektedir. Denklem
1’de yer alan ΔPSO merdiven ile dış ortam
arasındaki basınç farkını ifade etmektedir; TS ve
TO sırasıyla merdivenlerin ve dış ortamın sıcaklığı;
z, nötral düzlemin yüksekliği ve
KS = 3460 kgK/(m2s2) ‘dir.

(1)
Bina duvarına etki eden rüzgarın neden olduğu
basınç, Pw, denklem 2’de açıklanmaktadır.
Rüzgar
yönünde
bulunan
duvarın
H
yüksekliğine etkiyen rüzgar hızı UH ile ifade
edilmiştir. Denklem 2’de yer alan ρO ve CW
sırasıyla dış hava yoğunluğu ve boyutsuz
basınç katsayısıdır.

(2)
Yangın durumunun tespit edilmesi üzerine,
duman kontrolü moduna geçilmesi veya
iklimlendirme sistemi fanlarının kapatılması
gereklidir.
Eğer
normal
iklimlendirme
operasyonu devam ederse, iklimlendirme
sisteminin hizmet verdiği her alana duman
taşınır [4].
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YÖNTEMLER
Basınçlandırma sisteminde relief damper
kullanımının önemini araştırmak için, sayısal
çalışmalar ve saha deneyleri yürütülmüştür.
Sayısal çalışmalar için kullanılan analiz
programı Beceren ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmalarda [5 – 6 ] açıklanmaktadır.

Basınç
farkı
ölçümlerinde,
diferansiyel
basınç transdüseri (Testo 512) kullanılmışır,
cihazın ölçme aralığı 0 – 2 hPa’dır Kızgın tel
anomometre cihazı (Testo 425) ile havanın
hızı ölçülmüştür ve anometrenin ölçüm aralığı
0 – 20 m/s ‘dir. Her iki ölçüm aleti de, eğik
manometre ile kalibre edilmiştir. Diferansiyel
basınç transüderi ve anometrenin bağıl hata
değerleri sırasıyla %2.1 ile %5.2’dir.

2.1 Merdivenlerin Tanımı
Üzerinde saha deneylerinin yapıldığı ve
modellemesinin
gerçekleştirildiği
kaçış
merdivenleri bir alışveriş merkezinde yer
almaktadır. Merdivenlerin yüksekliği 29.5
m’dir ve 7 kata hizmet vermektedir, 5 katı
zemin seviyesinin aşağısında yer almaktadır.
Ayrıca, merdivenlerin çatı erişim kapısı da
bulunmaktadır. Çatıya açılan bu kapı, normalde
kilitli tutulmakta ve sadece bakım-onarım
amaçları ile kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu
kapı hava sızdırmaz karakterde kabul edilmiştir
ve yapılan hesaplamalarda bu kapıdan
herhangi bir sızıntı olmadığı kabul edilmiştir.
Merdiven taban alanı 17.6 m2’dir ve çıkış
kapısı zemin katındadır (0 katı). Merdiven ve
basınçlandırma sisteminin şematik görünüşü
Şekil 1 ‘de yeralmaktadır.

Deneyler, yangın olmayan durumda yapılmıştır.
Deneyler boyunca dış ortamın sıcaklık değeri
15.3 °C ile 16.0°C aralığında, merdivenlerdeki
ortamın sıcaklığı 21°C ile 25°C aralığında
değişmektedir ve bina bölümlerinin sıcaklığı
ise 25 °C olarak ölçülmüştür. Herbir deneyden
önce motorlu relief damperi manuel olarak
ayarlanmıştır ve basınçlandırma fanları manuel
olarak çalıştırılmıştır.
Aşağıda yer alan durumlar için merdiven
basınçlandırma sistemi deneyleri yapılmıştır;
1. Deney : Basınçlandırma fanı debisi 3027
m3/h, relief damper tam açık, tüm kapılar kapalı
2. Deney: Basınçlandırma fanı debisi 1511 m3/h,
relief damper tam açık, tüm kapılar kapalı
3. Deney: Kapı açma kuvvetlerinindeki değişimi
görmek için ikinci bodrum katındaki kapı yarı
açık.
SONUÇLAR
3.1 Deneylerin Sonuçları
Etkiyen diğer iki parametre (damperin ve
merdiven kapılarının durumu) sabit tutulurken,
sağlanan hava debisinin değiştirilmesinin
etkileri Şekil 2’de incelenmektedir. Hava
debisinin yarı yarıya azaltılması, herbir katta
merdiven ile bina arasındaki basınç farkının
yaklaşık olarak %20 azalmasına neden
olmuştur.

Şekil 1

Merdiven ve basınçlandırma sistemi şeması

ekil 1. Merdiven ve basınçlandırma sistemi şeması
2.2 Deneylerin Tanımı
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Deneylerde ölçülen parametreler; menfezlerde
besleme havası hızı, bina ile merdivenler
arasındaki pozitif basınç farkı ve bina, merdiven
ve dış ortamların sıcaklıklarıdır.

Şekil 2 ‘den elde edilen en önemli sonuç,
3. bodrum katındaki ani değişiklik hariç
2.Deney’de elde edilen basınç farkı değerlerinin
yangın kodlarında istenilenleri karşılamasıdır.
3. bodrum katta olan ani değişimin üfleme
şaftında olası bir sızıntı nedeniyle
olduğu
	
  
düşünülmektedir. Bu ani değişim, teorik
açıklamalara uymamaktadır ve üfleme şaftın,
sızıntı için kontrol edilmesi gerekir.
3.Deney ‘de, bir tane merdiven kapısı (-2
katında yer alan kapı) açık iken, basınçlandırma
fanı 20000m3/h ‘ten fazla hava beslemektedir
ve relief damperi açıktır. Bu durumda,
kapalı kapıların olduğu yerdeki basınç farkı
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Hava debisinin etkisi (1.Deney: 3Q = 3027 m3/h; 2.Deney: Q = 31511 m3/h)
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3.2 Sayısal Çalışmaların Sonuçları

değerlerinin, yangın kodlarına göre kabul
edilen seviyede olduğu gözlemlenmiştir (Şekil
3). Tüm kapıların kapalı olduğu 1.Deney ‘de
elde edilen basınç farkı değerlerinin, kabul
edilen seviyeden yaklaşık 7 kat fazla olduğu
gözlemlenmiştir ve fanın sağladığı debi daha
yüksek olmasına rağmen basınç farkı değerleri
3.Deneyde, 1.Deneye kıyasla oldukça azdır. Bu

Deneysel çalışmalardaki koşullar sayısal
çalışmalarda
kullanılarak
simülasyonlar
yapılmıştır ve sonuçları Şekil 4 ‘te yer
almaktadır. 1.Deney ‘in simülasyonu ile deneyi
arasındaki fark %28, 2.Deney’in simülasyonu
ile deneyi arasındaki fark ise %32 ‘dir. Üfleme
şaftının 3. bodrum katına yakınlarında yer
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iyi bilinen bir gerçeğin sonucudur [7]; yangın
durumunda merdivenlerden dışarı açılan nihai
çıkış 200
kapısı otomatik olarak açılırsa, relief
dampere gerek kalmayacaktır. Fakat kaçış
180
merdivenlerinde
kullanılmak üzere, otomatik
kapı açma
160 mekanizması onayı yoktur ve böyle
bir mekanizmanın uygulamasının araştırması
140
bu çalışmanın
kapsamı dışındadır.

asınç Farkı (Pa)
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aldığı düşünülen sızıntı nedeniyle deneysel
sonuçlar ile sayısal sonuçlar arasında farka
sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Basınç
farkı eğrisinde, üst katlara doğru artış eğilimi
1.Deney
baca etkisinden kaynaklıdır
ve hem sayısal hem
de deneysel çalışmalarda gözlemlenmiştir.
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Şekil 4 Sayısal çalışmaların deneysel çalışmalar ile kıyaslanması.
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TARTIŞMALAR

Özel durumlar hariç, alışveriş merkezlerinde
yer alan kaçış merdivenleri sadece yangın
durumunda
kullanılır.
Normal
şartlarda,
otomatik kapı kapatıcılar ile merdiven kapıları
kapalı durumda tutulur. Yangın olması
durumunda veya yangın testlerinde, hiç bir
gecikme olmaksızın merdiven basınçlandırma
sistemleri aktive edilir. Çalışmalar göstermiştir
ki, relief damper olmaksızın merdiven
kapılarının açılması mümkün değildir ve relief
damper fazla havayı merdivenlerin içinden dış
ortama boşaltamazsa, başka bir deyişle relief
damper üfleme kanallarından dışarıya boşaltım
yapıyorsa, kabul edilemez basınç seviyeleri
oluşur. Aynı zamanda, relief damperin doğrudan
üfleme şaftına bağlanması, merdivenlerdeki
fazla havanın boşaltılmasında gecikmeye neden
olacaktır.
Relief
damper,
basınçladırma
sistemi
aktivasyonunun ilk anları için önemlidir çünkü
bu anlarda merdiven kapılarının tamamı
kapalıdır. Eğer, nihai çıkış kapısı ilk anda açılır
ve binadan tahliye süresi boyunca açık kalırsa,
relief damper kullanımına gerek kalmayacaktır.
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Aironn Jet Fan ve Duman Egzoz Fan Sistemleri
KapalÝ Otopark HavalandÝrmasÝ ve Duman Tahliyesinde












  
  


 

  

    
       



 



 


 
 
 
  
 

   
  


    

 

   

  



 
   
   


