
Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 29

Makale

ÖZET
Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin olmasına rağ-

men, bu temiz enerji kaynağından yeterince yararlanılmamaktadır. Binalarda

enerji korunumu için çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerden bir tane-

si binaya entegre fotovoltaik termal sistemdir (BEFV/T). Bu sistem, binaların

güneye bakan kör cephelerine uygulanabilmekte olup, ısı ve elektrik enerjisi

üretmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesin-

den örnek olarak seçilen 39.57 Kuzey enlemi, 41.10 Doğu meridyeninde yer alan

Erzurum ilinde bir kütüphane binasının güney cephesine binaya entegre foto-

voltaik termal (BEFV/T) sistemin uygulanması durumunun enerji analizi yapıl-

mıştır. Çalışmada global ışınım, dış ortam sıcaklığı ve dış ortam rüzgar hızı gibi

Erzurum ilinin iklimsel verilerinin saatlik değerleri kullanılmıştır. 17-20 Ocak

günleri için kütüphane modelinin periyodik rejimde 2 boyutlu Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizinden elde edilen teorik uygulama çalışması-

nın sonuçları olan sıcaklık ve hız dağılımları verilmektedir. Sistemin DC fan kul-

lanılması ve kullanılmaması durumlarında performans artışı olup olmadığı tes-

pit edilip yorumlanmıştır. Sonuç olarak, sistemin elektriksel ve termal verimleri

fan kullanılmaması durumunda sırası ile  % 4,72 ve %15,9; fan kullanılması

durumunda % 4,73 ve %16’dır. Bu tür sistemlerin kullanımının yaygınlaşması,

ısıtma ve elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıt miktarının, dolayısı ile hava

kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak

için avantaj teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: BEFV/T sistem, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, doğal ve

zorlanmış taşınım, elektriksel verim, periyodik rejim.

1. Giriş
Dünya’daki nüfus artışına paralel olarak enerji ihtiyaçları artmakta

ve ülkeler, enerji korunumu için yeni metotlar araştırmaktadır.

Dahası, fosil bazlı enerji tüketiminin fazla olması çevresel problem-

ler ve ekolojik döngülerde problemlere neden olmaktadır [1].

Çevre kirliliğinin en temel nedeni enerji üretimidir. Ne yazık ki,
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güneş, rüzgâr, hidroelektrik gibi birincil enerji kay-

naklarına gereken önem verilmemektedir.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli yılda 2640h

olmasına rağmen, bu temiz enerji kaynağından yete-

ri kadar yararlanılmamaktadır. Türkiye’de enerjinin

büyük bir kısmı binaların ısıtılması, soğutulması ve

iklimlendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu nedenle,

binalarda ısıtma, soğutma ve iklimlendirme yükleri,

iklimsel konfor koşullarını sağlamak için minimize

edilmelidir. Binalarda enerji ekonomisi, enerji koru-

numu metotları dikkate alınarak gerçekleştirilebil-

mektedir. Bu metotlardan biri de binaya entegre

fotovoltaik termal (BEFV/T) sistem uygulamasıdır. 

Binaya entegre fotovoltaik (BEFV) teknolojisi son

yıllarda hızla gelişmektedir. Bu teknoloji, enerji üre-

timini bina cephesinin diğer fonksiyonel özellikleri

ile birleştirmesinden ötürü hızla gelişmektedir [2].

BEFV/T Sistemler, Çatıya Entegre FV/T Sistemler

ve Bina Cephesine Entegre FV/T Sistemler olmak

üzere 2 tiptir. Cephe sistemleri pahalı cephe kaplama

malzemelerinin yerini alırken, çatı sistemleri daha

yüksek yalıtım sağlamaktadır. 

FV/T kolektörler [3-9] ve Trombe duvarlar [10-16]

üzerine yapılan çalışmalar eski yıllara dayanmakta-

dır. BEFV/T sistemler üzerine dünyanın farklı yerle-

rinde çalışmalar yapılmaktadır.

Jie ve diğerleri BEFV/T Trombe duvar sisteminin

matematiksel modele dayalı teorik simülasyonunu

yapıp deneysel sonuçlar ile karşılaştırmışlardır.

Simülasyon ve deney sonuçlarının birbirine çok

yakın olduğunu bulmuşlardır [17].

Bloem deneysel verilere dayanarak BEFV/T siste-

min elektriksel ve termal performansını belirlemiştir.

FV modül için farklı materyaller kullanarak FV

modül tasarımının elektriksel performansa etkisini

araştırmıştır [18].

Fung ve Yang yarı geçirgen BEFV modül için peri-

yodik rejimde 1 boyutlu ısı transfer modeli geliştir-

mişlerdir. Farklı parametrelerin etkilerini incelemiş-

ler ve toplam ısı kazanımının en önemli bileşeninin

güneş ısısı olduğunu bulmuşlardır [2]. 

Anderson ve diğerleri Hottel-Whillier modelini kul-

lanarak opak tip BEFV/T sistemin çatı uygulaması-

nın teorik analizini gerçekleştirmişlerdir. Teorik ve

deneysel sonuçları karşılaştırarak modelin doğrulu-

ğunu ortaya koymuşlardır [19].

Cheng ve diğerleri BEFV/T sistemin optimum açısı

ile sistemin kurulu olduğu arazinin bulunduğu enlem

arasında bir korelasyon geliştirmiştir. Sonuç olarak

kuzey yarıkürede maksimum güneş ışınımı alabil-

mek için sistemin güney yönelimli ve panel açısının

arazinin enlemine eşit olması gerektiği sonucuna

ulaşmışlardır [20].

Trinuruk ve diğerleri Tayland’ın tropik iklim koşul-

ları için BEFV uygulamasındaki FV modül sıcaklık-

ları için 2 tahminleme modeli geliştirmişlerdir. Bu 2

modeli kıyaslayarak sıcaklık tahminlemesi için daha

iyi olan modeli belirlemişlerdir [21]. 

Agrawal ve Tiwari (2010) BEFV/T sistemin çatı

uygulaması üzerine çalışmalar yapmışlardır.

Hindistan’ın iklim koşullarına uygun BEFV/T siste-

mi seçmek için periyodik rejimde 1 boyutlu model

geliştirmişlerdir [22]. 

Bu çalışmada, BEFV/T Trombe duvarlı sistemin

Erzurum’da bir kütüphane binasının güney cephesi-

ne uygulanması durumunun HAD simülasyonu ger-

çekleştirilmiştir. Simülasyonlar, 17-20 Ocak tarihleri

arasında zamana bağlı rejimde 2 boyutlu teorik

model için yapılmıştır. Simülasyon sonuçlarından

BEFV/T Trombe duvarlı sistem modelindeki sıcak-

lık ve hız dağılımları tahminlemesi elde edilmiş; sis-

temin elektriksel ve termal verimleri belirlenmiştir.  

2. Türkiye’nin İklim Bölgeleri
Türkiye, 5 iklim bölgesine ayrılmıştır: ılık-nemli,

ılık-kuru, sıcak-kuru, sıcak-nemli ve soğuk iklim

bölgeleri. Bu iklimsel karakteristikler, dünyanın her-

hangi bir yerinde görülebilmektedir. Bu iklim bölge-

leri, kapsamlı bir araştırmaya dayanan iklimsel ana-
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liz sonuçlarına göre belirlenmiştir. Türkiye’deki

bütün şehirlerin iklim verileri derlendikten sonra,

iklimsel ihtiyaçlara göre veriler eşleştirilmiştir. Bu

iklim bölgelerinden soğuk iklim bölgesini temsil

eden şehir olarak Erzurum alınabilmektedir. Sonuç

olarak bu çalışmanın esas amacı, BEFV/T Trombe

duvarlı sistemin DC fan kullanılması ve kullanılma-

ması durumlarında, soğuk iklim bölgesi için perfor-

mansının belirlenmesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda

dünyanın herhangi bir yerinde benzer iklimsel karak-

teristikleri gösteren bölgeler için de geçerlidir [1].

Erzurum’un İklimsel Karakteristikleri
Karasal iklime sahip Erzurum, 39.57 Kuzey enlemi,

41.10 Doğu meridyeni ve 1757 m yükseklikte bir

şehirdir. 42 yıllık ölçüm sonuçlarına göre yıllık orta-

lama sıcaklık 5.7ºC’dir. Yıllık ortalama sıcaklığın

çok düşük olmasının nedeni, yörenin denizden

oldukça uzakta olması, arazi koşulları, şehrin yük-

sekliği ve coğrafi konumudur. Şekil 1’de Erzurum ili

için ortalama güneş ışınımı miktarının ortalama dış

ortam sıcaklıklarına göre değişimi verilmektedir. Yıl

boyu ortalama sıcaklık -0.3ºC ile 11.7ºC arasındadır

[23].

3. Metodoloji
Bu çalışmada, bina cephesine entegre FV/T sistem

uygulaması Trombe duvarlı sistem ile birleştirilerek

kullanılmıştır. Kütüphane binasının güney duvarının

(termal kütlenin) üst ve alt kısımlarında hava trans-

feri için menfez açıklıkları bırakılmıştır. Bu menfez-

lerin yalıtımlı olması, kapatıldığında hava sızdırmaz-

lığını sağlamaktadır. Güney duvarının önünde 60cm

boşluk bırakılarak yarı-saydam güneş pili yerleştiril-

miştir. Sistem, Trombe duvarlı sistemin cam olan

kısmı yerine yarı-saydam güneş pili kullanılması ile

oluşturulmuştur.

Yarı-saydam güneş pili, tüm güney cephesini kapla-

makta olup güneş ışınımı geçirgenliği %10’dur.

Kütüphane modelinde güney cephesindeki fotovol-

taik modülün 60 cm arkasında bulunan termal kütle

50 cm’lik taş duvardan oluşmaktadır. Tavan, taban

ve iç duvarlar izolasyon malzemesi ile yalıtılmıştır.

Yarı-saydam güneş pilinden geçerek güney duvarına

ulaşan güneş ışınımı, duvar içerisinde termal enerji

olarak depolanmaktadır. Yarı-saydam güneş pilinde-

ki cam, duvarda depolanan bu enerjinin çevreye

transferine engel olmaktadır çünkü cam, güneş ışını-

mına karşı geçirgen olmasına rağmen, uzun dalga

termal ışınıma karşı geçirgen değildir. Duvarda

depolanan enerjinin büyük bir kısmı duvarın iç yüze-

yine iletilir ve oradan da iç ortama ışınım ve taşınım

ile transfer edilir. 

Sistemde günün ışımasıyla birlikte FV modülün ve

FV modülün arkasında kalan ara boşluktaki hava

kütlesinin sıcaklığı yükselir. Ara boşluktaki havanın

sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek olduğu

zaman, alt ve üst menfezler açılarak ara boşlukta ısı-

nan havanın iç ortama alınması sağlanır. Ara boşluk-

ta ısınarak yükselen sıcak hava, üst menfezden oda

içine alınırken, odadaki soğuk hava alt menfezden

ara boşluğa aktarılır. Bu şekilde iç ortam sıcaklığı

arttırılırken, ara boşluk sıcaklığının düşürülmesi sağ-

lanır. Ara boşluk sıcaklığının düşmesi, FV modülün

yüzey sıcaklığının da düşmesini sağlayarak FV

modülün elektriksel veriminin artmasını sağlar.

Sistemin termal ve elektriksel verimleri, sistemdeki

havanın sıcaklık ve hız dağılımları, DC fanın kulla-

nılması ve kullanılmaması durumlarında doğal ve

zorlanmış taşınım olması hallerinde değerlendiril-

miştir.

Bu çalışmada, 2 tür dönüşüm tekniği aynı sistemde

kullanılmaktadır. Ana materyal, güneş hücreleri ve
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termal kütledir. BEFV/T Trombe duvarlı sistemi

oluşturan dönüştürücülerin davranış ve performans-

larını tanımlamak için ısı transferi ve türbülanslı

hava akışını simüle edebilen ticari HAD paket prog-

ramı kullanılarak bu programda sistemin bir modeli

oluşturulmuştur. Programda, hava türbülansı için

standart k- ε türbülans modeli kullanılmıştır. HAD

paket programı, enerji denklemlerinin ayrıklaştırıl-

masında “Sonlu Elemanlar Tekniği”ni kullanmakta-

dır. Kullanılan metod Doktora tezimde geliştirmiş

olduğum metod olup zorlanmış taşınım için revize

edilmiştir [24]. 

Problemin akış geometrisine göre kontrol hacimleri

üçgen elemanlara ayrılmıştır. Ağ yapısı oluşturulma-

sında 18540 tane düğüm noktası kullanılmıştır.

Analiz, periyodik rejimde 2 boyutlu olarak çözülm-

üştür. 

Sınır koşullarının bazıları kararsız halde alınmış

olup, bazıları gerçekte kararsız olduğu halde çözümü

kolaylaştırmak için kararlı halde kabul edilmiştir.

Değişkenler, dış ortam sıcaklığı, dış ortam rüzgar

hızı ve FV modül yüzeyine ve termal kütle üzerine

düşen ışınım miktarıdır.

HAD analizinde, menfezlerin açılış ve kapanış saat-

leri, ara boşluk ve iç ortam arasındaki hava transferi

dikkate alınmıştır. Dış ortam rüzgar hızı; dış ortam

sıcaklığı; PV modül ve termal kütle yüzeyine düşen

güneş ışınımı değerleri; tavan, döşeme ve iç duvarla-

rın yüzey sıcaklıkları kararsız sınır koşulları olarak

alınmıştır. 

4. Bulgular ve Tartışma
BEFV/T sistemin performansını belirlemek için bir

kütüphane modeli simüle edilmiştir. 17-20 Ocak

günleri arası 4 gün için 2 boyutlu kütüphane modeli-

nin HAD simülasyonları yapılmıştır. Sistemde, ara

boşluktaki hava, doğal ve zorlanmış ventilasyon ile

dolaştırılmıştır. İç ortam ve ara boşluktaki hava ara-

sındaki sıcaklık farkları göz önüne alınarak menfez-

lerin 1100-1600 saatleri arasında açıldığı, günün geri

kalanında kapalı kaldığı koşul incelenmiştir. Bu

makalede, sistem kararlı hale geldiği zaman olan 19-

20 Ocak günleri için HAD analizinden elde edilen

kütüphane modeli içindeki sıcaklık ve hız dağılımla-

rı verilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda 19-20 Ocak günleri için

elde edilen, iç ortam, dış ortam, ara boşluk, duvar iç

yüzey, üst ve alt menfez sıcaklıklarının saatlik deği-

şimleri, DC fan kullanılmaması ve kullanılması

durumlarında sırası ile Şekil 2 ve 3’te görülmektedir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi 20 Ocak günü dış ortam

sıcaklığı saat 0100’de -21.4ºC iken saat 0400’e kadar

azalarak -24ºC olmaktadır. Daha sonra artarak saat

1200’de -11.9ºC’ye kadar yükselmekte ve gün içinde-

ki en yüksek değerini almaktadır. İlerleyen saatlerde

ışınımın azalıp günün de batması ile dış ortam sıcak-

lığı saat 2400’te -24.4ºC’yi bulmaktadır. Şekilde de

görüldüğü gibi üst menfez, ara boşluk ve alt menfez

sıcaklıkları saat 0100’de sırası ile -6.5ºC, -7.1ºC ve -

7.8ºC’dir. Gece boyunca dış ortam sıcaklıklarının

düşmesi ile birlikte bu sıcaklıklar saat 0700’ye kadar

azalarak sırası ile -7.9ºC, -8.4ºC ve -9ºC değerlerini

almaktadır. Daha sonra günün ışımasını takiben dış

ortam sıcaklıkları da artmakta, buna paralel olarak

üst menfez, ara boşluk ve alt menfez sıcaklıkları saat

1000’da sırası ile 14.8ºC, 14.4ºC ve 13.5ºC değerle-

rine ulaşmaktadır. İlerleyen saatlerde bu sıcaklıklar,

yine dış ortam sıcaklıklarına paralel olarak düşmek-

te ve saat 2400’te sırası ile -7.8ºC, -8.7ºC ve -9.5ºC

değerlerini almaktadır. Duvar iç yüzey sıcaklıkları

ise saat 0100’de 3.4ºC iken saat 0700’ye kadar azala-

rak 2ºC olmaktadır. Daha sonra saat 1400’e kadar

artarak 4.13ºC ile gün içindeki en yüksek değerini

alır. Günün batması ile birlikte duvar iç yüzey sıcak-

lığı azalarak 2400’te 3.33ºC’yi bulmaktadır. Duvar

dış yüzeyindeki gece ve gündüz arasındaki sıcaklık

salınımları malzemenin ısı iletkenlik değeri ve ısı

depolama yeteneğine bağlı olarak belirli bir gecikme

ile duvar iç yüzeyine iletildiğinden Şekil 2 ve 3’te de

görüldüğü gibi duvar iç yüzeyindeki sıcaklık salını-

mı daha azdır.  Konfor koşullarının sağlanması bakı-

mından duvar iç yüzeyindeki sıcaklık salınımının az

olması gerekmektedir. 

Saat 0100–0700 arasında sıcaklık değerleri büyükten

küçüğe doğru üst menfez, ara boşluk ve alt menfez

sıcaklıkları olarak sıralanmaktadır. Üst menfez hiza-

sındaki hava sıcaklığı, ara boşluk ve alt menfez hiza-
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sındaki havanın sıcaklık değerlerinden daha yüksek-

tir. Bunun nedeni, ara boşlukta ısınan havanın yük-

selmesidir. 

Gece boyunca düşen dış ortam sıcaklığı, saat 0800’de

günün ışıması ile birlikte artmaya başlamaktadır. Dış

ortam sıcaklığının artması ile birlikte ara boşluktaki

havanın sıcaklığı da artar. Ara boşluktaki havanın

sıcaklığının, iç ortam sıcaklığından daha yüksek

olduğu saat 1100’de menfezlerin açılması ile birlikte

ara boşlukta ısınan hava üst menfezden iç ortama alı-

nırken, iç ortamdaki soğuk hava alt menfezden iç

ortamı terk ederek ara boşluğa geçer. Menfezler açık

tutularak bu hava döngüsünün iç ortam sıcaklığının

ara boşluk sıcaklığından yüksek olduğu saate kadar

devam etmesi sağlanır. Bu saatte sistemin tersine

çalışmasını, yani iç ortamdaki ısınan havanın odayı

terk ederek iç ortamın soğumasına sebep olmasını

engellemek için menfezler saat 1600’da kapatılmıştır.

Saat 1600’da menfezlerin kapatılmasından sonra

sıcaklıklar, Şekil 2’de de görüleceği gibi büyükten

küçüğe doğru iç ortam, üst menfez, ara boşluk, alt

menfez ve dış ortam sıcaklıkları şeklinde sıralan-

maktadır. Benzer sonuçlar Şekil 3’te BEFV/T

Trombe duvarlı sistemin DC fan ile desteklenmiş

halinde de gözlemlenmektedir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi 20 Ocak saat 1200’de dış

ortam sıcaklığı -11.9ºC iken iç ortam sıcaklığı

10.37ºC’dir. Bu durum, BEFV/T Trombe duvarlı sis-

temin kış mevsiminde kütüphanedeki ısıtma yükleri-

ni düşürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte,

konfor koşullarının sağlanması açısından ek yapma

ısıtma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Şekil 4’te görüldüğü gibi, DC fan kullanılması ve kul-

lanılmaması durumları kıyaslandığında duvar iç

yüzey sıcaklıkları arasında çok küçük bir fark göz-

lemlenmektedir. Isıtma dönemini temsil eden günler

olarak 19-20 Ocak günleri dikkate alındığında DC fan

kullanılmasının, gün içinde en fazla 0.5 ºC sıcaklık

artışı sağladığı görülmektedir. Bu fark, göz ardı edile-

bilir bir değerdir. Bu nedenle, DC fan kullanımının

sistem performansına getirisi çok az olup, bu örnekte

fan kullanımının gereksiz olduğu söylenebilir.
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Şekil 2. 19-20 Ocak günleri için iç ortam, dış ortam, ara

boşluk, duvar iç yüzey, üst ve alt menfez sıcaklıklarının

saatlik değişimleri, DC fan kullanılmaması durumunda

Şekil 3. 19-20 Ocak günleri için iç ortam, dış ortam, ara

boşluk, duvar iç yüzey, üst ve alt menfez sıcaklıklarının saat-

lik değişimleri, DC fan kullanılması durumunda

Şekil 4. 19-20 Ocak günleri için DC fan kullanılması ve

kullanılmaması durumlarında elde edilen duvar iç yüzey

sıcaklıklarının dış ortam sıcaklıklarına göre saatlik

değişimleri
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Şekil 5’te 19 Ocak günü için DC fan kullanılmama-

sı durumunda güneş pili veriminin FV hücrelerin

yüzey sıcaklıklarına göre saatlik değişimi verilmek-

tedir. FV hücrelerin yüzey sıcaklıklarının en düşük

olduğu saat 1000’da pilin verimi, gün içindeki en

yüksek değeri olan 0.0472 olmaktadır. Pil sıcaklığı

zamanla yükselerek gün içindeki en yüksek değeri

olan 3.778’i bulduğunda, pilin veriminin gün içinde-

ki en düşük değeri olan 0.0469 olduğu görülmekte-

dir. Benzer yorum Şekil 6’da DC fan kullanılması

durumu için de yapılabilir. Sonuç olarak, Şekil 5 ve

6’da da görüldüğü gibi güneş pili hücrelerinin sıcak-

lıklarındaki yükselme pilin veriminin düşmesine,

sıcaklıklardaki düşüş ise pilin veriminin artmasına

neden olmaktadır.

Şekil 7’de 19 Ocak günü için DC fan kullanılmama-

sı durumunda taş duvardan iç ortama olan ısı geçişi-

nin saatlik değişimi görülmektedir. Saat 0100 ile 0600

arasında taş duvardan iç ortama ısı geçişi olduğu

gözlemlenmektedir. Bunun nedeni, gün içinde taş

duvarda depolanan ısının gece iletimle duvar iç

yüzeyine, oradan da taşınım ve ışınım ile iç ortama

aktarılmasıdır. Saat 1100’de menfezlerin açılması ile

birlikte ara boşlukta ısınan hava, üst menfezden oda

içerisine alındığından iç ortam sıcaklığı artar. İç

ortam sıcaklığının artması, iç ortamdan taş duvara ısı

geçişi olmasına neden olur. Bu nedenle, saat 0700 ile

1900 arasında- grafikte siyah ile gösterilen kısımda-

iç ortamdan taş duvara ısı geçişi olduğu gözlemlen-

mektedir. Saat 1100 ile 1600 arasında iç ortamdan taş

duvara olan ısı geçişinin fazla olması, menfezlerin

açılması ile birlikte iç ortam sıcaklığındaki ani artış-

tır. Saat 1600’da menfezlerin kapatılması ile birlikte

duvarın iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı ara-

sındaki farkın azaldığı, dolayısı ile iç ortamdan taş

duvara olan ısı geçişinin azaldığı görülmektedir. Saat

2000 ile 2400 arasında iç ortam sıcaklığı duvarın

yüzey sıcaklığından daha düşük olduğundan, duvar-

dan iç ortama az da olsa ısı geçişi olduğu gözlem-

lenmektedir. 

Şekil 8’de 19 Ocak günü için DC fan kullanılması

durumunda taş duvardan iç ortama olan ısı geçişinin

saatlik değişimi görülmektedir. Şekilde saat 0100 ile

1000 arasında taş duvardan iç ortama ısı geçişi oldu-

ğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni, gün içinde taş
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Şekil 5. 19 Ocak günü için DC fan kullanılmaması

durumunda güneş pili veriminin FV hücrelerin yüzey

sıcaklıklarına göre saatlik değişimi

Şekil 6. 19 Ocak günü için DC fan kullanılması

durumunda güneş pili veriminin FV hücrelerin yüzey

sıcaklıklarına göre saatlik değişimi

Şekil 7. 19 Ocak günü için DC fan kullanılmaması

durumunda taş duvardan iç ortama olan ısı geçişinin

saatlik değişimi
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duvarda depolanan ısının gece iletimle duvar iç

yüzeyine, oradan da taşınım ve ışınım ile iç ortama

aktarılmasıdır. Saat 1100’de menfezlerin açılması ile

birlikte ara boşlukta ısınan hava, üst menfezden oda

içerisine alındığından iç ortam sıcaklığı artar. İç

ortam sıcaklığının artması, iç ortamdan taş duvara ısı

geçişi olmasına neden olur. Bu nedenle, saat 1100 ile

2000 arasında- grafikte siyah ile gösterilen kısımda-

iç ortamdan taş duvara ısı geçişi olduğu gözlemlen-

mektedir. Saat 1600’da menfezlerin kapatılması ile

birlikte duvarın iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcak-

lığı arasındaki farkın azaldığı, dolayısı ile iç ortam-

dan taş duvara olan ısı geçişinin azaldığı görülmek-

tedir. Saat 2100 ile 2400 arasında iç ortam sıcaklığı

duvarın yüzey sıcaklığından daha düşük olduğun-

dan, duvardan iç ortama az da olsa ısı geçişi olduğu

gözlemlenmektedir. 

19 Ocak günü için simülasyon modelinin DC fan

kullanılması ve kullanılmaması durumlarında, men-

fezlerin açık ve kapalı olması hallerinde sıcaklık ve

hız dağılımları Şekil 9-15’te görülmektedir. 

5. Sonuçlar
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli yüksek olup

ortalama yıllık toplam güneş enerjisi miktarı 1311

kWh/m2 ve yıllık toplam güneşlenme süresi 2640

saattir. Buna rağmen bu temiz enerji kaynağından

yeterince yararlanılmamaktadır. Mevcut güneş ener-

jisi potansiyelinin değerlendirilmesi durumunda

fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği ve enerjide dışa

bağımlılık büyük ölçüde azaltılacaktır. Binalarda

enerji tüketimi, toplam enerji tüketiminin %33’ü

kadardır. Bu oran oldukça fazladır. Bu durum, bina-

larda enerji tüketiminin azaltılması çalışmalarını

gerektirmiştir. Bu nedenle, pasif ve aktif güneş ener-

jisi sistemleri geliştirilmektedir. Bu sistemlerden bir
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Şekil 8. 19 Ocak günü için DC fan kullanılması durumunda

taş duvardan iç ortama olan ısı geçişinin saatlik değişimi

Şekil 9. Simülasyon modelindeki sıcaklık dağılımı, 

DC fan kullanılması durumunda menfezler açık

olduğunda, 19 Ocak saat 1100’de

Şekil 10. Simülasyon modelindeki sıcaklık dağılımı,

DC fan kullanılması durumunda menfezler kapalı

olduğunda, 19 Ocak saat 2100’de

Şekil 11. Simülasyon modelindeki sıcaklık dağılımı,

DC fan kullanılmaması durumunda menfezler açık

olduğunda, 19 Ocak saat 1100’de
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tanesi olan Trombe duvarlı sistemin FV/T kolektör

ile birleşik sistem olarak kullanılması sonucu

BEFV/T Trombe duvarlı sistem geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada, BEFV/T Trombe duvarlı sistemin 17-

20 Ocak tarihleri için periyodik rejimde 2 boyutlu

simülasyonu yapılmıştır. Sistem, temiz enerji kayna-

ğı olan güneş enerjisini kullanarak ısı ve elektrik

üretmektedir. Bu tür sistemlerin kullanımının yay-

gınlaşması, ısıtma ve elektrik üretimi için kullanılan

fosil yakıt miktarının, dolayısı ile hava kirliliğinin

azaltılmasına katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir

çevre yaratmak için avantaj teşkil edecektir. 

19 Ocak günü için yarı-saydam güneş pilinin elek-

triksel ve termal verimleri fan kullanılmaması duru-

munda sırası ile  % 4.72 ve %15.9; fan kullanılması

durumunda % 4.73 ve %16’dır. Elektriksel verimin

sıcaklığa bağlı değişimi yukarıda yorumlanmıştır. İç

ortam sıcaklık değerlerinden de anlaşılacağı gibi sis-

tem, ısıtma amaçlı enerji tüketiminin azaltılmasını

sağlamaktadır. BEFV/T Trombe duvarlı sistem, yeni

binalara uygulanabileceği gibi, mevcut binaların iyi-

leştirilmesinde de kullanılabilmektedir. Erzurum’un

iklimsel karakteristikleri nedeni ile iç mekân konfor
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Şekil 12. Simülasyon modelindeki sıcaklık dağılımı,

DC fan kullanılmaması durumunda menfezler kapalı

olduğunda, 19 Ocak saat 2100’de

Şekil 13. Simülasyon modelindeki hız dağılımı,

DC fan kullanılması durumunda menfezler açık

olduğunda, 19 Ocak saat 1100’de

Şekil 14. Simülasyon modelindeki hız dağılımı,

DC fan kullanılması durumunda menfezler kapalı

olduğunda, 19 Ocak saat 2100’de

Şekil 15. Simülasyon modelindeki hız dağılımı,

DC fan kullanılmaması durumunda menfezler açık

olduğunda, 19 Ocak saat 1100’de

Şekil 16. Simülasyon modelindeki hız dağılımı,

DC fan kullanılmaması durumunda menfezler kapalı

olduğunda, 19 Ocak saat 2100’de
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koşullarının sağlanması için ek yapma ısıtma siste-

mine ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. 

BEFV/T Trombe duvarlı sistem, elektrik enerjisi ve

termal enerji üretmek için birincil temiz enerji kay-

nağı olan güneş enerjisini kullanmaktadır. Binalarda

fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminin azaltılması,

ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve aynı zaman-

da çevre kirliliğinin azaltılmasını da sağlayacaktır. 
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