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ÖZET

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımı her geçen gün öne-

mini arttırmaktadır. Bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve projelen-

dirilmesinde simülasyon tekniklerinin kullanımı büyük faydalar sağlamaktadır.

Bu çalışmada, dinamik simülasyon tekniği kullanılarak Uludağ Üniversitesi

Makine Mühendisliği laboratuvarlarında inşa edilen bir konfor odasının, yıl

boyu ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması ince-

lenmiştir. Çalışmada simülasyon işlemleri için TRNSYS programında oluşturu-

lan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda

güneş enerjisi sisteminin, konfor odasının yıllık ısıtma, soğutma ve sıcak kulla-

nım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma oranları sırasıyla %63, %99

ve %99 olarak hesaplanmıştır. Soğutma uygulamasında kullanılan absorbsiyon-

lu ısı pompası sisteminin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının

yıllık ortalama değerinin 0,27 olduğu görülmüştür. Güneş enerjisinin kullanımı

ile sağlanan enerji tasarrufuna bağlı olarak yıllık toplam 1.296 TL ekonomik

tasarruf elde edildiği ve CO2 salınımında 11.974 kg’lık azalma sağlandığı tespit

edilmiştir. Çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma uygulaması için

dinamik simülasyon tekniği ile elde edilen sonuçların, deneysel sonuçlarla

büyük benzerlik taşıdığı görülmüştür. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelen-

dirilmesinde dinamik simülasyon tekniğinin ile yapılan analizlerin büyük fayda-

lar sağlayacağı ve bu sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli rol

oynayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Simülasyon Tekniği, Isı Pompası, Isıtma-

Soğutma.

1. GİRİŞ
Enerji kullanımına bağlı sorunların artışına paralel olarak, yenilene-

bilir enerji kaynaklı evsel ve endüstriyel enerji sistemlerinin kullanı-

mına yönelik ilgi de her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji

kaynaklarının kullanımı çevresel ve sosyal açıdan önemli avantajla-

ra sahip olsa da bu sistemlerin kurulum maliyetlerinin alternatifleri-

ne göre yüksek oluşu bu sistemlerin kullanımının yaygınlaşması

noktasında önemli bir sorun olmaktadır. Ayrıca günümüzde kullanı-
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lan geleneksel sistemlerin kurulumu ve işletimi için

sahip olunan mevcut bilgi birikimi göz önüne alındı-

ğında, yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarım ve

uygulama noktasında güvenilirliği hala tartışma

konusudur. Bu nedenle söz konusu sistemlerin tasa-

rım ve projelendirilmesinde gereken hesaplamaların

doğru bir şekilde yapılması, hem sistemden sağlana-

cak katma değerin artışı hem de sistemin güvenilirli-

ği açısından büyük önem arz etmektedir. Uluslar-

arası Enerji Ajansı tarafından gerçekleştirilen çalış-

malar [1, 2] ve sistem tasarımların için sunulan reh-

ber kaynaklar [3, 6], yenilenebilir enerjinin kullanı-

mının yaygınlaştırılması ve sistem ile ilgili araştır-

ma-geliştirme faaliyetlerinin sağlanması konusunda

önemli yararlar sağlamıştır. Ayrıca geliştirilen simü-

lasyon programları [7] sayesinde birçok farklı yeni-

lenebilir enerji sisteminin doğru şekilde projelendi-

rilmesi mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili yapılan

uygulamalı araştırma çalışmalarında [8, 9] güneş

enerjisi kaynaklı sistemlerin ısıtma ve soğutma

amaçlı kullanımları deneysel olarak incelenerek,

elde edilen sonuçlar ile farklı tasarımların hayata

geçirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır.

Bu çalışmada dinamik simülasyon tekniği kullanıla-

rak Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesinde inşa

edilen bir konfor odasının [10] yıl boyu ısıtma,

soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneş enerjisi ile

karşılanması incelenmiştir. Çalışmada simülasyon

işlemleri için TRNSYS [7] programında oluşturulan

ClimateWell-Solar Cooling v1.1 [11] yazılımı kulla-

nılmıştır. Çalışma sonucunda güneş enerjisi kaynak-

lı sistemin, konfor odasının yıllık ısıtma, soğutma ve

sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile

karşılanma oranları hesaplanmıştır. Soğutma uygula-

masında kullanılan absorbsiyonlu ısı pompası siste-

minin soğutma tesir katsayısı değerleri hesaplanmış,

güneş enerjisinin kullanımı ile sağlanan enerji tasar-

rufuna bağlı olarak elde edilen ekonomik tasarruf

değeri ve CO2 salınımında sağlanan azalma miktar-

ları tespit edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Konfor Odası ve Güneş Enerjisi Sistemi
Pastakkaya tarafından gerçekleştirilen çalışmada

[10] bir konutun güneş enerjisi kaynaklı absorbsi-

yonlu ısı pompası sistemi vasıtasıyla ısıtılması ve

soğutulması deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir.

Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Makine Mühendis-

liği Bölümü laboratuvar binasında oluşturulan deney

tesisatı ile konunun deneysel olarak incelenmesi sağ-

lanmış, TRNSYS simülasyon programı [7] ile de sis-

temin tüm yıllık ve belli şartlar altındaki çalışma per-

formansları incelenerek, elde edilen deneysel veriler

ile simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu çalış-

mada incelenen güneş enerjisi sistemini oluşturan

bileşenler Şekil 1’de görülmektedir.

Çalışmada incelenen konfor odası, 30 m2 taban ala-

nına sahiptir ve brüt hacmi 84 m3’tür. Konfor odası-

nın soğutma yükü değeri 4223 W, ısıtma yükü değe-

ri ise 2069 W olarak tespit edilmiştir. Uygulamada

2280 W soğutma ve 7825 W ısıtma kapasitesine

sahip fan-coiller, ısı dağıtım sistemi olarak tercih

edilmiştir. Isı atım hattında 46 kW soğutma gücün-

deki ıslak tip soğutma kulesi kullanılmıştır. Sistemde
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ayrıca harici ısı depolama ve sıcak kullanım suyu

eldesi için 2 adet 1.000 lt hacminde boyler yer

almaktadır.

Çalışmada incelenen güneş enerjisi kaynaklı ısı

pompası sistemi, ticari olarak üretilen ve dâhili ener-

ji depolamalı LiCl-Su eriyikli bir absorbsiyonlu ısı

pompası ve harici donanımlarından oluşmaktadır

[12]. Tek kademeli ısı pompası sistemi harici bir

enerji depolama sistemine ihtiyaç duymaksızın ter-

mal enerjiyi kendi içerisinde depolama özelliğine

sahiptir. Sistem, çevrim boyunca şarj-deşarj periyot-

ları ile çalıştığından, kesikli absorbsiyonlu çevrim

özelliğindedir ve sürekli çevrim ile çalışan gelenek-

sel absorbsiyonlu sistemlere göre önemli farklılıkla-

ra sahiptir. Sistem, birbirinden bağımsız iki eş hazne

ve bu hazneleri harici hatlara bağlayan bir pompala-

ma ünitesinden oluşmuştur. Harici tesisatlar, termal

enerji hattı, ısı atımı hattı ve ısı dağıtım hattıdır.

Cihaz içerisinde, enerjiyi LiCl tuzuna şarj edebilen

ve depolama tankı olarak kullanılabilen veya tuzda

depolanan enerjiyi soğutma enerjisi şeklinde deşarj

edebilen Hazne-A ve Hazne-B olmak üzere birbirin-

den bağımsız iki hazne bulunmaktadır. Bu sayede

sistem ısıtma-soğutma uygulamasını gerçekleştirir-

ken aynı zamanda termal enerjinin cihaz içinde dâhi-

li olarak depolanmasını da sağlayabilmektedir.

Haznelerin şarj-deşarj geçişleri manüel ya da cihazın

farklı çalışma modlarına göre otomatik olarak ger-

çekleştirilebilmektedir [10]. Absorbsiyonlu ısı pom-

pası şematik görünümü Şekil 3’te yer almaktadır.

Çalışmada incelenen absorbsiyonlu sistem için gere-

ken termal enerji, soğurucu yüzeyi titanyum kaplı ve

yüksek ısı yalıtımlı düz tip güneş kolektörleri aracı-

lığı ile güneş enerjisinden karşılanmaktadır. Güneş

kolektör sistemi dört adet kolektörün seri olarak bağ-

landığı dörtlü kolektör paketlerinin paralel olarak

bağlanması ile oluşmaktadır ve toplam 40 m2 yüzey

alanına sahiptir. Kolektörler binanın çatısında 30°

eğim ve güney yönünden doğu yönüne doğru 40°’lik

bir sapma ile yerleştirilmiştir. Güneş enerjisinin

yetersi kaldığı ya da elde edilemediği durumlarda

yardımcı enerji kaynağı olarak 9,6 kW ısıtma gücün-

de elektrikli ısıtıcı kullanılmaktadır.

2.2. Simülasyon Tekniği
Çalışmada incelenen konfor odasının tüm yıl boyun-

ca ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacı-
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nın tespiti ve bu ihtiyacın güneş enerjisi ile karşılan-

ma oranının belirlenebilmesi için dinamik simülas-

yon programı TRNSYS [7] kullanılmıştır. Programın

dinamik link kütüphane temelli yapısı sayesinde

genel programlama dilleri kullanılarak; farklı cihaz,

yapı ya da enerji sistemleri için oluşturulan matema-

tik modellerin bu programda simüle edilebilecek

program bileşeni haline getirilmesi mümkündür

[10]. Program sayesinde ısıtma-soğutma uygulama-

sının yapılacağı yapının özellikleri ve sistemde kul-

lanılan harici ekipmanların özellikleri kullanıcı tara-

fından belirlenmekte ve simülasyon sonucunda

güneş enerjisi sisteminin çalışma özellikleri tespit

edilebilmektedir. Çalışmada konfor odasının, güneş

enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası bileşen-

lerinin ve güneş kolektör sisteminin matematik

modeline göre oluşturulan yazılım [11] ile tüm siste-

min ısıtma ve soğutma periyotları boyunca simülas-

yonu gerçekleştirilmiştir. Konfor odasının kurulu

bulunduğu bölgenin meteorolojik özelliklerinin

belirlenmesinde, Bursa iline ait Meteonorm meteo-

rolojik verileri [14] kullanılmıştır. Simülasyon para-

metrelerinde süre olarak aylık simülasyon tanımlan-

mış ve ısıtma-soğutma periyotları için her aya ait

simülasyon işlemleri yapılarak, tüm yıl için sistemin

çalışma özellikleri tespit edilmiştir. Simülasyonun

gerçekleştirileceği bina tipi konut, binanın bulundu-

ğu bölge Bursa-Türkiye olarak belirlenmiştir. Sistem

için yardımcı enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi

kullanılmıştır. Yardımcı ısıtma-soğutma sistemi ola-

rak sırasıyla; ortalama verimi 0,7 olan elektrikli ısı-

tıcı ile soğutma tesir katsayısı 2 olarak belirlenen

buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi seçil-

miştir. Sistemin ekonomik analizi için, konutsal kul-

lanımda ortalama elektrik birim fiyatı 0,24 kWh/TL

[15] olarak alınmıştır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Bursa ilinde kurulan konfor odasının ısıtma-soğutma

periyotları için yapılan simülasyon işlemleri sonu-

cunda tüm bir yıl boyunca absorbsiyonlu sistem,

konfor odasının soğutma ihtiyacının %99’luk kısmı-

nı, ısıtma ihtiyacının ise %63’lük bölümünü karşıla-

mıştır. Ayrıca yapının yıllık sıcak kullanım suyu ihti-

yacının %99’luk bölümü de güneş enerjisinden sağ-

lanmıştır. Buna göre kurulan sistem, yapının soğut-

ma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının tamamına

yakınını, ısıtma ihtiyacının %63’lük kısmını karşıla-

yarak, çevresel ve ekonomik açıdan önemli faydalar

sağlamıştır.

Soğutma periyodu için elde edilen değerler incelen-

diğinde (Tablo 1), sistemin soğutma tesir katsayısı-

nın, kullanılabilir güneş enerjisi miktarı ve soğutma

periyodunun uzunluğu ile doğru orantılı olarak

değiştiği görülmektedir. Örneğin, Mart ayında soğut-

ma ihtiyacının tamamı absorbsiyonlu sistem ile kar-

şılanabilmektedir ancak sistemin soğutma tesir kat-

sayısının 0,05 olduğu görülmüştür. Bunun nedeni

Mart ayı içerisindeki soğutma periyodunun son dere-
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ce kısa oluşu ve güneş enerjisinden elde edilen fay-

dalı enerji miktarının az oluşudur. Soğutma periyot-

larının uzadığı ve güneş enerjisi miktarının arttığı

yaz aylarında, sistemin soğutma tesir katsayısı arta-

rak 0,44 mertebelerine kadar ulaşmıştır. Simülasyon

uygulamasında, günlük soğutma periyodu için orta-

lama soğutma tesir katsayısı 0,3 olarak hesaplanır-

ken, Ağustos ayı için aylık soğutma periyodu ortala-

ma soğutma tesir katsayısı değeri 0,44 olarak hesap-

lanmıştır. Daha uzun soğutma periyotlarında sistem

daha verimli çalışmakta ve soğutma tesir katsayısı

artmaktadır.

Konfor odasının yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı ve

soğutma ihtiyacının güneş enerjisi ile elde edilen

miktarının grafiksel görünümü Şekil 5’te yer almak-

tadır. Tüm yıl boyunca konfor odasının soğutma ihti-

yacının tamamına yakını (%99), absorbsiyonlu sis-

tem vasıtasıyla güneş enerjisi kullanılarak karşılana-

bilmiştir. Mart, Mayıs ve Haziran aylarında ise

soğutma ihtiyacının tamamı güneş enerjisi ile karşı-

lanmıştır. Ayrıca elde edilen simülasyon sonuçları-

nın, deneysel çalışma sonucunda

elde edilen sonuçlarla büyük benzer-

lik taşıdığı görülmüştür [10].

Isıtma periyodu için elde edilen

değerler incelendiğinde (Tablo 2),

tüm yıl boyunca test odasının ısıtma

ihtiyacının %63’lük bölümünün

güneş enerjisi ile karşılandığı görül-

mektedir. Isıtma periyodu boyunca

Eylül ve Mayıs aylarında ısıtma ihti-

yacının tamamı, Ekim ayında

%89’u, Nisan ayında ise %91’lik

bölümü güneş enerjisi ile karşılan-

mıştır. Güneş enerjisinin ısıtma ihti-

yacını karşılama oranı kış aylarında

azalsa da, bu oranın en düşük olduğu
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Ocak ayında dahi ihtiyacın % 22’lik bölümünün sis-

tem ile karşılanabildiği tespit edilmiştir.

Şekil 7’de konfor odasının yıllık sıcak kullanım suyu

ihtiyacı ve bu ihtiyacın güneş enerjisi ile elde edilen

miktarı görülmektedir. Sıcak kullanım suyu ihtiyacı-

nın %99’luk bölümü güneş enerjisi sistemi ile karşı-

lanmıştır. Bu oran Mayıs ve Aralık aylarında sırasıyla

%99 ve %91 olup diğer aylarda sıcak kullanım suyu

ihtiyacının tamamı güneş enerjisi ile karşılanmıştır.

Enerji tasarrufuna bağlı olarak enerji kullanımı sonu-

cu atmosfere salınan CO2 oranında da önemli mik-

tarda azalma kaydedilmiştir. Yapılan simülasyon

işlemi sonucunda, tüm yıl boyunca güneş enerjisinin

kullanımına bağlı olarak toplam 11.974 kg CO2 salı-

nımının engellendiği tespit edilmiştir. Bu miktar

5.415 l. eş değer petrol kullanımına eşittir. Güneş

enerjisi kaynaklı sistemin kullanımına bağlı CO2

salınımında sağlanan azalma, enerji kullanımı ile

ilintili sorunların çözümünde, kurulan sistemin sağ-

layacağı faydaların önemini

ortaya koymaktadır. Şekil 8’de,

ısıtma-soğutma-sıcak kullanım

suyu eldesi için güneş enerjisi-

nin kullanımına bağlı CO2 salı-

nımındaki azalma miktarının

aylık değişimi grafiksel olarak

sunulmuştur.

Enerji ihtiyacının güneş enerjisi

ile karşılanması, kullanılan fosil

yakıt miktarını azaltarak ekono-

mik açıdan da önemli faydalar

sağlamıştır. Test odası için yıl-

lık simülasyon uygulamasında,

güneş enerjisinin kullanımı ile

sağlanan enerji tasarrufunun

ekonomik analizi yapılmıştır.

Yapılan analizde enerji kaynağı

olarak elektrik enerjisi seçil-

miştir. Şekil 9’da güneş enerjisi

kullanımının ısıtma, soğutma

ve sıcak kullanım suyu teminin-

de sağladığı ekonomik tasarruf

miktarının aylara göre değişimi

görülmektedir. Güneş enerjisi-

nin kullanımı, enerji kullanımı-

na bağlı yıllık toplam 1.296 TL

ekonomik tasarruf sağlamıştır.

Bu tasarruf miktarının 682 TL

ısıtma uygulamasından, 546 TL

soğutma uygulamasından, 67

TL ise sıcak kullanım suyu

eldesinden sağlanmıştır.
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4. SONUÇ
Bu çalışmada Bursa ilinde yer alan 30 m2 kullanım

alanına sahip örnek bir yapının ısıtma, soğutma ve

sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi kay-

naklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılan-

ması sayısal olarak incelenmiştir. Yapılan simülas-

yon işlemleri sonucunda; güneş enerjisi kaynaklı sis-

temin yıl boyunca konfor odasının soğutma ihtiyacı-

nın %99’luk, ısıtma ihtiyacının %63’lük ve sıcak

kullanım suyu ihtiyaçlarının %99’luk kısmını karşı-

ladığı tespit edilmiştir. Absorbsiyonlu sistemin

soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısı-

nın yıllık ortalama değerinin 0,27 olduğu görülmüş-

tür. Ayrıca güneş enerjili sisteminin ekonomik ve

çevresel açıdan önemli faydalar sağladığı görülmüş-

tür. Buna göre tüm yıl boyunca güneş enerjisinin

kullanımına bağlı olarak sağlanan enerji tasarrufu

sonucu yıllık toplam 1.296 TL’lik ekonomik tasarruf
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sağlandığı ve 11.974 kg CO2 salınımının engellendi-

ği görülmüştür.

Tüm yıl boyunca konfor odasının soğutma ihtiyacı-

nın tamamına yakını absorbsiyonlu sistem vasıtasıy-

la güneş enerjisi kullanılarak karşılanabilmiştir.

Simülasyon sonucu göstermektedir ki soğutma

uygulaması için absorbsiyonlu sistemin tercih edil-

mesi durumunda ek bir soğutma sistemine ihtiyaç

duyulmadan yıllık tüm soğutma ihtiyacı bu sistem ile

karşılanabilmektedir. Bu nedenle güneş enerjisinin

yetersiz kaldığı durumlar için yardımcı enerji kayna-

ğı olarak ek bir ısıtıcı sistemin kullanılması daha

doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yıllık ısıtma periyodu boyunca güneş enerjisi kay-

naklı absorbsiyonlu sistem, soğutma ve sıcak kulla-

nım suyu ihtiyacının tamamına yakınını, ısıtma ihti-

yacının ise önemli bir bölümünü karşılayarak, bu

ihtiyaçların karşılanması için kullanılan enerji mikta-

rında büyük tasarruflar sağlamıştır. Simülasyon

uygulaması sonucunda, tamamen temiz, yenilenebi-

lir ve dışa bağımlı olmayan güneş enerjisinin kulla-

nımı ile hem çevresel hem de ekonomik açıdan

önemli faydalar sağlandığı görülmektedir. Sistemin,

yıl boyunca ısıtma ihtiyacının önemli bir bölümünü

karşılaması ile amortisman süresinin kısalması ve

işletme giderlerinin azalması noktasında önemli fay-

dalar sağlanmaktadır. Özellikle, kış aylarında güneş-

lenme oranı yüksek ve dış ortam sıcaklığı ortalama-

sının göreceli olarak fazla olduğu bölgelerde, siste-

min ısıtma uygulaması için kullanılması ile daha

verimli ve uygulanabilir sistemlerin hayata geçiril-

mesi mümkün olacaktır.
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