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6ZET
Bu cahsmada sabit giil; iiretmesi arzulanan fotovoltaik (PV) paneller icin optimum dizayn
kosullan arastmlmaktadir,
Optimizasyonda
meteorolojik verilerin ayhk ortalama degerleri
kullamlarak, yilm her ayi icin en uygun PV panel sisteminin tespiti hedeflenmistir, Bu amacla tasanm
asamasmda oncelikle optimum panel egim acisr ve maksimum kullamlabilirligi saglayan kritik isimm
siddeti degerleri hesaplanrmsnr. Bu veriler l~lgmda sabit debi ve sabit basmc ciktisma sahip dalgic
pompa kullanan bir hidrolik sistem icin gerekli optimum panel saYISI ve panel baglanti
konfigiirasyonlan belirlenmis ve elde edilen sistemle pompalanan su miktanmn aylara gore degisimi
arastmlrrnstir .
ABSTRACT
In this study, optimum design conditions are investigated for a photovoltaic (PV) module,
which is desired to produce constant electrical power. In optimization, selection of the best PV array
configuration for each month is aimed by using monthly average values of meteorological data.
Therefore, optimum panel tilt angle and critical solar radiation intensity to provide maximum
utilizability are firstly calculated. The optimal number of PV modules and their possible connections
for a hydraulic system consisting of a submersible pump that operates at constant volume rate and
constant total pressure loss are then determined. Finally, monthly variation on daily volumetric water
flow rate to be pumped with this system is investigated.
GiRiS
Diinya niifusunun artist ve gelisen teknolojilerin kisi basma tiiketilen enerji miktannda
yarattigr yiikselis giiniimiizde komilr, petrol, dogalgaz gibi klasik enerji kaynaklanmn giderek
tiikenmeye yiiz tutmasi tehlikesini ortaya cikarmistir .. Enerji pozisyonundaki bu degisimden dolayi
bugiin biiyiik bir enerji darbogazi mevcuttur. Bu baglamda, kullamm olanaklan arastmlan cesitli
altematif enerji kaynaklan arasmda onemli bir konuma sahip gunes enerjisi uygulamalannm yonu de
gelisen teknolojiye paralel olarak degismektedir [1]. Son yillarda gelismis iilkelerin yaygm olarak
yoneldigi fotovoltaik (PV) sistemler bu yon degisimine verilecek en carprci orneklerden biri olarak
goze carpmaktadir [2-5].
Giiniimiizde fotovoltaik sistem teknolojisinin, yani giines pili olarak ta isimlendirilen
yaniletken maddeler aracihgiyla giines enerjisinden dogrudan elektrik iireten sistemlerin geldigi nokta
umut verici seviyededir. ilk kullamlan PV sistemler yiizey iizerine ulasilan giines ismmum %1-2
mertebesinde verim ile elektrik doniisttirtirken, giiniimiizde bu oran % 17 seviyelerine varabilmektedir .
PV hiicrelerinin maliyeti 1974 yihnda yaklasik 200 $/Watt iken 2000' Ii yillarda bu deger 2 $/Watt
seviyelerine gerilemistir. Benzer sekilde onceleri sadece kiiciik pil hiicrelerinin birlesmeleri sonucu
olusturulan modiiller bugiin siiper teknoloji ile tek parca olarak iiretilebilmekte ve yaklasik otuz yil
bakim gerektirmeksizin kullamlabilmektedir. Uzun omiirlii paneller vasitasryla kullanim yih basma
diisen mali yet daha dilsiik seviyelerde kalabilmektedir. PV sistemleri artlk birl;ok geli~mi~ iilkede;
uzay aral;lan, uydu sistemleri, telefon sinyal istasyonlan, meteoroloji istasyonlannm I;ah~tmlmasl,
klrsal kesimlerdeki konut, bina, kampus veya diger yerle~im yerlerindeki konforlu ya~am il;in gerekli
elektrik enerjisi temini gibi bazl onemli uygulamalarda ilk tercih edilebilecek enerji kaynagl durumuna
\lla~ml~tlr [2-5]. Giiniimiizde, PV sistemlerin enerji kaynagl olarak en fazla tercih edildigi uygulamalar
arasmda su pompalama sistemleri bulunmaktadlr [6-10]. PV giil; sistemli su pompalama uygulamasl
ozellikle ~ehir su ve elektrik ~ebekesine bagh olmayan klrsal yorelerde kuyu veya kanallardan su
temininde veya zirai amal;h arazilerde sulama kanallarmdan araziye su dagltImmda ekonomik olarak
kullamlabilmektedir. <;:iinkiibu tiir bOlgelere yeni enerji hattmm yekilmesi nedeniyle ortaya I;lkan ilk
yatmm mali yeti genellikle I;ok yiiksek meblaglar olu~turmaktadlr. Tanm arazileri gibi geni~ alanlarda
sabit enerji noktasmdan veya sulama kanallanndan arazinin tiim bolgelerine su dagltlml ekstra kablo
diizeni gerektirmektedir.
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En onemlisi sulama doneminde tiiketilen ve genellikle tUkenmeye yiiz tutmus enerji
kaynaklanyla elde edilen elektrik enerjisi cok yiiksek maliyetle kullamlmaktadir [9-10].
Ulkemiz, gunes enerjisi potansiyeli acismdan bakildigmda diger bircok iilkeye gore daha
sansh durumda olmasma ragmen PV sistemlerin kullamnu cok dii~iik seviyededir. Ulkemizde yilhk
ortalama isuum siddeti 3.6 kWhlm2giin ve yilhk guneslenme siiresinin 2640 saat seviyelerindedir.
Bazi bolgelerde ulusal ortalamanm cok iizerinde bir giines enerjisi potansiyeli mevcut olup, bu cahsma
icin secilen Sanhurfa iii ve yoresi 4.6 kWhlm2 yilhk ortalama gunes isuum siddeti ve 3200 saat yilhk
guneslenme siiresi ile bu duruma gosterilebilecek en iyi omeklerden biridir [11]. PV destekli dalgic
pompa uygulamasi icin bu yorenin secimini tesvik eden diger unsurlar ise, GAP projesiyle birlikte
sulama icin harcanan elektrik enerjisinin
genel elektrik tiiketimi icerisindeki orammn
kii~iimsenmeyecek degerlere ulasmis olmasi [12] ve sulama donemlerinde sik stk yasanan elektrik
kesintileri olarak gosterilebilir.
Bu cahsmanm amaci sabit debi ve sabit basmc ciktrsi arzulanan bir PV destekli dalgic
pompanm optimum tasannum gerceklestirmektir, Cahsma temel olarak dort asamadan meydana
gelmekte olup, her asamada kullamlan veriler ve elde edilen sonuclar ayhk ortalamayi temsil
etmektedirler. ilk etapta PV panellerin maksimum radyasyonu alabilecegi optimum panel egim a~ISI
degerleri saptanrmstir. Bu optimizasyon, Liu ve Jordon (Bkz: [13 ve 14]) tarafmdan gelistirilmis
egimli yiizeylere gelen top lam radyasyon miktanm ifade eden bagmtida egim acisuun optimizasyon
parametresi olarak almmasiyla gerceklestirilmistir, Ikinci asama PV· sistemlerin sabit yiik
uygulamasmda maksimum kullamlabilirlik icin birim panel alamna dusmesi gereken sistem yiikiinii
k~tlayacak l~lmm ~iddetinin tespitidir. Bu tespit i~in gerekli anhk giine~ l~lmmlmn hesabl i~in Klh~
(Bkz: [15]) tarafmdan onerilen denklem kullamlml~ ve elde edilen denklem sistemi panel birim
alamna gelen l~lmm ~iddeti bazmda optimize edilmi~tir. Bu veriler l~lgmda, PV panel iiretici firma
kataloglanndan se~ilen uygun ozellikte bir PV panel baz ahnarak, bu panel i~in ~lktl aklml ve gerilimi
her ay i~in tespit edilmi~tir. Son olarak da bu tespit edilen optimum ko~ullarda her ay i~in gerekli
panel saylSl ve panel baglantl (seri + paralel) konfigiirasyonlan belirlenmi~ ve elde edilen sistemle
pompalanan su miktannm aylara gore degi~imi ara~ttnlml~tlr.
oPTiMiZASYON

A~AMALARI

VE MATEMATtKSEL

YONTEM

Optimum Egim A~darmm Tespiti
Bir diizlem iizerine gelen giine~ l~mlmmm maksimum olabilmesi i~in diizlemin l~mlara dik
bir ~ekilde giine~i takip etmesi gerekir. Ancak, pratik uygulamalarda giine~i takip eden sistemlerin
yaplml zor ve pahah oldugundan, sabit yiizeylerin uygulamasl daha yaygmdlr. Bu tiir yiizeylerin efektif
bir ~ekilde ~ah~malan i~in tespit edilen kullamm siireci ve sezonu bazmda optimum bir egim ve azimut
a~lslyla yerle~tirmeleri gerekmektedir. Bir~ok giine~ enerjisi sistemleri i~in ytlhk bazda egim a~ISI
optimizasyonu yeterli olabilmesine ka~m, PV sistemlerde elektrik enerjisi ~lkttsml artttrabilmek i~in
ayhk bazda egim a~ISI optimizasyonuna ihtiya~ soz konusudur. Bu ~ah~mada ytlm her bir ayl i~in
(sabit azimut a~ISIse~imiyle) maksimum toplam giine~ l~mlmmm ula~tlgl yiizeyin egim a~ISItespitinde
LIU ve Jordon [14] tarafmdan geli~tirilen ve egimli yiizeylere gelen toplam radyasyonu tespit eden
a~agldaki bagmttdan yararlamlml~tlr:

he( ex. )= IdyR.! + IyyRy

(I )

Bu denklem azimut a~ISI slflr olan egimli yiizeyler i~in geli~tirilmi~; zamana, bolgenin enlemine ve
panelin egim a~lsma baglmh bir denklemdir. Denklemde Ire egimli yiizeye gelen ayhk ortalama
toplam radyasyon miktanm (kj/m2giin), Idy yatay yiizeye gelen ayhk ortalama direkt radyasyon
miktanm (kj/m2giin), Iyy ise yatay yiizeye gelen ayhk ortalama yaYlh radyasyon miktanm (kj/m2)
gostermektedir. Slraslyla direkt radyasyon a~l faktorii ve yaYlh radyasyon a~l faktoriinii gosteren Rd
ve Ry degerlerinin hesabmda;

Rd

Ry

=

a sin( 37. 1 - a ) + b cos( 37. 1 - a )

= J + cos(a)

(2)

(3)

2
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formiilleri kullamlmaktadir.
Bu formiillerde a egim acisi olup, a ve b yorenin meteorolojik
kosullanna ve enlem acisma bagimh sabit katsayilardir. Bu cahsmada Sanhurfa ilinin yer aldigi 37.1
enlemi icin tespit yapilacagmdan; (1) nolu denklemdeki yore ile ilgili degiskenler, degisken olmaktan
cikip ayhk ortalama bazda birer sabit hiiviyetine biiriiniir. Her ay icin degerleri degisen bu sabitlerin
tespit edilmesiyle, Denklem (1) uzayda bir egriyi temsil eden tek degiskenli bir fonksiyona
indirgenebilir. Denklem (1)' de bulunan degiskenlerin hesabmda kullamlan yukandaki formiillerin
denkleme ilavesi sonrasi, egimli yiizeye gelen ayhk ortalama top lam radyasyon miktanm veren
esitligin birinci ve ikinci tiirevlerini veren

d I Te
-- I dy ( - a cos( 37. 1 da

d 2I

Te

----=-2- = I
da

dy (-

•

a sint

a ) + b sin( 37 .1 - a ) - I

)Y

(

sin(2 a ) ) = 0 (4)

37.1 - a) - b cos( 37 .1 - a )) - I )Y (sin(

a))

(5)

2
esitlikler elde edilir. Denklem (5)'de goriildiigii gibi denklem (l)'in ikinci tiirevi tum sartlarda sifirdan
kiiyiik oldugundan, Denklem (4)'ii saglayan tiim a egim acilannda toplam radyasyon miktan
maksimumdur. Denklem (4) lineer olmayan bir denklem oldugundan yoziimii, yani optimum egim
acilannm tespiti niimerik sema yardmnyla bulunmustur, Bu cercevede her ay icin tespit edilen
optimum egim acilan, bu acilarda direkt ve yayih radyasyon ayl faktorlerinin aldigi degerler ve
optimum egimli yiizeylere gelen toplam isnum miktarlan Tablo 1'de verilmistir.
Tablo 1. Optimum egim acrsmi tespit icin yapilan optimizasyon sonucunda elde edilen veriler

a
Ocak

Subat
Mart
Nisan
Mayis
Haziran
Temmuz

Agustos
Eyliil
Ekim
Kasun
Arahk

(Derece)
65u
56u
41u
22u
5u
OU
OU
14u
32u
51u
61u
66u

R.i
2,32177
1.78675
1.32139
1.07629
1.00346
1
1
1.0259
1.1747
1.5374
2.0757
2.4939

Ry

he

0.7113
0.7796
0.8773
0.9636
0.9981
1
1
0.9851
0.9240
0.8147
0.7424
0.7034

kj/m2giin
11181
13924
16351
19740
24060
26816
26318
24564
19901
17511
12851
11317

Sabit Debi Ve Sabit <;lkl~ Basmci Kosullannda PV Destekli Pompa Sisteminde Maksimum
Kullamlabilirlik Noktalanmn Tespiti
Sabit debi ve sabit cikis basmcrnda cahsan pompa sistemleri sabit bir giiy girdisine
gereksinim duyarlar. Giiniimiizde kullarnlan klasik pompa motorlannm bircogu sabit bir giiy girdisi ile
cahstmlmaktadir, Sabit giiy girdisiyle cahsan cihaz ve ekipmanlarla kullanilan PV sistemlerde
kullanabilirlik; Sekil 1'deki anhk ismrrru ifade eden egrinin altmdaki sistem yiikiinii karsilayacak
isnum seviyesiyle dogru orantIh olarak degi~en dikdortgenin alamnm, egrinin altmdaki toplam alana
yani, yatay yiizeye gelen top lam radyasyona oramdlr. Bu kullamlabilirlik tamml sabit giiy iireten ve
batarya kullamlmayan PV sistemler iyin gegerli olup, diger giine~ enerjisi uygulamalannda dikdortgen
iizerindeki alan da kullamlabilirlik bOlgesinde degerlendirilmektedir.
Maksimum kullamlabilirlik noktasmm tespiti i9in anhk l~lmm ~iddetindeki degi~imi ifade
eden bir denklemin kullamlmasl gerekmektedir. Bu ama9la iilkemiz ko~ullanna uygun olarak
geli~tirilmi~ Klhy [15] tarafmdan onerilen anhk l~mlm ~iddeti denklemi kullamlarak Sekil 1'deki
egrinin altmdaki dikdortgen alamm maksimum yapacak bir optimizasyon geryekle~tirilmi~tir. Yapdan
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optimizasyon; kullamlabilirligi ifade eden ve zaman a bagh tiiretilen tek degiskenli denklemin uygun
matematiksel operasyonlara tabii tutulmaSl adlmlanm igermektedir. Literatiirdeki anhk ismmu ifade

Sekil I. PV sistemlerin sabit yiik uygulamasmda kullamlabilirlik dikdortgeni
eden diger denklemlerde oldugu gibi, bu cahsmada kullamlan denklemle de YII boyunca her ay icin
aym kullamlabilirlik yiizdesine ulasrlnusnr, Bu durum kullamlabilirlik bazmda sistemin fiziksel
davramsmm tiim aylar icin aym olmasmdan kaynaklanmaktadtr. Tespit edilen bu sabit deger
(0.55784) her ay icin aym olmasma karsm, ayhk ortalama isunm siddetleri ile ayhk ortalama
guneslenme siireleri degisken oldugundan, sabit sistem yiikiinii karsrlamasi gereken kritik isuum
seviyesi (ltr) ve sistemin cahsma araligi (I() aylara gore onemli degisimler gostermektedir.
Kullamlabilirlik analizinde, sabit guc gereksinimi olan diizenekleri besleyen PV sistemler acismdan
kritik bir onemi olan bu farkhliga hassasiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir. Yapilan optimizasyon
sonucunda elde edilen degerler Tablo 2'de verilmistir,
Tablo 2. Maksimum kullamlabilirlik icin birim panel alanma ulasmasi gereken kritik rsmim siddeti
(Ikr) degerleri ve bu sartlarda sistemin cahsma arahgi (~).
Aylar
Ikr(W/mL)

t.(saat)
Aylar
h,.(W/mL)
Ie (saat)

Ocak
353.000
4.90584
Temmuz
564.610
7.2229

Subat
403.690
5.34470
Agustos
559.513
6.80292

Mart
427.289
5.92966

Nisan
468.096
6.53462

MaVIS
528.817
7.05014

Eyliil

Ekim
483.083
5.61690

Kasim

495.370
6.22520

391.375
5.08806

Haziran
567.396
7.32344
Arahk
366.123
4.78974

OPTiMUM KO~ULLARIN PV DESTEKLi DALGJe; POMPA SiSTEMiNE
UYGULANMASI VE SONUe;LAR
,'--:
PV panelin sabit gerilim eiknsmda iirettigi akim degerleri
PV modiillineer olmayan bir gii9 kaynagidir. Panel cikn akuru ve voltaji ismumm seviyesine
ve panel srcakligma bagh olarak degisir, Sistem yiikiinii baz alarak yapilacak herhangi bir
kombinasyon, sistemin talep ettigi minimum isimmdaki panel in akim ve voltaj ciknlan dikkate
almarak yaptlmahdir, Aksi taktirde yapilacak yanhs bir kombinasyonda, beklenen sonuclardan uzak
degerlere ulasilabilir, Bilindigi gibi bir PV sistemi tasanm asamasmdayken, tasanmm en kritik
noktasi sistemi tahrik edebilecek minimum isimm seviyesinde yapilacak kombinasyondur. Ciinkil, bu
nokta yapilacak herhangi bir ekonomik optimizasyonun referans noktasidir. Bu cahsma icin secilen
STK ASE-50-AIF/17 tipi panellerin iiretici firma tarafmdan standart test kosullannda (1000 W/m2
1~I01msiddeti ve 25° C panel sicakhgi) deneysel olarak elde edilen 91ktl verisi ve teknik ozellikleri
Tablo 3'de verilmi~tir.
Literatiirde, I~lmm ~iddeti ve panel slcakhgmm fonksiyonu olarak panel tarafmdan iiretilen
elektrik enetjisinin aklm ve voltaj 9lktJlanm ifade eden bazl bagmhlar onerilmi~tir. Al-ibrahim [7] en
yaygm olarak kullamlan bu bagmtllan irdeleyerek pratik ~artlara daha uyumlu bir denklem tiiretimi
gergekle~tirmi~tir. Yapllan incelemelerde goriilmii~tiir ki panelin maksimum 9ali~ma noktasmdaki
voltaj 91khsl 1~I01m~iddetindeki degi~imden fazla etkilenmemekte ancak aklm degerinde ise biiyiik
degi~iklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle ayhk hesaplamalarda elde edilen l~lmm ~iddeti
degerleri i9in panel voltaj 91ktlsl i9in 17.2 V sabit degeri kullamlml~tJr. Yapllan optimizasyonlar
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sonucunda her bir ay icin tespit edilmis kritik isimm siddeti degerlerine karsihk gelen akim ciktrlanm
hesaplamada Al-Ibrahim [7] tarafmdan onerilen denklem kullamlrms ve elde edilen sayisal sonuclar
Tablo 4'de verilmistir.

Tablo 4. Maksimum kul1amlabilirlik kosullanm saglayan kritik ismun seviyelerinde STK ASE-50AIFIl7 tipi panelin akim ciknlan.

Hidrolik sistem ve PV sistem konfigiirasyonunun
belirlenmesi
Bu cahsmada tasarlanan PV sistem elemanlanna ait blok diyagrami Sekil 3'de ve secilen
dalgic pompa ile hidrolik sistem diizenlemesi ise Sekil 4' de gosterilmistir, Hidrolik sistemde
kullamlmak iizere 924 Volt ve 4.2 Amper girisine sahip bir dogru akim motoru kul1anan ve toplam
mekanik verimi 0.3 olan bir dalgic pompa secilmistir,

PV
Panel1er

Dalgic
Pompa

~ >i"oleYw¢=;)~1
Motor

HTMk

I

Sekil J. Tasarlanan sistem elemanlannm blok diyagrarm,
Sekil 4' te gosterilen sistemin toplam hidrolik yiikii (HT)' statik yiik (Hs) ve dinamik yiikiin
(Hd) yani akl~ oranmm bir fonksiyonu olup, yerlesimi belirlenmis bir pompa - depo sisteminde toplam
yiik Sekil S' de gosterildigi gibi sadece akis oram ile degismektedir, Bu cahsmada secilen ve sabit gii9
girdisiyle tahrik edilen pompa icin, hidrolik sistem boyutJan (kuyu derinligi, pompa - depo arasi
top lam boru ve baglanti uzunluklan) bilindiginden pompa anhk debisinin dolayistyla dinamik
kayiplann tespiti miimkiindiir. Bu nedenle bahsedilen rutin hesap prosediiriinii uygulamaya ihtiyac
olmaksizm, soz konusu sistem icin toplam hidrolik kayiplar yore kosullannda suya ulasilabilecek
derinlik de dikkate ahnarak, Hr=600 kPa olarak secilmistir, Bu sartlar altmda kullamlmasi gerekli
panel sayisi ve baglann konfigiirasyonlan, Tablo 2 ve Tablo 4' de optimizasyonla bulunan verilerden
yararlanarak tespit edilmis ve Sekil S' da gosterilmistir.

I

HT=Hs

+ H,

I I

Toplam yiik(HTLA{1

lDinamik yiik(Hd)

1

I ~~

~tatik yiik(Hs)

Akis oram
Sekil 4. Hidrolik sistem sematik sekli

Sekil 5. Akis oranma bagh dinamik ve
top lam yiikteki degisim
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Pompalanan Su Miktannm Aylara Gore Degi,imi
Optimizasyonlar sonucunda yapilan panel konfigiirasyonu cercevesinde YIIboyunca her aym
ortalamasmt temsil eden bir giin icin pompamn secilen toplam hidrolik yiikii karsilayacak basmcta
(600 kPa) pompalayabilecegi su miktan hesaplanrms ve elde edilen sayisal sonuclar Tablo 4'de
verilmistir,
Tablo 4. Ayhk ortalamayi temsil eden bir giinde H-r=600 kPa icin pompalanan giinliik top lam su
miktanm degerleri
Haziran
12,18034

Ocak
8,15939

Kasun

Ekim
9,34202

Temmuz
12,01312

8,46246

Arahk
7,96629

T ARTISMA VE SONUC;LAR
Bu cahsmada sabit debi ve sabit basmc crknsi arzulanan PV destekli bir dalgic su pompasmm
optimum dizayn kosullan arastmlrmstir. Optimizasyonda meteorolojik verilerin ayhk ortalama
degerleri kullamlarak, yilm her bir ayr icin en uygun PV panel sistemin tespiti hedeflenmistir. Bu
amacla tasanm asarnasmda oncelikle optimum panel egim acisi ve maksimum kullamlabilirligi
saglayan kritik isrmm siddeti degerleri hesaplanmisnr, Bu veriler 1~lgIDdadalgic pompa kullanan bir
hidrolik sistemde kullamlacak panel sayisi ve panel baglann konfigiirasyonlan
belirlenerek
pompalanacak su miktanmn aylara gore degisimi belirlenrnistir,
Mayis, Haziran,
1113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A
Temmuz, Agustos
13 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A
Eyliil, Ekim
113 tane seri bagh panel 220 V 2.1
1113 tane seri bagh panel 220V2.1
Ocak, Arahk

220~
4.2

q

A f-A

1113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A
I[

113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A

220~1
4.2A

113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A ~
1113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A}Ekim, Kasun

Subat

o-c~~~I

113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A~
113 lane seri bagh panel 220 V2.1 A

113 tane seri bagh panel 220 V 2.1 A
Sekil 6. Yapilan optimizasyonlar sonucunda her ay icin gerekli panel kombinasyonu (<;Ikl~ akmu
degerlerinde Tablo 3' deki degerlere nazaran olusan kilciik farklar cahsma sartlan birbirine yakm
aylan bir grupta toplama dii~uncesinden kaynaklanmaktadir).
Optimizasyonun amaclanndan biri yil boyunca biiyiik ol~ude degiskenlik gosteren isirum ~iddeti
degerlerine ragmen pompalanan su miktannda bu degi~imi en aza indirgemektir. ~ekil Tde Yll boyunca yatay
yiizeye gelen top lam radyasyon miktan ve pompalanan su miktanndaki degi~imler gosterilmektedir. ~ekilde
goriildugii
gibi yatay yiizeye gelen radyasyonun Yll boyunca degi~im ivmesinin yiiksekligine ka~ID,
saglanan hidrolik enetjinin ytl boyunca degi~im ivmesinin dikkate deger oranda kii~iik tutulabilmesi
optimizasyonun bu noktada ba~anh sonu~ verdigini gostermektedir.
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Tanmsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi 13-15 Eyliil2001 Sanhurfa
Sistem ile ilgili yapilan performans degerlendirmesinde, bu tiir sistemlerin Sanhurfa icin oldugu gibi,
gunes enerjisi potansiyeli ve su temini ihtiyaci yiiksek diger GAP Bolgesi iIlerinde iyi bir secim olabilecegi
sonucuna vanlrmsnr, ilk yatmm masraflanndan tasarruf edebilmek icin sistemde kullamlan panel sayisi ve
baglanti konfigiirasyonunu belirlemede su ihtiyacmm yogun oldugu Mayis - Eyliil aylan goz oniine
almmahdir. Bu sekilde secilen sistemden diger aylarda yararlamlmasi dii~uniildiigiinde, ayhk ortalamayi
temsil eden gun bazmda pompalanan su miktan bu cahsmada sunulan
yontem
takip edilerek
hesaplanmahdir.
.-.~~-

- -------------,

14 ,-------------,

12
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g

10000
5000 -

o

I

.+a,..,...,..---_.., ...........,._,..,_...
Aylar
.----

-~------

Tasarlanan PV
destekli su
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kombinasyonu

I

6
4

2

o+--.-a,.-,_._,_a,.J...,....,...,...c,.a,.-,~
-- ----~---------

Yatayyiizeye gelen radyasyonun
aylara gore degisimi

Aylar

=

Secilen sistemin pompalayabildigi
su miktannin aylara gore degisimi

Sekil 7. Yatay yiizeye gelen top lam radyasyon ve optimizasyon sonrasi hidrolik sistemden temin
edilen su miktannm aylara gore degisimi,
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