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“      ünefl Enerjisi”“ ünefl Enerjisi”
Alternatif Enerji Kaynaklar›

Petrol tüketimindeki denetimsiz art›fl
yüzünden giderek t›rmanan enerji
ba¤›ml›l›¤› ve sera etkisi, gelecekte
büyük risklerle yüz yüze gelmemizi
kaç›n›lmaz k›l›yor. Fosil yak›tlar, çok
uzun bir zaman aral›¤›nda kuramsal
olarak yenilenebilirken, olufltuklar›n-
dan daha h›zl› bir biçimde tüketilme-
leri nedeniyle yak›n gelecekte tama-
men tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya. “Yenilenebilir enerji kayna¤›” bir
enerji kayna¤›ndan al›nan enerjiye
eflit oranda ya da kayna¤›n tükenme
h›z›ndan daha çabuk bir biçimde
kendini yenileyebilen enerji türlerini
tan›mlar. En genel yenilenebilir ener-
ji biçimi, Günefl’ten gelen enerjidir.
Günefl’ten elde edilen enerjiyle çal›-
flan bir günefl paneli, bu enerji dönü-

flümünü gerçeklefltirebilir. Günefl pa-
nelleri, üzerlerinde günefl enerjisini
so¤urmaya yarayan çok say›da gü-
nefl hücresi bulunduran yüzeyler yar-
d›m›yla alternatif enerji üreten araç-
lard›r. Uygun say›da panel kullan›ld›-
¤›nda, s›radan bir konutun günlük
elektrik gereksiniminin tümü günefl
enerjisiyle karfl›lanabilir. Panel say›s›,
uygulama alan›n›n co¤rafi de¤erleri-
ne, yani enlem ve boylam›na göre,
de¤iflir. Endüstriyel uygulamalar ve
elektrik santralleri içinse, binlerce gü-
nefl panelinin kullan›ld›¤› büyük sis-
temler kurulur. Bir günefl hücresinin
performans›, verimiyle ölçülür. Ald›¤›
enerjinin yüzde kaç›n› kullan›labilir
elektri¤e dönüfltürdü¤üyse, bir pane-
lin verimine ba¤l›d›r. 
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Günefl panellerinin ç›k›fl›na tak›lan özel Günefl regü-

latörleriyle 12 ay boyunca en uygun koflullarda ener-

ji biriktirilebilir. Piller, aküler bu yolla flarj edilebilir.

Akülerde depolanan enerji, yüksek verimli tam sinüs

DC-AC (do¤ru ak›m - alternatif ak›m) çeviricilerle 220

V AC ak›ma çevrilebilir.

Öte yandan, Dünya’ya düflen Günefl enerjisi miktar›,

ticari olarak kullan›lan enerjinin 10.000 kat›. Buna

karfl›l›k bu kayna¤›n toplam enerji tüketimi içindeki

pay› hâlâ  %1’den az. Oysa petrol, do¤algaz ve kö-

mür için bu oran %85’in üzerinde. Günefl enerjisinin

toplanmas›, kullan›labilir bir enerji biçimine dönüfltü-

rülmesi ve saklanmas› konusunda birçok teknolojik

sorun afl›lm›fl görünüyor. Günefl panellerinin ilk örne-

¤i olan fotovoltaik pillerin, 1839 y›l›nda Frans›z fizik-

çi Edmond Becquerel taraf›ndan bulundu¤u düflü-

nüldü¤ünde, ne kadar geç kal›nd›¤› anlafl›l›yor. 

Günümüz teknolojik düzeyinde, sadece belli dal-

gaboylar›ndaki ›fl›k elektri¤e dönüfltürülebilir. Geri ka-

lan büyük miktarsa, hücreyi oluflturan madde taraf›n-

dan ya emilir ya da yans›t›l›r. Panellerin, mevsimlere

ba¤l› olarak farkl› aç›larla Günefl’e do¤ru yönlendiril-

mesiyle her mevsimde en fazla verimin al›nmas› ola-

s›. Türkiye için genelde geçerli olan 60º k›fl e¤imi ve

panel camlar›n›n özelli¤i sayesinde buzlanma ya da

kar birikmesi engellenebilir. 

Bu süreçte en zorlay›c› olan, verimli günefl panelleri-

nin yap›m›d›r. fiu anda dünyada yayg›n kullan›lan

panellerde, panel bafl›na verim %20 düzeyinde. Da-

ha karmafl›k panellerse %40'a kadar verimlilik sa¤la-

yabiliyor. Sürece bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, kilo-

watt-saat bafl›na maliyet, di¤er alternatiflere göre hâ-

lâ 3-6 kat daha fazla. Araflt›rma ve gelifltirme kurulufl-

lar› yaln›zca bu nedenle, temiz ve yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için daha verimli Gü-

nefl panelleri gelifltirmek zorunda olduklar›n›n bilin-

ciyle çal›fl›yor. Son 3-4 y›lda al›nan mesafe gelecek

için çok ümit verici ve özellikle nanoteknolojinin geli-

flimiyle al›nacak mesafenin çok daha büyük olmas›

bekleniyor.

Idaho Ulusal Laboratuvarlar›’nda çal›flan araflt›rma-

c›lar, yeni gelifltirdikleri bir teknoloji sayesinde, ve-

rimlili¤i %80'e ç›karmay› baflard›lar. Bu tasar›mda iki

adet  plastik yapra¤a eklenen iletken üzerinde özel

olarak nanoteknolojiyle üretilmifl dairesel spiraller

bulunuyor. Her bir spiral birbirine kenetlenerek na-

noantenleri oluflturuyor. Nanoantenler, spektrum-

daki k›z›lötesi ›fl›nlar› so¤urdu¤undan  etkileri ç›plak

gözle de görülebiliyor. 15,24 cm’lik daireye 10 mil-

yon anten s›¤d›ran araflt›rmac›lar, gelecekte Günefl

antenlerinin verimlili¤ini art›rmada önemli bir ad›m

atm›fl oldular. Katlanabilir yap›da, plastik malzeme-

den üretilen esnek antenli Günefl panellerini k›sa bir

süre sonra piyasada görebilece¤imizi ümit ediyo-

ruz. Yak›n gelecekte, yaln›zca evlerin enerjisi de¤il,

araçlar›n hareketinde de Günefl enerjisinin kullan›-

m› yayg›nlaflacak.

Hakan Gürsu
Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü 
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