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PROJENĠN AMACI 
Bu çalışmanın amacı, enerji üretiminde yoğunlaştırıcı parabolik oluk tipi 

güneş kollektörleri kullanımının iyileştirilmesi ve veriminin arttırılmasıdır. 

Güneş takip sistemiyle birlikte , güneş hangi konumda olursa olsun yeryüzüne 

ulaşan ışınlarından maksimum verim sağlanmaya çalışılmıştır.  

Sistem direkt güneş ışınımı ile çalışmaktadır. Bu nedenle parabolik yüzeyin 

güneş ışınlarını dik alması, sistemin verimli olabilmesi adına önemlidir. Bu 

nedenle parabolik yüzey bir denkleme göre imal edilmektedir. Parabolik oluk 

tipi güneş kollektörünün genel parabolik yüzey denklemi aşağıdaki gibidir. 

GÜNEġ TAKĠP SĠSTEMĠ 

Tasarımı sonucunda imalatı yapılan deney düzeneği;Başkent 

Üniversitesi’nin mühendislik fakültesi binası çatısına konumlandırılmıştır. 

SAYISAL  ANALĠZ 

Yapılan ANSYS Fluent CFD analizde suyun debisi 0.19 kg/s, suyun giriş sıcaklığı 

31,2°C, ortam sıcaklığı 26°C, direkt güneş ışınım değeri 817,623W/m2, difüz güneş 

ışınım değeri ise 161,566W/m2 olarak alınmıştır.  

Katı model üzerindeki ağ sayısı 923930’dur. Modelin çarpıklık değeri 0,89 olarak 

bulunmuştur. Sistem çözümü yapılırken  2750 iterasyon yapılmıştır. Hata oranının 

0,001 olduğu görülmüştür.  

Direkt güneş ışınımı-Çıkış Sıcaklığı Grafiği. 
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PROJENĠN TASARIMI 

Sistemin üç boyutlu ön tasarımı yapıldı.Yapılan hesaplamalar sonucunda tasarımı 

yapılan parabolik güneş kollektörünün üç boyutlu çizimi yapılmıştır.. 

DENEY  DÜZENEĞĠ 

Sistemin optik verimi 0,557 olarak bulunmuştur.  

Sistemin ısıl verimi ise %59,6 olarak bulunmuştur. 

Sistemin veriminin arttırılması; yansıtıcılık oranı daha yüksek yansıtıcı yüzey, 

geçirgenliği daha yüksek olan cam boru temini ile sağlanabilir. Ayrıca cam boru ve 

emici boru arasındaki hava vakum yapılarak sistemdeki ısı kayıpları azaltılabilir. Bu 

da sistemin ısıl verimini artırır. 

 

 PROJE ADIMLARI 

 Proje konusu belirlendi. 

 Literatür taraması yapıldı. 

 Tasarıma yönelik ön hesaplamalar yapıldı. 

 Sistemin ön boyutlandırılması yapıldı. 

 Ön boyutlandırmaya uygun olarak sistemin katı modeli çizildi. 

 Sistem üzerine etkiyen kuvvetlerin analizi SAP programı ile yapıldı. 

 Deney düzeneği için gerekli malzemeler ve ölçüm aletleri belirlendi. 

 Gerekli malzeme ve ölçüm aletleri temin edildi. 

 Güneş takip sistemi yazılımı ve donanımı elde edildi.  

 ANSYS Fluent (CFD) programı ile sistem üzerinde sayısal analizler 

yapıldı. 

 Deneysel analizler yapıldı. 

 Yapılan deneysel analizler ile sayısal analizler karşılaştırıldı ve sayısal 

analiz doğrulandı. 

 

Güneş takip sistemi ile kollektörün ,her saatte  alabileceği maksimum güneş 

ışınımını alabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Temin edilen takip 

sisteminde donanım olarak; sürücü, PLC işlemci, adaptör, ekran ve 1kW’lık 

bir güçte servo motor kullanılmıştır. 

Katı model ağ yapısı Yakınsama Grafiği 

Emici boru içerisinde iĢ akıĢkanı sıcaklık dağılımı 

SONUÇLAR 

Optik Verim- Sıcaklık Farkı 

Grafiği 


