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1. Deneyin Amacı 

Küçük rüzgar türbini, akümülatör ve rüzgar simülatörünün ile seri ve paralel bağlı güneş 

modülleri bağlantısının iki enerji kaynağından elde edilen elektrik enerjisinin yük üzerindeki 

etkisinin öğrenilmesidir. 

 

2. Deneyin teorik anlatımı 

Hibrit sistemin çalışma prensibini video-1’den izleyebilirsiniz. Video-1’in Türkçe alt yazı 

tercümesi şu şekildedir. 

 

Başlık: Hibrit; Güneş-Rüzgar sistemi diagramı 

Sunan: Koby Plaschkes 

 

Sağ tarafta hibrit sistem hakkında biraz daha derinlemesine bir inceleme görüyoruz  

üst düzeyde genel bir açıklama  

PV panel rüzgar türbini ikisi de sağ üst köşedeki bataryanın şarj kontrolünü yapan bir şarj 

kontrolörüne gidiyor ve batarya bir yere doğru gidiyor.  

İnvertör-mavi kutulu invertör AC güç dağıtımına gidiyor ve şebekenin tesislerine ve hedeflerine 

gidiyor. 

Pedro'nun vurgulamak istediği şey, rüzgar ve PV güneş olmak üzere iki enerji kaynağımız 

olduğu gerçeğidir.  

Buradaki sorun, şarj kontrolörü, geceleri birbirinden bağımsız olarak değişen iki kaynak görür, 

hiç güneş yoktur, rüzgar veya gece gündüz değildir, rüzgar ve güneş olabilir, bu nedenle, 

herhangi bir zamanda, şarj kontrolörü iki girişi görür ve değişir, ancak yine de pilin şarjını iyi 

tanımlanmış özelliklerde iyi tanımlanmış bir denklemde kontrol etmelidir, böylece şarj 

kontrolünün iki girişe bakması gerekir, herhangi bir zamanda özelliklerini optimize eder ve 

gönderir.  

Aküyü şarj etmek için DC çıkış ve akü hiç iletişimde olmamalı sol taraftaki kontrolör girişinde 

neler olup bittiğini biraz farklı görüyoruz iki farklı enerji kaynağı görüyoruz PV dizisi PV 

dizisidir daha önce konuştuk bunun hakkında ve bir motor jeneratörümüz var ve alt kısımdaki 

bataryayı görebiliyoruz, motor jeneratörü bir güvenlik bağlantı kesme bağlantı emniyet 

anahtarına gidiyor ve bir invertör batarya şarj cihazına gidiyor, PV dizisi bir engelleme diyotuna 

gidiyor ve gitmesinin nedeni bir engelleme sağlanarak, elektriğin diziye geri dönmesini 



 

 

önlemek için sadece akımın bir yönde akmasını istiyorum, bir bağlantı kesilir ve daha sonra 

akü şarj cihazına ve transformatöre gitmeden önce söylediğimiz gibi MPP izleyiciye gider.  

Ve şimdi yüke göre pilin üçüncü bir enerji kaynağı bir bağlantı kesme anahtarından ve ayrıca 

MPPT'den geçer ve valfe gider, böylece pil şarj cihazına enerji sağlayan bu üç enerji kaynağı 

inverter farklı roller oynar ve günün farklı zamanlarında biri diğeri tarafından desteklenir, 

inverter temelde daha akıllı bir invertördür, herhangi bir zamanda üçünden herhangi birini 

almalıdır ve transformatöre sabit miktarda elektrik enerjisi ve yükün dışında AC elektrik 

enerjisi sağlar. 

 

3. Deneyin Yapılışı 

Deneyin yapılışı ile ilgili video-2’yi takip ediniz. Video-2 için Türkçe alt yazı tercümesi şu 

şekildedir. 

Bugün rüzgar ve fotovoltaik yan elektrik santralinin birleştirilmesi hakkında tartışacağız, bu iki 

santralin birlikte nasıl çalışacağını bugün göreceğiz, ilk olarak yukarıda bir rüzgar türbini ve bir 

PV hücreniz olan kombine rüzgar ve fotovoltaik hücre enerji santralinin parçalarını tartışacağız. 

Rüzgar türbini AC'yi DC'ye veya DC'yi AC'ye dönüştürmek için AC DC dönüştürücümüz var 

ve PV hücresinde şarjı kontrol etmek için şarj kontrolörü var, ardından hem şarj kontrol cihazı 

hem de bataryaya bağlı AC DC dönüştürücü ve bataryaya bağlı enerji depolama için bir 

bataryamız var. 

İnvertör budur, kombine rüzgar ve fotovoltaik hücreli enerji santralinin temel diyagramıdır 

şimdi kombine rüzgar ve PV hücreli enerji santralinin çalışmasını görüyoruz, burada rotor 

rotorunun kanatlarına vurduğumuzda ne olacağını ve dönmeye başlayacağını görüyoruz. dişli 

kutusundaki rotor dişlisi dönmeye başlar ve dişli mili jeneratör jeneratörüne bağlanırsa elektrik 

üretecek ve bu AC DC dönüştürücüye ve hatta fotovoltaik hücre hatta bazıları radyasyon verir, 

sonra elektrik PV hücresi tarafından üretilir ve ardından şarj kontrol cihazına AC DC 

dönüştürücü ve şarj kontrolörü depolama için bataryaya enerji verir ve bu bataryalar invertöre 

takılır ve bu enerji gerektiği gibi kullanılabilir, bu nedenle bu kombine rüzgar ve elektrik 

santralinin çalışmasıdır teşekkür ederim 

4. Deney verileri 

Aşağıdaki 3 farklı güneş enerjisi sağlayıcısı için sağlanan enerjinin %50’sinin rüzgardan 

sağlandığını varsayarak Tablo 1’de verilen rüzgar ölçüm değerlerinden hangi rotor hızının 

kullanılması gerektiğini tespit ediniz. 



 

 

Gerekli formüller: 

Rüzgar santrali deneyi için güç hesabı P(W)=V.I 

Güneş santrali için üretilen enerji değeri için Eph (eV) = 
1.24

𝜆(𝜇𝑚)
  

burada Eph= foton enerjisi 

λ= ışığın dalga boyu (𝜇𝑚) 

1eV= 1.602 × 10-19 J 

 

Deneyler: 

Şekil 1 güneş paneli sisteminde üç deneyi, Tablo 1 ise rüzgar simülatörünün tek başına iken 

ürettiği volt ve amper değerlerinin rotor devir sayısı ile karşılaştırılması verilmektedir. 

Deney 1: Mavi ışığın dalga boyu 454 nm iken aşağıdaki PV sisteminde üretilen güneş enerjisi 

miktarını hesaplayınız Bu enerjinin %50’sini rüzgardan karşılamak gerekirse rotor hızı ne 

olmalıdır? 

Deney 2: Yeşil ışığın dalga boyu 516 nm iken aşağıdaki PV sisteminde üretilen güneş enerjisi 

miktarını hesaplayınız Bu enerjinin %50’sini rüzgardan karşılamak gerekirse rotor hızı ne 

olmalıdır? 

Deney 3: Koyu kırmızı ışığın dalga boyu 780 nm iken aşağıdaki PV sisteminde üretilen güneş 

enerjisi miktarını hesaplayınız Bu enerjinin %50’sini rüzgardan karşılamak gerekirse rotor hızı 

ne olmalıdır? 

 

Raporda istenenler: 

1. Rüzgar-güneş hibrit sistemini anlatınız 

2. Deneyin amacı ve metodunu kısaca özetleyiniz 

3. Deney-1-2-3 için üretilen güneş enerjisi miktarını hesaplayınız. Her bir deney için gerekli 

rüzgar rotor hızını belirleyiniz. 

4. Hangi deneyin daha düşük maliyetli olacağını gerekçesiyle belirleyiniz (yorum). 



 

 

 

Şekil 1. Güneş paneli 

 

Tablo 1. Rüzgar santrali için ölçüm değerleri 

Rotor hızı (rpm) Volt (V) Akım (I) 

900 2,2 1,31 

950 2,39 1,34 

1000 2,4 1,41 

1050 2,41 1,45 

1100 2,44 1,48 

1200 2,5 1,56 

 

 


