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"Alternatif enerji kaynakları" uygun bir 
başlık değildir

İlk olarak, enerji "üretiminden" ziyade, enerji
"dönüşümünden" bahsetmeliyiz. Fizikçilere göre
evrendeki toplam enerji miktarı sabittir.

E=mc2 formülünü göz önüne aldığımızda toplam
kütle de sabittir. Kütlenin bir kısmının enerjiye
dönüştürülmesi, güneşin çekirdeğinde ve tasarım
aşamasındaki Cadarache ITER termonükleer enerji
santralinde (Fransa) meydana gelen enerji "üretimi"
sürecinin en önemli öğesidir.

Alternatif enerji kaynakları ibaresindeki "alternatif" de
uygun bir kelime değildir. Bazen "yenilenebilir"
kaynaklardan bahsedilmektedir. Bu durumda rüzgar,
su, güneş ve bazen biyokütle enerjisi akla
gelmektedir.

Her "kaynağın" kendine ait sorunları vardır.

Nükleer enerji santrali, büyük ihtimalle Almanya'da bir yerde.
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İnsanlık bir enerji "kaynağından" diğerine 
geçmeyi öğrenmiştir

90'lı yıllardan kalma bu çizim, enerji
"kaynaklarındaki" değişimler ilgili tahminleri
göstermektedir. Şu anda bu tahminlerin
yapıldığı zaman aralığında bulunuyoruz.
Gelin, tahminleri gerçekle kıyaslayalım.

Çizimde hemen göze çarpan bir gerçek, farklı
enerji taşıyıcılarının bir tepe noktasına
ulaştıktan sonra (kömürde bu nokta 20. yüzyıl
başındadır) düşüşe geçtikleridir.

Tahminlerde kaya gazı gibi yeni keşiflerin
bulunmadığını da görmekteyiz.

Soru işaretinin bulunduğu yerde güneş
enerjisi (hazır) ve termonükleer enerji (hazır
değil), vs. vardır.
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En iyimser senaryolara göre CO2 emisyonlarındaki 
artışı durdurmamız mümkün olacak. 

Küresel ısınma sürecini durdurmak/
yavaşlatmak için CO2 emisyonlarını
engellememiz gerektiği açıktır. Bilim adamları,
çevreye salınan CO2'nin ömrünün 150 yıl
olduğunu belirmektedirler.

Geçmişte (uzak) dünya üzerindeki
sıcaklıkların biraz (1-3ºC) yüksek olduklarını
göz önünde bulundurarak IPCC paneli son
raporunda (Aralık 2018) 2040 yılı hedefini en
fazla 1,5º artış olarak belirlemiştir.

CO2 emisyonunu azaltmak için hiçbir şey
yapmazsak sıcaklık 2ºC artacaktır.

Daha fazla yok: yakılacak çok fazla kömür
kalmamıştır.

IPCC paneli, Aralık 2018
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Rüzgar, jeotermal, vs. gibi alternatif, yani CO2 
emisyonu olmayan enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Jeotermal sıcak su kaynakları antik çağlardan
beri bilinmektedir. İzlanda gibi ülkelerin
ekonomileri bu kaynaklara dayanmaktadır.

Güneş enerjisi akısını (1367 W/m2) jeotermal
enerji akısıyla (65 mW/m2 civarı)
karşılaştırdığımızda farkın ne kadar büyük
olduğunu görürüz.

Bu enerjinin yarısı soğumaya dünyanın
soğumaya devam etmekte olan
çekirdeğinden, diğer yarısı ise radyoaktif
bozulmadan (238U, 40K, 232Th)
kaynaklanmaktadır.

Toplam güç kapasitesi düşüktür. Dünyanın
gücünün 10 GW'lik kısmı 20 nükleer santral
bloğuna eşittir.

Wikipedia

Jeotermal elektrik santrali,
Pozzuoli, İtalya
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Rüzgar, jeotermal, vs. gibi alternatif, yani CO2 
emisyonu olmayan enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Danimarka'nın enerjisinin %40'ından fazlası rüzgardan elde
edilmektedir (2018). Danimarka oldukça rüzgarlı bir ülkedir.

Diğer ülkeler de rüzgar kaynaklı elektriğe yönelmektedir.
"Güneşli" İtalya bir enerjisinin %3'ünü rüzgarda elde eder.

Dünya genelindeki artış üsseldir.

IPCC paneli, Aralık 2018

Ø 10m → 20-30 kW
Ø 90m → 3 MW = 1000 hane
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Fotovoltaik paneller oldukça umut vericidir

%16 heterojunction modüllerde, 
%14 monokristal silikon modülerde, 
%13 polikristal silikon modülerde, 
%10 mikrosferik silikon modülerde, 
%6 amorfik silikon modülerde. 

Fotovoltaik panellerin verimini fizik kuralları sınırlandırmaktadır:

1. Fotonun enerjisi, yarı iletkenin enerji aralığından daha yüksek
olmalıdır. Silikonda bu aralık 1,1 eV* değerinde olduğundan
IR ışınları bile yeterli enerjiye sahip değildirler (kırmızı ışık
fotonları 1,8 eV enerjiye sahiptir).

2. Ancak, fotovoltaik panelin (Si) gerilimi 1,1 V değil, yaklaşık
0,6-0,7 V'tur. Bunun nedeni, n-p birleşiminin
polarizasyonudur. 

3. Fotonlar, enerji aralığından daha fazla enerjiye sahiplerse bu
fazlalık ısıya dönüştürülür. Daha düşük enerjiye sahiplerse, 
enerjinin tamamı ısıya dönüşür. Dolayısıyla, tek bir Si 
panelinin iç verimi %10-15 civarındadır.

4. GaAs gibi daha pahalı yarı iletkenlerden daha yüksek bir
verim alınabilir. GaAs silikona benzer bir maddedir. Uzay
görevlerinde fotovoltaik panel fiyatı sorun teşkil etmemektedir.  
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Daha verimli fotovoltaik paneller (PV) 
üretebilir miyiz?

PV hücrede iki tür yarı iletken 
bulunmaktadır: P katkılı Si (n
türü, elektronlar yük taşıyıcısıdır) 
ve B katkılı Si (p türü, "kayıp" 
elektronlu, "boşluklar" yük 
taşıyıcısıdır). 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pn-junction

n-p bileşiminin çalışma prensibi: Fotonlar (enerji aralığı
Eg'den daha fazla enerji taşıyan) elektron - boşluk çiftleri
oluştururlar. Elektronlar, iletim bandı (eğimli) boyunca
"kayarlar".
Ec iletim bandının altı sınırı, Ev ise valans bandının üst
kenarıdır. EF ise iki yarı iletken birleştiğinde oluşan Fermi 
seviyesidir. VB kullanılabilir gerilimdir: Si için 0,4 VKullanımı pratik PV panel uygulamaları

çok katmanlı olmalıdırlar (Kaynak: Wikipedia)
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Ucuz ve elastik PV hücreler, beyaza boyanmış 
zeminler kullanıyor

PV hücrelerde en önemli olgu, güneş 
spektrumunun "toplanmasıdır". 
Fotonların enerjisi, bant aralığına tam 
olarak eşit olmalıdır. Daha düşük enerjili 
fotonları işlevsizdir. Daha yüksek enerjili 
olanlar ise zararlı olan aşırı enerji 
üretimine neden olmaktadır.

Michael Grätzel bu sorunu, hücrenin 
yapısında beyaz zemin (Yüksek bant 
aralığına sahip bir yarı iletken olan 
TiO2) kullanarak aşmıştır. Güneş 
spektrumunun toplanması işlemi 
sentetik bir kahverengi pigment 
yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Elastik bir folyo halinde üretilebilen 
Grätzel hücresi oldukça ucuzdur.https://en.wikipedia.org/wiki/Dye-sensitized_solar_cell
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Fotovoltaik paneller oldukça umut vericidir 

Güneş spektrumunun farklı 
bölümlerini birbiri ardından 
"toplama" prensibine 
dayanan bir yöntem 
kullanarak daha yüksek bir 
verim elde etmek 
mümkündür (bkz. ders 2).

Önce en yüksek enerjiye 
sahip fotonlar toplanır (mavi 
ışık) ve düşük enerjili fotonlar 
toplanmaz.

Üç seviyeli PV hücreler %40 
verime ulaşabilirler.

En önemli sorun, fiyattır.
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Biyokütle yakımı "çevre dostu" mu? 
Sanayi devriminden önce kullanılan ısı kaynağı ağaçlardı. 
Günümüzde "ağaç peletleri" oldukça popüler hale gelmiştir. 
Peki bunlar çevre dostu mu? Wikipedia'dan bir bölüm:
"Biyokütle yakıldığında karbon emisyonu gerçekleşir. Bu 
emisyonun miktarı (enerji birimi başına), kömüre kıyasla 
dörtte bir oranında daha fazladır. Buna rağmen biyokütle AB 
ve BM mevzuatında "yenilenebilir" enerji kaynağı olarak 
sınıflandırılmaktadır çünkü bitkilerin yenilenmeleri 
mümkündür.
Biyokütle yakıt olarak kullanıldığında karbondioksit, N2O, 
NO, NO2 (azot oksitler), uçucu organik moleküller, katı 
partiküller ve diğer çevre kirletici maddeler üretilmektedir. 
Bunların miktarları, kömür ve doğalgaz gibi geleneksel 
yakıtlara kıyasla daha fazladır.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass 

Metz, Fransa'da bir kojenerasyon tesisi.
Ahşap atıklardan oluşan biyokütleyi enerji 
kaynağı olarak kullanan tesis yaklaşık 30 000 
haneye elektrik ve ısı sağlamaktadır.
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Enerji kaynağı seçimi fiyata bağlıdır

ABD Enerji Bakanlığı

ABD Enerji Bakanlığı 
tarafından yürütülen kapsamlı 
araştırmaya göre masrafların 
kapsamı oldukça geniştir. En 
pahalı kaynak, deniz 
rüzgarıdır.

Kömür, CO2 yakalama sistemi 
kullanılmıyorsa ucuzdur.

Petrol hala en ucuz yakıttır.

Fotovoltaik panellerin fiyatı 
petrole bağımlıdır. Silikon 
üretimi çok yüksek miktarlarda 
enerji gerektirmektedir.

Enerji politikasının 
belirlenmesinde 
uzmanlardan yardım 
alınmalıdır.
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Peki ya nükleer enerji?
Fransa'nın elektrik enerjisi masrafları AB-28 ortalamasının
altındadır. Bunun nedenlerinden biri nükleer enerji
santralleridir (uranyum bazlı).

Nükleer enerji santrali (1GW) günde yaklaşık 1 kg uranyum
kullanır. Geleneksel bir elektrik santralinde ise 10 000 ton
kömür yakılır.

Nükleer enerji santrali oldukça masraflıdır. 
500 MW'lık bir blok için 4-5 milyar dolar 
ödenmelidir. Kore, Birleşik Arap
Emirlikleri'nde 4 blok inşa etmektedir. 

Diğer bir sorun ise 
kullanılmış yakıt 
malzemesinin 
depolanmasıdır (oldukça 
radyoaktif "kül").

Doğur Avrupa'nın 
temelindeki magma 
kayaçları 70 km kalınlığa 
sahiptir.
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Toryum, uranyumun alternatiflerinden biridir

Uranyum bazlı nükleer santrallerle ilgili tartışmalarda 
genelde uranyum rezervlerinin sonsuz olmadığı gerçeği 
göz ardı edilir. Yakıtların bir bölümü, nükleer bombalardan 
"seyreltilmiş" uranyum olarak üretilmiştir. Düşük uranyum 
konsantrasyonu nedeniyle madenler "sarı kömür" 
madenlerine dönüşme riskiyle karşı karşıyadır.

Toryum, periyodik cetvelde uranyumun komşusu olan bir 
elementtir. Neredeyse sıfır radyoaktiviteye sahip olan 
toryum Baltık denizinin kumlarında bol miktarda bulunur.

Toryum bazlı reaktör İtalyalı Nobel ödüllü (temel 
parçacıklarla ilgili keşifleri için ödüllendirilmiştir) bilim 
adamı Carlo Rubbia tarafından tasarlanmıştır. Bu 
reaktörün en önemli avantajı, kendinden stabil olmasıdır. 
Toryum harici bir nötron kaynağına ihtiyaç duyar.

Ancak hiçbir ülke böyle bir reaktörü inşa etmek 
istememektedir.

GK, ar-ge projelerini değerlendiren bir AB uzmanıdır. 
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Termonükleer elektrik santrali ne zaman hazır olacak?
- Termonükleer bir reaksiyonu (güneşte gerçekleşen 
hidrojenden helyum üretimi süreci) kontrol edebilir miyiz?

Bilim adamları 50 yıl önce, tokomak olarak adlandırılan 
makinelerde devasa mıknatıslar yardımıyla böyle 
reaksiyonları kontrol etmeyi başardılar.

- Peki reaksiyon enerji üretmiyor mu?

20 yıldır şu reaksiyondan enerji üretmek mümkündür: 3H + 
2H → 4He + n, örneğin İngiltere'deki JET'te. 

- Peki neden genel kullanımda değil bu? 

Mıknatısların, soğutma sistemlerinin, vs. ihtiyaç duyduğu 
enerji miktarını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir 
çünkü.

Net gücü 500 MW olan ilk makine Cadarache, Fransa'da 
inşa edilmektedir ve 2025 yılında hazır olacaktır. İlk 
endüstriyel kullanım ise 2050 yılı civarında (Kore'de?).

GK, ITER'de nükleer süreçler alanında çalışan bir IAEA uzmanıdır.
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Gelecek belirsizdir
Geleceğin teknolojileriyle ilgili tahminler 
yapmak oldukça riskli bir iştir. Tahminde 
bulunurken şu anda bildiğimiz şeyleri 
kullanırız.

2100 yılında enerji gereksinimi günümüze 
kıyasla daha yüksek olacaktır. Su, rüzgar, 
fotovoltaik gibi bilinen "kaynaklar" 
kullanılacaktır.

Güneş ışınları devasa bir ayna yardımıyla bir 
alana yoğunlaştırılarak türbinleri döndüren 
suyun ısıtılmasında kullanılabilir (güneşten 
elde edilen ısı enerjisi). Büyük ihtimalle 
başka çözümler de bulunacaktır.

Enerjinin depolanması da bir sorundur. 
Hidrojen, kullanılabilecek yöntemlerden 
birisi olabilir.

Yeni uzmanlara kesinlikle ihtiyaç 
duyulacaktır.

Teşekkürler: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Gerçek sorun üretim değil depolama 
olacak

Bir önceki çizimdeki hemen her enerji
"kaynağı" rüzgara ve güneşe bağlıdır. 
Başka bir deyişle, bunlar hava
durumundan etkilenirler. Enerjiyi
mümkün olduğunda üretirler, ihtiyaç
duyulduğunda değil.

Yandaki çizimde de görüleceği üzere, 
güneşin ışımadığı ve rüzgarın esmediği
durumlarda Almanya'da gelecek yıl
enerji kıtlığı yaşanacak.

Fotovoltaik hücrelerde hidrojen üretimi
ve bunun devasa tanklarda
depolanması, enerji eksikliklerinin
giderilmesi için kullanılması mümkün bir
çözümdür.

Teşekkürler: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Fotovoltaik deneyleri

- Fotovoltaik kaynaklarla beslenen birçok oyuncak vardır (arabalar, hayvanlar, hesap makineleri). 
Bunlardan bulabildiklerinizi okula getirin.

- Öğretmen LED, enerji tasarruflu, normal, vs. gibi çeşitli ışık kaynakları hazırlayacaktır. Lütfen birkaç 
kaynak hazırlayın. Aynı türden birden fazla kaynak hazırlayabilirsiniz. Her birinin kullandığı nominal güç 
değerini not alın.

- Öğrencileri ve 3-4 kişilik gruplara ayırın. "Oyuncaklarını" bütün ışık kaynaklarını kullanarak 
çalıştırmalarını sağlayın. Oyuncakların çalışmaya devam ettiği, oyuncaklar ile ışık kaynakları arasındaki 
maksimum mesafeyi belirlemelerini ve gözlemlerini not almalarını söyleyin.

- Sonuçları tartışmak için 15 dakika ayırın. Kesin bulgular elde etmek kolay değildir. Her fotovoltaik 
hücrenin verimi ve spektrum hassasiyeti farklıdır ve farklı ışık kaynaklarına farklı reaksiyon gösterirler.
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Öğrenciler için tartışma

Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Her grup, seçeceği bir enerji "kaynağı" ile 
ilgili olumlu argümanlar hazırlar: 
fotovoltaik, rüzgar, su, nükleer (?), termonükleer, biyokütle.

- Her grup, söz konusu kaynağın avantajlarını ve masraflarını analiz eder 
(yatırımlar, bakım masrafları, demontaj, toplumsal masraflar, sağlığa 
zararları).
- Tartışma sırasında seçmiş olduğunuz enerji "kaynağını" mümkün 
olduğunca savunun. Diğer gruplar tarafından dile getirilmediği sürece 
olumsuz yönler hakkında konuşmayın. Bu, siyasi bir tartışmadır.
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Sunumu, "Focus" 
dergisinden bir kapakla 
bitirelim:

Hidrojen çağı geliyor

Yeni yakıt dünyayı daha 
adil, daha barışçıl ve daha 
temiz hale getirecek 


