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AÇIKLAMALAR 
ALAN Yenilenebilir Enerji Teknolojileri  

DAL/MESLEK GüneĢ Enerji Sistemleri  

MODÜLÜN ADI Konstrüksiyonu Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

GüneĢ enerji sistemlerinin kurulumunda kullanılan konst-

rüksiyonun hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazan-

dırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK Konstrüksiyonu hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 GüneĢ enerjisi sistemleri atölyesi ortamı sağlandığında,  

konstrüksiyonu hazırlama iĢlemlerini uygulamalı olarak 

gerçekleĢtirebileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Metal taĢıyıcı sistemin (Konstrüksiyon) temel 

betonunu kontrol edebileceksiniz. 

2. Ġstasyon topraklama bağlantılarını yapabileceksiniz. 

3. Panel iskelesinin ve montajının yapılmasına nezaret 

edebileceksiniz. 

4. Panelleri iskelete monte edebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE DO-

NANIMLARI 

Ortam: GüneĢ enerji sistemleri atölyesi, iĢletme ortamı. 

Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, ölçü aletleri, topraklama 

direnci ölçü aleti, topraklama ekipmanları, fonksiyonlu he-

sap makinesi, panel iskelet bağlantı ekipmanları, panel top-

raklama bağlantı ekipmanları, topraklama kablosu, su tera-

zisi, Ģerit metre, panel metal taĢıyıcı sistemi, güneĢ panelleri 

ÖLÇME VE DEĞER-

LENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretilmesi ve kul-

lanılması ekolojik çevrenin korunması ve artan enerji ihtiyacımızı yerel kaynaklarla karĢıla-

mak için her geçen gün artmaktadır. Yeryüzünde bulunan fosil yakıt kaynaklarının tükenme-

ye yüz tutması ve çevreye verdikleri zararlar da göz önüne alındığında, güneĢ enerjisinden 

elektrik enerjisi üretilmesi büyük bir önem kazanmaktadır. GüneĢ santrali için belirlenmiĢ 

alanda güneĢ pillerinden meydana getirilmiĢ güneĢ panellerinin üretmiĢ olduğu elektriği kul-

lanılacak ve Ģebekeye aktarılacak noktaya taĢımak için kendi aralarında elektriksel bağlantı-

lar yapılmaktadır. Arzu edilen büyüklükteki bir elektriksel gücü elde etmek için santralde 

kullanılan güneĢ panelleri kendi aralarından seri ve paralel bağlantı yapılmaktadır. Solar 

kablolarla yapılan bağlantılar tamamlandığında artık güneĢ panellerini iĢletmeye alma aĢa-

masına gelinmiĢ demektir. Rüzgâr, yağmur, kar, yıldırım düĢmesi ve benzeri çevresel etkiler 

dikkate alınarak güneĢ panel montajlarının yapılması ve topraklama ve koruma önlemlerinin 

alınması uzun ömürlü ve verimli elektrik enerjisi üreten ve ihtiyaca en uygun Ģekilde cevap 

verecek bir güneĢ enerji santrali için büyük önem taĢımaktadır. 

 

Bu modülde göreceğiniz güneĢ panellerini iĢletmeye alma ile güneĢ enerji santralinin 

kurulumunun önemli bir aĢamasını tanımıĢ olacaksınız. Bu modülde iĢlenen konuları iyi 

öğrenmek anlaĢılmayan konularda araĢtırma yapmak ve öğrenilen konuları uygulama aĢama-

sında göstereceğiniz titizlik ileride size çok yararlı altyapı kazandıracaktır. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

GüneĢ enerjisi santralinde kullanılan metal taĢıyıcı sistemin temel betonunun kontro-

lünü yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 GüneĢ enerjisi santrallerinde kullanılan konstrüksiyonlar için yapılan temel çeĢitleri-

ni araĢtırınız. 

 Metal taĢıyıcı sistemlerinin yapısını araĢtırınız. 

 

1. METAL TAġIYICI SĠSTEMĠN (KONST-

RÜKSĠYON) TEMEL BETONUNU KONT-

ROL ETME  
 

GüneĢ enerji sistemlerinin temel bileĢenlerinden olan metal taĢıyıcı sitemler zemin 

temel yapısına uygun olmakla birlikte statik açıdan da güneĢ panellerini taĢıyacak dengede 

olmalıdır. Metal taĢıyıcı sistem, kullanılacağı yere göre üzerinde taĢıyacağı güneĢ panelleri-

nin yanında çevresel yük etkileri altında sabitlendiği yerden çıkmayacak, devrilmeyecek ve 

kaymayacak Ģekilde yapılmalıdır. Konstrüksiyon ankraj millerinin sayısı, uzunlukları ve 

kalınlıkları güneĢ panel modül yapısına göre tespit edilmelidir. Sürekli etki eden ağırlık yükü 

yanında rüzgar ve kar gibi zaman zaman etili olan yükler de göz önüne alınmalıdır. Bu du-

rumda en kötü yük koĢulları düĢünülerek temel ve sabitleme ölçüleri belirlenir. Bu durumda 

santralin kurulucağı alanın coğrafik ve topoğrafik gibi özellikleri dikkate alınarak gerekli 

projelendirmeler yapılır. Açık alanlarda kurulucak tesisler için yük hesaplamaları yapan mü-

hendisler (statik konusunda uzman) görev almaktadır. Günümüzde bu tür belirleme iĢlemleri 

için kullanılan ve mühendislik iĢlemlerini içerisinde barındıran bilgisayar programlarından 

yararlanılır.  

 

1.1. Ankraj Millerinin Uzunluklarını Ölçme 
 

Ankraj, yapısal bir elamanın baĢka bir malzemeye ya da elemana, içine sokarak sabit-

lenmesi yöntemiyle, beraber çalıĢır hale getirilmesidir. BaĢka bir ifadeyle ankrajı tanımlar-

sak; betonarme yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanması diye tanımlayabiliriz 

(Resim 1.1).  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: ÇeĢitli ankraj demirleri 

Planlama yapılırken yüke uygun olarak ankraj millerinin sayısı ve uzunluğu en az Ģe-

kilde olmasına dikkat edilir. Metal taĢıyıcı üzerinde eğik duran modüller hava akımına karĢı 

direnç gösterirler. Panel ön yüzeyine doğru esen rüzgar panel üzerinde yüksek bir basınç 

oluĢturur. Diğer taraftan panelin arka kalan tarafı ise rüzgar sirkülasyonundan dolayı da daha 

alçak bir basınç meydana getirir. ĠĢte bu durumda panelin ön ve arka yüzeyinde oluĢan ba-

sınç farklarından oluĢan kuvvete konstrüksiyonumuz dayanabilecek güçte olmalıdır. Proje-

lerde belirlenen ankraj uzunluklukları bu açıdan önemlidir. Montaj esnasında bu miller pro-

jedeki uzunluklarına uygun olup olmadığı Ģerit metre ile ölçülerek kontrol edilmelidir. Resim 

1.2‟de sokak lambasının ankraj milleri ve ankraj temeli görülmektedir.  

           

Resim 1.2: Solar sokak lambası direği zemin ankrajı 



 

5 

 

1.2. Beton ve Ankraj Millerinin Terazisini Ölçme 
 

Projeye göre metal taĢıyıcı sitemin zemine oturacak ayak yerleri iĢaretlendikten sonra 

harfiyat yapılıp ayak temel çukuru, kazma, kürek, küskü ve kepçe ile ölçüsüne uygun olarak 

kazılır. AçılmıĢ olan çukura yerleĢtirilmek üzere beton kalıbı hazırlanır. Metal taĢıyıcı ayak-

larının oturacağı noktalarda açılan çukurlara ankraj demiri yerleĢtirilmeden birkaç gün önce 

10cm kalınlığında harç dökülür. Bazı yerlerde beton temeller yerine çelikten yapılmıĢ kazık 

temeller kullanılabilmektedir (Resim 1.3). 

 

 

Resim 1.3: GüneĢ santrallerinde kullanılan çelik temel kazık ve çakma makinesı 

 

GüneĢ paneli konstrüksiyon ayaklarının ankraj demiri çukur zeminine uygun terazide 

yerleĢtirilir. Ankraj demiri çukura yerleĢtirildikten sonra teknolojik kurallara uygun olarak 

ankraj temelinin yapılması gerekir. Ankrajın uzun süre konumu bozulmadan durmasını sağ-

lamak için ankrajın üzeri harç ile usullere uygun doldurulup temel yapılır. Metal taĢıyıcı 

ayaklarının düzgün bir Ģekilde oturması için ankraj demirinin terazisi su terazisi ile dengeye 

getirilir. Böylelikle metal taĢıyıcı üzerineki paneller aynı hizada ve düzgün bir yüzey oluĢtu-

rulacak Ģekilde monte edilir. Aksi halde dengesiz bir montaj yüzey Ģeklini bozacağından 

yüzeylerin birbirleri üzerine gölgelendirme yapabilecekleri gibi sistemin toplam veriminde 

de kayıplara neden olacaktır. Diğer bir taraftan düzensiz bir panel dizilimi teknik anlamda 

montaj kalitesini düĢürecektir. Resim 1.4‟te düzgün bir Ģekilde terazaiye getirilmiĢ ve monta-

jı yapılmıĢ metal taĢıyıcı sistemi görülmektedir. 
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Resim 1.4: GüneĢ santralinde terazide dengelenmiĢ metal taĢıyıcı beton ve ankrajları 

  

1.3. IĢınım Açısını Belirleme 
 

Yeryüzüne düĢen güneĢ ıĢığı, doğrudan (direkt ıĢınım) ya da yayılmıĢ (diffüz ıĢınım) 

Ģekilde olmaktadır. Direkt ıĢınım güneĢ yönünden  gelir, diffüz ıĢınım ise gökyüzü katmanla-

rından yayılmıĢ Ģekilde ve belirli bir yönü olmayacak Ģekile gelmektedir. Böylece gökyü-

zünden gelen güneĢ ıĢığı, direkt ve diffüz ıĢınımların toplamından meydana gelir. Bu toplam 

ıĢınıma global ıĢınım veya toplam ıĢınım denir. Bu durumda  toplam ıĢınım; 

 
Toplam IĢınım =  Direkt IĢınım + Diffüz IĢınım  olmaktadır (ġekil 1.1). 

 

 

ġekil 1.1: Direkt ve diffüz ıĢınım  
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GüneĢ enerjisinden elektrik üretmek için kurulacak tesislerde ıĢınım açısının belirlen-

mesi çok önemlidir. IĢınım açısını belirlemek için ise güneĢin çizdiği yörüngenin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu durumda güneĢin konumu dünyanın her yerinde farklı olarak görülmekte-

dir. GüneĢ santralinin kurulacağı bölgede güneĢin konumu, güneĢin yüksekliği ve güneĢin 

azimut açısı ile belirlenmektedir. GüneĢ ıĢınımı piranometrelerle, fotovoltaik sensörlerle 

yapılmaktadır. Bir güneĢ panelinden elde edilecek enerji miktarının en yüksek düzeyde ol-

ması için güneĢ ıĢınlarının panel yüzeyine dik bir açı ile gelmesi gerekir. Bunu sağlayabil-

mek için güneĢ paneli, yere belli bir açı ile eğik yerleĢtirilerek güneĢten gelen ıĢınıma dik 

hale getirilir (Resim1.5).  

 

 

Resim 1.5: GüneĢ panellerinin güneĢ ıĢınlarını dik alacak Ģekilde eğimli yerleĢtirilmesi 

 

1.4. Beton ile güney yönünün 90 derecede olup olmadığına bakma 
 

GüneĢ ıĢınlarından elde edilecek elektrik enerjisinin miktarını en üst düzeyde tutmak 

için güneĢ panellerinin güneĢ ıĢınlarına doğru dik bir eğimle gelecek Ģekilde tutulması gerek-

tiğini bilmekteyiz. GüneĢ enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan güneĢ panel dizinleri-

nin yönü güneye doğru yönlendirilmiĢ Ģekilde monte edilmektedir. 
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Resim 1.6: GüneĢ panellerinin monte edildiği metal taĢıyıcı beton Ģekilleri 

 

GüneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonların yönü güneye doğru yerleĢtirilirken, 

konstrüksiyon ayaklarının ankrajlarının sabitlendiği zemin betonları güney doğrultusu ile 90 

derece açı yapacak Ģekilde olmaktadır(Resim 1.6 ve Resim 1.7). Bu durumda beton temel ve 

zemininin güney 90 derece olması, beton dökülmeden önce ölçülerek kontrol edilmelidir. 

Aksi durumda güneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonun yönü yanlıĢ oturtulmuĢ olacak ve 

panellerden ele edilen enerji de kayıplara neden olacaktır. Bu kayıplar sistem çalıĢtıkça her 

zaman var olacaktır. 

 

 

Resim 1.7: Metal taĢıyıcıların beton temellere bağlantı Ģekilleri 
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UYGULAMA FAALĠYET 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek metal taĢıyıcı sisteminin montajını 

yapınız. 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Beton kısım için temel çukuru 

kazılacak yerin yüzeyini 

düzleĢtiriniz. 

 Temel çukurunun kazılacağı yerin 

ölçülerini en az (60x60x60cm) 

çiziniz. 

 

 ĠĢ eldiveni ve önlük kullanabilirsiniz.  

 ÇalıĢma ortamı için gerekli olan kazma, 

kürek, testere,su terazisi, metre, kalıplar, 

kum, çimento, su, mıcır ve malayı temin 

edebilirsiniz. 

 Ölçülendirmede teknik resim kurallarını 

uygulayabilirsiniz. 

 Ölçülere göre kazma ve kürek 

yardımıyla temel çukurunu kazınız. 

 AçılmıĢ olan çukurun zemininin 

toprağını sıkılaĢtırınız.  

 

 Kazma iĢlemi esnasında zaman zaman 

metre ile çukur ölçüleri kontrol 

edebilirsiniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

10 

 

 Konstrüksiyon ankraj demirini 

terazili bir Ģekilde sıkıĢtırılmıĢ 

zemine oturtunuz. 

 Ankraj demirinin terazisini su terazisi ile 

dengeye getirebilirsiniz. 

 
 Beton harcı; kum, çimento, mıcır ve 

suyu uygun oranlarda karıĢtırarak 

hazırlayınız. 

 HazırlanmıĢ beton harcı, çukur 

içindeki konstrüksiyonun ankraj 

demirinin üzerine dökünüz. 

 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayabilirsiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini 

alabilirsiniz 

 Beton, homojen tabakalar halinde çukura 

yerleĢtirilebilir. 

 Betonu yerleĢtirme sırasında yığınların ve 

eğimli tabakaların oluĢmasına engel 

olunabilir.  

 Beton dökümünden sonra buharlaĢmayı ve 

betonun ani su kaybını önlemek için beton 

ıslak örtü ile sarılabilir. 

 DökülmüĢ olan betonu mala ile 

düzleĢtiriniz. 

 Beton kuruduktan sonra belli bir 

süreye kadar her gün sulayınız. 

 

 

 

 

 

 Beton kalıplarını uygun zamanda 

çıkartınız. 

 Konstrüksiyon ön ve arka 

ayaklarının alt ayak bağlantı 

baĢlıklarını cıvatalar yardımı ile 

yerlerine sabitleyiniz. 

 Metal taĢıyıcı yan sabitleme 

parçalarını bağlayınız. 

 Metal taĢıyıcı rayı ön ve arka 

ayaklar üzerine üst bağlantı 

baĢlıklarına bağlayınız. 

 

 

 ÇalıĢma sonlarında çalıĢma ortamınızın 

tertip düzen ve temizliğini 

sağlayabilirsiniz. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli 

bakımlarını yapabilirsiniz. 

 Cıvata bağlatılarını karĢılıklı sıkarak 

boĢluklarını alabilirsiniz. 

 Metal taĢıyıcı rayı istenilen eğim 

derecesinde olacak Ģekilde bağlantısını 

yapabilirsiniz. 

 Uygun ve sağlam araçlar kullanabilirsiniz. 

 

 

 
 

 

 

 



 

11 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Kazılacak olan çukurun ölçüsünü zemin üzerine Ģerit metre 

kullanarak iĢaretlediniz mi? 

  

3. Konstrüksiyonun ankraj demiri çukurunu uygun ölçüde 

kazdınız mı? 

  

4. Konstrüksiyon ankraj demirini terazili bir Ģekilde sıkıĢtırıl-

mıĢ zemine oturttunuz mu? 

  

5. GüneĢ sehpası direği ankraj demirini terazili bir Ģekilde 

sıkıĢtırılmıĢ zemine oturttunuz mu? 

  

6. Konstrüksiyon ön ve arka ayaklarının alt ayak bağlantı 

baĢlıklarını cıvatalar yardımı ile yerlerine sabitleyebildiniz 

mi? 

  

       Metal taĢıyıcı yan sabitleme parçalarını bağlayıbildiniz 

7.  mi? 

  

8. 8.   Metal taĢıyıcı rayı ön ve arka ayaklar üzerine üst bağlantı 

baĢlıklarına bağlayabildiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru bir Ģekilde tamamlayınız. 

 

1. …………………, yapısal bir elamanın baĢka bir malzemeye ya da elemana, içine 

sokarak sabitlenmesi yöntemiyle beraber çalıĢır hale getirilmesidir. 

  

2. Metal taĢıyıcı üzerinde eğik duran modüller …………………….. karĢı direnç 

gösterirler.  

 

3. Panel ön yüzeyine doğru esen rüzgar panel üzerinde yüksek bir ………………. 

oluĢturur.  

 

4. Açık alandaki güneĢ  panellerinin arka tarafı ………………. sürkülasyonundan dolayı 

daha alçak bir basınç meydana getirir. 

 

5. Açık alanlarda güneĢ panelinin ön ve arka yüzeyinde oluĢan basınç farklarından 

oluĢan kuvvete ………………………..  dayanabilecek güçte olmalıdır.  

 

6. Yeryüzüne düĢen güneĢ ıĢığı, …………………………. ya da ……………….. Ģekilde 

olmaktadır. 

 

7. Bu toplam ıĢınıma ……………   …………………… veya toplam ıĢınım denir.  

 

8. IĢınım açısını belirlemek için ise ……………….. çizdiği yörüngenin bilinmesi 

gerekmektedir. 

 

9. Bir güneĢ panelinden en yüksek düzeyde enerji elde edilmesi için güneĢ ıĢınlarının 

panel yüzeyine …………………… ile gelmesi gerekir. 

 

10. GüneĢ  panellerini taĢıyan konstrüksiyonun yönü yanlıĢ monte edilirse panellerden ele 

edilen enerji de ………………… olacaktır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

GüneĢ enerji sistemlerinde topraklama iĢlemlerini yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 GüneĢ panellerini taĢıyan istemlerin topraklama elemanlarını araĢtırınız. 

 Topraklamanın önemini araĢtırınız. 

 GüneĢ panellerinin topraklama kablolarını araĢtırınız. 
 

2. ĠSTASYON TOPRAKLAMA BAĞLANTI-

LARINI YAPMA 
 

2.1. Metal TaĢıyıcı Sistemin Ayakları ile Bırakılan Topraklama Uç-

larını BirleĢtirme 
 

GüneĢ enerjisinden elektrik enerjisi üreten foto-voltaik sistemler, kurulum yeri ve ku-

rulum alanı sebebi ile yıldırım düĢme tehlikesi riski taĢırlar. 50 volt dc gerilimden daha fazla 

bir gerlim üreten fotovoltaik sistemler mutlaka topraklanmalıdır. Binaların ve foto-voltaik 

sistemlerin korunması, tesislerin iĢletimde kalma sürelerinin artırılması ve yatırımların gü-

venliği açısından önemlidir. GüneĢ panelleri, montaj yeri özelliğine göre som bakır ve esnek 

bakır iletkenler ile topraklanırlar. Foto-voltaik sistemlerin bozulmasındaki en büyük etken 

genellikle yıldırım düĢmesi sonucunda oluĢan yüksek gerilimdir. Bu gibi durumlarda foto-

voltaik sistemin kullanıcısı, sistemin durmasından kaynaklanan zararın yanı sıra yüksek ta-

mir bedeli ile karĢı karĢıya kalır. Bu hasarlara engel olmak için birbirine uygun olarak tasar-

lanmıĢ yıldırım ve yüksek gerilim koruması kullanılmalıdır. ġekil 2.1‟de Ģebekeye bağlı bir 

fotovoltak sistemin topraklama prensip Ģeması görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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ġekil 2.1: ġebekeye bağlı bir fotovoltaik sistemin topraklama Ģeması 

 

Fotovoltaik panelleri taĢıyan konstrüksiyonlar topraklama hattı ile üzerlerinde monte 

edilen topraklama pabuçları üzerinden topraklamaları yapılmakta ve en son topraklama sis-

teminde tüm iletkenler birleĢtirilmektedir. Resim 2.1 „de metal taĢıyıcıların topraklanma 

aĢaması görülmektedir. 
 

  

 

Resim 2.1: Metal taĢıyıcı sistem ayaklarının topraklanması 

 



 

15 

 

2.2. GüneĢ Panellerinin Topraklamalarını Birbirine Bağlama  
 

Fotovoltaik  (PV(Photo Voltaic)) modüller; her bir modül montaj rayları üzerinden 

veya topraklama pabucu ya da ekipman topraklama vidaları yöntemi ile topraklanması ge-

rekmektedir. BaĢka bir yöntemde her bir modül üzerinde bulunan topraklama pabucuna top-

raklama teli bağlandıktan sonra aynı tel taĢıma rayları üzerindeki topraklama pabucuna bağ-

lantı yapılarak gerçekleĢtirilir. Tüm modül çerçeveleri, modül topraklamanın zorunlu olduğu 

ülkelerde, düzgünce topraklanmalıdır. Fotovoltaik modüllerin metalik çerçevelerinin toprak-

lanması için belirlenen teçhizat, modülün açıkta kalan metal çerçevelerini topraklamak için 

bağlanmalıdır. Her durumda, topraklama vidaları, cıvatalar ya da diğer parçalar modülün 

montaj parçalarından ayrı olarak kullanılmalıdır. Resim 2.2‟ de fotovoltaik panellerin birbi-

rine bağlantısının doğru ve yanlıĢ yapılıĢ Ģekilleri görülmektedir. 

 

   

a)                                                                              b)  

Resim 2.2: a) YanlıĢ pabuç ve tel kullanımı  b) Paslanmaz topraklama vidası ile doğru yapılmıĢ 

sürekli topraklama bağlantısı 

 

Yenilenebilir enerji üreten foto-voltaik sistemler, kurulum yeri ve kurulum alanı sebe-

bi ile yıldırım düĢme tehlikesi riski taĢır. Binaların ve foto-voltaik sistemlerin korunması, 

tesislerin iĢletimde kalma sürelerinin artırılması ve yatırımların güvenliği açısından önemli-

dir. GüneĢ panelleri, montaj yeri özelliğine göre som bakır ve esnek bakır iletkenler ile top-

raklanır. Foto-voltaik sistemlerin bozulmasındaki en büyük etken genellikle yıldırım düĢmesi 

sonucunda oluĢan yüksek gerilimdir. Bu gibi durumlarda foto-voltaik sistemin kullanıcısı, 

sistemin durmasından kaynaklanan zararın yanı sıra yüksek tamir bedeli ile karĢı karĢıya 

kalır. Bu hasarlara engel olmak için birbirine uygun olarak tasarlanmıĢ yıldırım ve yüksek 

gerilim koruması kullanılmalıdır. 
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GüneĢ panellerinin metal olan çerçeveleri metal taĢıyıcı montaj rayının üzerinde oldu-

ğu için, güneĢ panelleri montaj raylarının topraklanması güneĢ panellerini de topraklamıĢ 

olacaktır.  

 

 

ġekil 2.2: GüneĢ panellerine topraklama iletkeninin bağlanması  

 
Foto-voltaik sistemlerin uygulama alanları, daima eldeki tüm yüzeyi kaplayacak Ģekil-

de tasarlandığından mevcut  topraklama sistemiyle entegre edilmeleri gerekmektedir. TT 

(Tesis Topraklama)  sisteminde, koruma topraklaması alıcının yanında yapılır ve trafoya 

sadece faz ve nötr kabloları çekilir.  

 

 GüneĢ panelleri metal montaj rayları üzerine monte edilirler. GüneĢ panellerinin me-

tal çerçevesi ve montaj rayı iletken olduğu ve birbirlerine temas ettiği için güneĢ paneli mon-

taj rayının topraklanması güneĢ panelini de topraklamıĢ olacaktır. GüneĢ paneli montaj rayla-

rının ek yerleri de elektriksel olarak birbirine bağlanmalıdır(ġekil 2.3). 
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ġekil 2.3: GüneĢ panellerinin montaj rayına bağlantısı 

 

  

Resim 2.3: Topraklama bağlantı elemanları  
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2.3. GruplandırılmıĢ Topraklama Ünitesini Saha Topraklamasına 

Bağlama 
 

Sistemde kullanılan topraklama elektrodu sistemde yer alan farklı sayıdaki cihaz sayısı 

kadar olabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan topraklama elektrodu 2.4 metre uzunluğunda 

ve 16 milimetre çapında bakır kaplı çelik çubuk olarak toprağa çakılmaktadır.  

 

Topraklama çubuğu tüm uzunluğu boyunca toprakla temas etmesi gerekmektedir. 

Topraklama elektroduna kablo bağlantısı yapılması için toprak altında kalacak Ģekilde bağ-

lantı kelepçeleri kullanılır.  Topraklama elektrodu ile toprak arasındaki direnç 25 ohm veya 

daha az olmalıdır. Bu ölçümleri yapmak için topraklama direnci ölçen cihazlara ihtiyaç du-

yulmaktadır. Eğer ölçümde direnç 25 ohm‟dan büyük olursa bu durumda bağlanacak olan 

ikinci bir topraklama elektrodu ilkinden en az 1.8 metre uzakta olmalıdır. Eğer kayalık bir 

toprak ise topraklama elektrodu normal ile 45 derece açı yapacak Ģekilde ve yüzeyden 76 cm 

derinliğe çakılabilir.  

 

GüneĢ panelleri montaj yeri özelliğine göre som bakır ve esnek bakır iletkenler ile 

aĢağıda belirtilen uygulamalardaki gibi saha topraklamasına bağlantıları yapılarak toprakla-

nırlar(Resim 2.3). 

 

   

Resim 2.4: Saha topraklamasının yapılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda görülen güneĢ panellerinin topraklamasını yapınız. 

 

 

GüneĢ panellerinin topraklama iletkeninin çekilmesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 GüneĢ panel sisteminin topraklaması 

için kullanılacak topraklama iletkenini 

temin ediniz.  

 Montaj için kullanılacak topraklama 

elemanlarını, vida, cıvata ve somunları 

temin ediniz. 

 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alıp iĢe 

baĢlamadan önce iĢ elbisesi, iĢ eldiveni 

ve iĢ ayakkabısı giyebilirsiniz. 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayıp, çalıĢma 

ortamı için gerekli olan araç ve gereçleri 

temin edebilirsiniz. 

 Yapılacak uygulama için gerekli iĢ 

güvenliğine dikkat etmelisiniz. 

 

 Topraklama kablosunun iyi bir 

elektriksel temas sağlayabilmesi için 

güneĢ panel sistemi montaj raylarına 

topraklama elemanı ile  kusursuz 

olarak sabitleyiniz. 

 

 

 ÇalıĢtığınız yeri her zaman temiz ve 

düzenli tutunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Topraklama iletkenini güneĢ paneli 

rayına monte ediniz. 

 

 Montaj esnasında sabırlı ve dikkatli 

olunuz. 

 Vidalama esnasında vidayı elimizle sıkı 

tutmalı ve tornavidayı dikkatli 

kullanmalıyız yoksa elimize zarar 

verebiliriz. 

 

 ÇalıĢma sonlarında çalıĢma ortamınızın 

tertip düzen ve temizliğini sağlayınız. 

 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli 

bakımlarını yapıp yerlerine koyunuz. 

 
KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Topraklama elemanlarını seçebildiniz mi?    

2 Topraklama iletkenini seçebildiniz  mi?   

3 
Topraklama iletkeninin montaj rayına 

sabitleyebildiniz mi? 
  

4 
GüneĢ panellerini kendi aralarında topraklama 

bağlantısını yapabildiniz  mi? 
  

5 
Tüm topraklama bağlantılarını düzgün bir 

Ģekilde tamalayabildiniz  mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Gerekirse baĢka kaynak-

lardan ve öğretmeninizden yardım isteyiniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve De-

ğerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (       )  GüneĢ enerjisinden elektrik enerjisi üreten foto-voltaik sistemler, kurulum yeri 

ve kurulum alanı sebebi ile yıldırım düĢme tehlikesi riski taĢır.  

 

2. (       ) 100 volt dc gerilimden daha fazla bir gerlim üreten fotovoltaik sistemler 

mutlaka topraklanmalıdır. 

 

3. (       ) Foto-voltaik sistemlerin bozulmasındaki en büyük etken genellikle yıldırım 

düĢmesi sonucunda oluĢan yüksek gerilimdir. 

 

4. (     ) Foto-voltaik sistemlerin uygulama alanları, daima eldeki tüm yüzeyin yarısını 

kaplayacak Ģekilde tasarlanırlar. 

 

5. (       ) GüneĢ panelleri metal montaj rayları üzerine monte edilirler. 

 

6. (       ) Sistemde kullanılan topraklama elektrodu sistemde yer alan tüm cihazlar için 

tek bir adet olabilmektedir. 

 

7. (       ) Yaygın olarak kullanılan topraklama elektrodu 2-4 metre uzunluğundadır. 

 

8.  (       ) Eğer kayalık bir toprak ise topraklama elektrodu normal ile 60 derece açı 

yapacak Ģekilde ve yüzeyden 45 cm derinliğe çakılabilir.  

 
9. (       ) Topraklama elektrodu ile toprak arasındaki direnç 25 ohm veya daha az olmalı-

dır. 

 

10. (       ) GüneĢ panelleri montaj yeri özelliğine göre som bakır ve esnek bakır ilet-

kenler kullanılır. 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

GüneĢ panel iskelesinin ve montajının yapılmasına nezaret edebileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Piyasada üretilen panle iskelet çeĢitlerini internetten araĢtırınız. 

 Metal konstrüksiyonda kullanılan bağlantı elemanlarını araĢtırınız. 

 

3. PANEL ĠSKELESĠNĠN VE MONTAJININ 

YAPILMASI 
 

3.1. Metal Ġmalatı ve Kaynak ĠĢleri 
 

Metal taĢıyıcı sistem, güneĢ santrallerinin iskeleti konumundadır. Kullanılacak olan 

güneĢ panellerinin taĢınması ve elektriksel bağlantılarının yapılması için kullanılacak temel 

zemin metal taĢıyıcı sistemlerdir. Metal taĢıyıcı sistemlerin montajının yapılacağı alan önce-

den uzun süren fizibilite çalıĢmasının bir sonucu olarak tespit edilmektedir. Yapılan ölçümler 

ve veriler doğrultusunda kullanılacak metal taĢıyıcı sistemin Ģekli, büyüklüğü, temel detayla-

rı ortaya çıkmaktadır.  

 

Proje safhasında santralin kurulacağı alanın muhtemel maruz kalacağı rüzgâr, yağmur, 

kar gibi çevresel koĢullar göz önünde tutularak metal taĢıyıcı sistemlerin tasarımı yapılmak-

tadır. Metal taĢıyıcı sistemin bir diğer yükü de güneĢ panellerinin özgül ağırlıklarıdır. BirleĢ-

tirme kaynak iĢleri yapılırken bunlarda göz önünde bulundurulur.  

 

Metal taĢıyıcı sistemlerin metal aksamlarının imalatı yapılırken kaynak yerlerinin 

kaynak öncesi ve sonrası temizliği çoğu zaman kaynağın en önemli iĢlemlerinden biridir. 

Bunun için direnç kaynağında olduğu gibi kimyasal ya da elektrik ark kaynağında olduğu 

gibi mekaniksel yöntemler kullanılır. Diğer yandan kalın parçaların kaynak eklerinin istenen 

sağlamlıkta olabilmesi için birleĢecek kenarlara kaynak ağzının açılmıĢ olması gerektiğine 

dikkat edilmelidir. En önemli hususlardan bir diğeri de metal imalatında projede belirtilen 

ölçülere uygun imalat yapılmasıdır.  

 

3.2. ÇalıĢma Ortamının Düzenlenmesi 
 

Metal imalat iĢlemlerinde artan ya da kullanıma uygun olmayan malzemelerin ortadan 

kaldırılmasıdır. ÇalıĢma alanının temizliği ve düzeni açısından kullanım dıĢı olan malzeme-

lerin ortadan kaldırılmalıdır. Geri dönüĢüm ön planda tutularak malzemenin cinsine göre 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 
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ayrılıp geri kazanımı sağlanmalıdır. Bu tür bir iĢlem çalıĢma güvenliği açısından da son de-

rece önemlidir. ÇalıĢma ortamının güvenlik tedbirlerine uygun olarak düzenlenmesi muhte-

mel iĢ kazalarını önceden engellemiĢ olacaktır.  

 

3.3. Metal Ġskeletin Yönünü Tespit Etme 
 

GüneĢ panelinden enerji üretimini en üst seviyeye çıkarmak için güneĢ  panellerini ta-

Ģıyan metal iskeletin gün doğusundan, gün batımına dek güneĢ ıĢığını en doğru açıda göre-

cek Ģekilde sistemlere ihtiyaç duyulur. Bu güneĢ(solar) enerji sistemleri, güneĢ panelini pek 

çok farklı yöntemle doğru açıda tutarak güneĢ enerjisinden elektrik üretimini en üst düzeye 

çıkarır.    
 

Metal taĢıyıcı iskeletin (konstrüksiyonun) montajı yapılmadan önce yön kontrolü ya-

pılmalıdır ve sistem güneye bakacak Ģekilde monte edilmelidir. Ayrıca metal iskeletin kuru-

lacağı alanın diğer metal iskeletleri, ağaç ve binadan dolayı gölgelenmeyecek bir alana yer-

leĢmesine dikkat edilmelidir. Sistem kurulmadan önce pusula yardımıyla yön ve gölge he-

sapları yapılmalıdır. GüneĢ panellerinin verimli olarak çalıĢabilmesi için yönünün güneye 

bakması gerekmektedir. 
 

GüneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonların yönü güneye doğru yerleĢtirilirken, 

konstrüksiyon ayaklarının sabitlendiği zemin betonları güney doğrultusu ile 90 derece açı 

yapacak Ģekilde olmaktadır. Aksi durumda güneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonun yönü 

yanlıĢ oturtulmuĢ olacak ve panellerden ele edilen enerji de kayıplara neden olacaktır. Bu 

kayıplar sistem çalıĢtıkça her zaman var olacaktır. Resim 3.1‟de güney doğrultusunda ve 

güneĢ ıĢınlarını en iyi Ģekilde alacak konumda montajı yapılan bir sistemin tüm detayları 

görülmektedir. 

 

 

Resim 3.1: Güneye doğru montajı yapılmıĢ metal iskelet sistemi 
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3.4. Metal BileĢenlerin Uygun Malzemeler ile BirleĢtirilmesini     

Sağlama 

 
Metal taĢıyıcı sistem birleĢtirilirken uygun malzemelerin kullanılması montaj sistemin 

uzun ömürlü olmasına ve dıĢ ortamın vereceği zararlara karĢı daha dayanıklı olmasına yar-

dımcı olacaktır. Rüzgâr, yağmur, kar ve panellerin ağırlığına maruz kalan metal bileĢenlerin 

birleĢtirilmesi konusunu daha önemli tutmaktadır. Unutulmaması gereken en önemli husus 

doğru malzemelerin uygun araçlarla ve en sağlam Ģekilde montajının yapılmasıdır.  

 

Metal bileĢenlerin çeĢitliliği oldukça fazladır. Bu konuda üretim sektöründe aynı ama-

ca hizmet eden birden fazla çeĢit malzeme bulunabilmektedir. Her üretici kendi tasarımı olan 

elemanları kullanmakta ve satmaktadır. Bu durumda malzemenin kullanım yerini bilmek ve 

üretici kataloglarını dikkatlice incelemek montajda kolaylık sağlayacaktır. Resim 3.2‟de bir 

metal taĢıyıcı ve bileĢenlerinin detayları görülmektedir. 

 

 

Resim 3.2: Metal taĢıyıcı sistemi ve bileĢenleri 
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Metal taĢıyıcı sistemlerde panellerin konstrüksiyona montajının yapıldığı raylar kulla-

nılmaktadır. Bu raylar ayrıca topraklama iĢleminin de yapıldığı temel malzemelerdendir 

(Resim 3.3). 

 

 

Resim 3.3: Panel sabitleme ve topraklama rayı 

 

Metal taĢıyıcı sistemlerde panellerin ve metal sistemin montajında kullanılan bir baĢka 

eleman da kanal somunudur. Bu elaman yardımı ile ray içine yerleĢtirilen samun sabitleme 

parçaları ile paneller sabitleĢtirilir (Resim 3.4). 
 

 

Resim 3.4: Kanal somunu 
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Metal konstrüksiyonun birleĢtirmelerinde kelepçeler kullanılmaktadır. Böylelikle me-

tal sistemler bu elemanlar ile sağlamlaĢtırılmıĢ ve sabitlenmiĢ olur. Kullanılan kelepçeler 

gelen anlamda aynı iĢlevi görecek Ģekilde konstrüksiyonun cinsine ve imalatçı firmaya göre 

değiĢiklik arz edebilmektedir. Resim 3.5 ve Resim 3.6‟da çeĢitli kelepçe resmi görülmektdir.  

 

 

Resim3.5: Genel uç kelepçesi 

 

 

Resim 3.6: Boru tip konstrüksiyonlar için kullanılan montaj kelepçesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki resimde görülen metal taĢıyıcı sistemin montajını yapınız.  

 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konstrüksiyon ayaklarını uygun uzaklık-

la toprak temel içerisine gömünüz. 

 Pusula yardımı ile güney yönünü belirle-

yiniz. 

 Konstrüksiyon ayaklarını terazi yardımı 

ile dengeleyiniz. 

 ĠĢ eldiveni ve önlük kullanınız.  

 ÇalıĢma ortamı için gerekli olan 

tornavida, metre, anahtar takımları, 

pusula, açı ölçer ve penseyi temin 

ediniz. 

 Pusulanın çevresindeki metal 

saatlerin, çanta askılarının, 

yüzüklerin, arabaların; cep telefonu, 

bilgisayar, televizyon gibi manyetik 

alan yayan aletlerin pusulamızı 

ĢaĢırtacağını unutmayıp, pusulamızı 

bunlardan uzakta kullanmalıyız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Konstrüksiyon ayakları üzerine sabitle-

necek üst metal taĢıyıcıları sırayla mon-

tajını yapınız. 

 

 

 

 Belirlenen eğimde montajı düzgün Ģe-

kilde yaparak değerini ve toleransını 

tespit edebilirsiniz. 

 Üst metal taĢıyıcıları ayaklara yan destek 

metal parçası ile sabitleyiniz. Bu uygu-

lamayı farklı kondansatörlerle üçer defa 

yapınız. 

 

 

 

 

 

 Yan destek metal parçasını belirlenen 

eğime uygun Ģekilde sabitleyiniz. 

 Sabitleme için uygun araçlar ve el 

aletlerini kullanınız. 
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 Üst bağlantı raylarının montajını yapınız. 

 

 

 Aradaki mesafeyi ölçerek sabitleyiniz. 

 GüneĢ modüllerinin boyutlarına dikkat 

ederek Ģerit metre yardımı ile mesafe 

ayarlaması yapınız. 

 Bütün bağlantıları uygun torkta sıka-

rak boĢluklarını alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 TaĢıyıcı ayaklarını zemin temeline monte edebiliyor musunuz?    

2 Pusula kullanarak güney yönünü belirleyebiliyor musunuz?   

3 
Üst taĢıyıcı metal taĢıyıcıları düzgün Ģekilde monte edebiliyor 

musunuz? 
  

4 
Yan destek metal parçalarını panel açısını ayarlayarak montajını 

yapabiliyor musunuz? 
  

5 
Üst metal taĢıyıcı rayların montajını uygun mesafede ve düzgün bir 

Ģekilde yapabiliyor musunuz? 
  

6 
Montajda kullanılacak uygun araçları ve el aletlerini kullanabiliyor 

musunuz? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yan-

lıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Metal taĢıyıcı sistemler güneĢ panellerinin ölçülerine uygun olarak tasarlanırlar. 
 

2. (   ) Metal taĢıyıcı sistemler yere sabitlenmemiĢ hareketli sistemlerdir. 
 

3. (   ) Metal imalatında projede belirtilen ölçülere uygun imalat yapılması gerekmez. 
 

4. (   ) Metal aksamların kaynak yerlerinin kaynak öncesi ve sonrası temizliği çoğu za-

man kaynağın en önemli iĢlemlerinden biridir. 
 

5. (   ) Metal taĢıyıcı sistemin bir diğer yükü de yağmur sularının özgül ağırlıklarıdır. 

 
6. (   ) ÇalıĢma ortamının güvenlik tedbirlerine uygun olarak düzenlenmesi muhtemel iĢ 

kazalarını önceden engellemiĢ olmaktadır.  

 

7. (   )  Geri dönüĢüm ön planda tutularak malzemenin cinsine göre ayrılıp geri kazanımı 

sağlanmalıdır. 

 
8. (   ) GüneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonların yönü kuzeydoğuya doğru yerleĢtiri-

lir. 

 
9. (   ) Metal taĢıyıcı sistemlerde panellerin konstrüksiyona montajının yapıldığı raylar 

kullanılmaktadır. 

 
10. (   ) Metal konstrüksiyonun birleĢtirmelerinde tel kullanılmaktadır. 

 
11. (   ) Metal taĢıyıcı sistemlerde panellerin ve metal sistemin montajında kullanılan bir 

baĢka eleman da kanal somunudur. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

GüneĢ panellerini iskelet üzerine monte etmeyi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 GüneĢ panelleri ölçülerini araĢtırınız.  

 Panel montajında kullanılan bağlantı elemanlarına ait bir kataloğu internetten 

araĢtırınız. 

 

4. PANELLERĠ ĠSKELETE MONTE ETME 

 
4.1. Panelleri Profil Üzerine Serme 
 

GüneĢ enerjisi santrali kurulumunda panellerin üzerine yerleĢtirileceği metal taĢıyıcı-

lar ( konstrüksiyon), güneĢten en fazla enerji alacak Ģekilde panel yüzey yönü ve açısı ayar-

lanarak  konumlandırılmıĢtı. Tüm bunlardan sonra projeye uygun seçilmiĢ olan güneĢ panel-

leri dikkatli bir Ģekilde montajı yapılacak konstrüksiyon üzerine yerleĢtirilmelidir. GüneĢ 

panellerinin rüzgar yükü, kar yükü ve kendi özgül ağırlıkları sistemi olumsuz etkileyip zarar 

görmemeleri için konstrüksiyon üzerine uygun ekipmanlar kullanılarak montajı yapılmalıdır. 

Montaj esnasında panellerin düzgün bir hizada olması gerekir(Resim 4.1). 

 

 

Resim 4.1: GüneĢ panellerinin dizilmesi esnasında aynı hizada tutulması 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 
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GüneĢ panelleri konstrüksiyon üzerinde ilk sıra düzgün bir Ģekilde sıralanıp sabitlen-

dikten sonra diğer üst sıraya geçilir. Sabitleme esnasında sonlandırıcı sabitleme elemanı ile 

paneller arasında ise ara sabitleme elemanı kullanılır. 
 

 

Resim 4.2: GüneĢ panellerinin profiller üzerine serilmiĢ hali 

 

4.2. Bağlayıcılar ile Panelleri Sabitleme 
 

Panellerin konstrüksiyon üzerinde sabitlenirken bağlayıcı veya sabitleyici elemanlar 

kullanılır. Bu bağlantı elemanları sonlandırıcı ve orta sabitleyici eleman(kelepçe)  olarak iki 

Ģekildedir. 

 

 

ġekil 4.1: Sonlandırıcı ve ara sabitleme bağlantı elemanları 
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Panellerin arasında kullanılan ara bağlantı elemanları veya kelepçeleri çok iyi Ģekilde 

monte edilmelidir. Bunun için uygun el aletlerinin kullanılması ve uygun torkta vidaların 

sıkılması sağlanmalıdır. Montaj da bağlantı boĢlukları tekrar sıkılma iĢlemi yapılarak alınma-

lıdır. Bu durum rüzgâr kuvvetlerine karĢı sistemin dayanımını arttıracaktır.  

 

 

Resim 4.3: Panel arasında kullanılan ara bağlantı elemanı (kelepçesi) nın sıkılma iĢlemi 

 

 

ġekil 4.2. GüneĢ panelinin ray üzerine montaj elemanları 
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4.3. Sonlandırıcı ile Panelleri Sabitleme 
 

GüneĢ panelleri taĢıyıcı metal sistem üzerine dizildikten sonra taĢıyıcı raylarının son-

rasında sabitlenir. Sabitleme esnasında değiĢik Ģekillerde sabitleme elemanı ya da diğer bir 

deyiĢle sonlandırıcı sabitleme kelepçeleri kullanılmaktadır. Resim 4.4‟te sonlandırıcı sabit-

leme elemanı görülmektedir.  

 

  

Resim 4.4 : Sonlandırıcı sabitleme elemanı 

 

4.4. Elektrik Projesine Göre Panellerin GeçiĢ Bağlantılarını Yapma 
 

TaĢıyıcı metal sistemin montajından sonra paneller metal taĢıyıcı sistem üzerindeki 

raylar üzerine düzgün bir Ģekilde sıralanarak bağlantı elemanları ile sabitlenir. Bütün bu me-

kanik iĢlemlerden sonra panellerin elektriksel bağlantılarına sıra gelmektedir. Panellerin 

bağlantıları projede belirtilen Ģekilde takip edilerek yapılması gerekir. 

 

Bildiğiniz gibi güneĢ modülleri farklı seviyede gerilim ve akımı elde edebilmek için 

birbirine gruplar halinde seri ve paralel olarak bağlanır. Bağlantının biçimi sistemin hedefle-

nen gücüne ulaĢmak için projelendirme esnasında yapılır. Projeye göre sıralanan güneĢ pa-

nelleri bu plana göre birbirlerine bağlanır. ġekil 4.3‟te 3 Eviriciye (Ġnverter) bağlanacak olan 

güneĢ panellerinin kendi aralarındaki bağlantı Ģeması verilmektedir. 
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ġekil 4.3: Paneller arası bağlantı Ģeması 

 

Bağlantı için solar sistemlerde kullanılan solar kablolar ve konektörler veya soketler 

kullanılır (Resim4.5).  

 

Resim 4.5: Solar kablo soketleri 
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GüneĢ panelleri projede belirtilen Ģekilde birbirlerine bağlanır. Bağlantı kablolarına 

soketler takıldıktan sonra bağlantı iĢlemi yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus panellerin gün ıĢığında olduğu ve bağlantı esnasında enerji üretiyor olmasıdır. Bu da 

can güvenliği açısından önemli bir durumdur. Enerji altında çalıĢıyor olmak tehlikeli bir 

durumdur. Bunun önüne geçmek için bazen panellerin üzeri örtülmekte ve ıĢıkla teması ke-

silmektedir. Yalnız bu durum çok büyük santraller için mümkün olmamaktadır. Bu yüzden 

bu tür tesislerde bağlantı yapılırken dikkatli davranmalı ve uygun yalıtkan malzemeler kulla-

nılmalıdır. Resim 4.5‟te paneller arası kablo bağlantısı görülmektedir. 

 

 

Resim 4.6: Paneller arası kablo geçiĢleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen panel bağlantısını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Devrede kullanılacak erkek ve diĢi soket-

leri seçiniz. 

Soketlerin sağlam olduğuna ve doğru sayı-

da olmasına dikkat ediniz. 

 Bağlantıda kullanılacak solar kabloyu 

yeterli uzunlukta kesiniz. 

 Pozitif - negatif uçlar için farklı renkte 

seçim yapınız. Kablo kesme için solar 

kablo kemse aletini kullanınız.  

 Kablo uçlarını soyarak soketleri soyulan 

kablo uçlarına takınız. 

 Solar kablo soyma pensesini kullanınız. 

 Gerekli uzunlukta olacak Ģekilde kablo-

yu soyunuz. 

 Konnektör talimatına uygun Ģekilde 

bağlantıyı yapınız. 

 ġemada gösterildiği gibi paneller arasın-

daki bağlantıyı dikkatlice yapınız. 

 Soketlerin sağlam bir Ģekilde birbirine 

geçtiğini kontrol ediniz. 

 Devre uçlarını voltmetre ile ölçerek açık 

devre gerilimini ölçünüz. 
 Ölçü aletini gerilim kademesine ve 

doğru akım ölçme ayarına getiriniz. 

 Ġstenen değerleri elde ettiğinizi 

kontrol ediniz. 
 Devre uçlarına ampermetreyi bağlayarak 

o anki kısa devre akımını ölçünüz. 

 Ölçü aletinizi akım kademesinde ve 

doğru akım ölçme ayarına getiriniz. 

 Bağlantılarınızı kontrol ediniz. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Doğru soketleri seçebildiniz mi?   

2 Solar kabloyu uygun uzunlukta kesebildiniz mi?   

3 Solar kabloyu soyup soketlere takabiliyor musunuz?   

4 
Devre Ģemasını takip ederek panel geçiĢ bağlantısını yapabiliyor 

musunuz? 

  

5 
Gerekli ölçümleri yapıp devrenin çalıĢtığını test edebiliyor 

musunuz? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyarak boĢlukları doğru bir Ģekilde tamamlayı-

nız. 

 
1.  Bildiğiniz gibi güneĢ modülleri farklı seviyede gerilim ve akımı elde edebilmek için 

birbirine gruplar halinde ……………………… olarak bağlanır. 

 

2. GüneĢ panellerinde kullanılan  solar kablolar sisteme ……………… veya 

…………………  yardımı ile bağlanır. 

 

3. GüneĢ panelleri taĢıyıcı metal sistem üzerine dizildikten sonra sonlarında 

………………..  sabitleme elemanı sabitlenir.  

 

4. Panellerin konstrüksiyon üzerinde sabitlenirken …………… veya ….…………. ele-

manlar kullanılır.  

 

5. Bu bağlantı elemanları ………………. ve ………… sabitleyici eleman(kelepçe)  ola-

rak iki Ģekildedir. 

 

6.  GüneĢ panellerini taĢıyan metal taĢıyıcılar  …………… yükü, ………….. yükü ve 

panellerin ……………………  etkisi altındadırlar.   

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz. 

 

1. Yeryüzüne düĢen güneĢ ıĢığı, ………………. ya da ……………… Ģekilde 

olmaktadır. 

 

2. Bu toplam ıĢınıma ………………   …………………… veya toplam ıĢınım denir.  

 

3. IĢınım açısını belirlemek için ise ……………………… çizdiği yörüngenin bilinmesi 

gerekmektedir. 

 

4. Bir güneĢ panelinden en yüksek düzeyde enerji elde edilmesi için güneĢ ıĢınlarının 

panel yüzeyine …………………… ile gelmesi gerekir. 

 

5. GüneĢ panellerini taĢıyan konstrüksiyonun yönü yanlıĢ monte edilirse panellerden elde 

edilen enerjide ………………… olacaktır. 

 

6. GüneĢ panellerinde kullanılan  solar kablolar sisteme ……………… veya 

…………………  yardımı ile bağlanır. 

 

7. GüneĢ panelleri taĢıyıcı metal sistem üzerine dizildikten sonra sonlarında 

………………..  sabitleme elemanı sabitlenir.  

 

8. Panellerin konstrüksiyon üzerinde sabitlenirken ………………… veya …………….... 

elemanlar kullanılır.  

 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yan-

lıĢ ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Metal aksamların kaynak yerlerinin kaynak öncesi ve sonrası temizliği çoğu za-

man kaynağın en önemli iĢlemlerinden biridir. 
 

10. (   ) Metal taĢıyıcı sistemin bir diğer yükü de yağmur sularının özgül ağırlıklarıdır. 

 
11. (   ) ÇalıĢma ortamının güvenlik tedbirlerine uygun olarak düzenlenmesi muhtemel iĢ 

kazalarını önceden engellemiĢ olmaktadır.  

 

12. (   )  Geri dönüĢüm ön planda tutularak malzemenin cinsine göre ayrılıp geri kazanımı 

sağlanmalıdır. 

 

13. (       )  GüneĢ enerjisinden elektrik enerjisi üreten foto-voltaik sistemler, kurulum yeri 

ve kurulum alanı sebebi ile yıldırım düĢme tehlikesi riski taĢır.  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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14. (       ) 100 volt dc gerilimden daha fazla bir gerlim üreten fotovoltaik sistemler 

mutlaka topraklanmalıdır. 

 

15. (       ) Foto-voltaik sistemlerin bozulmasındaki en büyük etken genellikle yıldırım 

düĢmesi sonucunda oluĢan yüksek gerilimdir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ankraj 

2 Hava akımına 

3 Basınç  

4 Rüzgar 

5 Konstrüksiyon 

6 

Doğrudan (direkt ıĢınım) 

 

YayılmıĢ  (Diffüz IĢınım) 

7 Global ıĢınım 

8 GüneĢin 

9 Dik bir açı 

10 Kayıplar 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Seri ve paralel 

2 Konnektörler 

3 Sonlandırıcı 

4 Bağlayıcı, sabitleyici 

5 Sonlandırıcı, orta 

6 
Rüzgar, kar, özgül 

ağırlıkları 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 

Doğrudan  (direkt ıĢınım) 

 

YayılmıĢ   (diffüz ıĢınım) 

2 global ıĢınım 

3 güneĢin 

4 dik bir açı 

5 kayıplar 

6 konnektörler 

7 sonlandırıcı 

8 bağlayıcı, sabitleyici 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 D 
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