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Neden yüzen güneş?
Yüzen güneş fotovoltaik (FPV) kurulumları, özellikle yüksek 
nüfus yoğunluğuna ve mevcut arazi için rakip kullanımlara 
sahip ülkelerde güneş üretim kapasitesini artırmak için yeni 
fırsatlar sunmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde mevcut 
elektrik iletim altyapısının kullanılması, talep merkezlerine 
yakınlık (su temini re-voirs durumunda) ve suyun soğutma 
etkileri sayesinde gelişmiş enerji verimi dahil olmak üzere 
kara tabanlı sistemlere göre belirli avantajları vardır. toz 
varlığında azalma. Bu performans avantajlarının kesin 
büyüklüğü henüz birden fazla coğrafyada ve zaman içinde 
daha büyük tesisler tarafından doğrulanamamıştır, ancak 
çoğu durumda sermaye maliyetlerindeki herhangi bir 
artıştan daha ağır basabilir.

Mevcut hidroelektrik santrallerine FPV kapasitesinin 
eklenmesi olasılığı, özellikle esnek bir şekilde çalıştırılabilen 
büyük hidroelektrik santrallerinde özellikle önemlidir. 
Güneş enerjisi kapasitesi, bu tür varlıkların enerji verimini 
artırmak için kullanılabilir ve ayrıca hidroelektrik 
santralinin “baz yük” modundan ziyade “pik” modunda 
çalışmasına izin vererek düşük su mevcudiyetinin 
yönetilmesine yardımcı olabilir. Avantajlar her iki yönde de 
geçerlidir: hidroelektrik “yük takibi” modunda çalışarak 
değişken güneş enerjisi çıkışını düzeltebilir. Bu nedenle 
yüzer güneş, Sahra Altı Afrika ve gelişmekte olan Asya'nın 
bölümleri gibi şebekelerin zayıf olduğu yerlerde özellikle 
ilgi çekici olabilir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
YÜZER GÜNEŞ PAZARI RAPORU

FPV'nin diğer potansiyel avantajları şunları içerir:

• Güneş panelleri gölge sağladığı ve rüzgarın buharlaşma 
etkilerini sınırladığı için su rezervuarlarından daha az 
buharlaşma

• Alg büyümesinin azalmasıyla su kalitesindeki iyileşmeler

• Panellerin çevreleri tarafından gölgelenmesinin 
azaltılması veya ortadan kaldırılması

• Arazi bazlı tesisatlar için yapılması gereken tesviye veya 
temellerin döşenmesi gibi büyük saha hazırlığı 
ihtiyacının ortadan kaldırılması

• Düşük ankraj ve bağlama gereksinimi olan alanlarda, 
yüksek modülerlik ile kolay kurulum ve kurulum, daha 
hızlı kurulumlara yol açar.

Yüzen güneş teknolojisine 
genel bakış
Bir FPV sisteminin genel yerleşimi, PV dizilerinin ve 
genellikle eviricilerin yüzer bir platforma monte 
edilmesinden başka, kara tabanlı bir PV sistemininkine 
benzer (Şekil E.1). PV modülleri tarafından üretilen doğru 
akım (DC) elektriği, birleştirici kutular tarafından toplanır 
ve invertörler tarafından alternatif akıma (AC) 
dönüştürülür. Kıyıya yakın küçük ölçekli yüzen bitkiler 
için, invertörleri karaya yerleştirmek mümkündür - yani, 
diziden sadece kısa bir mesafe. Aksi takdirde, özel olarak 
tasarlanmış şamandıralar üzerinde hem merkezi hem de 
dizi inverterleri kullanılır. Ankraj ve palamar sistemi ile 
birlikte platform, herhangi bir FPV kurulumunun ayrılmaz 
bir parçasıdır.
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Birleştirici kutusu

Demirleme hatları

Yıldırımdan korunma 
sistemi (modülleri 
destekleyen ve 
topraklanmış metal 
çerçevelere bağlı)

PV modülleri

Şamandıralar / dubalar

merkezi
çevirici (diğer dizilerden)

Aktarma

Transformer

1
ŞEKİL E.1 Tipik bir büyük ölçekli FPV sisteminin temel bileşenleri ile şematik gösterimi

Anchoring

kaynak: Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü (SERIS).

Şu anda çoğu büyük ölçekli FPV tesisi, PV panelleri sabit bir 
eğim açısına monte edilmiş olan duba tipi şamandıralar 
kullanılarak konuşlandırılmaktadır. Tipik olarak, yüzer 
yapı, metal kafes kirişlerle birleştirilen saf şamandıralar veya 
şamandıralardan oluşabilir (şekil E.2). Saf bir şamandıra 
konfigürasyonu, PV panellerin doğrudan tutturulabileceği 
özel olarak tasarlanmış kendinden kaldırma gövdeleri 
kullanır. Bu yapılandırma en yaygın olanıdır. Birkaç 
tedarikçiden temin edilebilir ve dünya çapında birkaç yüz 
megawatt'lık bir kurulu kapasiteye sahiptir. Başka bir 
tasarım türü, kara tabanlı sistemlere benzer bir insan-
sinirinde PV panellerini desteklemek için metal yapılar 
kullanır. Bu yapılar tek işlevi kaldırma kuvveti sağlamak 
olan dubalara sabitlenmiştir. Bu durumda, özel olarak 
tasarlanmış şamandıralara gerek yoktur. Yüzer platform, 
tasarımı rüzgar yükü, şamandıra tipi, su derinliği ve su 
seviyesindeki değişkenlik gibi faktörlere bağlı olan bir 
demirleme ve demirleme sistemi ile yerinde tutulur.

The floating platform can generally be anchored to 
a bank, to the bottom, to piles, or to a combination 
of  the three. The developer selects a design suitable 
to the platform’s location, bathymetry (water profile 

ve derinlik), toprak koşulları ve su seviyesindeki değişim. 
Banka ankrajı özellikle küçük ve sığ havuzlar için 
uygundur, ancak yüzer tesisatların çoğu tabana sabitlenir. 
Yönteme bakılmaksızın, çapanın kurulumu 25 yıl veya 
daha uzun süre yerinde tutacak şekilde tasarlanması 
gerekir. Demirleme hatlarının ortam streslerini ve su 
seviyesindeki değişimleri karşılamak için uygun şekilde 
seçilmesi gerekir.

Yüzen güneş için mevcut 
küresel pazar

İlk FPV sistemi, 2007 yılında Japonya'nın Aichi kentinde 
inşa edildi, ardından Fransa, İtalya, Kore Cumhuriyeti, 
İspanya ve ABD de dahil olmak üzere, hepsi araştırma ve 
geliştirme için küçük ölçekli sistemleri test eden diğer 
ülkeler de dahil olmak üzere, gösteri pur-pozlar. İlk 
ticari kurulum 2008 yılında Cali-fornia'daki Far Niente 
Şaraphanesinde inşa edilen 175 kWp'lik bir sistemdi. 
Sistem, üzüm yetiştirmek için daha iyi kullanılan 
arazileri işgal etmekten kaçınmak için bir su 
rezervuarının üzerinde yüzüyordu.
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ŞEKİL E.2 En yaygın şamandıra türleri: saf şamandıra, Endonezya (üst) ve metal yapılara sahip dubalar, Hindistan (alt)

Source: © NB Institute for Rural Technology.

Source: © Ciel & Terre International.

Ortadan büyüğe yüzen tesisler (1 MWp'den daha büyük) 
2013 yılında ortaya çıkmaya başladı. Japonya, Kore ve 
ABD'de yoğunlaşan ilk dağıtım dalgasının ardından FPV 
pazarı Avustralya'ya (şimdi en büyük oyuncu), 
Avustralya'ya yayıldı , Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, 
Endonezya, İsrail, İtalya, Malezya, Maldivler,

Hollanda, Norveç, Panama, Portekiz, Singapur, İspanya, 
İsveç, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Tunus, Türkiye, İngiltere 
ve Vietnam. Afganistan, Azerbaycan, Kolombiya, Gana, 
Kırgız Cumhuriyeti, Myanmar ve Pakistan'da projeler ve 
diğer projeler de geliştiriliyor.
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Son zamanlarda, onlarca hatta hatta megawatt kapasiteli 
tesisler Çin'de kuruldu; Hindistan ve Güneydoğu Asya'da 
daha fazlası planlanmaktadır. 10 MWp'den daha büyük ilk 
santral 2016'da kuruldu ve 2018'de dünya 100 MWp'den 
daha büyük olan ve en büyüğü 150 MWp olan birkaç 
santralin ilkini gördü. Çin'deki sular altındaki maden 
sahaları en büyük tesislerin çoğunu desteklemektedir (kutu 
E.1). Bu yeni pazarların ortaya çıkmasıyla birlikte kümülatif 
kurulu FPV kapasitesi

ve yıllık yeni eklemeler katlanarak artmaktadır (Şekil E.3).

Aralık 2018 itibariyle, yüzer güneş enerjisinin kümülatif 
kurulu kapasitesi yaklaşık 1.3 gigawatt-tepe (GWp) idi, 
zemine monte PV'nin 2000 yılında ulaştığı kilometre 
taşıydı. Karadaki PV'nin evrimi herhangi bir gösterge ise, 
yüzen güneş en az hızlı bir şekilde ilerleyebilir, 
maliyetlerdeki tüm düşüşlerden faydalanabilir

ŞEKİL E.3 Global kurulu yüzer PV kapasitesi ve yıllık ilaveler

Kaynak: Yazarların medya bültenlerine ve sektör bilgilerine dayanan derlemeleri.

Çin'de düzinelerce taşkın kömür madeni var. Çin’in “Top 
Runner” programı tarafından teşvik edilen güneş enerjisi 
geliştiricileri, bu çevresel ve sosyal zorlukları bir fırsata 
dönüştürüyor. Anhui Eyaleti, şimdiye kadar tesis başına 
20 megawatt (MW) ile 150 MW arasında değişen, 
dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi tesislerine ev 
sahipliği yapıyor.

Birkaç yıl önce kömür madencileri olarak yeraltında 
çalışan yerel halk şimdi yeniden eğitiliyor 

Çin’in çökmüş kömür madenleri güneş fırsatına dönüştü
KUTU E.1

güneş paneli montajcıları ve bakım personeli olarak. Daha 
iyi ücretler kazanıyorlar ve artık akciğer hastalığına neden 
olduğu bilinen zararlı maden koşullarına maruz 
kalmıyorlar.

Madencilik bölgelerinde güneş enerjisi üretmek, kömüre 
dayalı enerji üretimini ölçeklendirmek, Çin'in çeşitli 
bölgelerinde yerel hava kirliliğini iyileştirmenin bir yoludur.

Kaynak: Yazarların Mason (2018) ve BBC (2018) 'e dayalı derlemesi.
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ŞEKİL E.4 Malezya (üstte) ve Japonya'da (altta) yüzer güneş enerjisi tesisatları

Source: © Ciel & Terre International.

Source: © Ciel & Terre International.

kara temelli PV yayılımı ile elde edilir. Şimdiye kadar 
yapılan kurulumların çoğu endüstriyel havzalara, içme 
suyu rezervuarlarına veya sulama havuzlarına 
dayanmaktadır (Şekil E.4), ancak mevcut hidroelektrik 
rezervuarlarıyla yapılan ilk kombinasyonlar, bu da mevcut 
tesislerin daha iyi kullanılmasını sağlar. iletim altyapısı ve 
güneş değişkenliğini yönetme fırsatı

kombine güç çıkışı, görünmeye başladı (kutu E.2). Bu 
kurulumlarda, genellikle su yönetimi (kademeli barajlar 
durumunda), tarım, biyolojik çeşitlilik, navigasyon ve 
geçim ile ilgili kısıtlamalara tabi olan rezervuardan aşağı 
akış akış rejimi üzerindeki olası etkilere özel dikkat 
gösterilmelidir. veya rekreasyonel kullanımlar.
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Hidroelektrik ve yüzer fotovoltaik (PV) teknolojilerini 
birleştiren şebekeye bağlı hibrit sistemlerin geliştirilmesi 
henüz erken aşamadadır. Portekiz'de sadece 220 kilowatt-
tepe (kWp) küçük bir sistem devreye alınmıştır (resme 
bakınız) (Trapani ve Santafé 2015). Ancak dünya çapında 
birçok proje ve çok daha büyük boyutlarda tartışılıyor veya 
geliştiriliyor.

En büyük hibrid hidro-PV sistemi, yere monte güneş 
PV'sini içerir. Çin'in Qinghai'deki Longyangxia hidro-bağlı 
PV enerji santrali (Qi 2014), büyüklüğü ile dikkat çekiyor ve 
hem yüzen hem de kara tabanlı gelecekteki hibrit sistemler 
için bir rol modeli olarak düşünülebilir.

Longyangxia hidroelektrik santrali 1989 yılında, onun 
biri 320 megawatt (MW) veya toplamda 1.280 MW'lık dört 
türbin ile yapılmıştır. Çin'in kuzeybatı elektrik santralinde 
ana yük zirve ve frekans düzenleme santrali olarak hizmet 
vermektedir. Güneş enerjisi santrali, Uzun-yangxia 
hidroelektrik santralinden 30 km (km) arası ilişkiler. İlk 
aşamaası 2013 yılında 320 megawatt-tepe (MWp) etiket 
altındadır. 2015 yılında ilave 530 MWp tamamlandı.

Hidroelektrik bağlantılı güneş PV sistemleri
KUTU E.2

PV enerji santrali doğrudan ayrılmış 330 kilovolt (kV) 
iletim hattı üzerinden Longyangxia hidroelektrik 
santraline bağlanır. Hibrid sistem, hidro ve PV 
bileşenlerinin enerji üretimi birbirini tamamlayacak 
şekilde çalıştırılır (Choi ve Lee 2013). PV tesisi eklendikten 
sonra, şebeke operatörü gün boyunca daha yüksek bir güç 
dis-patch ayar noktası vermeye başladı. Beklendiği gibi, 
tipik bir günde, hidroelektrik santrallerinden elde edilen 
çıktı, özellikle PV üretimi yüksek olduğunda, özellikle 11: 
00'dan 4: 00'a indirilir. Tasarruf edilen enerji daha sonra 
operatör tarafından sabahın erken saatlerinde ve gece geç 
saatlerde kullanılmak üzere talep edilir. Her ne kadar 
hidroelektrik enerjinin günlük üretim modeli değişmiş 
olsa da, günlük rezervuar su dengesi, diğer akış aşağı 
rezervuarların su gereksinimlerini karşılamak için 
öncekiyle aynı seviyede tutulabilir. Hibrid sistem 
tarafından üretilen tüm güç, herhangi bir azaltma 
olmaksızın şebeke tarafından tamamen emilir. Bu sistem, 
hidro türbinlerin talep ve PV çıkışı değiştikçe yeterli tepki 
verebileceğini göstermektedir.

Kaynak: Trapani ve Santafé'ye dayanan yazarların derlemesi (2015); Qi 
(2014); ve Choi ve Lee (2013).

İlk hidroelektrik bağlantılı FPV operasyonu, Montalegre, Portekiz

Source: © Pixbee/EDP S.A.
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Deniz tesisatları da ortaya çıkıyor. FPV teknolojilerinin 
kıyıya yakın yerlere yerleştirilmesi, kalabalık kıyı kentleri 
için büyük ilgi çekebilir. Gerçekten de, yere monte PV 
kurulumları için uygun arazinin sınırlı mevcudiyeti göz 
önüne alındığında, küçük ada devletleri için ölçekte temiz 
güneş enerjisi üretmenin tek geçerli yolu olabilir.

Hala yeni bir aşamada, kıyıya yakın güneş PV'si, iç su 
kütlelerine yayılmaya benzer şekilde benzerdir. Ancak açık 
deniz ortamı ek zorluklar doğurur:

• Su yüzeyi koşulları daha pürüzlüdür (daha büyük 
dalgalar ve daha yüksek rüzgarlar)

• Demirleme ve demirleme, büyük gelgit hareketleri ve 
akımları arasında daha da kritik hale gelir

• Tuzluluk bileşenlerin dayanıklılığını test eder

• Deniz canlılarının ekipman üzerinde birikmesi 
(“biyolojik kirlenme”) işlevselliği etkileyebilir.

Daha sert kıyıya yakın ortam, şamandıralar, ankrajlar, 
demirleme yerleri ve bileşenler için aşırı gereksinimler 
getirmektedir. Mevcut deniz ve açık deniz endüstrilerinin 
zengin deneyimlerinden yararlanarak alternatif tasarım ve 
teknolojik çözümler gerekebilir. Açık denize kıyasla, 
lagünler ve koylar gibi kıyı bölgeleri nispeten sakin ve bu 
nedenle FPV için daha uygundur, ancak tesisler hala 
dalgalara ve şiddetli rüzgarlara dayanabilmelidir. Öte 
yandan, bazı lagünler ve koylar çevreye duyarlı olabilir, bu 
da belirli alanlarda FPV yayılma olasılığını sınırlayabilir.

En büyük belirsizlikler uzun vadeli güvenilirlik ve 
maliyettir. Deniz seviyesindeki malzemeler ve bileşenler, 
mevcut çevresel koşullara dayanması gereken bu 
kurulumlar için kritik öneme sahiptir. Kıyıya yakın PV için 
işletme ve bakım maliyetlerinin de iç tesisatlardan daha 
yüksek olması beklenmektedir.

Maldivler'de, kıyıya yakın güneş PV'si bir turizm beldesine 
güç veriyor; Norveç'te büyük bir balık çiftliği (şekil E.5). 
Gelecekteki sistemler muhtemelen hidrojen üretimi veya 
güneş enerjisi ile suyun tuzdan arındırılması gibi enerji 
üretimine ek ihtiyaçları karşılayacaktır.

Politika ve yasal 
düzenlemeler
Şu anda, önemli FPV gelişimi olan ülkelerde bile, bu tür 
tesislerin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması 
konusunda açık ve özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Şu 
an için süreçlerin yere monte PV ile aynı olduğu 
varsayılmaktadır, ancak her ülkede yasal yoruma ihtiyaç 
vardır. Bazı ülkelerde, içme suyu rezervuarları veya 
hidroelektrik rezervuarları ulusal güvenlik alanları olarak 
kabul edilir ve bu da daha karmaşık ve potansiyel olarak 
daha uzun süreli izin verilmesini sağlar.

Bu raporda vurgulandığı gibi, FPV dağıtımının birçok 
durumda maliyet açısından rekabetçi olması ve bu nedenle 
finansal destek gerektirmemesi beklenmektedir. Bununla 
birlikte, ilk projeler endüstrinin bu teknoloji ile ilgili 
nispeten sınırlı deneyimiyle ilişkili engellerin üstesinden 
gelmek için bir çeşit destek gerektirebilir.

Şimdiye kadar, bazı ülkeler FPV için farklı yaklaşımlar 
benimsemiştir. Şu anda FPV kurulumlarını destekleyen 
tipik politikalar iki kategoride gruplandırılabilir:

Mali teşvikler:

• Yere monte PV için olandan daha yüksek tarife tarifeleri 
(Tayvan, Çin'de olduğu gibi)

• Yenilenebilir enerji sertifikaları için ekstra bonuslar 
(Kore Cumhuriyeti'nde olduğu gibi)

• Genellikle güneş PV'si için yüksek bir tarife (Japonya'da 
olduğu gibi)

• Devlet teşvik programı programının tazminat oranları 
kapsamında FPV üretimi için ekstra “toplayıcı” değeri 
(ABD Massachusetts eyaletinde olduğu gibi).

Destekleyici hükümet politikaları:

• İddialı yenilenebilir enerji hedefleri (Kore ve Tayvan, 
Çin'de olduğu gibi)

• Gösterici bitkilerin gerçekleştirilmesi (Hindistan'ın 
Kerala eyaletinde olduğu gibi)
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ŞEKİL E.5 Maldivler Baa Atolü'nde (solda) ve Norveç'in batı sahilinde, kıyıya yakın yüzer tesisler (sağda)

Source: © Swimsol. Source: © Ocean Sun.

• FPV için özel ihale süreçleri (Tayvan, Çin ve 
Hindistan'da olduğu gibi)

• Su kiralama sözleşmeleri ihaleleri gibi su kütlelerini 
yöneten kuruluşların açıklığı (Kore'de olduğu gibi).

Bununla birlikte, güneş PV piyasası geliştirmelerinin bir 
parçası olarak iyi işleyen bir FPV segmenti geliştirmeyi 
ümit eden çoğu ülke için aşağıdaki politika ve 
düzenlemelere ilişkin hususların ele alınması 
gerekmektedir:

• Ener-gy ve su otoriteleri arasında kurumlar arası işbirliği 
gerektiren, izin verme ve lisanslamanın benzersiz yönleri. 
Bu aynı zamanda FPV kurulumları için çevresel etki 
değerlendirmelerini de içerir.

• Su hakları ve bir su kütlesinin yüzeyine bir FPV tesisi 
kurmak ve işletmek ve rezervuarın içine veya yanına 
demirlemek için izinler ve izinler.

• FPV kurulumları için tarife ayarı (örneğin, karasal PV 
için olduğu gibi, küçük tesisler ve ihaleler için tarifeler 
veya büyük olanlar için açık artırmalar yoluyla 
yapılabilir).

• Mevcut iletim altyapısına erişim:

– Bu nasıl yönetilecek?
– Kim sorumlu olacak?
– Hangi izinler / anlaşmalar gerekli olacak?

• Hidro-bağlı tesisler için özel hususlar:

– Hidroelektrik santrali sahibinin / operatörünün FPV 
kurulumu eklemesine izin verilip verilmediği

– Hidroelektrik santrali sahibinin / operatörünün bir 
FPV santrali kurmak, işletmek ve işletmek için 
üçüncü bir tarafa imtiyaz sağlayıp sağlamadığı

– Hidroelektrik santral işletimi ve güneş veya 
hidroelektrik santralleri etkileyebilecek hava olayları 
ile ilgili risk ve yükümlülüklerin yönetimi

– Güneş enerjisi ve hidroelektrik santral üretim 
çıktılarının koordinasyon kuralları.

Pazar fırsatları
Dünyada 400.000 kilometrekareden fazla insan yapımı 
rezervuar vardır (Shiklomanov 1993), FPV'nin terawatt 
ölçeğinde sadece mevcut yüzey alanı açısından teorik bir 
potansiyele sahip olduğunu düşündürmektedir. Mevcut 
insan yapımı su yüzeylerine dayalı FPV’nin genel küresel 
potansiyelinin en muhafazakar tahmini, küresel olarak 2017 
kümülatif kurulu PV kapasitesine eşit olan 400 GWp'yi 
aşıyor. Tablo E.1, bu çok önemli tahminde bulunan insan 
yapımı tatlı su kütlelerinin bir özetini sunmaktadır. Önemli 
su kütleleri hakkındaki küresel ışınım verileri dikkate 
alındığında ve toplam yüzey alanının yüzde 1 ila yüzde 
10'unun FPV dağıtımı için kullanıldığı varsayıldığında, 
potansiyel tepe kapasitesinin bir tahmini
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TABLO E.1. Kıta tarafından tatlı su yapımı rezervuarlarda FPV'nin tepe kapasitesi ve enerji üretim potansiyeli

Toplam  Numara FPV potansiyeli (GWp) 
Olası yıllık enerji 

üretimi (GWh / yıl)
yüzey alanı suyun

available bedenler 
Yüzdesi

kullanılan toplam yüzey alanı 
Yüzdesi

kullanılan toplam yüzey alanı
kıta (km2) değerlendirilen 1% 5% 10% 1% 5% 10%

101,130 724 101 506 1,011 167,165 835,824 1,671,648

115,621 2,041 116 578 1,156 128,691 643,456 1,286,911

20,424 1,082 20 102 204 19,574 97,868 195,736

126,017 2,248 126 630 1,260 140,815 704,076 1,408,153

4,991 254 5 25 50 6,713 33,565 67,131

36,271 299 36 181 363 58,151 290,753 581,507

Afrika

Orta Doğu ve Asya 

Avrupa

Kuzey Amerika 

Avustralya ve 

Okyanusya Güney 

Amerika

Toplam 404,454 6,648 404 2,022 4,044 521,109 2,605,542 5,211,086

Kaynak: Global Solar Atlas © Dünya Bankası Grubu (2019) ve GRanD veritabanı, © Global Su Sistemi Projesi (2011) temelli SERIS hesaplamaları.
Not: GWh = gigawatt-saat; GWp = gigawatt-tepe; km2 = kilometre kare; PV = fotovoltaik.

mevcut PV modüllerinin verimlilik seviyeleri ve bunların 
kurulumu, işletimi ve bakımı için gerekli yüzey alanı 
kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra, potansiyel elektrik 
üretimini tahmin etmek için, kapasite tahmini, beklenen 
spesifik enerji verimi ile çarpıldı ve yerel ışınım, yüzde 80'lik 
bir performans oranının muhafazakar bir varsayımı ile 
birlikte kullanıldı. Bu tahminler, rezervuarın çok düşük bir 
kapsama oranı kullanmaktadır. Gerçekte, endüstriyel 
çalışmalar veya sulama rezervuarlarında uygulanan birçok 
mevcut proje, rezervuarların su yaşamı üzerinde beklenen 
bir etki olduğunu teyit ettikten sonra, rezervuarların çok 
daha önemli kısımlarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, 
bir rezervuardan diğerine durum önemli ölçüde farklılık 
gösterebilir.

Her kıtada, yüzlerce mega watt veya bazı durumlarda FPV 
kurulumlarının gigawatt'larını barındırabilecek bireysel 
barajlar vardır. Bu tür rezervuarların örnekleri tablo E.2'de 
verilmektedir. Hidroelektrik ve güneş enerjisi kapasitesi 
aynı tipte enerji üretimi sağlamazken (güneş enerjisi tipik 
olarak daha düşük bir kapasite faktörüne sahiptir ve 
değişken güç üretir), tablo hidroelektrik rezervuarı ile aynı 
tepe kapasitesine sahip bir PV tesisi için gereken yüzeyi 
karşılaştırır.

Yüzen güneş enerjisi maliyetleri ve proje 
yapılanması

Sermaye maliyetleri

Yüzen PV'nin sermaye maliyetleri, esas olarak şamandıra, 
demirleme ve daha esnek elektrik bileşenlerine duyulan 
ihtiyaç nedeniyle, hala biraz daha yüksektir veya zemine 
monte PV ile karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, daha iyi 
ölçek ekonomileri nedeniyle şamandıraların maliyetinin 
zaman içinde düşmesi beklenmektedir.

2018 yılında anahtar teslim FPV tesisatları için toplam 
sermaye harcamaları, projenin konumuna, su kütlesinin 
derinliğine, bu derinlikteki değişikliklere ve büyüklüğüne 
bağlı olarak Wp başına 0.8-1.2 $ arasındadır (şekil E.6). 
sistemi. Çin, henüz onlarca ila yüzlerce mega-watt-tepe 
kurulumları yapan tek ülke. Diğer bölgelerdeki daha küçük 
sistemlerin maliyetleri önemli ölçüde değişebilir.

Şekil E.6'da da görüldüğü gibi, Japonya nispeten yüksek 
sistem fiyatlarına sahip bir bölge olmaya devam ederken, Çin 
ve Hindistan küresel ortalamayla karşılaştırıldığında yere 
monte edilen ve çatıdaki güneş sistemlerinde de görülebilen 
çok daha düşük fiyatlar elde ediyor.
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TABLO E.2. Seçilen hidroelektrik barajların rezervuar büyüklüğü ve tahmini güç üretim kapasitesi ve 
FPV'nin barajların hidroelektrik kapasitesiyle eşleşme potansiyeli

Dam/reservoir ülke Rezervuar boyutu (km2) Hidroelektrik (GW)

İçin gerekli rezervuar yüzdesi
FPV, barajın hidroelektrik 
kapasitesine uygun (%)

Bakun Dam Malaysia 690 2.4 3

Lake Volta Ghana 8,500 1.0 <1

Guri Dam Venezuela 4,250 10.2 2

Sobradinho “Lake” Brazil 4,220 1.0 <1

Aswan Dam Egypt 5,000 2.0 <1

Attaturk Lake and Dam Turkey 820 2.4 3

Narmada Dam India 375 1.5 4

Kaynak: Yazarların derlemesi.
Not: GW = gigawatt; km2 = kilometre kare; PV = fotovoltaik

$/Wp

İngiltere — 0.2 MWp Sheeplands (2014)

Japonya — 2 MWp Shiroishi Saga (2015)

Portekiz — 0,2 MWp EDP Hidro (2016)

İngiltere - 6.3 MWp Kraliçe II.Elizabeth (2016)

Çin - 20 MWp Anhui Xinyi (2016)

Japonya - 2.4 MWp Noma Ike (2017)

Çin — 40 MWp Anhui Sungrow (2017)

Hindistan - 0.5 MWp Kerala (2017)

Japonya - 1.5 MWp Mita Kannabe (2017)

Japonya - 13.7 MWp Yamakura Barajı (2018)

Hindistan - 2 MWp Andhra Pradesh (2018)

Çin - 150 MWp Üç Boğaz (2018)

Hindistan - 5 MWp Batı Bengal Açık Artırma En Düşük Fiyat 

(2018) Hindistan - 5 MWp Batı Bengal Açık Artırma Ortalama 

Fiyat (2018)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

1.14

1.14

0.83

0.99

0.92

0.97

2.93

2.84

1.13

2.93

1.48

1.22

2.31

3.12

0.8 1.2

ŞEKİL E.6 2014-2018 yıllarında FPV'nin yatırım maliyetleri (gerçekleşen ve açık artırma sonuçları)

Kaynak: Yazarların medya bültenlerine ve sektör bilgilerine dayanan derlemeleri.
Not: OECD tarafından yayınlanan 2017 $ yıllık döviz kurlarını kullanmak. PV = fotovoltaik; $ / Wp = watt-tepe başına ABD doları.

Duyarlılık analizi de dahil olmak üzere 
artan elektrik maliyetleri

Vergi öncesi hesaplanarak, 50 MW'lık genel bir FPV 
sistemi için yükseltilmiş elektrik maliyeti (LCOE), yere 
monte edilen sistemden önemli ölçüde farklı değildir. 
Yüzen sistemin başlangıçtaki yüksek sermaye giderleri, 
beklenen yüksek enerji verimliliği ile dengelenir.

muhafazakar ve iyimser bir senaryo. Bu sonuç, tablo E.3'te 
gösterildiği gibi bir dizi indirim oranında geçerlidir. Her 
iki proje de aynı teorik finansal varsayımlara ve ışınlamaya 
sahiptir. Bununla birlikte, ana farklılaştırıcı faktörler 
sistem fiyatıdır (değişken bir sistem yüzde 18 daha pahalı 
olarak kabul edilir) ve performans oranıdır (yüzen 
sistemler için yüzde 5-10 daha yüksek).
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LCOE hesaplaması yalnızca başabaş bir analizi temsil eder; 
yani, tarife LCOE'de belirlenmiş olsaydı, projenin net 
bugünkü değeri sıfır olacaktır.1 Hisse senedi yatırımcıları 
muhtemelen projeyi yapmak için görevliden daha yüksek 
bir tarife talep edeceklerdir borç finansmanı erişilebilir 
olduğu varsayılarak, ekonomik olarak uygulanabilir.

Bir FPV projesinin performans oranının yere dayalı bir 
projeye kıyasla yüzde 10 daha yüksek olduğu varsayılırsa 
(yüzde 5 yerine), bir duyarlılık analizi LCOE'nin zemin 
için olandan sadece yüzde 3-4 daha yüksek olduğunu 
gösterir. monte edilmiş sistem.

Proje yapılandırması

FPV projelerinin tipik olarak nasıl finanse edildiğini anlamak 
için, bunları iki ana kategoriye ayırmak yararlıdır: kurulu 
gücü 5 MWp veya daha düşük olanlar ve kurulu gücü 5 
MWp'den daha yüksek olanlar. Tablo E.4 bu kategoriler için 
kara temelli PV dağıtımı için finansal yapılara benzer tipik 
finansal yapıları özetlemektedir. Teknolojiye güvenmek için, 
genellikle üniversiteler veya kamu araştırma kurumları 
tarafından yürütülen Ar-Ge ve pilot projeleri (<1 MWp) 
finanse etmek için kamu hibeleri verilir.

Küçük boyutları göz önüne alındığında (Çin hariç), çoğu 
FPV projesi yerel para birimlerinde finanse edilir ve esas 
olarak yerel veya bölgesel bankalar tarafından finanse edilir. 
Japonya, Tayvan, Çin ve diğer bazı ekonomiler yerel ticari 
bankaların FPV için elverişli uzun vadeli besleme 
tarifelerinden yararlanmak isteyen artan katılımını 
gördüler. Büyük uluslararası ticaret bankalarının ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki çok taraflı kalkınma finans 
kurumlarının katılımının, daha büyük projeler Çin 
dışındaki bölgelerde daha yaygın hale geldikçe büyümesi 
beklenmektedir.

Zorluklar
FPV'nin ticari uygulanabilirliğini göstermek için yeterince 
büyük ölçekli proje uygulanmış olsa da, 
konuşlandırılmasında hala zorluklar var - aralarında sağlam 
bir sicili bulunmaması; maliyetleri çevreleyen belirsizlik; 
çevresel etkiyi tahmin etme belirsizliği; ve su içinde ve içinde 
tasarım, yapım ve işletimin karmaşıklığı (özellikle elektrik 
güvenliği, demirleme ve demirleme sorunları ile işletme ve 
bakım). Kıyıya yakın ortamlar da dahil olmak üzere su 
ortamlarında faaliyet gösteren diğer teknolojilerin deneyimi, 
bu alanların bazılarında iyi dersler sunmaktadır.

1. İskonto edilmiş geri ödeme süresi 20 yıldır ve özsermaye iç getiri oranı 
iskonto oranında belirlenir.

TABLO E.3. FPV LCOE'sinin yere monteli PV'ye karşı (vergi öncesi) hesaplamalarının sonuçları

LCOE 
($cents/kWh)

Yere monte PV 50 MWp muhafazakâr 
(+5% PR)

İyimser
(+10% PR)

Tropikal WACC 6% 6.25 6.77  6.47

8% 6.85 7.45       7.11  base case

10% 7.59 8.28  7.91

Kurak / çöl WACC 6% 4.52 4.90  4.68

8% 4.96 5.39  5.15

10% 5.51 6.01  5.74

Ilıman WACC 6% 6.95 7.53  7.19

8% 7.64 8.30  7.93

10% 8.49 9.26  8.85

Kaynak: SERIS hesaplamaları.
Notlar: kWh = kilovat saat; LCOE = artan elektrik maliyeti; MWp = megawatt-tepe; PV = fotovoltaik; WACC = ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Kalın 
LCOE değerleri, iklim türü başına “daha olası” durumlardır.

          Yüzer PV 50 MWp
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Teknik yönlere ek olarak, izin verme ve ticari yönlerle ilgili 
zorluklar şunları içerir: lisanslama / izin verme konusunda 
netlik eksikliği (özellikle su hakları ve çevresel etki 
değerlendirmesi ile ilgili); nitelikli tedarikçi ve yüklenici 
seçiminde zorluklar; hidroelektrik santralinin potansiyel 
hasarı için yükümlülükler içeren sigorta poliçelerinin 
tasarlanmasındaki zorluklar (bu santralle 
birleştirildiğinde); ve kritik bileşenlerin performansının 
veya güvenilirliğinin garantilerinin yeterliliği hakkındaki 
belirsizlikler. Çoğu ülkede, bu alanların bazılarında daha 
fazla açıklık sağlamak için politika ve düzenleyici 
çerçevenin ayarlanması gerekmektedir.

Sonuçlar ve sonraki adımlar
FPV dağıtımının teknolojiler olgunlaştıkça hızlanacağı, 
yenilenebilir enerjinin küresel genişlemesinde yeni bir 
sınır oluşturduğu ve çok çeşitli ülkelere ve pazarlara 
fırsatlar getirdiği düşünülmektedir. Çok muhafazakâr 
varsayımlar altında 400 GW'lık küresel bir potansiyele 
sahip olan FPV, mevcut güneş enerjisi PV kapasitesini iki 
katına çıkarabilir, ancak zemine monte edilen kurulumlar 
için gereken arazi edinimi olmadan. Bazı büyük 
hidroelektrik santrallerinde, rezervuarın sadece% 1-4'ünü 
FPV ile kaplayan kurulu kapasiteyi iki katına çıkarabilir, 
bu da su kaynaklarının gün boyunca güneş enerjisi çıkışını 
kullanarak daha stratejik bir şekilde yönetilmesini sağlar. 
Ek olarak, güneş ve hidroelektrik dağıtımını birleştirerek 
güneşin değişkenliğini düzeltmek için kullanılabilir

mevcut aktarım varlıklarından daha iyi yararlanırken, bu 
özellikle şebekelerin zayıf olduğu ülkelerde faydalı olabilir.

Daha yüksek enerji verimi, düşük buharlaşma ve gelişmiş 
su kalitesi gibi diğer kanıtlanmış faydalarla 
birleştirildiğinde FPV'nin birçok ülke için cazip bir seçenek 
olması muhtemeldir. Pazar hala yeni olmasına rağmen, 
rekabetçi bir ten-der yapılandırmak ve finanse edilmiş ve 
yapılandırılmış bir ticari proje elde etmek için yeterli sayıda 
deneyimli tedarikçi var ve ek maliyetler düşük gibi 
görünüyor ve hızla düşüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl için öncelik, FPV'nin halihazırda 
ekonomik olduğu yerlerde stratejik dağıtımlar yürütmek 
ve olası çevresel veya sosyal etkiler söz konusu olduğunda 
“ihtiyati ilkeyi” uygulamak olmalıdır. Bu, su yüzeyinin 
kapsanan kısmı üzerindeki başlangıç sınırlarını ve bitki ve 
hayvan yaşamının daha abunt olabileceği kıyıya yakın kıyı 
bölgesinde kurulumdan kaçınma çabalarını içerebilir. 
Buna ek olarak, kurucu teknolojilerin geliştirilmesi ve 
olumlu ve olumsuz etkiler hakkındaki bilgiler, erken 
kurulumların özenle izlenmesi durumunda bazı kamu 
harcamalarını gerektirecek şekilde büyük ölçüde 
artırılacaktır. Yerleşim sistemlerine göre FPV'nin olası ek 
sermaye maliyetlerine eklenen izleme ihtiyacı ve ilk 
kurulum aşaması göz önüne alındığında FPV'nin risk 
profili, gelişmekte olan ülkelerde erken kurulumları 
imtiyazlı iklim için güçlü bir aday haline getiriyor 
finansman.

TABLO E.4. FPV sisteminin finansman yapısı ile büyüklüğü

Sistem boyutu (MWp) İş modeli sahipliği Finansman yapısı

     ≤ 5 Kendini Üreten Ticari
ve endüstriyel

şirketler

Saf özkaynak ve / veya kurumsal finansman (veya “bilanço 
üzerinden” finansman). Mal sahibi tipik olarak tesislerinde 
havuzlar, göller veya rezervuarlar bulunan ve kendi kullanımı 
için bir FPV sistemi kurmak isteyen enerji yoğun bir ticari veya 
endüstriyel şirket olacaktır.

  > 5 Güç Bağımsız güç Borç ve hakkaniyet karışımı (tipik olarak 80:20); bilançoda
ızgara üreticiler ve 

kamu hizmetleri
veya geri ödemesiz proje finansmanı. Bununla birlikte, 
ikincisi hala nadirdir, çünkü bu tür proje finans yapıları
sadece belirli büyüklükteki projeler için geçerlidir (genellikle 10 
MWp'den daha büyük). Gelecekteki büyük projelerin büyük 
olasılıkla kamuya yönelik yere monte PV projeleri için 
kullanılanlara benzer finansman yapıları olacaktır.

Kaynak: Yazarların derlemesi.
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Pazar gelişimini desteklemek için, FPV teknoloji 
nolojilerini küresel olarak daha iyi anlamak ve erken 
projelerden çıkarılan dersleri daha geniş bir alana yaymak 
için kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlar arasında aktif 
bir diyalog gereklidir. Bu pazar raporu ve uygulayıcılar için 
yaklaşan bir el kitabı aracılığıyla Dünya Bankası Grubu ve 
SERIS bu hedefe katkıda bulunmayı umuyor ve maliyetleri 
düşürerek FPV pazarını genişletmek için devlet kurumları, 
geliştiriciler ve araştırma topluluğu ile birlikte çalışmayı 
umuyoruz. , şebeke entegrasyonunu desteklemek, yardımcı 
faydaları en üst düzeye çıkarmak ve olumsuz çevresel veya 
sosyal etkileri en aza indirmek.
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Dünyaya ulaşan güneş enerjisi miktarı çok büyüktür. 
Öğleyin, metrekare başına 1.000 watt'tan fazla olabilir (W / 
m2). Bir yıl boyunca alınan toplam güneş enerjisi yaklaşık 
3.400.000 exajoule'dur (EJ). Bu, dünyanın yıllık birincil 
enerji tüketiminin yaklaşık 450 EJ'nin yaklaşık 7.500 katıdır 
(WEC 2013). Güneş enerjisi ve güneş fotovoltaikleri (PV) ile 
güneş enerjisini hasat etmenin iki ana yolu vardır. PV 
üretiminde, ışığı doğrudan elektriğe dönüştürmek için 
güneş pili adı verilen bir cihaz kullanılır. Bir dizi güneş 
modülü (birlikte gruplandırılmış ve paketlenmiş güneş 
pilleri) tarafından üretilen doğru akım (DC) daha sonra bir 
dönüştürücüye gider ve burada alternatif akıma 
dönüştürülür

(AC) güç şebekesine beslenmelidir. Şebekeye bağlı bir PV 
enerji santralinin tipik konfigürasyonu şekil 1.1'de 
gösterilmektedir.

PV endüstrisi hızla gelişiyor. Teknolojik ilerleme ve artan 
üretim ölçeği sayesinde, güneş pillerinin ve modüllerinin 
maliyeti son yıllarda önemli ölçüde düştü. Solar PV 
modülleri 2017'de 2009'da olduğundan% 80'den daha 
ucuzdu ve 2010-2017'de solar PV'den gelen elektrik maliyeti 
neredeyse dörtte üç oranında düştü ve azalmaya devam 
ediyor (IRENA 2018). Fiyatların düşmesi nedeniyle PV'nin 
kümülatif kurulu kapasitesi önemli ölçüde arttı

NEDEN YÜZER GÜNEŞ?1
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Güneş ışığı
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ŞEKİL 1.1 Bir fotovoltaik enerji santralinin genel konfigürasyonu

Kaynak: IFC 2015'ten uyarlanmıştır.
Not: AC = alternatif akım; DC = doğru akım; LV = düşük voltaj; MV = orta gerilim.
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1

ŞEKİL 1.2 Yüzen fotovoltaik sistem örnekleri: Guqiao, Çin (solda) için 150MWp ve Kunde şaraphanesinde 10 kWp 
sistemi, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri (sağda)

Kaynak: © Sungrow.
Not: kWp = kilovat-tepe; MWp = megawatt-tepe noktası.

Source: © World Bank.

Geçtiğimiz yıllarda ve 2018'in sonunda yaklaşık 500 GWp 
(IEA 2018) idi. 2018'de rekor yeni fotovoltaik kapasite 
eklendi ve 100 GWp bariyerini ilk kez kırdı (BNEF 2019). 
Tesislerin büyük çoğunluğu ya yere monte edilir (genellikle 
onlarca ila yüzlerce megawatt, MW'lık büyük güneş 
çiftliklerinde) ya da ticari / endüstriyel binaların çatılarında 
(tesisler de genellikle megawatt ölçeğinde) veya özel konutlar 
( kilovat ölçekli kurulumlarla).

Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Singapur gibi ülkelerde 
yüksek maliyet veya sınırlı arazi bulunabilirliği nedeniyle, PV 
endüstrisi PV uygulamaları için su kütleleri kullanmayı 
araştırmaya başlamıştır. Bu, büyük PV tesislerinin yük 
merkezleri yakınında konuşlandırılmasına ve böylece iletim 
altyapısının maliyetinin düşürülmesine ek bir fayda sağlar.

Yüzen PV (FPV) terimi, göller, rezervuarlar, hidroelektrik 
barajlar, madencilik havuzları, endüstriyel ve sulama 
havuzları, su arıtma havuzları ve kıyı lagünleri gibi su 
kütleleri üzerine kurulu herhangi bir PV sistemine atıfta 
bulunmak için kullanılabilir. Şekil 1.2, FPV sistemlerinin iki 
örneğini göstermektedir. Çoğu durumda, PV paneller 
genellikle duba bazlı yüzen bir yapıya monte edilir. Yüzen 
platformlar sabit bir yere sabitlenir ve demirlenir. Bu 
raporda, FPV'yi “su üzerinde PV” olarak adlandırılabilecek 
ve yukarıdaki kazıklara PV panellerinin monte edilmesini 
içeren başka bir PV dağıtım formundan ayırıyoruz.

sığ su kütleleri. Bu rapor bu tür bir sistemi sadece kısaca 
tartışacaktır.

Yüzen güneş, zemine monte (veya kara tabanlı) PV ve çatı 
PV'sini tamamlayan PV dağıtımı ve uygulamasının üçüncü 
sütunu olma potansiyeline sahiptir. Dünyada 400.000 
kilometrekareden fazla insan yapımı rezervuar vardır 
(Shiklomanov 1993), FPV'nin terawatt ölçeğinde bir dağıtım 
potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir. Arazi 
tasarrufunun yanı sıra, faydalar daha fazla verimlilik ve 
maliyet tasarrufu da içerir. Bu ve diğer faydalar, ele alınması 
gereken bazı zorluklarla birlikte bu bölümde ele alınacaktır.

ilk FPV sistemi 2007 yılında Japonya'nın Aichi kentinde 
kuruldu. O zamandan beri, en büyükleri Çin, Japonya ve 
Kore'de ve ayrıca Tayvan, Çin, İngiltere, Hindistan, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Kamboçya'da bulunan birçok proje 
kuruldu. Avustralya, Belçika, Brezilya, Şili, Kolombiya, 
Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, İtalya, Malezya, 
Hollanda gibi ülkelerde de daha küçük sistemler (2 
megawatt'ın altında veya megawatt-zirvenin, MWp) 
kurulmuştur. topraklar, Panama, Filipinler, Portekiz, 
Singapur, İspanya, İsveç, Tayland ve Tunus. Bu daha küçük 
sistemlerin birçoğu araştırma ve tanıtım amaçlı kuruldu. 
Batık ve konsantre PV sistemleri gibi yeni düzenlemeler de
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ŞEKİL 1.3 Global kurulu değişken PV kapasitesi ve yıllık ilaveler

Kaynak: Yazarların medya bültenlerine ve sektör bilgilerine dayanan derlemeleri.

TABLO 1.1 FPV tesislerinin erken gelişiminde kilometre taşları

Dönüm Noktaları Installation

İlk FPV kurulumu Aichi Eyaleti, Japonya'da 20 kWp (2007)

İlk araştırma dışı FPV kurulumu 175 kWp Far Niente Winery, Amerika Birleşik Devletleri (2008)

İlk izleme FPV kurulumu 200 kWp Petra Şaraphanesi (döner sistem), İtalya (2010)

İlk MW ölçekli FPV kurulumu 1.180 kWp, Saitama Eyaleti, Japonya (2013)

Mikro inverterler kullanarak ilk FPV kurulumu Fukuoka Eyaleti, Japonya'da 300 kWp (2016)

Güneş ve hidroliği birleştiren ilk FPV 220 kWp, Alto Rabagão Barajı, Portekiz (2017)

Kaynak: Planair ve PITCO 2017.
Not: FPV = yüzen fotovoltaik; kWp = kilovat-tepe; MW = megawatt.

bazı yerler. FPV'nin ilk ticari kurulumu 2008 yılında 
Kaliforniya, California'daki Far Niente Winery'de kurulan 
175 kilowatt-tepe (kWp) sistemidir. Bu, üzüm yetiştirmek 
için daha iyi kullanılan arazileri işgal etmekten kaçınmak için 
bir sulama havuzu kullanır. Erken dönem FPV projeleri ve 
teknolojilerinin iyi değerlendirmeleri, Connor (2009), 
Trapani ve Santafé (2015); Patil, Wagh ve Shinde (2017); ve 
Sahu, Yadav ve Sudhakar (2016). 2013'ten başlayarak, 1 
MWp'den daha büyük FPV tesisatları, başta Japonya ve 
Kore'de, sonra Çin'de ortaya çıkmaya başladı. FPV'ye olan 
ilgi o zamandan beri hızla arttı: dünya çapında büyük FPV 
tesisleri (yani onlarca pik kapasiteye ve hatta yüzlerce mega-
watt) kuruluyor veya dünya çapında planlanıyor,

ve özellikle Çin ve Güneydoğu Asya'da (PV-Tech 2017a, 
2017b; Maisch 2017) ancak yüzen güneş için birçok teklif 
Hindistan'da da ilan edildi (Saurabh 2016, Kenning 2017, 
Kenning 2018, Sivakumar 2019). Örneğin Doğu Çin nüfusu 
oldukça yüksektir ve sınırlı miktarda araziye sahip olmakla 
birlikte bol miktarda su kütlesine sahiptir. Bu arada 
Güneydoğu Asya'da FPV, örneğin Mekong Riv-er boyunca 
bölgenin birçok mevcut hidroelektrik santralinin büyük ek 
kapasitesinin kilidini açabilir. Bu ve diğer yeni pazarlar 
ortaya çıktıkça, toplam kurulu FPV kapasitesi ve yeni ilaveler 
hızla artmaktadır (şekil 1.3). Tablo 1.1, FPV tesislerinin 
erken gelişim aşamalarındaki bazı ithalat karınca kilometre 
taşlarını özetlemektedir (Planair ve PITCO 2017).
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1.1. Yüzen güneşin faydaları
1.1.1. FPV'nin arazi kullanım avantajları

Arazinin PV kurulumları için az veya uygun olmadığı 
ülkeler için, zemine monte PV santralleri inşa etme maliyeti 
yüksek arazi fiyatları ve yüksek fırsat maliyetleri ile yukarı 
doğru yönlendirilmektedir. Bu, özellikle küçük ülkeler için 
veya dağlık bir arazinin PV'nin yayılması için uygun 
olmadığı veya arazi kullanımının fırsat maliyetinin yüksek 
olduğu durumlarda (örneğin, tarım veya kentsel kalkınma 
nedeniyle). Japonya veya Singapur gibi ülkelerde, büyük 
ölçekli yere monte PV kurulumları değerli gayrimenkulleri 
ele geçiriyor.

PV modüllerinin montajı için büyük açık arazilerin 
mevcut olduğu yerlerde bile, bunlar enerji talebinin yüksek 
olduğu nüfuslu alanlardan uzak olabilir. PV'yi uzak 
bölgelere dağıtmak için, yüksek volt-yaş iletim hatları 
kullanarak uzun mesafeler boyunca enerjinin gerçekten 
gerekli olduğu konut veya endüstriyel alanlara enerji 
iletimi gerekir. Bu hem maliyetli hem de verimsizdir, 
özellikle iletimde güneş enerjisinin belirli bir yüzdesi 
kaybedildiği için. Bu, rüzgar ve güneş kaynaklarının bol 
olduğu ve toprağın neredeyse ücretsiz olarak mevcut 
olduğu batı Çin'deki durumdur, ancak üretilen güneş 
enerjisi yakındaki bölgelerde kullanılamaz ve genellikle 
sadece kısmen inşa edilmiş uzun görev hatları gerektirir. 
Örneğin Gansu ve Sincan'da (Ulusal Enerji İdaresi 2017) 
yatırımcıların getirilerini ve güvenlerini etkileyen yüzde 
20–22'ye varan oranlar bildirilmiştir. Öte yandan, buradaki 
arazi daha yüksek bir fırsat maliyetine ve daha yüksek bir 
gerçek maliyete sahip olduğundan, PV'yi nüfuslu alanlarda 
veya yakınında dağıtmak maliyetlidir. Tayvan, Çin'de, 
zemine monte PV projeleri, tarımla rekabet ettikleri için 
hükümet tarafından kısıtlanıyor.

Bu gibi durumlarda, FPV'nin ortaya çıkışı uygun ve çok 
ihtiyaç duyulan bir çözüm sunar. Aksi halde ekonomik, 
ekolojik,

veya eğlence amaçlı. Birçok durumda, bunlar tipik olarak 
kiralanması veya satın alınması gereken araziden farklı 
olarak düşük maliyetle veya ücretsiz olarak kullanılabilir.

Güneş PV çiftliklerinin diğer kullanımlar (tarım gibi) için 
arazi ile rekabet etmesini engellemek ve atıl su kütlelerinin 
kullanılmasını teşvik etmek için, bazı ülkeler veya bölgeler 
PV'yi suya dağıtmak için finansal teşvikler sunmaktadır. 
Örneğin, Tayvan, Çin hükümeti, zemine monte PV üzerinde 
şamandıra kurulumlarını destekleyen bir tarife besleme 
rejimi uyguladı. Massachu-set'lerde (Amerika Birleşik 
Devletleri), FPV sistemleri için devlet teşviklerinin telafi 
oranları programı altında ekstra bir “toplayıcı” değeri 
bulunurken, Kore'de FPV sistemlerine daha yüksek bir 
yenilenebilir enerji sertifikası (REC) ağırlığı verilir yere 
monte edilenlerden daha. Bu tür teşvikler 4. bölümde daha 
ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

1.1.2.  Ulaşılması zor araziden yararlanma imkanı

Yere monte PV, örneğin dağlık bölgelerde 
konuşlandırılamayabilir, ancak burada bile yüzen sistemler 
insan yapımı göllere veya rezervuarlara kurulabilir.

Örneğin, İsviçre Alpleri'ndeki 1.800 metre yükseklikte bir 
hidroelektrik barajı üzerinde bir test tesisatı yapılacaktır 
(şekil 1.4). Yüksek irtifalarda barajların performansını 
artırma potansiyeli mükemmeldir. PV paneller, bu 
yüksekliklerde görülen genellikle açık gökyüzü, aşırı 
soğutma etkisi ve kar yansımasından yararlanabilir. 
Alplerde kara tabanlı bir test kurulumu, daha düşük bir 
rakımda olduğundan% 50 daha fazla güç üretiyor 
(Romande Energie, 2018).

Bununla birlikte, zorlu çalışma ortamındaki zemine monte 
edilmiş bir PV sistemine benzer şekilde, donmuş su yüzeyi, 
panların karla kaplanması ve sudaki olası büyük 
dalgalanmalar da dahil olmak üzere bu ortamın 
getirebileceği zorluklara dayanacak şekilde yüzen bir sistem 
tasarlanmalıdır. seviyeleri.
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ŞEKİL 1.4. Kış (üst) ve yaz (alt) İsviçre Alpleri'nde hidroelektrik barajı üzerinde gelecekteki bir pilot tesisin 
görselleştirilmesi

Source: © Romande Energie. 

Source: © Romande Energie. 
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1.2. Yüzmenin etkileri
su kütleleri üzerindeki tesisler

1.2.1. Su ürünleri yetiştiriciliği ve diğer 
uygulamaları

Yüzen güneş enerjisi tesisleri, özellikle su yüzeyinin 
kullanılmadan bırakıldığı rezervuarlarda, su kütlelerinin 
ekonomik değerini artırabilir. Diğer durumlarda, FPV, kar 
ve verimliliği artırmak için diğer üretken kullanımlarla 
birleştirilebilir.

Floating solar installations can improve the econom-ic value 
of water bodies, in particular in reservoirs where the water 
surface is left unused. In other cases, FPV can be combined 
with other productive uses, to increase profit and efficiency. 

Yüzen güneşin balık yetiştiriciliği ile birleştirilmesi Norveç 
ve Singapur'da kıyıya yakın koşullarda araştırılmaktadır 
(Şekil 1.6). Yüzen güneş tarafından sağlanan balık 
çiftliklerine sağlanan güç kaynağı, balıkların yalnızca gün 
boyunca ve kışın daha az yemek yemesi nedeniyle, balık 
besleyicilerine gerekli elektriği sağlamak için güneş enerjisi 
çıkışı ile son derece uyumlu dönemler olarak çeşitli 
avantajlar sunar.

Endüstri, gelecekte denizaşırı FPV'nin sadece balık 
yetiştiriciliği ile değil, aynı zamanda su tuzdan arındırma, 
petrol ve gaz arama, nakliye, veri merkezlerinin soğutulması 
ve hatta hidrojen üretimi gibi diğer deniz uygulamaları ile 
de entegre edilmesini beklemektedir.

1.2.2. Azaltılmış su buharlaşması

Buharlaşma, yüzde 40 gibi yüksek değerlere sahip dünya 
çapında önemli bir su kaynağı kaybını temsil etmektedir 
(Helfer, Lemckert ve Zhang 2012; San-tafé ve diğerleri 
2014). Su buharlaşmasının azaltılması, özellikle suyun az 
olduğu ülkelerde önemlidir. Bir su kütlesinin yüzeyinin 
parçalarını FPV panellerle örtmek, yeşil elektrik üretmesine 
rağmen içme suyu rezervuarlarından veya sulama 
havuzlarından buharlaşmayı azaltmanın etkili bir yoludur 
(şekil 1.7).

Yüzen paneller tarafından sağlanan gölge sadece suya ulaşan 
güneş radyasyonu miktarını azaltmakla kalmaz, aynı 
zamanda rüzgarın su yüzeyine, buharlaşma sürecinin bir 
parçası olan etkilerini de sınırlar. Bununla birlikte, özellikle 
buharlaşma azaltma derecesini ölçmek zordur, çünkü FPV 
bitkileri tipik olarak tüm su yüzeyinin sadece bir kısmını 
kaplar. Su seviyesi değişimleri, yağış, giriş ve çıkış da dahil 
olmak üzere uzun vadeli rezervuar çalışma verilerini 
kullanan titiz çalışmalara ihtiyaç vardır.

1.2.3.Su kalitesi ve diğer potansiyel 
çevresel etkiler

Yüzen güneş, çevresel olarak iyi huylu olarak kabul edilir. 
PV panellerini desteklemek için kullanılan çoğu şamandıra

ŞEKİL 1.5. “Su üstü PV” kurulumu ŞEKİL 1.6. Singapur'da balık yetiştiriciliği için yüzen güneş

Source: © Jinko Power. Source: © Ocean Sun.
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içme suyu uygulamalarında (ör. borular) kullanılan ve 
suyu bozmayan veya kirletmeyen yüksek yoğunluklu 
polietilen (HDPE) adı verilen plastik bir malzeme. 
Bununla birlikte, üreticilerin iddiaları her zaman, özellikle 
de bir içme suyu deposu bulunduğunda test edilmelidir. 
Şamandıralar için uluslararası, standartlaştırılmış test 
prosedürleri yoktur, ancak bazı ülkeler (örneğin Çin) 
kendi sertifikalandırma programlarını geliştirmektedir. 
Birçok üretici, ürün tasarımı aşamasında ilgili testler yapar 
ve ilgili test sonuçlarını sağlayabilir. İlgili en iyi 
uygulamalar, Sun'ın Su ile Buluştuğu Yer serisinin1 bir 
sonraki yayınında, bu yayından kısa bir süre sonra takip 
edilecektir.

Buna ek olarak, FPV alg büyümesini önler ve bazı 
durumlarda su kalitesini artırabilir. Alg büyümesi birçok 
rezervuarda önemlidir ve su arıtma maliyetini artırabilir. 
Kontrolsüz büyümenin bir gölün ekolojik dengesi 
üzerinde ciddi sonuçları olabilir. Örneğin, 2007, Çin Taihu 
Gölü'nde, önemli alg büyümesi su kalitesini düşürdü ve su 
yaşamının ölümüne yol açtı (Qin ve diğerleri 2010). Şehir 
sakinleri de o gölden çekilen içme suyunun kötü 
kokusundan etkilendi. Alg büyümesi su sıcaklığı ve ışık 
yoğunluğu gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bir 
rezervuarın yüzeyinin bir kısmını PV panellerle 
kaplayarak, daha az olacağı için büyümesinin 
durdurulabileceğini varsaymak mantıklıdır.

fotosentez için ışık ve su yüzeyine daha az ısı nüfuz eder.

Bununla birlikte, güneş ışığını bloke etmenin olumsuz 
çevresel etkileri olabilir. FPV tesisleri ile su ortamı 
arasındaki olası etkileşimleri anlamak için yerel çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Çıkarımlar ayrıca su kütlesinin kullanımına 
göre de değişecektir. Örneğin doğal göller, suyu soğutmak 
için kullanılan endüstriyel havuzlardan daha yüksek bir 
biyoaktivite oranına sahiptir. Olumsuz bir etkinin 
beklendiği durumlarda, yüzer paneller ile kaplanacak 
maksimum yüzey sınırlandırılmalıdır.

1.3.  Teknolojik avantajlar
yüzen güneş

Arazi kaynaklarından tasarruf etmenin ve su yüzeylerini 
potansiyel olarak daha iyi kullanmanın yanı sıra FPV'nin 
bazı çekici teknik faydaları vardır. Bunlar esas olarak tasarım 
ve devreye alma ve güç sistemi performansı / verimi ile 
ilgilidir. Bazı avantajların belirli bir dereceye kadar 
kanıtlanmış olmasına rağmen, diğerlerinin kavramsal olarak 
kaldığını unutmayın.
1.3.1. Artan enerji verimi

PV'yi suya dağıtmanın önemli avantajlarından biri, 
muhtemelen çalışma ortamından elde edilen performans 
avantajıdır. Bunun dört temel unsuru vardır:

• Suyun evaporatif soğutma etkisi PV modüllerinin
çalışma sıcaklıklarını düşürme eğilimindedir. Singa-
gözenekte test edilmiş bir FPV çalışması, su üzerindeki
ortam hava sıcaklığının bitişik kara ortamından yaklaşık
1 ° C ila 3 ° C daha düşük olduğunu gösterir (Liu ve
diğerleri 2018). Bu, PV modülleri için daha düşük bir
çalışma sıcaklığı sağlar. PV modüllerinin soğutulması,
daha yüksek sıcaklık gradyanı ve dolayısıyla daha hızlı
ısı transferi sayesinde daha etkilidir. Sonuç olarak, yüzer
yapıların altındaki hava havalandırmasına bağlı olarak
modül sıcaklıklarının 5 ° C ila 10 ° C daha düşük olduğu
gözlenmiştir. Modülün suyla iyi termal temas halinde
olduğu durumlarda, soğutma etkisi daha da büyük
olabilir. Yüksek modül sıcaklıkları PV sistemi için
önemli bir kayıp faktörü olduğundan

ŞEKIL 1.7. Su buharlaşmasını azaltmak için tüm 
rezervuar yüzeyinin kaplanması için FPV sistemi

Source: © ISIGENERE.

1.Dünya Bankası Grubu, ESMAP ve SERIS. 2019. “Güneşin Su ile Buluştuğu 
Yer: Uygulayıcılar için Yüzen Güneş El Kitabı.” Gelecek. Washington DC: 
Dünya Bankası.
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Birçok iklimde, sıcaklıktaki bir azalma, verilen bir PV 
kapasitesinin enerji verimini önemli ölçüde artırabilir.

• Açık su üzerindeki rüzgar hızları karadan daha yüksek 
olma eğilimindedir, böylece modülün soğutulmasını 
kolaylaştırır.

• Su kütlelerindeki bitkiler nadiren yakınındaki nesneler 
veya binalar tarafından gölgelenir. FPV dizilerinin eğim 
açıları rüzgar yüklerini azaltmak için genellikle düşük 
tutulduğundan, sıralar arası gölgeleme de azalır.

• Su kütleleri, güneş çiftliklerinin sıklıkla inşa edildiği 
kurak çöl bölgelerinden daha az tozlu olma 
eğilimindedir, böylece paneller üzerindeki toz 
toplamanın etkilerini ve komplikasyonlarını en aza 
indirir.

Bazı erken FPV projeleri, yere monte PV sistemlerine göre 
yüzde 10'dan daha fazla enerji verimi bildirdi (Trapani ve 
Santafé 2015; Choi ve Lee 2013). Bu avantajın sıcak 
iklimlerde en yüksek düzeyde olmasını beklemek 
mantıklıdır. Soğutma etkisi hakkında daha fazla detay 
bölüm 2 ve 5'te açıklanacaktır.

1.3.2.  Mevcut elektrik ile sinerji 
altyapı

Birçok iç tatlı su kütlesinin, özellikle hidroelektrik 
santrallerinin rezervuarlarının yakınında şebeke 
bağlantıları vardır. Sonuç olarak, FPV'yi şebekeye 
bağlamak için gereken orta gerilim hatlarının uzunluğu 
muhtemelen kısa olacaktır. Bu, elektrikli alt yapı yatırımını 
azaltabilir. Büyük sulama rezervuarları, su arıtma tesisleri, 
endüstriyel kullanım için soğutma havuzları veya diğer 
enerji yoğun altyapı durumunda, kurulu FPV tesisleri 
tarafından üretilen elektriğin yerinde kendi kendine 
tüketilmesi maliyetleri ve enerji kayıplarını daha da 
azaltacaktır. .

Elektrik altyapısının varlığı yere ve projeye özgüdür. 
Duruma bağlı olarak, FPV proje geliştiricilerinin elektrik 
sistemlerinin ölçümü ve entegrasyonu için uygun 
düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, öz tüketim 
veya net ölçüm için ilgili düzenleyici hükümleri kontrol 
etmeleri gerekir.

1.3.3. İle tamamlayıcı çalışma 
hidroelektrik

Hidroelektrik santrallerinin ve FPV'nin kombine ve entegre 
çalışması için dünya çapında büyük bir potansiyel vardır. 
Genellikle daha az su akışına sahip kuru mevsimler, yüksek 
güneş enerjisi izolasyonu ve verve sa dönemleri ile ilişkilidir. 
Bu ikisinin bir melezi, güç üretimindeki mevsimsel 
değişimleri azaltacaktır. Ek olarak, güneş ışınımının doğal 
değişkenliği, hızlı tepki veren hidro türbinler ile büyük 
ölçüde telafi edilebilir. Bu, güç kalitesini iyileştirir ve güç 
kesintisini azaltır. Ayrıca, hibrit bir sistem gündüzleri daha 
fazla güneş enerjisi ve geceleri hidroelektrik gücü kaldırarak 
günlük döngüyü optimize edebilir.

Hibrit sistemlerde, bir rezervuar temel olarak değişken, 
sökülemez güneş enerjisi için dev bir depolama tesisi 
olarak kullanılır. Mevcut hidroelektrik santrallerinin yeni 
FPV projeleri ile güçlendirilmesi (i) sahadaki kalifiye 
personel ve (ii) hidroelektrik santralleri için geliştirilen 
denetim kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemlerinden 
faydalanacaktır. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı bölüm 
2'de verilecektir.

1.3.4. Daha kolay kurulum ve dağıtım

Karmaşık ankraj ve demirlemenin gerekli olmadığı 
durumlarda (ayrıca bkz. Bölüm 1.4), FPV'yi kurma işlemi 
çoğu durumda yere monte PV'den daha basittir. Pazardaki 
tipik yüzen platformlar modüler olduğundan, modül başına 
küçük bireysel şamandıralardan ve birbirine bağlanan 
birimlerden oluştuğu için, siteyi önceden parlamak için 
hiçbir sivil çalışmaya gerek yoktur. İnşaat sırasında ağır 
ekipman gerektirmezler. Platformlar karada toplanır ve sıra 
sayısı arttıkça suya itilir (şekil 1.8 üstte). Daha sonra 
rezervuar üzerinde tam bir yere çekilirler (şekil 1.8 alt). 
Özetle, yerleştirme süreleri yere monte PV'ye göre daha 
kısadır ve maliyetleri daha düşüktür. Örneğin, Chi-na'dan 
büyük bir FPV geliştiricisi, son zamanlarda, bir tedarik 
zincirinin mevcut olması koşuluyla, 1 MWp sisteminin bir 
günde 50 kişi tarafından kurulabileceğini bildirdi. Kurulum 
ve dağıtım, Sun'ın Su ile Buluştuğu Yer serisinin bir sonraki 
yayınında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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1.4. Zorluklar 
Şu anda FPV, daha geniş bir şekilde benimsenmesini 
kolaylaştırmak için daha fazla araştırma ve öğrenmeyi 
gerektiren zorluklar ile birlikte geliyor.

1.4.1. Sermaye giderleri

FPV'nin sermaye maliyetleri halen hâlâ biraz daha 

yüksektir veya en iyisi ile karşılaştırılabilir düzeydedir. 

şamandıralar, demirleme ve ankraj masrafları ve elektrikli 
bileşenler için daha sıkı gereklilikler nedeniyle yere monte 
PV. Şamandıraların maliyetinin zaman içinde düşmesi 
beklenmektedir, ancak bugün ölçek ekonomileri nispeten 
küçük kurulu bir kapasite ile sınırlı kalmaktadır.

Gereksiz kaldırma kuvvetini azaltarak ve bazı bakım 
işlemlerini azaltarak kayan platform tasarımını optimize 
etme

ŞEKİL 1.8. FPV platformunun açılma rampası (üstte) ve tam yerine çekilmesi (altta)

Source: © Pixbee/EDP S.A.

Source: © Lightsource BP Floating Solar Array, London.
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nance yolları (örneğin, çift aralıklı yapıları kullanarak) bazı 
maliyetlerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.

1.4.2. Demirleme ve demirleme

Ankraj ve demirleme bir platformu sabitler ve PV 
panellerini güneşe doğru şekilde yönlendirir. Ankraj, rüzgar 
yüküne, dalgalara ve potansiyel akımlara dayanmalıdır. Bazı 
durumlarda, sistemin su seviyelerinde büyük 
dalgalanmalara uyum sağlaması gerekir (örn. Kuru ve yağışlı 
mevsimlerde yapılan çalışmalarda). Bazı rezervuarlarda, su 
derinliği ve su kütlesinin yatağının arazisi, ankrajın montajı 
ve bakımı için zorluklar yaratabilir. Burada, projenin 
maliyetine ek olarak daha karmaşık çözümler gerekebilir.

1.4.3.Operasyon ve bakım 

İşletme ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi genellikle 
karada olduğundan daha zordur. Teknelerin, bakım 
yollarına sahip tesisler için bile PV dizilerine erişmesi 
gerekir. Ankraj ve demirleme kabloları, dalgıçlar 
gerektirebilecek bir faaliyet olarak düzenli olarak 
incelenmelidir. Parçaların değiştirilmesi de daha karmaşıktır 
ve çalışanların güvenliği yeterli şekilde korunmalıdır. Toz 
toplama daha az sorun olsa da

karada olduğundan ziyade, FPV adalarının Birleşik Kral 
Dom ve Singapur'daki kuşları (ve bunların dışkısını) çektiği 
görülmüştür. Tesisatları kuşlardan korumak mümkündür 
ancak İşletme ve Bakım masraflarını artıracaktır.

1.4.4. Elektrik güvenliği ve uzun vadeli güvenilirlik 
sistem bileşenlerinin

Elektrik sistemleri sürekli olarak neme ve muhtemelen 
tuzluluğa maruz kaldığında (açık deniz veya kıyı 
tesislerinde), bu durum özellikle uzun vadede çalışması için 
risk oluşturur. Ayrıca, yüzen yapılar sürekli hareket 
halindedir. Bozunma ve korozyon karada olduğundan daha 
hızlı gerçekleşir ve biyolojik kirlenme, kara sistemleri 
tarafından karşılanmayan ek bir sorundur. Sistemlerin uzun 
vadeli güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için sistem 
bileşenlerinin periyodik olarak yeniden zorlanması veya 
değiştirilmesi gerekebilir.

Sıcaklık dalgalanmaları, şamandıraların şişmesine ve 
büzülmesine neden olarak çatlaklara neden olabilir. Donma, 
sistem bileşenlerini, özellikle eklemleri baskılayabilir. Ancak, 
son birkaç yıldaki deneyim (Japonya ve Çin'de, diğerleri 
arasında), yüzen platformların buz ve karda iyi 
yaşayabileceğini düşündürmektedir (şekil 1.9).

ŞEKİL 1.9. Japonya'da (solda) ve Çin'de (sağda) donma koşullarında FPV dağıtımı

Source: © Sungrow. Source: © Sungrow.
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1.4.5. Şamandıra taşımacılığı

Çoğu şamandıralar hacimlidir ve çok düşük ağırlık / hacim 
oranına sahiptir, bu da bunların gönderilmesini zorlaştırır. 
Bunları uzak yerlere taşıma maliyeti oldukça yüksek olabilir. 
Birçok büyük FPV projesi için şamandıra üretimi, bu 
sorundan kaçınmak için yerel olarak yapılmıştır. Gelecekte, 
mobil üretim ekipmanı bir çözüm sunabilir. Başka, 
şamandıra tedarikçileri, taşıma maliyetini azaltmak için 
yerel plastik kalıp üreticileriyle işbirliği yapmaya çalışırlar. 
Bazı tedarikçiler de

ŞEKİL 1.10. Verimli taşıma için istiflenebilir şamandıralar

Source: © ISIGENERE. Source: © ISIGENERE.

Şekil 1.10'da gösterildiği gibi daha kolay taşınabilecek 
şekilde yüzer.

1.5.  İle karşılaştırıldığında
yere monte sistemler

Bu raporda belirtildiği gibi, FPV kurulumları, ek zorluklar 
ve maliyetler oluştursalar bile kara tabanlı sistemlere göre 
çeşitli avantajlar sunmaktadır. Tablo 1.2 her iki sistem 
tipine de kapsamlı bir bakış sunmaktadır.
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TABLO 1.2. Yüzer ve kara bazlı fotovoltaik sistemler: Bir karşılaştırma

Parametre Yüzer PV Kara esaslı PV

Toprak / su yüzeyi 
kullanımı

• Tarımsal, endüstriyel veya konut projelerine sahip arazi için 
rekabet etmez

• Yoğun nüfuslu alanların yakınındaki siteleri bulmak genellikle daha kolaydır

• Su kütlelerinin genellikle tek bir sahibi olduğundan,
izin verme süreci genellikle daha az karmaşıktır

• Beklenen düşük kiralama maliyeti
• Yetiştiricilik ile potansiyel entegrasyon
• Suyun buharlaşmasını azaltarak su kaynaklarından tasarruf edebilir

tayın

• Uygun / uygun fiyatlı arazi yük 
merkezlerinden uzakta olabilir, bu nedenle 
maliyetli iletim altyapısı gerektirir

• Arazi kullanımında değişiklik gerektirir, 
bu da zaman alıcı olabilir

• Şehir konutları, endüstriyel kalkınma ve 
tarım ile arazi yarışları

Bitki tasarımı • Düz yüzeyde modüler tasarım
• Rüzgar yükü dikkate alındığında sınırlı eğim,

yüksek enlem bölgelerinde daha düşük enerji verimi
• Ankraj kabloları periyodik muayene gerektirir ve

bakım

• Tasarımda arazi ve alan kısıtlamaları 
bulunmalıdır

• İzlemeyi uygulamak daha kolay
• Getiri tahmini daha iyi belirlenir

Verim/
enerji verimi

• Düşük modül sıcaklıkları (etki iklime 
bağlıdır)

• Neredeyse hiç gölgeleme yok
• Tozdan daha az kirlenme
• Toplam yüzde 5-10 daha yüksek ilk performans oranı

(iklime özgü)
• Uzun süreli bozulma (örn. Potansiyel kaynaklı)

bozulma) hala belirsizdir

• İzleme, çift yüzlü ve optimum eğim 
açısından yararlanabilir

• Sıcakta daha fazla sıcaklık kaybı
iklimler

Kurulum ve
yayılma

• Genel olarak kolay montaj, ancak konuma ve işgücü 
mevcudiyetine bağlı olarak oldukça değişken

• Şamandıraların sahaya taşınması zordur; yerel iyilik
üretim

• Uygun fırlatma alanına ihtiyaç var

• Verimlilik, konuma ve işgücü 
mevcudiyetine bağlı olarak değişir

• Ağır ekipman ve arazi ihtiyacı
hazırlık

• Toprak kalitesine bağlıdır

Güç sistemi
faydaları

• Mevcut elektrik altyapısı ile sinerji

• Hidroelektrik ile olası hibrit çalışma

• Şebeke arabağlantı maliyetleri 
genellikle proje geliştiricisi 
tarafından karşılanır ve oldukça 
yüksek olabilir

çevre • Su kalitesi üzerindeki uzun vadeli etkiler iyi 
belirlenmemiştir

• Alg büyümesini azaltma potansiyeli
• Su buharlaşmasını azaltma potansiyeli
• Sudaki ekosistemler üzerinde potansiyel etki

• İnşaat sırasında bazı olumsuz 
etkiler

• Potansiyel habitat kaybı veya parçalanması

Yatırım • Şamandıralar, ankraj, demirleme ve bitki tasarımı nedeniyle 
ortalama olarak biraz daha yüksek maliyetler

• Dağıtım ölçeği olarak şamandıraların maliyeti düşebilir
artışlar

• Daha düşük olgunluk seviyesi nedeniyle daha yüksek algılanan risk

• Devasa kurulu kapasite ve dolayısıyla 
köklü yatırım ve finansman sektörü

• Maliyetler düşmeye devam ediyor

Operasyon ve
bakım

• Parçalara erişmek ve değiştirmek daha zor
• Biyolojik kirlilik
• Hayvan ziyaretleri ve kuş pislikleri
• Sabitlemeyi korumak daha zor
• Temizlik için suya kolay erişim
• Daha düşük hırsızlık / vandalizm riski

• Kolay erişilebilir
• Bitki örtüsünün büyümesinden daha fazla etkilenir
• Temizleme rutinlerini dağıtmak daha kolay

continued
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Parametre Floating PV Land-based PV

dayanıklılık • Şamandıralarda normalde 5 ila 10 yıl garanti • 20 yıldan fazla dayanıklı temel sistem 
bileşenleri

Emniyet • Suya yakın, toprağa karşı daha düşük yalıtım direncine 
sahip olma eğilimindedir

• Sürekli hareket, ekipman için zorluk oluşturur
topraklama

• Personelin suya düşme riski

• Genel olarak güvenli

Yönetmelik ve
izinler

• Doğal göller için daha zor ve yapay havuzlar için daha 
kolay

• Özel düzenlemelerin olmaması

• Daha köklü izin süreci
• Daha net düzenlemeler

Deneyim / 
olgunluk seviyesi

• 2018 sonu itibariyle toplam kapasite:> 1.3 GWp
• Büyük ölçekli projelerde 4 yıllık deneyim

• 2018 sonu itibariyle toplam 
kapasite:> 500 GWp

• Binlerce proje inşa edildi
• 10-30 yıllık deneyim

TABLE 1.2. continued

Source: SERIS.
Note: GWp = gigawatt-peak.
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Yüzen PV (FPV) sisteminin elektriksel konfigürasyonu, PV 
dizileri ve genellikle invertörler su üzerinde yüzer hariç, kara 
tabanlı bir PV sistemininkine benzer. Şekil 2.1, merkezi bir 
invertör kullanan büyük ölçekli bir FPV enerji santralinin 
tipik konfigürasyonunu göstermektedir. PV modülleri 
tarafından üretilen elektrik, birleştirici kutular tarafından 
toplanır ve eviriciler tarafından AC gücüne dönüştürülür. 
Yüzer platform, ankraj ve demirleme sistemiyle birlikte, 
herhangi bir FPV kurulumunun önemli bir parçasıdır. Bu 
bölümde, FPV kurulumlarının bileşenleri ve teknolojileri 
hakkında genel bir bakış sunuyoruz.

Bölüm 2.1, demirleme ve bağlama dahil olmak üzere ana 
FPV platformlarını ve çözümlerini açıklamaktadır. Roman

FPV sistemlerinin yönleri bölüm 2.2.2'de ele alınmaktadır. 
Bölüm 2.3, dünya çapında büyük miktarda hidroelektrik 
kurulu kapasitesi göz önüne alındığında, bir hidroelektrik 
santrali olan büyük bir potansiyel pazar açan bir 
hibridizasyon olan bir hidroelektrik santral ile birlikte bir 
FPV sisteminin çalışmasıyla ilgilidir.
FPV sistemleri endüstriyel havuzlar, hidroelektrik 
rezervuarları, tarım havuzları gibi çeşitli su kütlelerinin yanı 
sıra taşkın kontrol rezervuarları gibi diğer insan yapımı su 
kütlelerine kurulabilir. Tüm bu uygulamalar esas olarak iç 
tatlı su kütleleri. Bununla birlikte, FPV sistemleri kıyıdan 
veya kıyıdan da yapılabilir. Şekil 2.2 bu çeşitli uygulamaları 
göstermektedir.

TEKNOLOJİYE GENEL BAKIŞ2

2.Bölüm 2.2 dışında, daha az kullanılan teknolojiler bu raporda yer almamaktadır.

Combiner box

Mooring lines

Anchoring

Yıldırımdan korunma 
sistemi (modülleri 
destekleyen ve 
topraklanmış metal 
çerçevelere bağlı)

PV modülleri

Şamandıralar / dubalar

merkezi
çevirici (diğer dizilerden)

Aktarma

Transformer

ŞEKİL 2.1. Temel bileşenleri gösteren tipik büyük ölçekli FPV sisteminin şeması

Kaynak: SERİ.
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ŞEKİL 2.2. Tipik FPV uygulamaları

Source: Authors.

İnsan yapımı su kütleleri
• Taşkın kontrolü için yataklar
• Su toplama alanları
• Hidroelektrik rezervuarlar

Açık deniz ortamı
• Kıyıya yakın dağıtım

Endüstriyel havuzlar
• Soğutma havuzları
• Atıksu arıtma havuzları
• Madencilik ve taş ocakları
su kütleleri

Tarım havuzları
• Sulama havuzları

2.1. Anahtar bileşenler ve sistem
tasarımlar

Çoğu büyük ölçekli FPV tesisi, üzerine PV panellerinin 
sabit bir eğim açısında monte edildiği duba tipi 
şamandıralara sahiptir. Yüzen yapı tek başına 
şamandıralardan (saf şamandıralar denir), metal kafesli 
şamandıralardan veya özel membranlardan veya 
paspaslardan oluşabilir. Platform, tasarımı rüzgar yükü, 
şamandıra tipi, su derinliği ve su seviyesindeki değişim gibi 
faktörlere bağlı olan demirleme ve demirleme sistemi 
tarafından yerinde tutulur. PV tesisinin yerleşimi 
genellikle, invertörleri karaya, yani PV dizisinden ayrılmış 
olarak yerleştirme seçeneği sunan, kıyıya yakın yer alan 
daha küçük yüzen tesisler hariç, karadaki tesislerin 
kurulumuna benzerdir. . Hem merkezi hem de sözde 
string inverter konfigürasyonları mümkündür

Şu anda piyasada bulunan çeşitli teknolojiler ve 
tasarımlarla ilgili ayrıntılar aşağıdaki alt bölümlerde 
sunulmaktadır.

2.1.1. Yüzer platformlar

Saf şamandıra tasarımı
Saf şamandıra konfigürasyonları, PV panellerini doğrudan 
desteklemek için özel olarak tasarlanmış şamandıra 
gövdeleri kullanır. Tablo 2.1, bu platform türünün artılarını 
ve eksilerini özetlemektedir.
Örnek olarak, Ciel & Terre International'dan Hydrelio 
şamandıraları Şekil 2.3'te gösterilmektedir. Şamandıra 
sistemi modülerdir ve iki şamandıra tipinden oluşur. “Ana 
şamandıralar” PV modüllerini destekler ve modüle 
optimum eğim sağlar (kullanılan modele bağlı olarak farklı 
eğim açıları mümkündür). "İkincil



• 33

Avantajları Dezavantajları

• Sistemlerin montajı ve kurulumu kolaydır
• Sistemler majör olmadan ölçeklendirilebilir

tasarım değişiklikleri.
• Birkaç metal parça gereklidir,

aşınma.
• Platform dalga hareketine uyum sağlar ve rahatlar

stres.

• Modüller suya çok yakın monte edilmiştir. Bu, hava sirkülasyonunu ve 
buharlaşmadan kaynaklanan soğutma etkisini azaltır.
Ayrıca her ikisi için de yüksek nemli bir ortam oluşturur.
PV modülleri ve kablolar.

• Saf şamandıraları uzun mesafelerde taşımak uygun maliyetli değildir,
bu yüzden yakındaki tesislerde kalıplanmaları gerekebilir

• Sürekli hareket, eklemlerde stres ve yorgunluğa neden olabilir ve
konnektörleri

Source: SERIS.

TABLO 2.1. Saf şamandıra tasarımının avantajları ve dezavantajları

ŞEKİL 2.3. Şamandıralar Gönderen Ciel & Terre International

PV modülünü destekleyen ana şamandıra

PV modülünü 
şamandıralara 
sabitlemek için ray

Bağlantı pimi

Bakım / yüzdürme için 
ikincil şamandıra

3. İçme suyuyla uyumlu olması için, malzemenin belirli standartları geçmesi 
gerekir. Daha fazla detay Dünya Bankası Grubu, ESMAP ve SERIS, 
2019'da sunulmaktadır.

Source: © Ciel & Terre International.

Standart çerçeveli 
60 hücreli PV 
modülü

ana şamandıralarla bağlantıyı sağlar, PV modüllerinin 
gölgelenmesini sınırlamak için yeterli boşluk sağlar ve ek 
kaldırma kuvveti sağlarken bakım yürüyüş yolları olarak 
kullanılır. Şamandıralar, büyük bir platform oluşturmak için 
pimler veya cıvatalarla bağlanır. Kullanılan malzeme, 
üflemeli bir kalıplama işlemi ile üretilen UV ve korozyona 
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilendir (HDPE). İçme 
suyu ile uyumludur.3 Bu tür yüzer yapı, piyasadaki birkaç 
tedarikçiyle ve dünya çapında birkaç insan tarafından 
üretilen megawatt-tepe noktasının (MWp) kurulu kapasitesi 
ile en yaygın çözüm olarak kendini kanıtlamıştır.

Pure-float designs from other suppliers such as Sun-grow 
Floating (Sungrow) are conceptually similar, with their own 
features. Figure 2.4 shows Sungrow’s floating platform 
design. 

Şekil 2.5'te gösterilen başka bir örnek, Sumitomo Mitsui 
Construction Co., Ltd'den (SMCC) alınmıştır. Daha yoğun 
paketleme ve daha kolay taşıma için daha düzenli şekilli bir 
şamandıraya sahiptir. Polistiren köpük ile doldurulmuş, 
şamandıra hasar görse bile batmayacaktır. Ek olarak, 
bağlantı parçaları birbirine bantlıdır, bu da üreticiye göre 
yapısal arıza riskini azaltır.

Şekil 2.6'da gösterilen son bir örnek ISIGENERE S.L. 
ISIFLOATING'i geliştiren
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Ana yüzen gövde Koridor kayan gövdeYüzen gövdeyi bağlama Çok hareketli gövde

ŞEKİL 2.4. Sungrow yüzer platform tasarımı (üst) ve şamandıralar (alt)

Şamandıralar

Dik ayaklar

Güneş paneli braketleri 
Ankraj cıvataları 
Alüminyum plaka

Polyester köpük

Solar paneller

Bağlama bantları

Source: © Sungrow.

ŞEKİL 2.5. Sumitomo’nun hareketli platform tasarımını gösteren resim 

Source: © SMCC.

2008'den beri öncü yüzer güneş sistemlerinden biri olan 
tasarım. Çözümleri kompakt, nestable ve istiflenebilir 
(böylece taşıması kolay) olan ve kapalı bir hacim oluşturan 
bir HDPE saf iki yüzer tasarım kullanılarak karakterize 
edilir. PV paneli üst tarafa sabitlenmiştir.

Pontonlar + metal çerçeveler
Diğer bir yaygın tasarım, kara panelli sistemlerde olduğu 
gibi PV panellerini desteklemek için metal yapıları 
(çerçeveler veya kafesler) kullanmak, ancak yapıları sadece 
kaldırma kuvveti sağlayan pon toonlara yapıştırmaktır. Bu 
durumda, özel olarak tasarlanmış şamandıralara gerek 
yoktur.
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Genellikle, mukavemet, toksisite ve dayanıklılık açısından 
saf şamandıralara benzer teknik özelliklere sahip kapaklı 
borular kullanılır. Boruların yerel olarak elde edilmesi saf 
şamandıralardan daha kolay olabilir. Bu tür platformlar 4C 
Solar ve Koinè Multimedia gibi şirketler tarafından 
sunulmaktadır (şekil 2.7).

Alternatif olarak, metal kafes kirişler, şekil 2.8'de gösterilen 
NRG Energia, Takiron Engineering ve Scotra'dan alınan 
örneklerde olduğu gibi diğer şekillerdeki şamandıralar 
üzerine inşa edilebilir.
Solaris Synergy'nin başka bir tasarımında, metal çerçeve özel 
olarak tasarlanmış dört şamandıra üzerinde duruyor (şekil 

2.9a).

ŞEKİL 2.7. PV panelleri, 4C Solar (üst) ve Koine Multimedya'yı (alt) desteklemek için metal çerçeveler ve 
borular kullanan çeşitli tasarımlar

ŞEKİL 2.6. ISIFLOATING platform tasarımı

Source: © ISIGENERE.

Bakım platformu Plastik 
üst kaplama ile aynı 
modüler şamandıra

Fotovoltaik panel

Yüzer bağlantı

Modüler şamandıra

Source: © SERIS.

Source: © SERIS.

Hızlı klip
sabitleme
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 Source: © Scotra.

 Source: © SERIS.

 Source: © SERIS.

ŞEKİL 2.8. PV panelleri, NRG Energia (üst), Takiron Engineering (orta), Scotra (alt) desteklemek için şamandıralar ve 
metal çerçeveler kullanan çeşitli tasarımlar
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No wind WindyNo wind Windy

a

c

b

Her yüzen düzenek, bir birim oluşturmak için birkaç PV 
panelini destekler. Çoklu üniteler daha sonra kablolarla bir 
arada tutulur ve şekil 2.9b'de gösterildiği gibi bir dış halka ile 
çevrelenir. Tek bir halka içine maksimum 2MWp kurulabilir; 
halkalar, istenen herhangi bir toplam kapasiteye ulaşmak için 
bir petek desenine bağlanabilir. Bu tasarımın bir tahmin 
özelliği, panellerin rüzgar yükünü azaltmak için otomatik 
olarak adapte olabilmesidir, çünkü rüzgar PV panellerinin 
eğimini düzleştiren tork üretir, bu da rüzgarın ürettiği 
sürükleme kuvvetlerini daha sonra hafifletir (şekil 2.9c) .

Bu tür platformların başlıca avantajları ve dezavantajları 
tablo 2.3'te listelenmiştir.

Membranlar ve paspaslar
Başka bir platform türü, PV kurulumu için bir taban 
oluşturmak için tüm su yüzeyinin kauçuk paspaslarla 
kaplanmasıyla oluşturulur (şekil 2.10). Önceki iki tür 
platformdan çok daha az yaygın olmasına rağmen, bu 
seçenek Continental Corporation ve diğer şirketler 
tarafından araştırılmaktadır. Tüm su yüzeyini kaplamak, 
buharlaşma kayıplarını önlemek ve sulama veya içmek için 
az su tasarrufu sağlamak amacıyla çöl bölgeleri (örneğin 
İsrail'in bazı bölgeleri) için özellikle uygundur. Tasarım 
kavramsal olarak basittir ve kurulum ve bakım için kolay 
bir temel sağlar. Şekil 2.10'da, zar dairesel bir beton 
çerçeveye bağlanır ve şeklini korumak ve değişen derinlikte 
siperler oluşturmak için ağırlıklar ve şamandıralarla 
donatılmıştır.

Kaynak: Solaris Sinerjisine dayanan yazarlar.

Source: © SERIS. Source: © SERIS.

ŞEKİL 2.9. Solaris Synergy tasarımı: Şamandıralar (a), dış halka (b) ve otomatik rüzgar adaptasyonunun (c) gösterimi.
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Advantages Dezavantajları

• Kavram basit.
• Şamandıraların yapımı kolaydır ve bu nedenle yerel 

olarak kolayca tedarik edilebilir.
• PV modülleri arasındaki dalga hareketi daha az değişkendir, 

böylece modül bağlantı bileşenleri ve kablolarındaki aşınma 
ve yıpranmayı azaltır.

• Daha sert yapılarda, dalgalar stresin belirli noktalarda 
yoğunlaşmasına neden olur.

• Yapıların montajı daha zordur.
• Bakım için erişim bazı tasarımlarda zor olabilir.

TABLO 2.3. Duba + metal yapıların avantajları ve dezavantajları.

Source: SERIS.

Source: © Continental Corporation. Source: © Continental Corporation.

ŞEKİL 2.10. Yüzen güneş membranı kapak konsepti (solda) ve kurulum (sağda)

su seviyesindeki değişimlere uyum sağlamak ve yağmur 
suyunu tutmak. Bu teknoloji kolayca 
ölçeklendirilemeyebilir. Şu anda, yaklaşık 100.000 ila 
200.000 m2'ye kadar olan rezervuarlar veya sulama 
havuzlarındaki daha küçük ölçekli sistemler için daha 
uygundur.
Benzer şekilde, Ocean Sun çapı 72 metreye kadar yüzen bir 
halkaya sabitlenmiş büyük, yuvarlak membranlar kullanır. 
Sistem Norveç'te balık yetiştiriciliğinden benimsenmiştir ve 
başlangıçta açık deniz uygulamaları için kullanılmıştır (ve 
bu nedenle bölüm 2.2.5'te tartışılmıştır), ancak iç 
rezervuarlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Membran bazlı sistemler, suyla doğrudan temas halinde 
olma avantajına sahiptir; güneş ışığından gelen ısı suya 
boşaltılır, böylece PV modüllerinin çalışma sıcaklığı düşer 
ve enerji verimi artar.

Özel olarak tasarlanmış PV panellerini doğrudan su veya 
yarı batık bir şekilde yüzmek de mümkündür. Bununla 
birlikte, su altında kalan FPV (bölüm 2.2.3'te tartışılmıştır) 
henüz ana akım bir çözüm değildir ve yaygın bir şekilde 
konuşlandırılmamıştır.

2.1.2. Ankraj ve palamar sistemleri

Uygun bir ankraj ve palamar sistemi, bir FPV tesisinin 
kritik bir parçasıdır. Yüzen bir platformu yerinde 
tutmanın üç temel yolu vardır: banka ankrajı, alt ankraj 
veya kazık (şekil 2.11). Devel-opers, platform konumu, 
batimetri (su profili ve derinliği), toprak koşulları ve su 
seviyesindeki değişime en uygun tasarımı seçer. Bir 
demirleme ve bağlama sisteminin nasıl seçileceği ve 
tasarlanacağı hakkında daha fazla bilgi, Sun'ın Su ile 
Buluştuğu Yer serisinin bir sonraki yayınında (Dünya 
Bankası Grubu, ESMAP ve SERIS, 2019) sunulmaktadır.

Alt bağlantı
Alt ankraj, mevcut FPV tesislerinin büyük çoğunluğunda 
kullanılır. Ankraj, FPV dizilerini, sınırlı bir süre boyunca 
sadece yanal harekete direnmesi gereken gemilerde 
kullanılan kedge ankrajlarının aksine, 25 yıl veya daha fazla 
yerde tutmalıdır. Deniz ve okyanus mühendisliğinin yanı 
sıra deniz taşıtları endüstrilerinde de birçok olgun ankraj 
çözümü, FPV bağlamına kolayca aktarılabilen ve 
uyarlanabilen çözümler mevcuttur.
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iki geniş tip kalıcı alt ankraj vardır - kendinden oturmalı 
ankrajlar ve monte edilmiş ankrajlar. FPV için yaygın 
olarak kullanılan bir kendiliğinden oturan çapa, ölü 
ağırlığa, genellikle büyük bir ağırlığa (daha az bir dereceye 
kadar), alt-tabaka. Bu ucuz ve basit seçenek birçok 
durumda etkilidir. Kendiliğinden yerleşen diğer yaygın 
çapa türleri arasında mantar çapaları ve piramit çapaları 
bulunur.

Arazi ve toprak koşullarının daha karmaşık olduğu veya 
yüklerin büyük olduğu yerlerde, tabana daha güçlü bir tutuş 
sağlamak için monte edilmiş ankrajlar gerekebilir. Sarmal 
bir ankraj, alt tabakaya vidalanmasını sağlayan geniş spiral 
bıçaklarla donatılmış bir şafttır. Takılan ankrajlar genellikle 
kendi kendine oturan çeşitlerden daha pahalıdır; uzman 
tekneler ve dalgıçlar sıklıkla gereklidir.

ŞEKİL 2.11. Alt ankraj şemaları (burada beton platinler kullanılır), banka ankrajı ve kazıklarda ankraj

Source: Authors.
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Herhangi bir ankrajda demirleme hatları seçilmeli ve 
konuşlandırılmalıdır. Stres seviyelerine ve su 
seviyesindeki değişimlere uyum sağlamak için yeterli 
gevşeklik olmalıdır, ancak platformların aşırı hareket 
etmesine izin verecek kadar fazla olmamalıdır. Demirleme 
ve demirleme hakkında daha fazla bilgi Dünya Bankası 
Grubu, ESMAP ve SERIS, 2019'da sunulmaktadır.

Banka ankrajı
Banka ankrajı, FPV tesisinin kıyıya yakın olduğu küçük, sığ 
alçak havuzlar için özellikle uygundur (Şekil 2.12). Banka 
ankrajı, diğer seçenekler mevcut olmadığında da 
kullanılabilir - örneğin, lavabonun tabanı plastikle 
kaplandığında ve bir ankraj içeremediğinde.

Mümkün olduğunda, çoğu zaman en uygun maliyetli 
seçenek olduğu için banka ankrajı dikkate alınmalıdır. 
Hem dağıtım hem de İşletme ve Bakım sırasında periyodik 
inceleme için bağlantı noktalarına kolay erişim sağlar. 
Ancak, banka demirlemesinin fizibilitesi, kıyı koşullarına 
ve havuz sahibinin iznine de bağlı olabilir.

basur
Bazı (tipik olarak sığ) su kütleleri için havza tabanına kazık 
açmak veya kazmak mümkün olabilir. Şamandıra 
platformu daha sonra kazıklara demirlenir. Bu

şekillendirme özellikle izleme ve konsantrasyon gibi özel 
özelliklere sahip kurulumlar için kullanışlıdır (bkz. bölüm 
2.2.1). Bu durumda, yığın, platformun etrafında döndüğü 
merkezi bir direk sağlar. Su seviyesindeki değişikliklere 
yanıt olarak, platform (prensip olarak) yığınları yukarı ve 
aşağı kaydırabilir. Bununla birlikte, kazık delme genellikle 
özel ekipman ve inşaat işleri içerir; dolayısıyla 
demirlemekten çok daha masraflıdır.

2.1.3.  Elektriksel konfigürasyon (merkezi ve 
dize çeviriciler)

Zemine monte PV santralleri gibi FPV'ler de elektrik 
düzenleri için merkezi inverterler veya string inverterler 
kullanırlar. Büyük FPV tesisleri için, aşırı direnç 
kayıplarını önlemek için invertörleri kıyı yerine suya 
monte etmek yararlıdır. Konteynerli merkezi inverterleri 
desteklemek için paslanmaz çelik veya betondan yapılmış 
özel şamandıralar kullanılır. Tedarikçiye bağlı olarak, 
inverterler transformatörleri iletim şebekesine bağlayan 
orta gerilim kabloları ile trans-formerler ile entegre 
edilebilir. Bu, Sungrow'un Çin'deki büyük FPV 
çiftliklerinde kullandığı yapılandırmadır (şekil 2.13).

Su üzerinde kullanım için, bazı mühendisler dizi 
inverterleri savunurlar. Büyük merkezi eviricilerden daha 
hafiftirler ve düzenli şamandıralara yerleştirilebilirler (şekil 
2.14). Her ne kadar dizi invertör çözümleri büyük FPV 
tesislerinde merkezi invertörlerden daha pahalı olma 
eğiliminde olsa da, daha yüksek taneciklilik sunarlar, 
böylece bir arıza durumunda PV tesisinin sadece küçük 
bölümleri etkilenir. Birkaç yedek ünite yerinde tutulursa, 
arızalanan invertör hızlı bir şekilde kapatılabilir. FPV 
tesislerinde, dize inverterlerine kolay erişim yerleşimin bir 
parçası olmalıdır. Örneğin, eviriciler büyük bir dizinin 
ortasına yerleştirilmek yerine, tekne ile erişilebilir, çevre 
üzerinde olmalıdır.

ŞEKİL 2.12. Banka ankrajı örneği

Source: © ISIGENERE.
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2.2. Yeni FPV kavramları 
FPV tesis tasarımları standart bileşenler veya yukarıda 
tartışılan seçeneklerle sınırlı değildir. Bu bölümde, FPV 
kurulumlarında uygulanabilecek bazı ek özellikleri 
açıklayacağız. Bunlar, hepsi hala gelişimin erken bir 
aşamasında olan izleme, konsantrasyon ve aktif soğutmayı 
içerir. Çoğu pilot tesis küçük ölçekli olup, araştırma ve test 
amacıyla kullanılmaktadır.

2.2.1. Takip

zleme, güneşi doğudan batıya doğru takip etmek için tüm 
yüzer platformun döndürülmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu 
tür dikey eksenli azimut takibi özellikle FPV için 
önemlidir, çünkü bir diziyi karada olduğundan daha 
düşük bir dirençle suda taşımak (nispeten düşük dirençle) 
kolaydır. Ayrıca, güneşin konumuyla hizalamanın tam 
olarak doğru olması gerekmediğinden, dalga 
hareketlerinin yol açtığı karışıklıklar çok az sonuç verir. 
Platformlar, merkezi bir kazık etrafında demirlenebilir 
veya şekil 2.15'te gösterildiği gibi sabit bir dış halka (veya 
çokgen) ile çevrelenebilir. Platform genellikle 100 metreye 
kadar çapı olan daireseldir. Platform motorlar tarafından 
döndürülür. Bazı mühendisler, dönme hareketini 
tamamlamak için yaylı iticiler kullanılmasını 
önermişlerdir. Pilot izleme sistemleri Suvereto, İtalya ve 
içindeki Lotus projesine kurulmuştur.

ŞEKİL 2.13. Sungrow FPV çiftlik yüzen bir adada merkezi bir inverter ile (sol), merkezi inverter için yüzen ada ayrıntılı 
görünümü (sağ)

ŞEKIL 2.14. PV dizileri ile birlikte şamandıralara 
yerleştirilen ip eviriciler

ŞEKİL 2.15. Merkezi bir yığın etrafında tüm bir 
platform için azimut izleme çizimi

Source: © Sungrow. Source: © Sungrow.

Source: © SERIS.

Source: © Koine Multimedia.
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Navacchio, Pisa, ayrıca İtalya'da (Patil Sujay, Wagh ve 
Shinde 2017; Rosa-Clot ve Tina 2018a). Kore Cumhuriyeti 
Hap-cheon Barajı'nda kurulu 100 kilovat (kW) kapasiteli 
daha büyük bir tesis, dört döner yapıdan oluşmaktadır 
(şekil 2.16). Birkaç izleme FPV sistemi konsantrasyonla 
birlikte konuşlandırılmıştır (bkz. Bölüm 2.2.2).

Maliyet izleme sistemleri için en büyük zorluktur. Hem ilk 
sermaye yatırımı hem de bakım maliyetleri oldukça 
yüksektir. Buna ek olarak, platform boyutu sınırlıdır, bu 
nedenle ölçeklendirme daha zordur. Genel olarak, tek 
eksenli izleyiciler bir güneş çiftliğinin enerji üretimini 
yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında artırır (Mousazadeh ve 
diğerleri 2009). Düşük enlem bölgelerinde azimut izlemesi 
için kazanç daha azdır, çünkü güneş pozisyonu gün 
ortasında yüksek açılardadır. Ayrıca, rüzgar yüklerini 
azaltmak için FPV sistemleri tipik olarak azimut izlemenin 
etkisini daha da azaltabilecek 10-15 derecelik bir 
maksimum eğim açısına kurulur. Bu vakalarda yatay 
izleme gereklidir. FPV sistemleri için bunun 
gerçekleştirilmesi daha zor olabilir, ancak bu alanda yeni 
izleme mekanizmaları araştırılmaktadır.

2.2.2. Konsantre FPV

Konsantre PV, su üzerinde ilgili ve çekici bir seçenek 
olabilir, çünkü ortam sıcaklığı daha düşük olma 
eğilimindedir ve bir soğutucu olarak su kolayca elde 
edilebilir. Her ikisi de yüksek çalışma sıcaklığına sahip 
konsantre PV sistemlerinde ortak sorunun hafifletilmesine 
yardımcı olur.

tures. Su üzerinde, yüksek konsantrasyon mümkün 
değildir çünkü platformların sürekli hareketi hassas 
pozisyon kontrolünü engeller. Bununla birlikte, aynalar 
veya Fres-nel lensler kullanılarak belirli bir konsantrasyon 
derecesi elde edilebilir. Örneğin, ışık, şekil 2.17'de 
gösterildiği gibi, V şekilli aynalar (Rosa-Clot ve Tina 
2018b; Tina, Rosa-Clot ve Rosa-Clot 2011) kullanılarak 
yatay bir PV paneline konsantre edilebilir. Hesaplamalar 
konsantrasyon faktörünün üç kadar büyük olabileceğini 
göstermektedir.
FPV sistemlerinde konsantrasyon, sözde kayan izleme 
soğutma konsantratörü sistemi ile gösterildiği gibi, doğal 
olarak izleme ile eşleşir. Burada aynalar her PV panelinin 
önüne yerleştirilir ve tüm platform, önceki bölümde 
açıklandığı gibi azimut izlemesi kullanarak güneşi izlemek 
için bir daire içinde döner. Böyle bir sistem Avustralya'da 
inşa edilmiştir (şekil 2.18).

Prensip olarak, çift eksenli izleme de mümkündür. 
Hindistan'daki bir sistem, şekil 2.19'da gösterildiği gibi, su 
üzerinde çok küçük bir ölçekte çift eksenli izleme 
uygulamıştır. Sıvı Güneş Dizisi olarak adlandırılan bu 
teknoloji, su üzerinde yüzen ve bağlantılı sallara monte 
edilen plastik yoğunlaştırıcılar kullanır. İnce bir odaklama 
Fres-nel lens güneşi izlemek için döner. Silikon PV 
hücreleri, konsantre su ışığının cam pencereden girmesine 
izin verirken, çevreleyen su sayesinde hücrelerin 
soğutulduğu su üzerinde yüzen bir PV kabına yerleştirilir. 
Kötü havalarda mercek, yüksek rüzgarlarda hasarı 
önlemek için su yüzeyinin altında dönerek korunur. Su bu 
nedenle zorunlu hale gelir

ŞEKİL 2.16. Kore, Hapcheon Barajı'ndaki 100 kW'lık izleme FPV tesisi

Source: © K-Water. Source: © K-Water.
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Source: Authors based on Rosa-Clot and Tina 2018b.

ŞEKIL 2.17. FPV için V şekilli aynalarla düşük konsantrasyon

Source: © Infratech Industries.

FIGURE 2.18. FPV with azimuth tracking (1-axis, vertical) in a wastewater facility, Jamestown, Australia 

Source: © Koine Multimedia.

2 V-trough Concentration

tasarımın hem soğutma hem de koruma bileşeni (Connor 
2009).

Genel FPV izleme sistemlerinde olduğu gibi, konsantrasyon 
sistemleri çok sayıda aksesuar bileşen ve yapı nedeniyle 
yüksek maliyet ve daha az ölçeklenebilirlik dezavantajlarına 
sahiptir.

2.2.3. Batık FPV

Soğutma özelliklerinden yararlanmak için PV panellerini 
suyla doğrudan temas ettirmek, çalışma sıcaklığını önemli 
ölçüde düşürebilir ve böylece güç çıkışını artırabilir. Bu, 
daha önce açıklanan membran tabanlı FPV sistemlerinin 
önemli bir yararıdır, ancak aynı zamanda hemen altındaki 
PV modüllerinin suya daldırılmasının cazibesini açıklar.
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suyun yüzeyi veya yüzer esnek modüller doğrudan su 
yüzeyinin üstünde bulunur (şekil 2.20). Düşük modül 
sıcaklıklarının yanı sıra, batık FPV sistemleri özellikle 
rüzgar veya akımlardan mekanik yükü azaltmanın yanı 
sıra dalga hareketlerinden kaynaklanan iç gerilimi azaltma, 
böylece demirlemeyi basitleştirme avantajı sunar. İnce, 
esnek filmler (kristalin silikon veya diğer ince film 
malzemelerden yapılmış) için yüzdürme, büyük ölçüde, 
neme karşı koyarken tipik olarak havayı kapatan 
malzemelerle lamine edilen PV panellerin kendileri 
tarafından sağlanabilir. Sahaya taşınması da kolay olan 
büyük rulolardan kolayca monte edilebilirler. Kendinden 
kaldırma PV modüllerini dağıtmak için toplam malzeme 
kullanımı, geleneksel PV panellerinden çok daha azdır.

Batık FPV, birkaç yazar tarafından araştırılmış ve 
tartışılmıştır (Rosa-Clot ve Tina 2018c; Tra-pani ve 
Millar 2014; Trapani ve Redón Santafé 2015). 0.57 
kilowatt-tepe (kWp) kapasiteye sahip ilk test sistemi 2010 
yılında Şekil 2.21'de gösterilen MIRARCO Madencilik 
İnovasyonu (Trapa-ni ve Redón Santafé 2015) tarafından 
Sudbury, Kanada'da konuşlandırıldı. O zamandan beri, 
birçok şirket yüzen ince filmler kullanarak sistemleri test 
etti.

Su altındaki FPV'nin endüstriyel önemini kanıtlamak için 
hala uzun bir yolu var. Aşılması gereken zorluklar arasında 
uzun vadeli güvenilirlik ve elektrik güvenliği ile ilgili 
sorunlar bulunmaktadır. Elektrikli bileşenler genellikle su ile 
temas halindedir, bu nedenle neme ve korozyona 
dayanabilmelidirler. Başka bir sorun, özellikle yarı batık ince 
film panellerde panel yüzeyine kir veya tortu birikmesi veya 
yapışmasıdır. Güneşte su kuruduğunda, düz yalancı 
panellerin yüzeyinde kir kalabilir. Biyo-kirlenme bir başka 
potansiyel kaygıdır. Belki de en önemlisi, batık FPV'nin 
gerçek performans kazançları henüz gösterilmemiştir.

2.2.4. Aktif soğutma

Bazı şamandıra tedarikçileri, pompalama sistemlerini, 
soğutmak için PV modüllerine su püskürtmek için yüzer 
platforma entegre eder (şekil 2.22). Spreyler, modül 
sıcaklığı (sensörler tarafından tespit edildiği gibi) belirli bir 
eşiğe ulaştığında tetiklenir. Püskürtmeden sonra modül 
sıcaklığı hızla düşer ve performansı artırır.

Bu çözüm FPV için oldukça doğal ve mantıklı 
görünmektedir, çünkü su kolayca mevcuttur. Sıcak 
iklimlerde, bu gerçekten büyük bir kayıp faktörü olan güç 
çıkışındaki sıcaklığa bağlı azalmaları azaltabilir. Ancak, 
pompalama da enerji tükettiğinden,

Source: © Sunengy. Source: © Sunengy. 

ŞEKİL 2.19. Sunengy’nin çift eksenli izleme ve yoğunlaştırıcılara sahip Sıvı Güneş Dizisi (solda), lens 
yoğunlaştırıcılı toplayıcının detayı (sağda), Whalvan Hidroelektrik Barajı, Lonavla, Maharastra, Hindistan
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ŞEKİL 2.20. Yarı batık yüzer ince film modülü ve maruz kaldığı kuvvetler

Source: Authors based on Trapani and Redón Santafé 2015.

ŞEKİL 2.21. Sudbury, Kanada'da 0.57 kWp MIRARCO Madencilik İnovasyonu yarı batık yüzen ince film 
sistemi

Source: © MIRARCO Mining Innovation.
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ŞEKİL 2.22. Aktif soğutma çözümü

Source: © Ciel & Terre International.

net bir enerji kazancı sağlamak için çalışma algoritmasının 
dikkatle optimize edilmesi gerekir. Buna ek olarak, 
iyileştirilmiş performans yatırımı değerli kılacak kadar 
büyük olmalıdır. Rezervuarın su kalitesine bağlı olarak bir 
başka sorun, tekrarlanan püskürtme ve kurutma döngüleri 
üzerinde kirlenmenin oluşabilmesidir. Şu anda, aktif 
soğutma sadece birkaç FPV sistemi için kullanılmıştır ve 
toplam faydası hakkında kesin bir değerlendirme henüz 
mevcut değildir.

2.2.5. Açık deniz / kıyıya yakın FPV

Açık deniz veya kıyıya yakın FPV kavramsal olarak iç su 
kütlelerindeki FPV'ye benzer. Ancak, açık deniz veya kıyıya 
yakın ortamlarda bazı ek zorluklar ve zorluklar ortaya 
çıkmaktadır:

• Su yüzey koşulları daha pürüzlüdür çünkü dalgalar ve 
rüzgarlar daha yüksektir.

• Demirleme ve demirleme gelgit hareketleri ve akımları 
nedeniyle daha da kritik hale gelir.

• Deniz suyunun tuzluluğu bileşenler üzerinde daha serttir.

• Biyo-kirlenme çok daha olasıdır.

Daha sert ortam tarafından uygulanan şamandıralar, 
ankrajlar ve bileşenler için daha katı gereksinimler

farklı bir platform tasarımı veya farklı teknolojilerin 
kullanılmasını gerektirebilir. Bununla birlikte, denizcilik ve 
açık deniz endüstrilerinin zengin deneyimi, zorlukların 
üstesinden gelmeyi mümkün kılmalıdır. Açık denizle 
karşılaştırıldığında, lagünler ve koylar gibi alanlar nispeten 
sakin ve dolayısıyla FPV tesisatları için daha uygundur. FPV 
için büyük bir potansiyel pazar sunan, dünya kıyılarında 
böyle birçok alan var. Dahası, denizaşırı veya kıyıya yakın 
FPV, Maldivler gibi küçük adaların, yere monte PV 
kurulumlarına yer açmak için kıt arazileri temizlemek 
zorunda kalmadan “yeşile” gitmesinin tek yolu olabilir.

Birçok şirket açık deniz ve kıyıya yakın FPV çözümlerini 
araştırmaktadır. Avusturya’nın Swimsol Maldivler’de bir 
pilot tesis başlattı (şekil 2.23). Sistemi, her biri yüzer 
şamandıralarla desteklenen ve sarmal ankrajlarla demirleyen 
25 kWp'lik modüler platformlardan oluşur. Swimsol'e göre, 
platform iki metre yüksekliğindeki dalgalara ve 120 km / s 
rüzgarlara dayanabilir.

Offshore FPV platformları için, Norveç’in Ocean Sun yüzer 
teknolojisini şekil 2.24’de gösterildiği gibi 72 metreye kadar 
olan bir zara uzanan bir yüzdürücü yuvarlak yüzücüler 
kullanarak açık deniz balıkçılığı çiftliklerinden ödünç alıyor. 
Kalıcı zarlar
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ŞEKİL 2.23. Maldivler'deki bir tatil adasında Swimsol’un pilot denizaşırı FPV tesisi

su ile temas, PV panellerinden ısının iyi ısı iletimini sağlar, 
modüllerin çalışma sıcaklığını etkili bir şekilde azaltır. Buna 
ek olarak, membranlar üzerinde yürümeye yetecek kadar 
güçlüdür (kurulum ve bakım için) ve aynı zamanda 
dalgaları barındıracak kadar esnektir.

Açık deniz veya kıyıya yakın FPV hala yeni bir aşamadadır 
ve pratik deneyim sınırlıdır. En büyük belirsizlik, uzun 
vadeli güvenilirlik ve maliyetlerdir. Genel olarak, deniz sınıfı 
malzemeler ve elektrikli bileşenler gereklidir ve yapısal 
tasarım aşırı hava koşullarına dayanmalıdır. PV 
modüllerinin de açık deniz koşulları için güçlendirilmesi 
gerekecektir.

Source: © Ocean Sun.

Source: © Swimsol.

ŞEKİL 2.24. PV Sun panellerini tutmak için membranlı Ocean Sun’ın denizde yüzen platformu 
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İşletme ve bakım maliyetleri de iç FPV kurulumlarından 
daha yüksek olabilir.

2.3. İle hibrit çalışma
hidroelektrik santralleri

PV güç üretimi, bulut örtüsü ve günlük döngü nedeniyle 
doğal olarak değişkendir. Enerji depolama sistemleri veya 
diğer çözümler kullanılarak rampa oranlarını azaltmak ve 
PV sistemlerinden elde edilen çıktıları yumuşatmak için 
araştırmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, kamu hizmeti 
ölçekli enerji depolama sistemlerinin maliyeti düşerken, 
yüksek kalmaktadır. Depo ömrü sonrasında raf ömrü 
bakımı ve bertarafı da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir depolama çözümü, 
rezervuarların bir depolama sistemi olarak kullanıldığı 
pompa depolama hidroelektrikidir. Enerji talebi düşük 
olduğunda (örn., Bir gece), su, aşağı akışlı bir rezervuardan 
bir hidroelektrik barajın arkasındaki bir yukarı akış 
rezervuarına pompalanır ve daha sonra, yoğun talep 
zamanlarında elektrik üretmek için barajdan salınır.

Aynı ruhla, FPV'nin yükselişi yeni ve umut verici bir 
alternatif sunuyor: FPV'yi hidroelektrik santralleri ile 
birleştirmek. Bir tür anında ayarlanabilir ener-gy kaynağı 
olan hidroelektrik, değişken PV gücü için gerçek zamanlı bir 
dengeleyici olma potansiyeline sahiptir. Hidroelektrik 
barajların arkasındaki rezervuarlar, yüksek ışınım 
dönemlerinde suyu depolayabilir ve daha yoğun zamanlarda 
veya talep arttığında serbest bırakabilir ve bu nedenle hibrid 
güneş ve hidroelektrik işletiminin bir depolama sistemi 
olarak hizmet eder.

Rezervuar yüzeyinin kullanılmasının yanı sıra, kombinasyon 
ayrıca hidroelektrik santralinin alt yapısı aracılığıyla kolay 
şebeke bağlantısına da izin verir. Bu seçenek en iyi, yeni 
barajların inşasını haklı çıkarmak için bir yol olarak değil, 
mevcut hidroelektrik santrallerinin faydasını en üst düzeye 
çıkarmanın bir yolu olarak tasarlanmıştır. Yağmur 
desenlerinin oldukça mevsimsel olduğu yerlerde, muson 
alanlarında olduğu gibi, yıl boyunca tamamlayıcılığın ek bir 
avantajı vardır: Kuru deniz oğlu sırasında daha fazla güneş 
enerjisi üretilir (su seviyeleri ve hidroelektrik gücü düşük 
olduğunda); yağmur mevsimi için bunun tersi geçerlidir.

Daha fazla elektrik üretmek için hidroelektrik barajlar ve 
FPV santralleri arasında sinerji oluşturulması, mevcut 
hidroelektrik santrallerinin operatörleri için cazip bir 
seçenek haline geliyor. Her durumda, hibrid sistemden 
toplam çıktı şebeke dağıtım talebini karşılamalıdır. Bu, 
aşağıdaki ayarlamalarla elde edilebilir:

• PV sistemi tarafından üretilen elektrik hidroelektrik
santraline iletilir. PV sistemi, hidroelektrik santralinin
ayrılmaz bir sanal birimi olarak kabul edilir. Enerji
şebekesi perspektifinden bakıldığında, hibrit sistem,
geleneksel bir elektrik santraline benzer, günahkça
dağıtılabilir bir güç kaynağı oluşturur (An ve diğerleri
2015; Fang ve diğerleri 2017; Gebretsadik 2016).

• Hibrid sistemin otomatik üretim kontrol (AGC)
sistemi, PV kaynağından gerçek zamanlı çıkış gücünü
izler, şebeke dağıtım merkezinden ayar noktalarını alır
ve hidroelektrik için toplam güç ayar noktasını hesaplar
(Gong ve diğerleri 2014 ). AGC daha sonra her bir
hidro birim için aktif güç ayar noktalarını belirler.

• Kısa vadede, hidroelektrik santrali, FPV sisteminin
değişken çıkış eğrisini (An ve diğerleri 2015)
yumuşatarak çıkışını küçük bir kılavuz kanat
hareketiyle sayabilir ve ayarlayabilir.

• Günlük operasyonda, hidroelektrik santrali, PV
çıkışının rasgeleliğini telafi etmek için rezervuardaki su
seviyesini ayarlayabilir. Yüksek PV çıkışı ve düşük
sistem talebi zamanlarında, hidroelektrik üniteleri
çıkışlarını azaltabilir ve suyu rezervuarda depolayabilir.
Düşük PV çıkışı ve yüksek sistem talebi zamanlarında,
hidroelektrik santrali suyu serbest bırakır ve üretimini
arttırır. Sulama, aşağı akış çevre akışları ve taşkın
kontrolü gibi diğer rezervuar fonksiyonlarının su
gereksinimlerini karşılamak için, hibrid sistemin
kurulumundan önce rezervuarın günlük su dengesi
korunmalıdır.

• Yağmur mevsimi boyunca, su akışı yüksek olduğunda, 
sınırlı rezervuar kapasitesine sahip hidroelektrik 
santralleri maksimum verimde çalışmalıdır ve bu 
nedenle PV varyasyonlarını telafi edemezler. melez
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operation will be ineffective under such conditions. 
Water will have to be spilled or PV power curtailed.

Hybrid hydropower and FPV systems can offer great 
advantages in terms of

• Hybridization with hydropower improves the quality of 
PV power. As variable, nondispatchable PV power is at 
least partly converted to stable and dis-patchable 
electricity, the consumption of PV power rises, as well as 
the profits of the developer of the PV power plant. From 
the point of view of the power system, stable and 
dispatchable PV power means lower requirements for 
spinning and ener-gy storage, thus reducing the overall 
operational cost of the power system (An and others 
2015). Another great advantage of hybrid operation is the 
use of high-voltage grid access and transformers.

• Su kaynakları ve güneş enerjisi bir melez olarak birlikte 
kullanıldığında birbirini telafi edebilir. Bu sadece günlük 
döngü boyunca geçerli değil

(using solar energy during the day and hydropower at 
night), but also across the seasons. During the dry 
season, for example, when there is low water storage and 
low hydropower output, the bright, sun-ny weather 
allows for higher PV generation. PV thus makes up for 
the hydropower deficiency. Supported by the PV output, 
hydropower can dispatch electric-ity in a more flexible 
manner.

• Deploying PV systems on reservoir surfaces. The
existing road access to the hydropower plant likely
reduces construc- tion and transportation costs, as well.

The development of grid-connected hybrid hydro-power 
and FPV projects is still in the early stages. A small FPV 
system of 220 kWp has been deployed on a hydropower 
dam in Portugal. Many other such project-ects, some large 
in scale, are being discussed or are under development ..

Şu anda, dünyanın en büyük hibrid hidroelektrik ve güneş 
PV projesi, PV bileşeninin yere monte edildiği projedir. 
Çin'in Qinghai kentindeki Longyangxia hidro / PV enerji 
santrali projesi büyüklüğünde dikkat çekiyor ve bu nedenle 
bu tür birleşik operasyon için bir rol modelidir (Qi 2014; 
Zhang ve Yang 2015).

ŞEKİL 2.25. Longyangxia hibrid hidro / PV enerji santralinin uydu görüntüsü

Source: © Google Earth.
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ŞEKİL 2.26. Kuru bir yılda Aralık ayında bir günde hibridizasyon işleminden önce ve sonra: hidroelektrik gücü 
(üst) ve toplam sistem çıkışı (alt).
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Longyangxia hidroelektrik santrali 1989'da her yıl 5.942 
GWh elektrik üreten dört 320MW Francis türbin-gen-
erator seti ile kuruldu. Santral, Chi-na’nın kuzeybatı 
elektrik şebekesinde ana yük-tepe noktası ve frekans 
düzenleme santrali olarak hizmet vermektedir. Baraj, 
Qinghai Eyaleti, Gonghe İlçesindeki Sarı Nehir üzerindeki 
Longyangxia kanyonunun girişinde yer almaktadır. 
Aktarma depolaması ve mükemmel çok yıllı düzenleme 
kapasitesi sağlar. Tasarlanan normal depolama suyu 
seviyesi 2.600 metredir; ölü su seviyesi, 2.530 metre; 
düzenleme deposu, 193.5 × 108 metreküp.

İlişkili Gonghe güneş enerjisi santrali, Longyangxia 
hidroelektrik santralinden 30 kilo metre uzaklıkta 
bulunuyor (şekil

2.25). İlk aşama 2013 yılında 320 MWp etiket kapasitesi ve 
yıllık ortalama 0.498 GWh enerji üretimi ile inşa edilmiş ve 
işletmeye alınmıştır. Ek olarak 530 MWp (Faz II) 2015 
yılında tamamlanmıştır. Dünyanın en büyük güneş PV 
tesislerinden biridir.

PV enerji santrali, Longyangxia hidroelektrik trafo 
merkezi içindeki ayrılmış hatta doğrudan 330 kV iletim 
hattı ile bağlıdır.

Hibrit sistem tamamlayıcı bir şekilde işletilmektedir 
(Zhang ve Yang 2015). Şekil 2.26, nispeten kuru bir yılda 
hibrid öncesi ve sonrası toplam sistem ve hidroelektrik 
üretimini karşılaştırmaktadır (Qi 2014). PV tesisi 
eklendikten sonra, şebeke işletimi

Source: SERIS based on Qi 2014.
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tor, gündüz saatlerinde daha yüksek bir güç dağıtım ayar 
noktası vermeye başladı. Artan kısım şeklin sağ tarafında 
gösterilir. Buna rağmen, hidroelektrik santralinden elde 
edilen verim, PV santralinin, özellikle PV üretimi en 
yüksek olduğu saat 11: 00-16: 00 arasında, akışa 
başlamadan önceki seviyeden daha düşüktür. Tasarruf 
edilen enerji daha sonra sabahın erken saatlerinde ve gece 
geç saatlerde kullanılır. Hidroelektrik santralinin günlük 
üretim modeli değişmiş olsa da, rezervuardaki günlük su 
dengesi, diğer aşağı akımların su gereksinimlerini 
karşılamak için olduğu gibi tutulmuştur.

rezervuarlar. Hibrid sistem tarafından üretilen tüm güç, 
sınırlama olmaksızın şebeke tarafından emilir.

Hibrit çalışma, güneşli günlerde güç dağıtım ayar 
noktasını yakından takip eder. Bulutlu günlerde hibrit 
çalışma, dağıtım operatörünün gerektirdiği sınırlar 
dahilinde maksimum güç sapması ile hidroelektrik üretim 
esnekliğini kullanarak güneş enerjisi çıkışının 
değişkenliğini telafi eder. Sapma, hibrid operasyonu tasvir 
eden diğer değişkenlerle birlikte şekil 2.27'de görülebilir.

ŞEKİL 2.27. Güneşli bir günde (üstte) ve bulutlu bir günde (altta) gündüz saatlerinde hibrit çalışma.

Source: SERIS based on Qi 2014.
Note: Total power plot is not visible on the top graph since Grid set point plot mostly corresponds to the same values as Total power plot. 
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3.1. Yüzen güneşin mevcudiyeti 
kaynak

Su üzerinde yüzen fotovoltaik (PV) panelleri kullanarak 
güneş enerjisini kullanmak en mantıklı neresi? Bu bölümde, 
yüzer pho-tovoltaic (FPV) kurulumları için küresel sıcak 
noktalar (i) küresel ışınlama verilerine ve (ii) göller, 
rezervuarlar, barajlar ve göletler gibi su kütlelerinin 
konumlarına bakarak değerlendirilmektedir. Üçüncü faktör, 
ayrıca anahtar, yakındaki elektrik hatlarının bulunmasıdır, 
ancak bu tür bir değerlendirme yerelleştirilmiş önlenebilirlik 
çalışmalarını gerektirecektir.

3.1.1. Küresel ışınlama

Küresel yatay ışınlama (GHI) genellikle ekvatordan kuzeye 
ve güneye doğru uzaklaştıkça azalır. Uzun vadeli ortalama 
yıllık GHI'nın renk kodlu bir haritasına bakıldığında, bu, 
sıcak tonlardan (pembe ve kırmızı) soğuk tonlara (yeşil ve 
mavi) bir geçişle belirtilir (bkz. Şekil 3.1). Bu çalışma için 
kullanılan ışınlama verileri, Dünya Bankası Grubu 
tarafından sağlanan ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım 
Programı (ESMAP) tarafından finanse edilen Global Solar 
Atlas'dan elde edilmiştir. Işınım hızları, atmo-küresel ve 
uydu verileri kullanılarak ve arazinin etkileri dikkate 
alınarak, 1 km uzamsal çözünürlükle hesaplanmıştır. 
Belirsizliğin, konuma bağlı olarak yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 
10 arasında değiştiğini unutmayın.

KÜRESEL PAZAR VE 
POTANSİYEL3

ŞEKİL 3.1. Dünyadaki ortalama GHI seviyeleri

Kaynak: Global Solar Atlas (https://globalsolaratlas.info), © Dünya Bankası Grubu (2019). 
Not: kWh / m2 = metrekare başına kilovat saat.
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3.1.2. Su kütlelerinin mevcudiyeti 

Su kütleleri iki ana tiptir: doğal ve insan yapımı. Bu çalışma, 
Lehner ve diğerleri (2011b) tarafından derlenen ve Küresel 
Su Sistemi Projesi (GWSP) ve Columbia Universi-ty Center 
tarafından dağıtılan Küresel Rezervuar ve Baraj 
Veritabanından (GRanD) verileri kullanarak sadece insan 
yapımı rezervuarları ve barajları ele almaktadır. Uluslararası 
Yer Bilimleri Bilgi Ağı (CIESIN). Doğal su kütleleri burada 
birkaç nedenden ötürü düşünülmemektedir: (i) doğal su 
kütlelerinin (küresel olarak yaklaşık 177 milyon) tam bir 
küresel listesini derlemek hantal bir görev ve ayrıca (ii) 
çevresel hususlar bunlar için geçerli olan insan yapımı su 
kütlelerinden farklıdır.

İnsan yapımı su kütlelerinin birkaç veri tabanı vardır. 
Örneğin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, GRanD 
kurulduğunda girdi olarak kullanılan, barajların ve ilgili 
rezervuarların coğrafi referanslı bir veritabanı olan 
AQUASTAT'ı geliştirdi.

Bu analiz, aşağıdaki nedenlerle AQUASTAT veritabanı 
yerine GRanD kullanır:

• Coğrafi referans. AQUASTAT veri tabanındaki toplam 
araştırma sayısı daha yüksek olmasına rağmen, coğrafi 
koordinatlara sahip sayı GRanD'den daha düşüktür.

• Daha büyük detay. GRanD, veri kaynakları, seçim 
kriterleri ve verileri derlemek ve belgelemek için 
kullanılan yöntemler hakkında daha fazla ayrıntı 
sunmaktadır (FAO 2016).

Değerlendirme sırasında aşağıdaki adımlar gerçekleştirildi:

• Coğrafi bilgi sistemi (CBS) verileri kullanılarak seçilen 
tüm su kütlesi vektörleri küresel bir güneş ışınım 
haritasına çizildi ve her bir su kütlesinin yüzey alanı 
hesaplandı. Bu, dünyanın insan yapımı su kütlelerinin 
ortalama ışınlama potansiyelinin ayrıntılı bir listesi ile 
sonuçlandı.

• Bu ortalama potansiyel, ancak bu su kütlelerinin
yüzeyinin yüzde 100'ünün kullanılması halinde
gerçekleşecektir. Bu teorik maksimum dağıtımdır-

ancak fizibilite ve çevresel kaygılar nedeniyle gerçekçi 
olmaktan çok uzaktır.

• Toplam yüzey alanının yüzde 1-10'u, bu analiz amacıyla 
“kullanılabilir” olarak tanımlanır. Yüzey alanının bu 
kadarını kaplamanın çevre üzerinde önemli olumsuz 
etkilere sahip olmayacağı varsayılmaktadır (pratikte bu 
her bir rezervuar için özel olarak araştırılmalıdır). Bu, 
dünya çapında çeşitli gerçekleştirilmiş projelerde 
görüldüğü gibi, daha yüksek bir yüzey kapsama oranının 
dikkate alınamayacağı anlamına gelmez, ancak bu her 
rezervuarın özelliklerine bağlı olacaktır.

• Bu kullanılabilir alan daha sonra, mevcut FPV projeleri 
tarafından rapor edilen aralık dahilinde metrekare başına 
100 watt-tepe alan faktörü (Wp / m2) ile çarpılmıştır.4 
Bu, gigawatt-tepe (GWp) toplam kurulu tepe 
kapasitesiyle sonuçlanır. ).

• Potansiyel elektrik üretimini elde etmek için, kurulu
kapasite, yüzde 80 performans oranı (PR)
standartlaştırılmış bir varsayımla yerel ışınlama
kullanılarak enerji verimi ile çarpıldı.

FPV projelerinin potansiyel kapasitesi ve enerji üretimi kıta 
tarafından tablo 3.1'de özetlenmiştir. Antarktika kıtası 
göreceli olarak düşük ışınlama ve düşük güç talebi nedeniyle 
ihmal edilmiştir.

İnsan yapımı rezervuar yüzeylerinin sadece yüzde 1'i 
kullanılmışsa, FPV kapasitesi hızlı bir şekilde 400 GWp'ye 
ulaşabilir, bu da 2017 sonunda birleştirilen tüm geleneksel 
güneş PV sistemlerinin toplam kurulu kapasitesi. Yüzey 
alanının sadece yüzde 10'u olsa bile dünyadaki her üçüncü 
insan yapımı rezervuar kaplandı, FPV pazarı terawatt (1.000 
GW) ölçekli bir pazar fırsatı sunacaktı. Bu, dünyanın doğal 
olarak kara ile çevrili su kütlelerinin veya okyanuslarının 
dünyadaki alınan güneş enerjisinin çoğunu alan kaynak 
potansiyeline bile dokunmadan önce.

4.  The projects investigated include (i) Yamakura Dam Reservoir,
Japan; (ii) Umenoki, Japan; (iii) Agongdian Reservoir, Taiwan,
China; (iv) Godley Reservoir, United Kingdom; and (v) Queen
Elizabeth II, United Kingdom.
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Continent

Total  
surface area 

available 
[km2]

No. of water  
bodies assessed

Total FPV capacity  
potential [GWp] 

(% of water surface used  
for PV installation)

Total annual FPV energy output  
potential [GWh/y] 

(% of water surface used for  
PV installation)

1% 5% 10% 1% 5% 10%

Africa 101,130 724 101 506 1,011 167,165 835,824 1,671,648

Asia* 115,621 2,041 116 578 1,156 128,691 643,456 1,286,911

Europe 20,424 1,082 20 102 204 19,574 97,868 195,736

N. America 126,017 2,248 126 630 1,260 140,815 704,076 1,408,153

Oceania 4,991 254 5 25 50 6,713 33,565 67,131

S. America 36,271 299 36 181 363 58,151 290,753 581,507

Total 404,454 6,648 404 2,022 4,044 521,109 2,605,542 5,211,086

TABLO 3.1. Kıta tarafından yüzer fotovoltaik potansiyel, kapasite ve enerji üretimi (sadece insan 
yapımı rezervuarlar ve barajlar)

Source: SERIS calculations based on the Global Solar Atlas, © World Bank Group (2019) and the GRanD database, © Global Water System 
Project (2011). 
Notes: *Middle East is included in Asia. FPV = floating photovoltaic; GWh/y = gigawatt-hour per year; GWp = gigawatt-peak; km2 = square 
kilometer; PV = photovoltaic.

ŞEKİL 3.2. Toplam yüzey alanına bağlı olarak dünya genelinde FPV kapasite potansiyeli

Source: SERIS based on the Global Solar Atlas, © World Bank Group (2019) and the GRanD database, © Global Water System Project (2011).
Note: GWp = gigawatt-peak; kWh/m2/y = kilowatt-hour per square meter per year; kWp/m2 = kilowatt-peak per square meter; PV = photovoltaic.
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Küresel potansiyel, insan yapımı su yüzeylerinin yüzde 
10'unun kapsandığı varsayılarak, şekil 3.2'de gönderilen 
küresel haritada özetlenmiştir. Dairelerin boyutu, dikkate 
alınan rezervuarların FPV potansiyelinin boyutunu 
göstermektedir.

3.2. Mevcut piyasa durumu 
FPV için dünya pazarı son birkaç yıldır artmaktadır (bölüm 
1'de belirtildiği gibi) ve bireysel projelerin kurulu 
kapasiteleri her geçen yıl artmaktadır. Operasyondaki en 
büyük FPV sistemleri, her biri Sungrow Group ve China 
Three Gorges New Energy Co., Ltd tarafından 150 
megawatt-tepe (MWp) kapasiteye sahip iki projenin 
geliştirildiği Çin'de bulunmaktadır. Aralık 2018 ve 2017'den 
beri katlanarak büyümektedir. Tablo 3.2, Aralık 2018 
itibariyle tamamlanan dünyanın en büyük FPV projelerini 
(en az 5 MWp kapasiteli) listeler.

Piyasa verileri, son iki yılda birkaç büyük FPV sisteminin 
kurulmasıyla Çin'in kurulu kapasiteye sahip FPV pazar 
lideri haline geldiğini gösteriyor.

950 MWp'den fazla olan enerji, dünya toplamının yüzde 
73'ünü temsil ediyor. Kurulu kapasitenin geri kalanı esas 
olarak Japonya (yaklaşık yüzde 16), Kore Cumhuriyeti 
(yaklaşık yüzde 6), Tai-wan, Çin (yaklaşık yüzde 2), Birleşik 
Krallık (yaklaşık yüzde 1) arasındadır. dünya sadece yüzde 
2'dir. Japonya'da bugüne kadar toplam 180 MWp'den fazla 
FPV santrali kuruldu; çoğu 3 MWp'nin altında.

Şekil 3.3, kurulu kapasitelerine göre Tablo 3.5'de listelenen 
FPV projelerini ve 5 MWp'den küçük projeleri 
sıralamaktadır. Santraller beş kategoriye ayrılmıştır: (i) 2 
MWp'den küçük, (ii) 2 ila 3 MWp arasında, (iii) 3 ila 5 
MWp arasında, (iv) 5 ila 15 MWp arasında ve (v) daha 
büyük 15 MWp. Şimdiye kadar yapılan kurulumların çoğu, 
kapasitesi 3 MWp'nin altında olan küçük sistemlerdir. 
Bununla birlikte, büyük sistemlerin sayısı 2017'den bu yana 
önemli ölçüde artmaktadır ve bu eğilim devam etmekte 
olup, 10 MWp'den büyük olan birçok FPV projesi 
geliştirilmektedir. Dünyanın en büyük 13 santrali (> 15 
MWp) FPV kurulu kapasitesinin yüzde 70'inden fazlasını 
oluşturuyor.

ŞEKİL 3.3. FPV tesislerinin Aralık 2018 itibarıyla büyüklüklerine göre dağılımı
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78

<2 MWp 2–3 MWp 3–5 MWp 5–15 MWp >15 MWp

>200 projects 63 projects

6 projects
9 projects

13 projects

Kümülatif kurulu güç (MWp)

Source: Authors’ compilation based on various external sources (public media releases and direct insights from industry representatives). 

Note: MWp = megawatt-peak. List of projects attempts to be exhaustive, but omissions might have occurred.

Japan16%

China 73%

Korea 6%
Taiwan, China 2%

UK 1% Others 2%

TOTAL 1,314 MWp 
>300 projects
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TABLO 3.3. Aralık 2018 itibarıyla dünyanın en büyük (5 MWp ve üstü) FPV tesislerinin boyutuna 
göre sıralanması

Kaynak: Yazarların çeşitli dış kaynaklara dayalı derlemeleri (kamuoyu bültenleri ve sektör temsilcilerinden doğrudan görüşler). Notlar: Yok = mevcut 
değil; kWp = kilovat-tepe; MWp = megawatt-tepe; PV = fotovoltaik. Projelerin listesi kapsamlı olmaya çalışır, ancak eksiklikler olmuş olabilir.

Size 
(kWp) Water body and nearest city Country City/Province

Floating system supplier(s) 
(and subcontractor,  
if applicable)

Com- 
pletion 
year

150,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Huainan Şehri (Panji — Çin 
Three Gorges Yeni Enerji)

China Anhui Province Beijing NorthMan, Zhongya, 
Hefei Jintech New Energy Co. 
Ltd., Anhui ZNZC New Energy 
Co. Ltd., CJ Institute China

2018

150,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Huainan Şehri (Fengtai Guqiao — 
Sungrow)

China Anhui Province Sungrow Floating (Anhui ZNZC 
New Energy Technology Co. Ltd.)

2018

130,000 Yingshang kömür madenciliği 
çökme alanı (Liuzhuang 
madeni - Trina Solar)

China Anhui Province Anhui ZNZC New Energy Tech-
nology Co. Ltd., Shanghai Qihua 
Wharf  Engineering Co. Ltd, etc.

2018

102,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Huainan Şehri (Fengtai Xinji)

China Anhui Province Sungrow Floating (Anhui ZNZC 
New Energy Technology Co. Ltd.)

2017

100,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Jining City

China Shandong 
Province

Sungrow Floating 2018

70,005 Huaibei yakınlarındaki maden gölü 
(Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre 
Koruma (CECEP))

China Anhui Province Ciel & Terre International 2018

50,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Jining Şehri (Shandong Weishan)

China Shandong 
Province

Sungrow Floating 2017

40,000 Huaibei Şehrindeki Renlou Kömür 
Madeni (Trina Solar)

China Anhui Province Shanghai Qihua Wharf   
Engineering Co. Ltd., etc.

2017

40,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Huainan Şehri (20 + 20 Panji)

China Anhui Province Sungrow Floating 2017

32,686 Maden gölü (Golden Concord Ltd 
(GCL))

China Anhui Province Ciel & Terre International 2018

31,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Jining Şehri (Shandong Weishan)

China Shandong 
Province

Sungrow Floating 2017

20,000 Kömür madenciliği çökme alanı, 
Huainan Şehri (Xinyi)

China Anhui Province N/A 2016

18,700 Gunsan Geciktirici Lavabo Korea, 
Rep.

North Jeolla Scotra Co. Ltd. 2018

13,744 Yamakura Barajı rezervuarı Japan Chiba Ciel & Terre International 2018

10,982 Xuzhou Pei Bölgesi China Jiangsu Province Ciel & Terre International 2017

9,087 Urayasu gölü Japan Chiba Ciel & Terre International 2018

8,500 Wuhu, Sanshan China Anhui Province N/A 2015

8,000 Xingtai, Linxi County konumundaki Göl China Hebei Province N/A 2015

7,550 Umenoki Sulama Rezervuarı Japan Saitama Ciel & Terre International 2015

6,800 Hirotani Ike Japan Hyogo Takiron Engineering Co. Ltd. 2018

6,776 Amine Gölü, Jining Şehri China Shandong 
Province

Ciel & Terre International 2018

6,338 Queen Elizabeth II İçme Suyu 
Deposu

United 
Kingdom

London Ciel & Terre International 2016
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FPV, arazinin az veya pahalı olduğu ve uygun su 
kütlelerinin bulunduğu ülkelerde önemli avantajlar 
sunmaktadır. Tayvan, Çin gibi bazı ekonomiler, PV 
dağıtımında su kütlelerinin kullanımı için finansal teşvikler 
sunmaktadır. Birçok büyük FPV tesisatı hidroelektrik 
santralleri ile entegre edilmiştir. Bu düzenlemeler, hem 
güneş enerjisi hem de hidroelektrik üretiminin genel 
verimliliğini arttırmakta ve mevcut iletim altyapısının 
paylaşılmasına olanak tanımaktadır.

Aşağıdaki alt bölümler, çeşitli çevrimiçi kaynaklar da dahil 
olmak üzere, mevcut literatüre dayanarak, seçilen ülkelerin 
şimdiki ve gelecekteki FPV kapasitesini (alfabetik sırayla 
sunulmaktadır) ele almaktadır. Bu bölümde listelenen 
ülkeler, kurulu büyük FPV kapasitesine, büyüklükte 
planlanabilir veya gelecekteki FPV kapasitesine sahiptir veya 
kıyıya yakın ve açık deniz potansiyellerini geliştirmeyi 
düşünmektedir. .

3.2.1. Arnavutluk

Statkraft, 72 MW'lık Banja hidroelektrik barajında 2 MW'lık 
bir FPV sistemi kurmayı planlıyor. Bu proje, ülkede geçerli 
olan tarife garantisi için uygun olabilir (Bellini 2019). En 
büyük Arnavut güç üreticisi Korporata Elektroenergjitike 
Shqiptare (KESH), 12,9 MW'lık bir FPV sistemi geliştirmeyi 
planlıyor (Jonuzaj 2018).

3.2.2. Bangladeş

2019'un başından itibaren, Asya Kalkınma Bankası'ndan 
destek alması gereken ve Chittagong bölgesinde (İslam 
2019) Kaptai Gölü üzerine inşa edilecek 50 MW'tan biri de 
dahil olmak üzere ülkede iki FPV sistemi planlanıyor.

3.2.3. Belçika

İlk 998 kilowatt-tepe (kWp) FPV sistemi 2018'in başında 
Geer'deki Hesbaye Frost'da devreye alındı. Dessel'de 
Sibelco'ya ait 5 MWp sistemi de dahil olmak üzere diğer 
pilot FPV kurulumları, 5 Flaman hükümeti tarafından 
uluslar arası düzeyde geliştirilmekte ve desteklenmektedir 
(Bellini 2018d). Bu arada Belçika hükümeti, Kuzey 
Denizi'nde denizde FPV tesisleri kurma olasılığını 
araştırıyor.

3.2.4. Brezilya

Eylül 2017'de Brezilya'da tamamlanan ilk FPV sistemi 305 
kWp kapasiteye sahiptir (şekil 3.4). Sistem Ciel & Terre 
International tarafından geliştirilmiştir ve eyaletin yağmur 
suyu biriktirme havuzunda bulunmaktadır.

ŞEKİL 3.4. Brezilya, Goias'da FPV sistemi (305 kWp kapasiteli)

Source: © Ciel & Terre International.
Note: kWp = kilowatt-peak.

5.  https://www.sibelco.com/media/sibelco-is-supporting-sustainable- 
energy/.
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Goias Ciel & Terre International ayrıca Balbina (Amazon 
bölgesi) ve Sobradinho'da (Bahia bölgesi) (Kenning 2017a) 
her biri 4,99 MWp olan iki FPV santralinin geliştirilmesinde 
rol oynamaktadır. Bu iki projenin ilk aşaması 2016'nın 
başında, her biri Balbina ve Sobradinho hidroelektrik 
santrallerinin yanına 1 MWp kurulu olduğunda başladı. 
Amaç, farklı iklim koşullarında iki benzer sistemin 
performansını değerlendirmektir (Zaripova 2016).

3.2.5. Kamboçya

Cleantech Solar tarafından Ciel & Terre International'ın 
şamandıraları ile geliştirilen 2.8 MWp FPV sistemi, 2018'in 
sonunda tamamlandı ve 2019'un başlarında Chip Mong 
Insee Cement Corporation endüstriyel havuzunda hizmete 
girdi. Doğal Miras Enstitüsü (NHI), Sambor Barajı ve 
hidroelektrik santrali projesine alternatif olarak, yakın 
zamanda inşa edilen 400 MW Aşağı Se San 2 Hidroelektrik 
Barajına bir fayda ölçekli FPV sistemi kurmanın 
fizibilitesini değerlendirdi (Ulusal Miras Enstitüsü 
2017) )).

3.2.6. Çin

Çin'de, büyük projelerin başlamaya başladığı 2016 
başından önce birden fazla pilot ve küçük ölçekli proje 
geliştirildi. O zamandan beri, ülke şaşırtıcı bir büyüme 
gösterdi: Aralık 2018 itibariyle toplam kurulu güç 950 
MWp'tan fazlaydı ve dünyadaki tüm diğer ülkelerin 
toplam kapasitesini aştı. Çin’in FPV projelerinin büyük 
çoğunluğu Anhui Eyaletinde bulunuyor ve yağmur 
suyuyla sular altında kalan madenlerin çökmesinden 
kaynaklanan arazide düzensiz çöküntülerde oluşan gölleri 
kullanıyor. Shandong Eyaletinde 400 MW daha ihale 
edildi; bu FPV'yi “su üzerinde PV” ile birleştirir, yani sığ 
sudaki kazıklara monte edilir. Kazanan teklif sahipleri 
(aralarında Sungrow, Trina, GCL, Xinyi, CECEP ve China 
Three Gorges New Energy) üretilen elektriği Çin Devlet 
Grid Kurumu'na Kilowatt başına yuan (Y) 0.71 ila Y 0.81 
arasında değişen oranlarda satıyor -saat (kWh) (0,11-0,12 
$ / kWh). Bu büyük ölçekli FPV sistemlerinin çoğu 
(sistemler dahil)

Xinyi, Trina Solar ve Sungrow tarafından geliştirilen), 
daha kısa doğru akım (DC) kablolaması için izin veren 
özel yüzer pontonlarda merkezi invertörler ve 
transformatörler kullanmaları bakımından benzersizdir 
(Planair ve PITCO 2017).

Şu anda, faaliyette olan en büyük FPV santralleri biri 150 
Gorp-es Yeni Enerji Şirketi diğeri Sungrow tarafından 
tamamlanan iki 150 MWp projesidir. Her ikisi de Anhui 
eyaletinde bulunmaktadır. Çin’in “En İyi Koşucu” programı 
kapsamında ek projeler 2017 yılında açıklandı, ancak 
bunlardan kaçının gerçekleşeceği görülüyor (Bin 2018).

3.2.7. Kolombiya

İki üniteden oluşan 99 kWp'lik bir FPV sistemi yakın 
zamanda 2018'de tamamlandı. Sistem, Medellín'in yerel 
enerji ve telekomünikasyon kuruluşu Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) tarafından işletilen ve işletilen Peñol-
Guatapé'nin su rezervuarına konuşlandırıldı. (Bellini 2018a; 
Ciel ve Terre Uluslararası 2018). Yeni büyük ölçekli projeler 
boru hattında.

3.2.8. Fransa

Fransa'da, Vaucluse departmanındaki Piolenc'de bir 
amiral gemisi projesi O’MEGA 1 geliştiriliyor. Akuo 
Energy tarafından geliştirilen 17 MWp projesi yapım 
aşamasındadır ve Mart 2019'da tamamlanması 
beklenmektedir. Eski bir taş ocağı gölü üzerine inşa 
edilmiştir ve Natixis Energeco'dan (Kenning 2018a) geri 
ödemesiz proje finansmanı ile finanse edilecektir. Hautes 
Alpes ve Bouches-du-Rhône bölgelerinde diğer büyük 
ölçekli FPV projeleri halen geliştirilmektedir.

3.2.9. Ghana

Şubat 2018'de Eni Ghana ve Eni Energy Solutions, 
Gana'daki 400 MW Bui Hidroelektrik Enerji Projesinin 
yönetiminden sorumlu şirket olan Bui Power Authority ve 
Volta River Authority ile iki ayrı anlayış mutabakatı 
(MOU) imzaladılar. Her ikisi de FPV sistemleri de dahil 
olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretiminin ortak gelişimi ile ilgilidir (Eni.com 2018).
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6. Exchange rate as of  August 31, 2018.

3.2.10. Hindistan

Hindistan’ın çok sayıda hidroelektrik santrali toplam 
kapasitesi 44 GW (Hindistan’ın toplam enerji üretiminin 
yüzde 13,6’sına eşdeğer) olup FPV ve hidroelektrik 
entegrasyonu için muazzam bir potansiyel sunmaktadır. 
Hindistan’ın bugüne kadarki en büyük FPV tesisi, 
Visakhapatnam'daki (Andhra Pradesh) Mudasarlova 
rezervuarına kurulan ve 2016 yılında çeşitli akıllı şehir 
projeleri uygulamak için oluşturulan Greater 
Visakhapatnam Smart City Corporation Limited tarafından 
geliştirilen 2 MWp FPV sistemidir (Prateek 2018b). 
Visakhapatnam'daki Meghad-rigedda rezervuarında 2017 
yılında Büyük Visakhapatnam Belediye Şirketi tarafından 
ihale edilen bir başka 3 MWp FPV projesi yakın zamanda 
ReNew Power Limited'e (ReNew Power 2018) verildi. Şirket 
Meghad-rigedda rezervuarına 15 MWp'lik bir FPV sistemi 
daha kurmayı planlıyor (Rao 2018).

Ülkedeki ucuz arazi ve çok iddialı güneş enerjisi 
hedeflerinin göreceli yetersizliği göz önüne alındığında, 
Hindistan'ın FPV proje boru hattı hızla büyüyor ve birçok 
büyük ölçekli proje inceleniyor. 5 MWp'lık bir tesis şu anda 
International Coil Ltd. tarafından Rs karşılığında kazanılan 
anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat ihalesinin 
ardından Batı Bengal'in Murshidabad bölgesinde yapım 
aşamasındadır. 269.12 milyon (yaklaşık 4.1 milyon dolar 
veya Wp başına 0.83 $) (Prateek 2018a).

National Hydroelectric Power Corporation, tahmini sermaye 
maliyeti 1.350 - 1.500 $ / MWp olan 1.960 MW Koyna 
Hidroelektrik projesinde 600 MWp FPV kurma planlarını 
açıkladı (Saurabh 2016). Ayrıca, Andaman ve Nicobar 
Adaları'ndaki madencilik ve enerji şirketi NLC India 
tarafından 5 MWp'lik bir FPV projesi planlanmıştır (Planair 
ve PITCO 2017). KfW Kalkınma Bankası tarafından finanse 
edilen Maharashtra ve Kerala'da toplam 40 MWp'lik iki proje 
2016 yılında 44 milyon $ yatırımla açıklandı (Planair ve 
PITCO 2017).

Aralık 2017'de, Hindistan Güneş Enerjisi Kurumu (SECI), 
pazardaki istişareler yoluyla fizibiliteleri hakkında bilgi 
toplamak amacıyla, ülke genelindeki yapay su kütleleri için 
10 GWp FPV'ye ilgi duyduğunu açıkladı (Ken-

ning 2017c). SECI, 2018'de Uttar Pradesh'in Sonbhadra 
bölgesinde bulunan Rihand Barajı'nda her biri 50 MWp 
kapasiteli üç FPV projesi için bir ihale başlattı. Üst tavan 
tarifesi Rs. Bu ihale için 3,32 (~ 0,0476 $) / kWh 
sabitlenmiştir. Shapoorji Pallon-ji, Rs tarifesi ile B paketini 
(50 MWp) kazandı. 3,29 / kWh (Kabeer 2018). Tamil Nadu, 
Jharkhand ve Uttarakhand'da ek projeler öngörülmektedir.

Kasım 2017'de Lakshadweep Enerji Geliştirme Ajansı, 
geliştiricileri Lakshadweep adalarındaki 10 MWp'lik FPV 
projelerine ilgi ifadesi sunmaya davet etti. Haziran 2018'de 
Ulusal Termal Enerji Şirketi, Ker-ala'daki Kayamkulam'daki 
Rajiv Gandhi Kombine Çevrim Santrali'nde 22 MW'lık bir 
FPV sistemi için bir ihale başlattı. Proje, onu başlatan aynı 
işbirliği ile finanse edilecektir (Prateek 2018c). Aynı ay, 
Uttar Pradesh'in Sulama ve Su Kaynağı Departmanı, kamu-
özel ortaklık modeli altında 100 MW şebekeye bağlı kanal 
üstü güneş PV (yere monte edilmiş, FPV değil) projeleri 
geliştirmek için bir ihale açtı (Prateek 2018d) . Maharashtra 
Devlet Elektrik Dağıtım Şirketi, Solapur Bölgesindeki Ujani 
Barajı'nda 1 GWp FPV geliştirmeye de bakıyor (Kenning 
2018b).

Diğer birçok yeni FPV ihalesi, 2018'in sonunda ve 2019'un 
başlarında, bazıları ülkedeki en büyük enerji tesislerinden 
biri olan NTPC Limited tarafından, mevcut santrallerinde 
FPV sistemleri kurmak amacıyla başlatıldı. Son 
zamanlarda, Tamil Nadu'dan TANGEDCO, eyaletteki üç 
baraj gölünde 250 MW FPV sistemleri için ihale açmayı 
planladığını duyurdu (Sivakumar 2019).

3.2.11. Endonezya

Endonezya'nın önemli bir FPV potansiyeli var ve ülkedeki 
büyük geliştiricilerden biri olan Abu Dabi merkezli Masdar 
Clean Energy bu yönde ilerliyor. Endonezya adalarındaki 
ormanlık alanların çoğu güneş enerjisi dağıtımı için uygun 
değildir ve
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arazi fiyatları yüksektir. Şirket, FPV tesislerine ev sahipliği 
yapabilecek 60'dan fazla rezervuar belirledi. Son zamanlarda 
Masdar, Batı Java Eyaletindeki Cirata Hidroelektrik Santrali 
Rezervuarının 225 hektarlık yüzeyini kapsayan 200 MWp'lik 
bir FPV santrali inşa etmek için yerel enerji kuruluşu PT 
Pembangkitan Jawa-Bali ile bir proje geliştirme anlaşması 
imzaladı (Rambu Energy 2017; Publicover 2017b). Asya 
Kalkınma Bankası ayrıca 975 MWp kümülatif kapasiteye 
sahip altı saha belirleyerek Sulawesi ve Kalimantan'da 
FPV'nin ön fırsat değerlendirmesini yaptı. FPV 
potansiyelinin ülke genelinde benzer yerlerde (örneğin 
hidroelektrik rezervuarları, haliçler, koylar) birkaç gigawatt 
aralığında olacağını tahmin etmektedir.

3.2.12. Italya

İtalya'daki birçok şirket, yüzen izleme soğutma 
konsantratörü ve NRG Energia ile Koine Multimedia gibi 
FPV sistemlerinin geliştirilmesine öncülük ediyor. Bugüne 
kadarki en büyük sistemlerden biri 343 

kWp Pontecorvo sistemi, Ciel & Terre Uluslararası 
tarafından tamamlanan Savona Eyaletindeki bir 
sulama havuzunda yer almaktadır.7

3.2.13. Japonya

Japonya, MW ölçekli yüzen PV kurulumlarının en uzun 
geçmişine sahip ülkedir. İlk 20 kWp'lik proje, Ulusal İleri 
Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından bir 
araştırma prototipi olarak 2007 yılında Japonya'nın Aichi 
kentinde tamamlandı. Japonya'nın 2018 sonuna kadar 180 
MWp'den fazla FPV sisteminin konuşlandırıldığı tahmin 
ediliyor. FPV, dağlık ve yoğun olarak tahmin edilen arazisi 
göz önüne alındığında Japonya'ya birçok fayda sağlıyor 
(arazisinin yüzde 70'inden fazlası toprak için uygun değil) 
PV monte edilmiş). Japonya ayrıca bol su yüzeyine sahiptir; 
200.000'den fazla tarımsal rezervuar, sulama veya yağmur 
suyu tutma için kullanılmaktadır.

7.  https://www.ciel-et-terre.net/essential_grid/floating-solar-system- 
pontecorvo-34320-kWp/.

ŞEKİL 3.5. Japonya'daki Yamakura Barajı'nda FPV kurulumu (13,7 MWp kapasiteli)

Source: © Kyocera TCL Solar LLC.
Note: MWp = megawatt-peak.
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ŞEKİL 3.6. Maldivler'de denizaşırı FPV sistemi

Source: © Swimsol.

birçok göl, baraj ve rezervuar (Planair ve PITCO 2017). 
Japonya, hem küçük hem de büyük ölçekli güneş PV 
sistemleri için cömert bir tarife (FiT) planından 
yararlanırdı (FPV için FiT'ler, yere monte PV ile aynıdır). 
Bununla birlikte, sübvansiyon planı, 2 MWp'den büyük 
güneş sistemleri için FiT'lerin kaldırıldığı 2017'de revize 
edildi.

Dünyanın Çin dışındaki en büyük ikinci FPV tesisi, 13.7 
MWp kapasiteli Chi-ba Eyaletindeki Yamakura su tutma 
barajındadır (MI News Network 2017) (şekil 3.5).

3.2.14. Lao People’s Democratic Republic

Bir Japon şirketi olan TSB Co.Ltd., Vientiane 
yakınlarındaki Hadxaifong bölgesinde Nongheo ve Nahai 
su havuzlarında 14 MWp'lik bir FPV tesisi kurmayı 
planlıyor (Vien-tiane Times 2018). Doğal Miras Enstitüsü, 
Şubat 2018'de Lao PDR hükümetine sunulan bir ana plan 
(2018 Ulusal Miras Enstitüsü) geliştirdi. Ana plan, FPV'nin 
mevcut en büyük hidroelektrik santralinde 
konuşlandırılmasını inceliyor.

Xe Kong Havzası'ndaki güç rezervuarı, ek bir elektrik 
üretimi kaynağı olarak 290 MW Xe Kaman 1 hidroelektrik 
santrali. Plan, ülkenin yenilenebilir enerji gelişimini 
ilerletmek için bulgularını ve tavsiyelerini benimsemek ve 
uygulamak üzere ilgili hat bakanlıklarına iki direktif (16 
Şubat ve 13 Ağustos 2018 tarihli) yayınlayan başbakan 
tarafından onaylandı.

3.2.15. Malezya

Yarımada Malezya'da yaklaşık 78 göl, FPV bkz. İçin uygun 
olarak tanımlanmıştır (Reve 2015). FPV projesi, Cypark 
Kaynakları Berhad'ın (CRB) bir yanındaki olan Cypark 
Yenilenebilir Enerji tarafından yapılan çalışma suyu 
deposu olarak Ulu Sepri Barajı üzerine yapılmalıdır. CRB, 
Kasım 2016'da 270 kWp FPV kurulumunda Ciel & Terre 
International ile ortaklık kurdu (PV Tech 2018b; Ciel ve 
Terre Internation-al 2018). CRB, Cove Suria (PV Tech 
2018b) ile 30 MW, biri Terip Barajı ve diğeri Negeri 
Sembilan'daki Kelinchi Barajı'nda iki proje daha yapmayı 
planlıyor (PV Tech 2018b). Tayvan'dan şirket, Çin Tien 
Ching Enerji ve UMILE bir muhtıra imzaladı.

8.  https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/japan/name-
30660-en.php.
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tahmini 90 milyon $ 'a kadar yatırımla 48 MWp'lik bir FPV 
projesi için dum anlama (Planair ve PITCO 2017). Aralık 
2017'de, ülkenin ikinci büyük ölçekli güneş PV açık 
artırmasının kazananları açıklandı; Kazanan projelerin 
dördü FPV'dir, bunlardan biri Manjung, Perak'taki Coral 
Power Sdn Bhd tarafından geliştirilen 9.99 MW'tır 
(Bernama 2018). Bu projelerin 2019-2020 yılları arasında 
ticari faaliyete başlaması bekleniyor. Nisan 2018'de 
Sarawak’ın baş bakanı LONGi’ye eyaletteki barajlarda ve 
nehirlerde FPV sistemleri geliştirme olasılığını araştırmak 
için bir teklifte bulundu (The Sun Daily 2018).

3.2.16. Maldiv Cumhuriyeti

Maldivler'de, Swimsol 2014 yılında ilk denizaşırı FPV 
sistemlerini geliştirdi. Bu denizaşırı projeler küçük ölçekli ve 
adanın tatil yerlerinin pahalı dizel jeneratörlere olan 
bağımlılığını azaltmanın bir yolu olarak çatı üstü PV 
kurulumlarını tamamlayıcı olması gerekiyordu (şekil 3.6). 
2018 yılında, aynı şirket tarafından çeşitli yerlerde toplam 
200 kWp kapasiteli sekiz farklı platform kuruldu. Şu anda 
yeni projeler geliştirilmektedir. 2019'un başlarında hükümet, 
Büyük Erkek bölgesinde 5 MW şebekeye bağlı güneş PV 
sistemleri kurma ihalesi yayınladı. İhale belgelerinde 
değişken PV belirtilmemiş olsa da, bu tür teknolojiler 
gelecekteki ihaleler için düşünülebilir.

3.2.17. Hollanda

Hollanda, FPV tesisleri için potansiyel olarak 
kullanılabilecek 52.000 hektar sığ iç sulara sahiptir. 2017 
yılında Altyapı ve Su yönetimi bakanlığı tarafından 
başlatılan ve Güneş Enerjisi Uygulama Merkezi (SEAC) 
tarafından yönetilen “Zon op Water” adlı Sun on Water adlı 
ulusal bir konsorsiyum oluşturuldu. Konsorsiyum, 2023 
yılına kadar Hollanda'da 2 GWp FPV'nin geliştirilmesi ve 
kurulumunu teşvik etmek amacıyla 40'tan fazla şirketten 
oluşmaktadır. Konsorsiyum, izin verilen yasal çerçeve ve 
birden fazla test yatağı da dahil olmak üzere bir dizi proje 
geliştirmektedir. çeşitli ortamlarda (örn. iç, deniz, dalga ve 
rüzgara maruz kalmanın farklı seviyeleri).

Bu test yataklarından biri, Hollandalı şirketler Blue21 BV, 
Hakkers BV ve Hollanda'nın Delft Teknoloji 
Üniversitesi'nin (TU Delft) Fotovoltaik Malzemeler ve 
Cihazlar birimi (PVMD) ile ortaklık yapan Hollandalı Su 
Otoritesi Waterschap Rivierenland tarafından başlatıldı. 
Konsorsiyumun adı INNOZOWA (INNOvatieve ZOn-pv 
op Water) ve hükümet tarafından işletilen Hollanda 
Kurumsal Ajansı (Bellini 2018e) tarafından mali olarak 
destekleniyor.

Ayrıca, “Zon op Water” konsorsiyumu, De Slufter'ın her 
birine 50 kWp'lik dört FPV sistemi kurdu.

ŞEKİL 3.7. Hollanda, Azalealaan'da FPV kurulumu (1,85 MW kapasiteli)

Source: © Ciel & Terre International. 
Note: MWp = Megawatt-peak.
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Rotterdam Limanı'ndaki bir tarama deposunu pilot test 
yatağı olarak görevlendirdi. İlgili şirketler arasında Wattco, 
Texel4Trading, Sunprojects ve Sunfloat bulunmaktadır.9 Bu 
pilotun başarılı olduğu kanıtlanırsa, bu sitede 100 MWp 
kadar kapasite geliştirilebilir (Osborne 2017b). Proje, FPV 
tesislerinin kaba sulardaki fizibilitesini göstermeyi 
amaçlamaktadır. Pilot, suyun sert olduğu, birçok kirletici 
madde içerdiği ve 1 metreye kadar yüksekliğe sahip rüzgar ve 
dalgaların yaygın olduğu zorlu bir ortama yerleştirilmiştir.

Ayrıca “Zon op Water” himayesi altında, Neth-erlands 
Enerji Araştırma Merkezi, Hollanda Uygulamalı Bilimsel 
Araştırmalar Kurumu, Deniz Araştırma Enstitüsü Hollanda, 
Abu Dabi Ulusal Enerji Compa-ny PJSC ve Hollanda'da 
kurulan Oceans of Energy, Şubat 2018'de önümüzdeki üç yıl 
boyunca bir denizaşırı FPV projesi (“Solar @ Sea”) 
geliştireceğini ve uygulayacağını duyurdu. Panellerin 
performansı tuzlu su ve sert hava koşullarında test 
edilecektir (Bel-lini 2018b). Test merkezi, Hollanda 
Kurumsal Ajansı tarafından finansal olarak desteklenecektir.

Texel Adaları, De Krim Resort'ta 780 MWp'lik bir FPV 
sistemi Texel4Trading tarafından şu anda golf sahalarını 
sulamak için kullanılan bir yağmur suyu deposunda ihale 
edildi. Ayrıca, yakın zamanda 1,85 MWp'lik bir FPV sistemi 
inşa edildi

Doğu Hollanda'daki Lingewaard yakınlarındaki yerel bir 
rezervuarda (Doo-soon ve Ha-yeon 2018) (şekil 3.7).

Eylül 2018'de su tesisi NV PWN Waterleid-ingbedrijf 
Noord-Holland, iki farklı konumda (Andijk ve Hoofddorp) 
toplam 7 MWp'lik bir FPP sistemi tasarlamak, tedarik etmek 
ve kurmak için bir yüklenici seçmek için bir ihale başlattı. 
Gelecekte projeler 16.7 MWp'ye genişletilebilir (Tsanova 
2018).

3.2.18. Norveç

Ocean Sun, Norveç'te hidroelastik membran konseptlerine 
dayanarak iki açık deniz yüzer PV sistemini başarıyla test 
etti. 100 kWp'lik üçüncü bir sistem, Nisan 2017'den bu yana 
Norveç'in batı kıyısındaki büyük bir balık çiftliğine şebeke 
dışı gücü (yedek dizel jeneratörlerle) sağlıyor. Norveç'teki 
diğer balık çiftliklerine güç sağlamak ve bu sistemi 
hidroelektrik barajlara kurmak için daha fazla proje var.

3.2.19. Panama

Şubat 2017'de 24 kWp'lik bir proje tamamlandı ve su 
tutma havuzunda Ciel & Terre Internation-al10 tarafından 
şebekeye bağlandı (şekil 3.8). Oluşur

ŞEKİL 3.8. Panama Kanalı yakınındaki Miraflores'te FPV sistemi (24 kWp kapasiteli)

Source: © Ciel & Terre International.
Note: kWp = kilowatt-peak.

9.  https://www.zonopwater.nl/
10. https://www.ciel-et-terre.net/essential_grid/fl/.
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Panama Kanalı'nın Pasifik tarafında, büyük Gatun 
Gölü'nün yarı kapalı bir girintisinde ve Miraflores 
kilitlerinin yakınında bulunan 96 güneş panelinin (Pan-
ama Today 2017).

3.2.20. Portekiz

Mevcut bir hidroelektrik santralinde inşa edilecek ilk FPV 
projesi, Montalegre, Portekiz'deki Rabagão Nehri'nin 
ağzındaki bir barajdaydı. 220 kWp sistemi yaklaşık 2.500 
m2'lik bir alanı kaplamaktadır. Pilot proje 2015 yılında 
Energias de Portu-gal (EDP) tarafından başlatılmış ve 
Kasım 2016'nın sonundan bu yana faaliyete geçmiştir (şekil 
3.9). Rezervuarın tabanı 60 metreden daha derin 
olduğundan ve sistemin 30 metreye kadar su seviyesinde 
düzenli bir dalgalanma ile başa çıkması gerektiğinden, bu 
yüzen elektrik santralinin demirlenmesi çok zordu. 
(Osborne 2017a).

3.2.21. Seyşeller

İlk Afrika kamu hizmeti ölçekli FPV ihalesi, Nisan 2018'de 
Seyşel Adaları'nda Mahé Adası'nda 4 MW'lık bir sistem için 
açıklandı (Beetz 2018). İhale, Seyşeller Enerji Komisyonu 
tarafından Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika Yasal 
Destekleme Tesisi ve Clinton Vakfı'nın desteğiyle 
düzenleniyor. Proje, dünyada ilk kez kurulacak ilk 
projelerden biri olacak.

denizden bir sanayi bölgesi tarafından ayrılmış tuzlu su sığ 
gövdesi.

3.2.22. Singapur

Ekim 2016'da piyasaya sürülen Singapur, Tengeh 
Rezervuarında bulunan toplam kurulu gücü 1 MWp (şekil 
3.10) ile dünyanın en büyük FPV test yatağını işletiyor. 
Proje PUB, Singapur Ulusal Su Ajansı ve Singapur 
Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından ortak bir 
girişimdi. Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki Güneş 
Enerjisi Araştırma Enstitüsü (SERIS) tarafından 
tasarlanmış, uygulanmış ve işletilmektedir. Gözlemcilerin 
10 FPV kurulumunun (her biri 100 kWp) performansını 
birbirleriyle ve rezervuarın kıyısında bulunan bir invertör 
odasının üzerine monte edilmiş referans 20 kWp çatı üstü 
PV sistemi ile karşılaştırmasını sağlar. Test yatağı ayrıca 
rezervuar üzerindeki azaltılmış buharlaşma, su kalitesi ve 
biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri gibi kendi çevresel 
etkilerini incelemeye izin verir. Kapsamlı bir izleme 
sistemi, elektrikten meteorolojik ve modüle bağlı faktörlere 
kadar 500'den fazla parametreyi gerçek zamanlı olarak 
izler. Atalet sensörleri, kayan yapıların hareketlerini altı 
serbestlik derecesi boyunca izler. 10 alt sistem (bkz.

ŞEKİL 3.9. Portekiz Alto Rabagão'da FPV sistemi

Source: © Pixbee/EDP S.A.



68 •   

ŞEKİL 3.10. Singapur'daki Tengeh Rezervuarında SERIS FPV test yatağı (1 MWp kapasiteli)

Source: © SERIS.
Note: MWp = megawatt-peak.

TABLO 3.3. Tengeh Rezervuarında test edilen SERIS FPV'nin temel unsurları

sistem Yüzer platform Modüller eğim Diğer özellikler

1a Şamandıralar ve paslanmaz çelikCam-cam, çerçevesiz 7° east Küçük su ayak izi

1b Borular ve alüminyum Çerçeveli 7° east Küçük su ayak izi

2 Saf yüzer Çerçeveli 12° east and west Dual-pitch design

3 Saf yüzer Çerçeveli 12° east —

4 Saf yüzer Çerçeveli 12° east Çift adımlı tasarım

5 Bağımsız şamandıra modülleri Çerçeveli ve çerçevesiz 
cam cam

10° east İyi havalandırma, rüzgar 
yükü adaptasyonu

6 Borular ve metal yapı Çerçeveli 5° east —

7 Şamandıralar ve alüminyum Çerçeveli multi-Si, yarım 
kesilmiş multi-Si, bifasiyal 

mono-Si

7° east Sağlam yapı

8 Saf yüzer Çerçeveli multi-Si, 
bifasiyal mono-Si

10° east —

9 Saf yüzer Çerçevesiz, cam cam 10° east and west —

10 Saf yüzer Çerçeveli çoklu Si 15° east —

Rooftop reference 
system

— Yarım kesilmiş, çift yüzlü 
mono-Si

7° east Serbest duran 
çatı

Source: SERIS.
Note: *All systems use multi-Si modules unless otherwise stated.

1b
2

6

7
8

9 10

3
4

5

1a
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genel olarak) büyük ölçüde farklı tipte PV modülleri (bazı 
iki yüzlü ve çerçevesiz cam-cam modülleri dahil), 
invertörler ve yüzer yapılar kullanın. Sistemlerden biri 
“aktif soğutma” özelliğini içerir: güneş modüllerine 
soğutmak ve böylece performanslarını artırmak için su 
püskürtülür.

Singapur, sınırlı kara kütlesi ve su kütlelerinin yüzey alanının 
yaklaşık yüzde 8'ini oluşturması nedeniyle büyük FPV 
potansiyeline sahiptir (taş ocakları ve rezervuarlar esas olarak 
içme suyu üretmek için yağmur suyunu yakalamak için 
kullanılır). Devam eden çalışmalar, doğal yaşam alanlarından 
veya rezervuarların amaçlanan kullanımından ödün 
vermeden FPV için bu su kütlelerinin ne kadarının 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. 
Gelecekteki FPV potansiyeline ilişkin tahminler, 
önümüzdeki yıllarda kademeli olarak geliştirilecek yüzlerce 
megawatt-zirvesindedir.
Eylül 2017'de PUB, Tengeh Rezervuarında potansiyel 50 
MWp FPV sistemi ve Üst Peirce Rezervuarında 6.7 MWp 
FPV sistemi için mühendislik ve çevre çalışmaları için 
ihaleler başlattı (PUB 2017). Aralık 2017'de Linyang Energy 
ve Sunseap, Singapur'da FPV de dahil olmak üzere çeşitli 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde işbirliği 
yapmak için bir mutabakat zaptı imzaladı (Ken-ning 2017f).

2018 yılında Konut Geliştirme Kurulu, kıyı deniz 
koşullarında FPV sistemlerinin geliştirilmesine odaklanan 
bir araştırma programı başlatacağını duyurdu (Tan 2018). 
Ekim 2018'de EDB, özel bir şirketin (veya konsorsiyumun) 
ilk kez görevli olarak ve ikinci aşamada seçileceği Kranji Res-
ervoir'da 100 MWp'lik ticari bir FPV projesi oluşturmanın 
fizibilitesini araştırmak için bir bilgi talebi yayınladı. sistemi 
kurmak ve ona sahip olmak için bağımsız bir güç üreticisi 
seçilir (Ekonomik Kalkınma Kurulu 2018). Kasım 2018'de 
Sunseap, EDB'nin desteğiyle Johor Boğazı boyunca yer 
alacak 5 MWp'lik bir kıyıya yakın FPV sistemi 
geliştireceklerini açıkladı. Nisan 2019'da PUB, Bedok'ta (1,5 
MWp) ve Aşağı Seletar Rezervuarlarında (1,5 MWp) (PUB 
2019) FPV dağıtımı için bir EPC ihalesini çağırdı.

3.2.23. Kore Cumhuriyeti 

Japonya ile birlikte Kore, FPV'yi benimseyen ilk ülkelerden 
biriydi. Aralık 2018 itibariyle, boru hattındaki birçok 
projeyle birlikte 75 MWp'nin üzerinde birleşik kapasiteye 
sahip FPV projeleri kuruldu. Ülkenin madenlerinin yaklaşık 
yüzde 90'ı kapatıldı veya terk edildi ve çökmüş madenlerin 
su bastığı yerlerde, bu büyük bir FPV potansiyeli anlamına 
geliyor. Çeşitli yüzen teknolojiler, devlete ait su yönetim 
şirketi Korea Water Resources Corporation (K-Water), 
Korea Rural Community Corporation ve Kore East-West 
Power Corporation gibi Koreli şirketler tarafından 
geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bir izleme tasarımı, donma 
koşulları ve gölde buz oluşumu ile başa çıkmak için suyun 
yüzeyinde dönen yüzen bir yapıya sahiptir.

2013 yılında Kore, ilk megawatt ölçekli FPV enerji santralini 
Dangjin-si'deki termoelektrik santralin soğutma suyu alım 
kanalında tanıttı (Planair ve PITCO 2017). Dünyanın Çin 
dışındaki en büyük (18,7 MWp) FPV projesi Haziran 
2018'de tamamlandı ve Kuzey Jeolla'daki Gunsan Geciktirme 
Havzasında (Scotra 2018) yer alıyor. Bir diğer kayda değer 
FPV tesisinin kapasitesi 0.465 MWp'dir ve 2014 yılında 
Solkiss tarafından geliştirilmiştir. “Ayçiçeği” olarak 
adlandırılan modülleri, patentli dönen motorlar kullanarak 
güneşi takip eder. Bir tahmine göre, bu teknoloji statik FPV 
modüllerine göre enerji verimliliğinde yüzde 16 artış sağlar 
(Quirke 2017).

K-Water, rezervuarlarını FPV sistemleri inşa etmek için 
aktif olarak arıyor ve 2022 yılına kadar 1 GWp'den fazla 
kurulum öngörüyor. 2016'nın başlarında, K-Water, LG 
Electronics ile Kore'deki havuzlar ve rezervuarlar üzerinde 
FPV projeleri inşa etmek için bir anlaşma imzaladı 
(Publicover 2017a) ).

Ayrıca, devlete ait tek Kore enerji şirketi Korea Hydro & 
Nuclear Power, insan yapımı bir kuruluş olan Hwaseong 
Gölü'ndeki 100 MWp'lik bir FPV tesisi için yenilenebilir 
enerji şirketi Hwaseong Solar Energy ile Şubat 2018'de bir 
mutabakat zaptı imzaladı. Kore'nin batı kıyısındaki su. 
Devlete ait firmanın projeye 202 milyon dolar yatırım 
yaptığı bildiriliyor.
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PV panelleri gölün yüzeyinin yüzde 8,3'ünü kaplayacaktı 
(Clover 2018).

Korea Rural Community Corp., 2019 yılına kadar üç sahaya 
280 MWp FPV kapasitesi kurmayı planladığını bildirdi 
(Publicover 2017a). Ağustos 2018'de Hyundai Heavy 
Industries Green Energy Co., 170 MWp (Ji-woong ve Mira) 
birleşik kapasiteye sahip FPV enerji santralleri kurmak için 
KEPCO Plant Service & Engineering Co. ile işbirliği 
anlaşması imzaladığını açıkladı. 2018). Eylül 2018'de Korea 
Western Power Co., 2020 yılına kadar Ansan'daki Sihwa 
Gölü üzerinde 102,5 MW FPV sistemi kurmak için Ansan 
City ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu göl aynı zamanda 
toplam 254 MW (Yon-hap) Haber Ajansı 2018).

3.2.24. Sri Lanka

Mart 2017'de, ülkenin doğusunda Maduru Oya 
Rezervuarı'nda kurulacak 100 MW'lık bir FPV santrali için 
uluslararası bir ihale açıklandı (Ken-ning 2017e). Bitki 
yaklaşık yüzde 4'ü kaplayacaktı

rezervuar. Bu, Sri Lanka Mahaweli Authori-ty (Bakanlar 
Kurulu 2016 Ofisi) tarafından yönetilen çeşitli barajlar ve 
depolar üzerinde FPV tesisleri kurmak için daha geniş bir 
planın ilk adımı oldu. Asya Güç Yönetimi Grubu'nun 
Mahaweli Kalkınma ve Çevre Bakanlığı ile ortaklaşa olarak 
toplamda 2 GWp'ye varan bir dizi FPV projesi geliştirmesi 
bekleniyor.

3.2.25. Tayvan, Çin

Tayvan, Çin, FPV'den büyük fayda görüyor. Araziye 
monte edilen PV için mevcut arazi, arazinin büyük 
bölümünün tarım için kullanıldığı veya dağlık ve ormanlık 
olduğu bu ekonomide sınırlıdır. Bu arada mevcut arazi 
için yüksek talep, kira ve alım fiyatlarını artırıyor. Tayvan, 
Çin, Ocak 2019'da güncellenen ve yere monte PV (FP10 
kurulumları) (4.5016 NT veya kWh başına yaklaşık 14.6 
sent) lehine bir FiT rejimi uyguladı. FPV'nin alımı 
(Ekonomik İşler Bakanlığı 2019). Yüksek gerilim iletim 
şebekesine bağlı FPV projeleri için biraz daha yüksek bir 
FiT elde edilebilir.11

ŞEKİL 3.11. FPV kurulumu (3 MWp kapasiteli) Cheongpung Gölü, Kore'de Chungju Barajı

Source: © LSIS.
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Bununla birlikte, tayfunlar gibi sert hava koşulları, 
ülkedeki FPV'nin uygulanması için teknik zorluklar 
yaratmakta ve dolayısıyla sistem maliyetlerini 
arttırmaktadır. Gerçekten de, yüksek rüzgar hızları yapısal 
bileşenlerin ilave stres testini gerektirerek FPV 
sistemlerini destabilize edebilir ve hasar verebilir 
(Kenning 2016a) (şekil 3.12).

Birçok geliştirici Tayvan, Çin'de FPV projeleri geliştirmek 
istiyor. İşbirliği ile Taiwan Power Co. ve Taiwan Water Co., 
Chiayi İlçesindeki sekiz rezervuarda FPV sistemleri kurmayı 
planlıyor (Planair ve PITCO 2017). New Green Power ve 
J&V Holding, Taoyuan İlçesindeki bir sulama havuzunda 
ortak bir 20 MWp FPV projesi açıkladı (Kenning 2017d).

Temmuz 2018'de Ekonomik İşler Bakanlığı, Changhua Kıyı 
Endüstri Parkı'nda FPV sistemlerini de içeren 320 MW'lık 
özel bir güneş enerjisi bölgesi geliştirildiğini duyurdu. 
Chenya Energy Co., Yeheng Energy ve Tayvan'ın büyük bir 
yan kuruluşu

Solar Energy Corp'a özel bölgeyi kurma hakkı verildi (Chia-
erh 2018).

3.2.26.Tayland

Taylandlı güneş enerjisi şirketi SPCG, Japon yenilenebilir 
enerji şirketi InterAct ile karides çiftliklerine enerji 
sağlamak amacıyla Tayland'da FPV uygulamak için 
çalışacağını açıkladı (Nikkei 2014). Ayrıca, Ciel & Terre 
Inter-national kısa süre önce Tayland'da yıllık maksimum 
50 MWp üretim ile yeni bir şamandıra üretim tesisi açtı 
(Kenning 2017b). SCG Chemicals, tesisin rezervuarları ve 
barajları üzerindeki bir FPV çiftliği için bir demirleme 
sisteminin araştırılması ve geliştirilmesinde işbirliği içinde 
çalışmak için Tayland Elektrik Üretim Otoritesi (EGAT) ile 
ana hizmet anlaşması mutabakat zaptı imzaladı (SCG 
Chemicals 2018). SCG Chemicals, başarılı bir şekilde bir 
FPV sistemi tasarlayan ve üreten Tayland’ın ilk şirketi oldu; 
979 kWp kapasiteye (All Around Plastics 2018) sahiptir ve 
Ray-ong’un Map Ta Phut Sanayi Bölgesi'ndeki endüstriyel 
bir havuzda bulunmaktadır. EGAT geçtiğimiz günlerde 2.7 
GWp'lik hibrit yüzer güneş hidroliği projelerinin 
geliştirilmesini kolaylaştıracağını duyurdu

ŞEKİL 3.12. Tayvan, Çin'de yüzer güneş enerjisi tesisatı (tayfun eğilimli bir alan)

Source: © Sungrow.

11. Tariffs valid for the first half  of  2019 and FX exchange rate as of
January 31, 2019.
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ülke çapında dokuz baraj. Sırasıyla 45 ve 24 MW'lık iki 
proje geliştirme aşamasındadır (Kenning 2018d).

3.2.27. Ukrayna

İngiltere merkezli varlık yöneticisi Touchstone Capital 
Group Holdings Ltd., Dinyeper Nehri üzerinde bulunan 
Kakhovka Hidroelektrik Santrali ile birlikte Kakhovka su 
rezervuarında hibrit bir 1.3 GWp rüzgar-güneş enerjisi 
projesi geliştirmeyi planlıyor. Rüzgar türbinleri arasında 
bulunan ve temellerine sabitlenen tesislerle 1 GWp rüzgar 
ve 300 MWp'ye kadar FPV'yi birleştirecekti (Bellini 2018c).

3.2.28. Birleşik Krallık

Kara bazlı PV için sınırlı alan ve su arıtma tesislerinden 
yüksek tesis içi enerji talebi, Birleşik Krallık'ta FPV 
geliştirmenin iki temel nedenidir. Ayrıca çiftliklerin sulama 
rezervuarlarına 100-200 kW kadar FPV enerji santrali inşa 
edilmiştir.

Avrupa'nın en büyük FPV projesi, Thames Water 
tarafından işletilen ve Lightsource BP ve Ennovi-ga Solar 
tarafından finanse edilen, inşa edilen ve işletilen Queen 
Elizabeth II Rezervuarında yer almaktadır (şekil 3.13). 6.3 
MWp kapasiteye sahiptir ve 2016 yılında derin su (18.4 
metre) rezervuarına (Ciel ve Terre International 2018) 
kurulacak ilk FPV projelerinden biriydi. Ciel & Terre 
International sistemi tasarladı ve yüzen pononları tedarik 
etti. Saha tarafından üretilen enerji, su arıtma tesisinin 
toplam enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamaktadır (PV 
Tech 2018a).

İngiltere'nin ikinci en büyük FPV projesi Hyde'deki Godley 
Rezervuarı'nda (Hill 2015) bulunmaktadır. United Utilities 
tarafından geliştirilen bu 2,99 MWp'lik proje (3,5 milyon £ 
yatırım), bir su arıtma tesisini artan güç fiyatlarına karşı 
korumak için bir teklifti. Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacının 
yüzde 33'ünü karşılayabiliyor (Energy Matters 2015).

Yeni bir işletme olan AqvaFloat, aynı zamanda İngiltere'de 
12 MWp kapasiteye sahip bir duba üretim tesisi kuruyor 
(Parnell 2018).

ŞEKİL 3.13. Kraliçe II. Elizabeth Rezervuarında FPV projesi, İngiltere

Source: © Lightsource BP Floating Solar Array, London.
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3.2.29. Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın 175 kWp'lik ilk ticari FPV sistemi 2008'den beri 
Kaliforniya Napa Vadisi'ndeki Far Niente Şaraphanesi'ndeki 
bir sulama havuzunda. Gölet ve bitişik arazi sistemi, gölet 
üzerinde 994 panel ve karada 1.302 ile toplam 2.5 dönümlük 
alanı kaplayan ve şaraphane ihtiyaçlarından daha fazla enerji 
üreten entegre bir sistemdir (Margaronis 2013).

4.4 MWp FPV sistemi 2016 yılında New Jersey, Sayreville'de 
tamamlandı ve Bordentown Caddesi Su Arıtma Tesisi için 
elektrik üretti. Florida'daki Orlan-do Kamu Hizmetleri 
Komisyonu da FPV ile yakından ilgileniyor. 2017 yılında 
D3Energy ve Ciel & Terre Uluslararası (Pickerel 2017) 
desteğiyle yağmur suyu depolama rezervuarlarından birinde 
(şekil 3.14) 31,5 kW'lık bir sistem inşa edildi.

Önümüzdeki yıllarda, Cal-ifornia'daki Sonoma Clean 
Power, Sonoma İlçesi Suyu tarafından işletilen altı atık su 
havuzunda rıhtıma monte edilecek güneş sistemleri 
kurmak için San Francisco merkezli Priştine Güneş ile 
sözleşme yapan 12,5 MWp'lik bir proje inşa ediyor.

Ajansı (Sonoma County Gazetesi 2015). Priştine Güneş 
yılda yaklaşık 30.000 $ için havuz kiralıyor (Brown 2015).

Ciel & Terre International ayrıca ülkede toplam 5.3 MW 
olmak üzere dört farklı FPV sistemi inşa ediyor. Bunlardan 
biri, Kelseyville'deki (California) bir atık su arıtma 
havuzundaki 252 kWp'lik bir FPV sistemi Eylül 2018'de 
tamamlandı (Osborne 2018). 75 kWp'lik bir FPV sistemi, 
GRID Alternations Colo-rado tarafından Walden (Jackson 
County, Colorado) içme suyu arıtma tesisinde (Grid 
Alterna-tives 2018) kuruldu.

3.2.30. Vietnam

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin büyük ölçekli 
uygulanmasını teşvik etmek amacıyla, Vietnam Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı denemesi bir FiT şeması oluşturdu 
(başbakanın 11/2017 / QD-TTg Kararı, 11 Nisan 2017'de 
kabul edildi ve FPV projeleri için de geçerli olan kamu 
hizmeti ölçekli güneş enerjisi tesisatları için 1 Haziran 
2017'den itibaren geçerlidir). Geçerlilik süresi 30 Haziran 
2019'da sona erecek, ancak Ninh Thuan Eyaleti'nde

ŞEKİL 3.14. Orlando, Florida, ABD'de FPV projesi

Source: © Ciel & Terre International. 
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12 ay daha (2 GWp kapak ile). Şebekeye bağlı enerji 
santrallerine katma değer vergisi dahil değil, yaklaşık 
0.0935 $ / kWh değerinde bir FiT verilir (Baker McKenzie 
2018). FiT ile ilgili güncellenmiş bir politika 
hazırlanmaktadır ve mevcut FiT'nin süresinin dolacağı 
Haziran 2019'a kadar sonuçlandırılmalıdır.

Vietnam'daki tatlı su kütlelerinin mevcudiyeti ve arazi 
kısıtlamaları göz önüne alındığında, FPV sistemlerinin 
uygulanması için yeterli alan vardır. Birçok şirket ülkenin 
FPV potansiyelini artırma planlarını açıkladı. Örneğin, 
Kaliforniya merkezli bir yeşil teknoloji şirketi olan Vasari 
Energy,

Vietnam'da her biri 40–50 MWp kapasiteli iki FPV 
projesi (Kenning 2018c). Buna ek olarak, Ciel & Terre 
International Vietnam'da bir üretim tesisi açtı (Kenning 
2018c). Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi Hidroelektrik 
Anonim Şirketi tarafından başlatılan 47,5 MWp'lik bir 
FPV projesi, Binh Thuan eyaletindeki 175 MW Da Mi 
hidroelektrik santralinin rezervuarında, Asya Kalkınma 
Bankası (ADB 2018).

2017 yılında Koreli Solkiss şirketi, Vietnam'ın güneyindeki 
Yen Bai Eyaletinde 500 MWp'lik bir FPV tesisi geliştirme 
niyetini açıkladı (Clover 2017a; 2017b). .

12.  /https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=530843be-3857-
4c97-a07d-e59db9a8a3a7 
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Bu raporda vurgulandığı gibi, yüzen güneş fotovoltaik (FPV) 
gücünün konuşlandırılması birçok durumda maliyet 
açısından rekabetçidir ve bu nedenle finansal destek 
gerektirmemelidir. Bununla birlikte, ilk projeler endüstrinin 
FPV teknolojisi ile ilgili nispeten sınırlı deneyimiyle ilişkili 
bariyerlerin üstesinden gelmek için bir tür destek 
gerektirebilir.

Ülkeler FPV gücüne çeşitli yaklaşımlar getirmişlerdir. FPV 
kurulumlarını destekleyen politikaların çoğu iki kategoriden 
birine girer: (i) finansal teşvikler veya (ii) destekleyici 
hükümet politikaları. Bunlar aşağıdaki bölümlerde 
tartışılmaktadır.

4.1  Finansal teşvikler ve
seçilmiş ülkelerdeki 
destek mekanizmaları

Çok az ülke FPV sistemleri için özel olarak mali teşvikler 
sağlamıştır. Bununla birlikte, hala güneş PV için tercihli 
besleme tarifeleri (FiT'ler) uygulayan çoğu ülke tipik olarak 
FPV'yi de içerir. Japonya, Malezya ve Vietnam'da da durum 
böyle.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geniş çaplı 
uygulanmasını teşvik etmek amacıyla, Vietnam Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı (MOIT) 2017 yılında tüm şebeke çapında 
güneş enerjisi tesisatları için bir FiT şeması oluşturdu; FPV 
projeleri için de geçerlidir.13 30 Haziran 2019'da sona 
erecek olan plan, Ninh Thuan eyaletinde 12 ay daha 
uzatıldı, ancak 2 GW kapasiteyle

14 Tavan bağlantılı enerji santrallerine katma değer 
vergisinden önce 0,0935 $ / kWh'ye eşdeğer bir FiT verilir. 
29 Ocak 2019'da MOIT, ülkenin mevcut tarife tarife 
yapısının ilk taslak güncellemesini yayınladı. Taslak 
FiT'ler, (i) tamamlanma tarihi, (ii) yer ve (iii) güneş 
enerjisi projelerinin türüne (yüzer, yere monte, entegre 
depolama sistemi veya çatı güneşi) göre değişecektir. 12 
Nisan 2019'da yayınlanan son taslakta, yüzer güneş enerjisi 
projeleri için yeni FiT, yere monte PV'den% 8.5 daha 
yüksek olacak, ancak yine de potansiyel değişikliklere tabi 
olacak.15

Malezya'da, 2011'den bu yana yürürlükte olan bir FiT, her 
teknoloji için önceden belirlenmiş kapasite tavanlarına 
sahiptir. Sürdürülebilir Enerji Geliştirme Kurumu16 
tarafından yönetilen “RE kotası” altı ayda bir belirlenir ve üç 
yıllık bir dönemi kapsar. Ancak, FPV projeleri için şu anda 
mevcut kota bulunmamaktadır. Büyük ölçekli güneş PV 
(FPV dahil) projeleri, bölüm 4.2.3'te tartışıldığı gibi 
müzayedeler yoluyla uygulanmaktadır.

Japonya'da, büyük ölçekli PV güneş sistemleri, 2 MWp ve 
üstü sistemlerin (FPV dahil) uygun olmadığı 2017'ye kadar 
bir FiT için uyguntu. Artık fiyatlar rekabetçi bir ihale sistemi 
ile belirlenmektedir.

Bazı ekonomilerin özel FPV destek mekanizmaları vardır. 
Örnekler Tayvan, Çin; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
Mas-Massachusetts eyaleti; ve Kore Cumhuriyeti (tablo 4.1).

POLİTİKA İLİŞKİLERİ VE 
PROJE YAPISI4

13. Prime Minister’s Decision No. 11/2017/QD-TTg, passed on April 11, 2017, and taking effect in June 2017.
14. Resolution No. 115, dated August 8, 2018; https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=530843be-3857-4c97-a07d-e59db9a8a3a7
15. https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/04/updated-draft-policy-on-feed
16. http://www.seda.gov.my/
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Source: Authors’ compilation based on sources mentioned in table.
Note: FPV = floating photovoltaic; kWh = kilowatt-hour; MW = megawatt; NT$ = New Taiwan dollar. 
a. https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=82734.

4.2 Destekleyici hükümet
politikaları

Governmental policies favoring clean energy—such as 
ambitious renewable energy targets, construction of pilot 
FPV plants, and solar PV tenders and auctions—have 
helped FPV projects come to fruition in certain countries.

4.2.1 Yenilenebilir enerji hedefleri

Dünya ülkelerinin çoğunun, bazıları çok iddialı olan 
yenilenebilir enerji hedefleri var (tablo 4.2). Nüfus 
yoğunluğunun yüksek olduğu ve toprağın az olduğu veya 
fırsat maliyetinin yüksek olduğu yerlerde, FPV bu iddialı 
hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

4.2.2Pilot tesisler 

Bazı hükümetlerin özel ajansları, gösteri veya pilot tesislerin 
kurulumunu desteklemiştir. Hindistan, Hollanda ve 
Singapur bunlara örnektir.

Hindistan'daki Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı 
tarafından finanse edilen ilk pilot proje 2014 yılında faaliyete 
geçti. Başarısının ardından, diğer kurumlar ve hükümet 
organları ülke çapında küçük tanıtım projeleri kurmayı 
düşünmeye başladı. 2018'de çok sayıda FPV ihalesi başlatıldı 
ve 1.8 GWp'den fazla kapasite planlandı, ihale edildi veya 
yapım aşamasında.

Singapur'daki dünyanın en büyük FPV test yatağının iki 
yıldan fazla süren çalışma sonuçlarını analiz ettikten sonra, 
ülkenin Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), 2018'in 
sonlarında bir rezervuarın üzerine 100 MWp FPV inşa 
etmek için bir ticari ihalenin ilk aşamasına başladı. diğer 
rezervuarlarda boru hattında daha fazla proje ile.

Hollanda'da, ulusal konsorsiyum Zon op Water, 2017 
yılında Altyapı ve Su Yönetimi Mini-denemesinin 
girişimiyle kuruldu. Çevresel amacı, 2023 yılına kadar 
Hollanda'da 2 GWp FPV'nin geliştirilmesini ve kurulumunu 
teşvik etmektir. FPV'yi çeşitli ortamlarda test etmek için 
birden fazla gösteri tesisi uygulanmaktadır.

TABLO 4.1. FPV sistemleri için finansal destek mekanizmalarına örnekler, 2018

ekonomi Destek mekanizması

Tayvan, Çin Tayvan, Çin'de, yüzen güneş fotovoltaik (FPV) gücü için belirli bir tarife geçerlidir; yere monte edilen 
fotovoltaik sistemler için FiT'den daha yüksektir. 2018'in ikinci yarısında, yere monte edilen sistemler için 
FiT, FPV sistemleri için 4.6901 / kWh NT yerine 4.2943 $ / kWh NT oldu. 2019'un başlarında, Ekonomik 
İşler Bakanlığı, FPV için FiT'lerin 2019'un ilk yarısında 4,5016 $ / kWh NT'ye (yüksek voltaj iletim 
şebekesine bağlı olmayan projeler için) veya 4,9345 / kWh NT'ye (bağlı projeler). Bu tarifeler, benzer 
büyüklükte (MW1 MW) yere monte PV projeleri için FiT'lerden yaklaşık yüzde 10 daha yüksektir. FPV 
FiT'leri 2019a'nın ikinci yarısında yüzde 1,5 daha düşecek (Ekonomi Bakanlığı 2018-2019).

Massachusetts
Amerika Birleşik Devletleri

Solar Massachusetts Yenilenebilir Hedef (SMART) Programı 2018 yılında uygulanmıştır. FPV için belirli 
koşullar altında (Mass.gov n.d.) 0,03 $ / kWh (Tranche I - 80 MW) konuma dayalı bir tazminat oranı 
eklentisi sunmaktadır.

Kore Cumhuriyeti Yenilenebilir Portföy Standartlarının bir parçası olarak, kurulu gücü 500 MW'ın üzerinde olan güç 
üreticileri, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak güçlerinin minimum bir kısmını üretmelidir. 
2018 zorunlu yenilenebilir hizmet arz oranı toplam enerji üretiminin yüzde 6'sıdır (yeni ve yenilenebilir 
enerji üretimi hariç). Oranı hesaplamak amacıyla çeşitli yenilenebilir teknolojilere ağırlıklandırma planı 
uygulanır. 3 MW'tan daha büyük kara tabanlı sistemler için 0,7'nin aksine FPV tesislerinde 1,5 
ağırlıklandırma uygulanır (Kore Enerji Ajansı n.d.).



Country Target By Year Source

China 210-270 GWp solar PV 2020 https://www.pv-magazine.com/2018/11/05/china-may-raise-
2020-solar-target-to-over-200-gw/

India 100 GWp solar PV 2022 https://www.greentechmedia.com/articles/read/woodmac- 
expects-india-to-miss-2022-renewables-target#gs.NOv-
VS8ym

Japan 64 GWp solar PV 2030 https://www.pv-magazine.com/2017/12/12/japan-may- 
surpass-2030-pv-target-of-64-gw-within-two-years-rts/

Korea, Rep. 30 GWp solar PV 2030 https://www.pv-magazine.com/2017/12/20/solar-installations-
to-soar-under-new-south-korean-energy-plan/

Taiwan, China 20 GWp solar PV 2025 https://www.pv-magazine.com/2018/12/12/obscured- 
policies-in-taiwans-fit-scheme-to-impact-on-sustainable- 
development-of-local-solar-supply-chain/ 

Source: Authors’ compilation based on sources mentioned in table.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, 
Liberya, Filipinler, Tayland ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde sadece birkaç ülkeyi temsil eden diğer pilot 
tesisler (özel sektör veya kamu sektörü liderliğindedir) 
dikkate alınmaktadır.

4.2.3 Tenders and auctions

2016 yılında, Top Runner programının bir parçası olarak Çin 
Ulusal Enerji Ajansı, özellikle Anhui Eyaletinde olmak üzere 
kömür madeni çökme bölgelerine 1 GWp FPV kurulması 
ihalesi yaptı. Shandong Eyaletine ilave 400 MWp daha ihale 
edildi. Bölüm 3'te bildirildiği gibi, kazanan teklif sahipleri 
(aralarında Sungrow, Trina, GCL, Xinyi, CECEP ve China 
Three Gorges New Energy) üretilen elektriği Çin Devlet Grid 
Corporation'a yuan (Y) 0.71 ila Y Kilowatt saat başına 0,81 
(kWh) (0,11-0,12 $ / kWh).

Madencilik bölgelerinde güneş enerjisi üretmek, kömür 
bazlı enerji üretimini ölçeklendirmek, Çin'in çeşitli 
bölgelerinde yerel hava kirliliğini ele almanın bir yoludur 
(Mason ve BBC, 2018). Çin'de düzinelerce taşkın kömür 
madeni var. Top Runner programı tarafından teşvik edilen 
güneş enerjisi geliştiricileri, bu çevresel ve sosyal zorlukları 
bir fırsata dönüştürüyor. Anhui Eyaleti, şu ana kadar saha 
başına 20 MWp ila 150 MWp arasında değişen, dünyanın 
en büyük FPV tesislerine ev sahipliği yapıyor. Birkaç yıl 
önce kömür madencileri olarak yeraltında çalışan yerel halk 
şimdi yeniden eğitiliyor

güneş paneli montajcıları ve bakım personeli olarak. Daha 
iyi ücretler kazanıyorlar ve artık akciğer hastalığına neden 
olduğu bilinen zararlı maden koşullarına maruz kalmıyorlar.

Şekil 4.1'de gösterildiği gibi, Anhui Eyaletinde Sungrow 
tarafından inşa edilen 150 MWp FPV projesi, Guqiao 
kasabasında 422 hektarlık bir alanı kapsayan bir sübvanse 
alanında yer almaktadır. Projenin yıllık ortalama standart 
kömür tüketimini 62.900 ton azaltacağı ve yıllık 
karbondioksit emisyonunu 150.000 ton azaltacağı tahmin 
edilmektedir (Sungrow 2019).

Hindistan'da, birçok güneş PV ihalesi Hindistan'ın Solar 
Enerji Şirketi veya merkezi ve eyalet hükümetleri 
tarafından zorunlu tutulan sıkı yenilenebilir satın alma 
yükümlülükleriyle karşı karşıya kalan diğer kamu 
hizmetleri ve dağıtım şirketleri tarafından organize 
edilmektedir. Bu teklifler, Andhra Pradesh, Himachal 
Pradesh, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, Uttar 
Pradesh ve Batı Bengal eyaletlerinde önceden belirlenmiş 
rezervuarlar üzerine inşa edilecek belirli FPV projelerine 
yöneliktir. Daha spesifik olarak, merkezi hükümet, termal 
enerji üretim şirketi NTPC Ltd'den yeni düzenlemeler, 
yenilenebilir üretim yükümlülüklerini karşılamak için 
mevcut güç istasyonlarında inşa edilen bir dizi 
yenilenebilir enerji santralinin bileşimi olarak FPV 
projeleri için çeşitli teklifler başlattı. . Mevcut 
konvansiyonel enerji santrallerinde FPV projeleri inşa 
etmek, dağıtım şirketlerinin

TABLO 4.2. Seçilmiş iddialı güneş PV hedefleri
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mevcut güç satın alma anlaşmaları yoluyla satın alma 
yükümlülükleri.17

Fransa’nın büyük ölçekli güneş PV açık artırma programı 
uyarınca, 2017 yılında Ekolojik ve Dayanışma Geçişi 
Bakanlığı 70 MWp yenilikçi güneş enerjisi kapasitesi ihale 
etti. Kazanan teklif sahipleri arasında birkaç küçük ölçekli 
FPV projesi vardı.

Malezya'da, iki adet Büyük Ölçekli Güneş enerjisi ihalesi 
(LSS1 ve LSS2) toplam 958 MWp'lik kurulu güç kapasitesi 
ile tamamlanmıştır. LSS2'den toplam 80 MWp'lik dört 
proje FPV projelerine atfedildi. LSS hükümetten 
Malezya'nın ulusal yenilenebilir enerji yol haritasına 
ulaşma girişimidir. Geçmiş ihaleler, eski maden 
arazilerinin kullanımını teşvik etmek için teklif 
hesaplamasının karşılaştırmalı fiyatına ek bir puan da 
ekledi ve Çin'deki gibi su basmış çökmüş madenlerde 
öngörülen FPV projelerine fayda sağladı. Yeni bir 500 
MWp Büyük Ölçekli Solar 3 (LSS3) şeması 2019'un 
başlarında ihale edildi. Açık bir ihale, önceki ihalelerde 
olduğu gibi aynı erdem noktası mekanizmasını içerdiği 
için FPV projelerini de içermesi bekleniyor.

FPV’nin daha geniş potansiyeli varsa, su kütlelerinin 
yönetiminden sorumlu kuruluşların kabulü esas

kilidi açılacaktır. Olumlu örnekler arasında Kore'de K-
Water, Singapur'da PUB ve Hollanda'da NV PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland ile su kiralama 
sözleşmeleri ihaleleri bulunmaktadır.

4.3  Diğer politika ve düzenleyici
hususlar

FPV gücünün önemli gelişme gösterdiği ülkelerde bile, bu 
tür tesislerin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılmasına 
ilişkin açık ve özel düzenlemeler bulunmamaktadır. 
Düzenleyici süreçler, büyük ölçüde, yere monte PV için 
kullanılan süreçlere dayandırılabilir, ancak yine de yasal 
yorumlara ihtiyaç vardır. Bazı ülkelerde, içme suyu ve 
hidroelektrik santralleri için rezervuarlar, ulusal güvenlik 
alanları olarak kabul edilir ve bu da daha karmaşık ve 
potansiyel olarak daha uzun süre kullanılmasına izin verir.

Güneş PV piyasası geliştirmelerinin bir parçası olarak iyi 
işlevli bir FPV segmenti geliştirmeyi ümit eden çoğu ülke 
için kilit politika ve düzenleyici hususlar hala ele alınmaya 
devam etmektedir. Bunlar:

• Enerji ve su otoriteleri arasında kurumlar arası işbirliğini 
gerektiren benzersiz izin ve lisanslama unsurları. Bu aynı 
zamanda FPV kurulumları için çevresel etki 
değerlendirmelerini de içerir.

17. https://www.financialexpress.com/industry/ntpc-invites-1000- 
mw-renewable-energy-tenders/1396219/

ŞEKİL 4.1. Çin'in Anhui eyaletindeki kömür madeni çökme alanı, Sungrow Guqiao 150 MWp FPV sistemi ile 
rehabilite edildi. Solda: FPV sisteminin inşasından sonra; hakkı: Sungrow tarafından istihdam edilen yerel halk

Source: © Sungrow. Source: © Sungrow.



• Su hakları ve bir su kütlesinin yüzeyine bir FPV tesisi 
kurmak ve işletmek ve rezervuarın içine veya yanına 
demirlemek için izinler ve izinler.

• Örneğin, küçük tesisler ve ihaleler veya büyük projeler 
için ihaleler veya açık artırmalar yoluyla FiT'ler 
aracılığıyla kara tabanlı PV için yapılabilecek FPV 
kurulumları için tarife ayarı.

Diğer sorular mevcut aktarım altyapısına erişim ile ilgilidir. 
Bu nasıl yönetilecek? Kim sorumlu olacak? Hangi izinler ve 
anlaşmalar gerekli olacak?

Hidro-bağlı tesisler özel dikkat gerektirir. Hidroelektrik 
santralinin sahibinin / operatörünün FPV tesisatı eklemesine 
izin verilecek mi? Üçüncü bir tarafa böyle bir tesisin inşası, 
işletmesi ve işletilmesi için bir imtiyaz teklif edilmesine izin 
verilecek mi? Öyleyse, güneş ve hidroelektrik santrallerinin 
üretiminin gönderilmesini koordine etmek için kurallar 
tasarlanmalıdır. Son olarak, hidroelektrik santrali ile ilgili 
riskler ve yükümlülükler bağlantılı güneş enerjisi tesislerini 
de etkileyebilir.

4.4 İş modelleri ve proje
yapılandırma

2018 sonu itibariyle, tamamlanan en büyük FPV projeleri 
Çin'de (150 MWp'ye kadar) bulunmaktadır. Diğer büyük 
projeler Kore'de (18,7 MWp'ye kadar) ve Japonya'da (13,7 
MWp'ye kadar) bulunmaktadır. Diğer FPV sistemlerinin 
çoğu ölçeğinde çok daha küçüktür (yani, genellikle yaklaşık 
5 MWp veya daha az), ancak dünya çapında birçok ölçekli 
proje geliştirilmekte olduğundan, bunun yakında değişmesi 
beklenmektedir.

Bir FPV projesinin iş modeli ve finansman türü, 
büyüklüğüne ve işe alım düzenlemesine bağlı olacaktır. 
Birçok model uygundur; çoğu zemine monte edilmiş ve çatı 
üstü PV kurulumlarında kullanılanlara benzer.

Üretilen elektrik kendi kendine tüketilebilir veya yerel veya 
ulusal elektrik şebekesine satılabilir. Seçeneklerden 
hangisinin seçileceği ulusal düzenlemelere (ör. Net ölçüm), 
PV için mevcut FiT'lere,

ve FPV sistemine yakın enerji yoğun bir kullanıcı olup 
olmadığı (örneğin, bir su arıtma tesisi) .18 Japonya ve 
Çin'de, FPV tarafından üretilen elektriğin çoğu şebekeye 
satılırken, Birleşik Krallık'ta çoğu FPV tesisi öz tüketim ve 
şebekeye sadece fazlalık enjekte edilir. Aşağıda birkaç örnek 
verilmiştir:

• Japonya. Güneş enerjisi için FiT yüksek olduğundan, 
FPV tesisleri genellikle üretilen güneş elektriklerini 
şebekeye satarlar. Bununla birlikte, 2 MWp'den daha 
büyük sistemler artık bir FiT'den (2017 itibariyle) 
faydalanmadığından, öz tüketime geçiş daha yaygın hale 
gelebilir.

• Birleşik Krallık (Kraliçe II.Elizabeth ve God-ley). United
King-dom'daki en büyük iki FPV tesisi yerel bir su
arıtma tesisine elektrik (metrenin arkasında) satıyor.
Fazlalık daha sonra ızgaraya enjekte edilir. Her iki tesis
de Birleşik Krallık'ın Yenilenebilir Zorunlu programı
kapsamında gerçekleştirildi.

• Çin (Anhui Eyaleti). Çin’in mega watt ölçekli FPV 
tesislerinin çoğu, Top Runner programı adı altında 
üretiliyor. Üretilen tüm elektrik, rekabetçi tekliflerle 
belirlenen bir tarife ile yerel elektrik şirketlerine 
satılmaktadır.19

FPV projelerinin tipik olarak nasıl finanse edildiğini 
anlamak için, bunları iki gruba ayırmak yararlıdır: kurulu 
kapasitesi 5 MWp'den az veya ona eşit olanlar ve kurulu 
kapasitesi 5 MWp'den fazla olanlar. Tablo 4.3'te karaya 
dayalı PV yayılımına benzeyen bu iki sınıf için tipik finansal 
yapılar özetlenmektedir. Teknolojiye güvenmek için, 
şirketler (Çin'deki En İyi Runner program projelerinde 
olduğu gibi) veya üniversiteler ve kamu tarafından 
yürütülebilecek araştırma ve geliştirme ve pilot projeleri (<1 
MWp) finanse etmek için kamu hibeleri verilir. araştırma 
kurumları (Sin-gapore'un test yatağında olduğu gibi).

18.  “Task 1: Commercial Readiness of  FSPV—Global Market and
Performance Analysis,” in Planair and PITCO (2017).

19. Ibid.
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sistem
size (MWp)

İş modeli sahiplik Finansman yapısı

≤ 5 Öz tüketim 
(fazlalık mümkün 
olduğunda 
şebekeye 
satıldığında)

Ticari
ve endüstriyel
şirketler

Saf özkaynak veya özkaynak ve kurumsal finansman (veya “balce 
pce” finansmanı) karışımı. Mal sahibi tipik olarak tesislerinde 
havuzlar, göller veya rezervuarları olan ve kendi kullanımı için yüzen 
bir güneş sistemi kurmaya istekli olan enerji yoğun bir ticari veya 
endüstriyel şirket olacaktır. Bu durumda, proje sahibi
(bir geliştirici; mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi veya 
kurumsal tüketici) şirketin bilançosundan borç alarak projeye fon 
sağlar. Satıcı finansmanı, ekipman üreticilerinden birinin (örn. 
Modül veya şamandıra yapısı tedarikçisi) güçlü bir bilançoya sahip 
yerleşik bir şirket olduğu durumlarda da mümkündür.

> 5 Bir güç satın alma 
anlaşmasıyla 
şebekeye satılan 
güç

Bağımsız
güç pro
kanallar ve
kamu hizmetleri

Borç ve hakkaniyet karışımı (tipik olarak 80:20); bilanço veya rücu 
dışı proje finansmanı. 10 MWp'den daha büyük projeler, büyük 
olasılıkla, fayda ölçeğinde yere monteli fotovoltaik projelere benzer 
proje finansman yapılarını kullanacaktır.

TABLO 4.3. FPV sistemlerinin tipik finansman yapıları

Çin dışında, FPV projelerinin çoğu küçüktür ve yerel veya 
bölgesel bankalar tarafından yerel para birimlerinde finanse 
edilir. Japonya ve Tayvan, Çin'de, yerel ticari bankalar FPV 
için uygun olan uzun vadeli FiT'lerden faydalanmıştır. 
Düşük gelirli ülkelerde daha büyük projeler geliştirilmeye 
başladıkça, büyük uluslararası ticari bankaların ve çok taraflı 
kalkınma finans kurumlarının da dahil olması 
beklenmektedir.

Birçok avantajları göz önüne alındığında, FPV'yi 
hidroelektrik ile birleştiren projelerin çoğalması 
muhtemeldir. Yeni finansman yapıları, FPV sistemi 
başvurusunu finanse eden borç verenlere hidroelektrik 
santralinin nakit akışlarının bir kısmına teklif vererek FPV 
sistemlerinin hidroelektrik santralleri rezervuarları üzerine 
kurulmasını sağlayabilir.

Tablo 4.4, FPV sistemlerinde kullanılan finansman 
yapılarının ve iş modellerinin birkaç örneğini özetlemektedir. 
Hollanda'da, bir bankanın uygun güvenliği belirleme 
yeteneği FPV projelerini uygulamak için büyük bir zorluktur. 
FPV sisteminin dikkate alınmamasını sağlamak için

Hollanda'nın yasal katılım konsepti (natrekking) aracılığıyla 
başka bir tarafın sahip olduğu su yüzeyinin bir parçası olarak, 
FPV sisteminin sahibi, bir gizlilik hakkı (opstalrecht) 
almalıdır. Hollanda Medeni Kanunu'na (Madde 5: 101 [1] 
DCC) göre, bir gizlilik hakkı, sahibinin - “yüzeysel” - kendi 
binaları, inşaatları veya bitkileri (bitki örtüsü) veya 
başkasının sahip olduğu taşınmaz bir şeyin üzerinde. Bu, 
Hollanda medeni hukukuna göre, bir FPV sisteminin 
sahibinin (örn. Varlık sahibi) su yüzeyinin sahibinden 
(örneğin, kamu su işletmesi) farklı olabileceği anlamına gelir. 
Bir gizlilik hakkı elde ederek, FPV sisteminin geliştiricisi 
katılım riskini önleyebilir. Banka genellikle bu gizlilik 
haklarında ipotek talep eder. Bu nedenle, bir FPV sisteminin 
inşa edildiği yargı alanında taşınır ve taşınmaz varlıkların 
mülkiyet haklarını ve mülkiyet haklarını anlamak önemlidir, 
çünkü bunlar borç vericilerin projedeki güvenlik çıkarlarını 
talep etme veya uygulama seçeneklerini etkileyebilir.

Source: Authors’ compilation.
Note: MWp = megawatt-peak.



ülke proje durum Gözlemler

Birleşik
krallık

6.3 MWp Kraliçe 
Elizabeth II yüzer 
fotovoltaik (FPV) 
sistemi

işletme Londra’nın yaklaşık 6,5 milyon sterline mal olan Kraliçe II.Elizabeth 
FPV projesi, Lightsource BP tarafından finanse edildi, kuruldu ve 
işletildi. Yüzen dizi, rezervuar yüzeyinin yüzde 10'undan daha azını 
kaplar. Proje yılda yaklaşık 5.750 megawatt saat (MWh) enerji 
üretiyor ve bunu Lightsource BP ile özel bir elektrik satın alma 
anlaşmasıyla İngiltere'nin en büyük su ve atık su şirketi Thames 
Water'a satıyor. FPV sistemi, 2020 yılına kadar tesisin kendi 
enerjisinin üçte birini kendi kendine üretme iddiasının bir parçası 
olarak Thames Water’ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini 
karşılamaktadır (Lightsourcebp 2016).

Hollanda              1.8 megawatt-tepe
(MWp) Lingewaard 
FPV system  
(Gelderland)

işletme Tenten Solar Zonnepanelen B.V., Drijvend Zonnepark Lingewaard 
B.V. için projeyi Hollanda'daki hükümet sübvansiyonları SDE + 
şeması altında geliştirdi (Hollanda Kurumsal Ajansı n.d.). Proje, 
ING'nin rücu dışı bir proje finansmanı kredisi ile finanse edildi.

Fransa 17 MWp O’MEGA 1 
FPV sistemi

Altında
construction

Proje Piolenc, Vaucluse'da bulunuyor ve Akuo Energy tarafından 
geliştiriliyor. Fransa'da Natixis Energeco'dan 12,8 milyon € kredi 
ile geri ödemesiz finansman kullanan ilk şirkettir. Proje, yerel 
belediye, Akuo Solar ve sakinlerden (crowdfunding yoluyla) 
sermaye ile karışık bir sahiplik yapısına sahiptir (Kenning 2018). 
Akuo Solar hisselerin yüzde 60'ını elinde tutarken, belediye ve 
bölge sakinleri yüzde 40'ını elinde tutuyor. Borç-özkaynak oranı 
73:27 olup, kredi yapısı zemine monte edilen PV projelerine 
benzer.

Vietnam 47.5 MWp DHD
FPV Sistemi
Da Mi

DHD'nin, Vietnam dong'da ödenen ancak ABD doları cinsinden 
endekslenen 0.0935 $ / kilovat saatlik eşdeğeri olan mevcut tarife 
rejimi altında EVN'li 20 yıllık bir PPA girmesi bekleniyor. Asya 
Kalkınma Bankası, 20 milyon $ 'a kadar doğrudan kredi ve 22 
milyon $' a kadar (çeşitli kaynaklardan) imtiyazlı kredi sağlamayı 
önerdi. Tüm krediler, anapara geri ödemesinde 1 yıllık ödemesiz 
dönem de dahil olmak üzere 15 yıla kadar sürebilir. Banka ayrıca 
finansal bir geri dönüş olarak DHD'nin 722 MW'lık mevcut hidro 
gücüne güvenebilir (ADB 2018).

TABLO 4.4. FPV yapıları için seçilen iş modelleri ve proje finansmanı yapıları

Source: Authors’ compilation.
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Bu bölümde, endüstri geri bildirimi ve kamuya açık verilere 
dayanan ortalama rakamlar kullanılarak, yüzer ve yere 
monte edilen fotovoltaik (PV) sistemlerin teorik maliyetleri 
karşılaştırılmaktadır. Yüzer PV (FPV) sistemleri yere monte 
edilen sistemler kadar yaygın veya yaygın olmadığından, 
sermaye ve işletme maliyetleri hakkında genelleştirilebilecek 
verilere sahip olmak zordur. Burada sunulan analiz, kamusal 
alanda mevcut bilgilere ve sanayi denemesinin en iyi 
uygulamalarına dayanan makul varsayımları 
kullanmaktadır. FPV'nin belirli durumlarda zemine monte 
edilmesiyle nasıl karşılaştırıldığının tam bir resmi için, ülke 
düzeyinde ve elbette proje bazında daha ayrıntılı bir analizin 
yapılması gerekecektir.

Başlangıçta, ikisinin karşılaştırılmasına rağmen FPV'nin 
yere monte edilen projelere rakip olarak sunulmadığı 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Yüzer kurulumlar, zemine 
monte sistemleri tamamlar ve farklı ihtiyaç ve amaçlara 
hizmet eder. Örneğin, hidroelektrik santralleri ile entegre 
olduklarında, hidroelektrik üretiminin mevsimsel 
değişkenliğini azaltmaya yardımcı olabilirler. Ya da arazinin 
pahalı veya az olduğu yerlerde bile güneş enerjisini 
kullanmak veya ticari ve endüstriyel deneme şirketlerinin 
tesislerinde büyük, kullanılmayan su kütlelerinden kar elde 
etmelerine yardımcı olmak ve ek elektrik tedarikinden 
faydalanmak için kullanılabilirler. Birçok iş modeli 
mevcuttur; en iyi seçim, politika ve düzenleme çerçevesi de 
dahil olmak üzere bağlama bağlıdır.

5.1 Son açıklanan FPV maliyetleri
Başlamak için, benzer teknoloji türlerini kullanan projelerin 
(yani, açık, anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat 
(EPC) maliyetlerini dikkate alacağız (ör.

yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmış bir 
şamandıra yapısı). Toplam proje maliyetleri her zaman 
kamuya açık bir şekilde ifşa edilmez ve bağımsız olarak 
doğrulanması ve karşılaştırılması zor olduğundan gösterge 
olarak alınmalıdır. Bazıları şebeke bağlantı maliyetleri, su 
yüzeyi kiralama / kiralama maliyetleri ve PV modülleri ve 
diğer bileşenler üzerindeki ithalat vergileri ve vergilerini 
içerebilir. Bazı durumlarda, maliyetler katı yerel içerik 
kurallarından etkilenebilir ve bu da onları daha az 
karşılaştırılabilir kılar. Bazı projeler fizibilite ve mühendislik 
çalışmaları için hibelerden yararlanır, böylece geliştirme 
maliyetlerini düşürür. Son olarak, mühendislik açısından, 
bazı projelerin uygulanması diğerlerinden daha kolaydır 
(örneğin, su derinliğinin düşük olduğu ve su seviyelerinin az 
olduğu yerlerde), proje tasarımını, demirleme ve bağlama 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Şimdiye kadar, Chi-na dışında faaliyet gösteren projelerin 
çoğu, Japonya ve Kore Cumhuriyeti'ndeki birkaç büyük 
tesis dışında, yaklaşık 5 megawatt-tepe (MWp) veya daha 
küçük olan projelerdir. Ancak FPV pazarı gelişiyor ve şu 
anda dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok büyük ölçekli 
proje (20 ile 150 MWp arasında) geliştiriliyor veya yapım 
aşamasında. Ölçek ekonomilerinin yatırım maliyetlerini 
nasıl etkilediğini görmek için piyasadaki sermaye 
harcamalarının (CAPEX) gelişimini izlemek ilginç 
olacaktır. Açıkçası, küçük sistemlerin maliyetleri konuma 
göre önemli ölçüde değişebilir.

Watt-tepe bazında, FPV projelerinin CAPEX'i, yüzer 
yapının masrafları (gerekli şamandıraların sayısı tasarıma 
bağlı olarak) nedeniyle, yere monte PV'den hala biraz daha 
yüksektir, invertör yüzer platform (ilgili olduğu yerde) ve 
demirleme ve bağlama sistemi. Şamandıraların 
maliyetlerinin zamanla düşmesini beklemek adildir. FPV 
mar-
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ket hala yeni bir aşamada ve kümülatif kurulu kapasite 
sadece yaklaşık 1.3 gigawatt-tepe (GWp) 'dir (2018'in 
sonunda toplam kurulu PV kapasitesi yaklaşık 500 
GWp'dir). Bununla birlikte, özellikle HDPE 
şamandıralarının ham petrol fiyatlarına bağımlı kalması 
nedeniyle maliyetlerin ne ölçüde düşeceğini tahmin etmek 
güçtür. Başka bir şey değilse, ölçek ekonomileri, şamandıra 
üretiminin ölçeği arttıkça ve geçmiş üretim ve dağıtımdan 
gelen deneyimler uygulandıkça maliyetleri düşürmeye 
yardımcı olmalıdır. Bununla birlikte, yüzer yapının tasarımı 
ve demirleme ve demirleme sistemi her zaman sahaya 
duyarlı kalacaktır ve maliyetler, ilgili mühendislik 
zorluklarının karmaşıklığına bağlı olarak değişecektir. 
Bununla birlikte, yere monte PV'den farklı olarak, bir FPV 
tesisatı kurmak için genellikle ağır bir inşaat mühendisliği 
çalışması gerekmez. Bu temelde, 2017 Uluslararası Finans 
Kurumu (IFC) raporu20, “kurulu watt-tepe başına maliyet” 
için FPV'nin yere monte PV kurulumlarından önemli 
ölçüde sapmaması gerektiğini tahmin etmektedir. Bu, son 
FPV ihaleleri tarafından onaylandı.

FPV yatırım maliyetlerine ilişkin bilgiler, özellikle kamuya 
açık basın açıklamalarından alınmıştır, şekil 5.1'de 
özetlenmiştir. Projeler işletmeye alma aylarına göre 
sıralanmıştır. 2018'deki FPV sistemleri için toplam CAPEX, 
yere, su kütlesi derinliğine ve varyasyonuna ve sistem 
boyutuna bağlı olarak watt-tepe başına 0.8 ila 1.2 $ arasında 
değişiyordu. Derin su rezervuarlarındaki büyük projelerin 
en karmaşık olması muhtemeldir, bu da proje geliştirme ve 
sermaye maliyetlerini arttırmaktadır. Bununla birlikte, 
sektör uzmanları ile yapılan görüşmelere dayanarak, ölçek 
yaklaşık 30 MWp'ye kadar olan projeler için önemlidir, daha 
sonra ölçek ekonomileri daha az önemli hale gelir.

Şekil 5.1'de görüldüğü gibi, Japonya'da sistem fiyatları 
nispeten yüksek seyretmektedir. Çin ve Hindistan, yere 
monte edilen ve çatıdaki güneş enerjisi sistemleri için de 
görülen bir eğilim olan küresel ortalamadan çok daha düşük 
FPV maliyetleri elde etti. Hindistan'ın Kerala kentindeki 500 
kilovat-tepe (kWp) FPV sistemi bir istisnadır: burada sadece 
yüksek kaliteli bileşenler, maliyet-fayda verimliliğini 
gerçekleştirmeye çalışmadan kullanılmıştır.

Mart 2018'de, Hindistan merkezli West Bengal Pow-er 
Development Corporation Limited, Murshidabad 
bölgesinde Sagardighi Termal Güç Projesi'nin ham su 
havuzunda geliştirilecek 5 MWp'lik bir FPV sistemi için bir 
EPC ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Ciel & Terre 
International'ın desteğiyle International Coil Limited, en 
düşük Rs teklifiyle anahtar teslim EPC teklifini kazandı. 
269,12 milyon (tedarik edilmemiş hibeler yok) (Prateek 
2018), bu rakam yaklaşık 4,13 milyon $ veya 0,83 $ / Wp 
(2017 ortalama yıllık döviz kuru kullanılarak). Beş teklif 
sahibinin ortalama fiyatı (yani International Coil Ltd, Adani 
Infra, Vikram Solar, Sterling ve Wilson ve Giriraj 
Yenilenebilirler) 1,14 $ / Wp'den önemli ölçüde daha 
yüksekti.

Gelecekteki sermaye maliyetleri, günümüzde piyasadaki en 
yaygın yüzen yapılar olan HDPE plastik şamandıraların 
ötesinde, güneş modüllerinin maliyetlerine ve yeni yüzer 
teknolojilerin geliştirilmesine bağlı olacaktır.

5.1.1 Sermaye artırımı

Zemine monte edilmiş veya FPV'ye yatırım maliyeti 
arasındaki temel fark, yüzer yapıda ve yüksek sahaya özgü 
ilgili demirleme ve demirleme sisteminde yatmaktadır. Yeni 
ortaya çıkan piyasada yüksek bir güven düzeyi ile 
“ortalama” bir maliyet rakamı sağlamak için çok az veri 
noktası vardır. Maliyetleri etkileyen bir diğer konu, nem 
bozulmasından korumak için ek yalıtım ve ekranlama 
özelliklerine sahip doğrudan cur-rent (DC) (bazı 
durumlarda denizaltı) elektrik kablolarının kullanılmasıdır, 
böylece karşılaştırıldığında FPV CAPEX'ine bir prim 
eklemek yere monte PV'ye.

Aşağıdaki alt bölümler, bir tatlı su, iç rezervuarda 
(maksimum 10 metre derinlikte ve minimum su seviyesi 
varyasyonu ile) varsayımsal 50 MWp FPV sisteminin 
bileşen başına ortalama maliyeti ile ilgili makul varsayımları 
özetlemektedir.

20.  “Task 1: Commercial Readiness of  FSPV—Global Market and
Performance Analysis,” in Planair and PITCO (2017).



Kaynak: Medya yayınlarına dayalı olarak yazarların derlemesi.
Notlar: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan 2017 ABD doları yıllık döviz kurlarının kullanılması. FPV = yüzen 
fotovoltaik; MW = megawatt; $ / Wp = watt-tepe başına ABD doları.

$/Wp

İngiltere — 0.2 MWp Sheeplands (2014)

Japonya — 2 MWp Shiroishi Saga (2015)

Portekiz — 0,2 MWp EDP Hidro (2016)

İngiltere - 6.3 MWp Kraliçe II.Elizabeth (2016)

Çin - 20 MWp Anhui Xinyi (2016)

Japonya - 2.4 MWp Noma Ike (2017)

Çin — 40 MWp Anhui Sungrow (2017)

Hindistan - 0.5 MWp Kerala (2017)

Japonya - 1.5 MWp Mita Kannabe (2017)

Japonya - 13.7 MWp Yamakura Barajı (2018)

Hindistan - 2 MWp Andhra Pradesh (2018)

Çin - 150 MWp Üç Boğaz (2018)

Hindistan - 5 MWp Batı Bengal Açık Artırma En Düşük Fiyat 

(2018) Hindistan - 5 MWp Batı Bengal Açık Artırma Ortalama 

Fiyat (2018)
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Bu bölümde kullanılan maliyet bileşeni varsayımları, 
Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün (SERIS) 
deneyimine ve incelemelerine ve ekipman tedarikçileri, EPC 
yüklenicileri ve geliştiricilerinin rehberliğine 
dayanmaktadır. Bu rakamların, dünya genelinde daha 
büyük ölçekli FPV sistemlerinin tamamlanmasından sonra 
daha fazla veri elde edildikten sonra ayarlanması gereken 
tahminler olduğunu tekrarlamak önemlidir. Ayrıca, belirli 
bir FPV projesinin maliyeti tasarımına ve yerine bağlı 
olacaktır.

Solar PV modülü
FPV modülleri için belirli bir standart yoktur. En yaygın 
olarak kullanılanlar, 60 hücreli veya 72 hücreli çerçeveli 
cam-cam mono- veya polikristalin silikon modülleridir.

Bu tasarım neme karşı nispeten dayanıklıdır. Çerçevesiz 
modüller, özellikle membran kullanan şamandıralar için, 
yüzeyle doğrudan temasa izin verdikleri ve nihayetinde 
potansiyel kaynaklı bozulma (nem arttığında yükselen) 
riskini azalttığı için, bazı projelerde çerçevesiz modüller 
kullanılmıştır. Ayrıca, cam-cam modüllerin cam-arka-
tabaka modüllerinden daha iyi performans gösterdiğini 
doğrulamak için henüz çok erkendir. PID içermeyen veya 
cam cam modüller, nemin yüksek olduğu yerlerde avantajlı 
olabilir, ancak genellikle hafif bir fiyat primine sahiptir.

Bu analizde, elektrik enerjisinin (LCOE) seviyelendirilmiş 
maliyetini hesaplamak için standart bir PV modül fiyatı 
0,25 $ / Wp kullanılır. Bu, polikristalin silikon (poli-Si) 
mod-

ŞEKİL 5.1. FPV yatırım maliyetleri, 2014–18 (gerçekleşen ve açık artırma sonuçları)
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Çin'deki insan ufaktörlerinden (tipik olarak yüzde 20'den 
fazla) mono-Si yüksek verimli / pasifleştirilmiş verici arka 
hücre (PERC) modülleri (tipik olarak yüzde 17–19 
aralığında) uller EnergyTrend tarafından bildirildiği üzere 
ve Çin'in “531” politikasının doğrudan bir sonucu olarak, ilk 
üç çeyrekte ortalama tek ve polikristalin silikon modüllerin 
fiyatları sırasıyla yüzde 19.8 ve yüzde 25.5 düştü 2018 
(Bellini 2018).

PV modül fiyat tahminlerinde ithalat veya koruma vergisi 
alınmamıştır. Günümüzde, büyük ölçekli FPV tesislerinin 
çoğu, PV panelleri sabit bir eğim açısına monte edilmiş olan 
duba tipi şamandıralar kullanılarak konuşlandırılmaktadır.

Sabit bir dizi kurulumunun farklı rezervuar türlerine 
kurulumu kolaydır ve PV paneller arasında gereken alan 
nispeten küçüktür. Ayrıca, karmaşıklığı ve dolayısıyla 
maliyeti düşüktür ve sistem geniş bir yüzey alanına sahip 
değildir. Bu tür kurulum herhangi bir hareketli parça 
gerektirmediğinden, nispeten esnektir ve az bakım gerektirir 
(ERM — ADB / Da Nhim-Ham Thuan – Da Mi 
Hidroelektrik Anonim Şirketi 2018).

Çevirici
Solar PV modüllerinin aksine, invertör fiyatları bölgesel 
nitelik müzakere edilmiştir; böyle, küresel bir karşılaştırma 
fiyatını tahmin etmek için döviz kuru fiyatı verisi mevcut 
değildir. Ancak, invertör fiyatları panel fiyatları ile aynı 
baskı altına girmiştir; seçmek orta vadede yavaş yavaş 
düşmeye devam edeceklerdir.

Hem dize hem de merkezi invertörler dünyadaki FPV 
tesislerinde kullanılmıştır. Genel olarak, merkezi inverterler 
büyük ölçekli FPV sistemleri için ve daha küçük sistemler 
için string inverterler için kullanılır. İnvertörler bir su 
kütlesinin yüzeyine (yüzer duba) veya karaya (daha küçük 
sistemler için tipik) monte edilebilir. İnvertörler 
şamandıralara monte edilirse, yüksek neme dayanabilmek 
için en az IP67 giriş koruma derecesine sahip olmalıdırlar.

Yaklaşık 50 MWp'lik bir güneş PV sistemi için merkezi 
invertörlerin tahmini ortalama fiyatı yaklaşık 0.06 $ / Wp'dir; 
bu LCOE hesaplamalarında kullanılan fiyattır. Bu rakam 
NREL'de (2017) belirtilen faydalı ölçekli PV sistemleri için 
inverter maliyet tahminleri ile uyumludur.

Yüzer yapı, ankraj ve palamar sistemi HDPE şamandıralar 
FPV tesisleri için kullanılan en yaygın, uygun maliyetli 
yapıdır. Uzun süreli dayanıklılık için katkı maddeleri de dahil 
olmak üzere HDPE malzemenin kalitesini dikkate almak 
önemlidir. Potansiyel yatırımcılar ve geliştiriciler, hisse 
senetlerinin güçlü bir geçmişe sahip yüksek kaliteli 
üreticilerden tedarik edilmesini sağlamalıdır. Şamandıralar 
ayrıca geri dönüştürülebilir, toksik olmamalı, ultraviyole 
radyasyona, tuz korozyonuna, suya, alkalilere ve asitlere karşı 
dayanıklı olmalı ve 20 yılı aşkın bir ömre sahip olmalıdır. 
Denizcilik endüstrisinden elde edilen deneyimler 20-25 yıl 
(hatta daha uzun) kullanım ömrünün mümkün olduğunu 
göstermiştir. Bir güvenlik önlemi olarak, özellikle bir içme 
suyu deposuna monte edilirken, şamandıralar gıda sınıfı 
olmalı ve katı içme suyu testlerine uygun olmalıdır.

En yaygın oldukları için, bu analizde LCOE'yi hesaplamak 
için yüksek kaliteli HDPE şamandıraların maliyetleri 
kullanılmıştır. Ankraj ve palamar maliyetleri, 
şamandıraların toplam fiyatına dahildir. Maliyetleri, yerel 
rüzgar yükü (rüzgarların kuvvetli olduğu yerlerde daha 
fazla sabitleme noktasına ihtiyaç duyulur) ve maksimum 
derinlik ve su seviyesi değişimi (seviyenin geniş bir şekilde 
dalgalandığı, daha karmaşık bir demirleme gerektiğinde) 
gibi saha koşullarına göre değişir. Örneğin sakin ve sığ 
sularda bir sistem bir bankaya bağlanabilir. Yüzen yapının 
ve ankraj ve palamar sisteminin tasarımı ve bir dereceye 
kadar kablolama maliyetleri aşağıdaki giriş parametrelerine 
bağlıdır:

• Batimetri (yer altı toprak koşulları dahil)
• Su seviyesi değişimi
• Rüzgar ve dalga özellikleri
• Banka türü (lansman için)
• Su kalitesi ve tuzluluk seviyesi

Bir diğer önemli maliyet lojistik ve nakliye ile ilgilidir; 
HDPE şamandıralar yüksek hacim / ağırlık oranına 
sahiptir. Daha büyük sistemler için yerel üretim süreçleri

21. EnergyTrend, 2018/11/07 update. 
22. PVinsights, 2018/11/04 update.



yeniden konuşlandırılabilir ekipman kullanmak dikkate 
değer olabilir.

Son zamanlarda (2018) saf HDPE şamandıra yapılarının 
(demirleme ve demirleme dahil) maliyet tahminleri 0.14 
$ / Wp ile 0.22 $ / Wp arasında değişmektedir. LCOE 
hesaplamalarında 0,15 $ / Wp'lik bir tahmin kullanılır. Bu, 
karmaşık bir demirleme ve bağlama sistemi gerektirmeyen 
ve şamandıraları yerel olarak üretilebilen 50 MWp'lik 
standart, büyük ölçekli bir FPV projesi için olacaktır.

Basit HDPE şamandıra adaları birçok durumda ideal bir 
çözüm sunsa da, çerçeveli yapılar veya çeşitli demirleme ve 
sabitleme sistemleri belirli ortamlara ve iklimlere daha uygun 
olabilir. Hollanda topraklarındaki Güneş Enerjisi Uygulama 
Merkezi'ne ve pilot testi “Zon op Water” dan elde edilen 
bulgulara göre, HDPE şamandıralar belirli koşullar altında 
en dayanıklı çözümü sunamayabilir (Hutchins 2018). Eind-
hoven'daki Güneş Enerjisi Uygulama Merkezi'nde (SEAC) 
bir araştırmacı, “Ayrıca çelik borudan montaj yapıları inşa 
ettiğiniz çelik sistemlerini ve deniz endüstrisinde kullanılan 
yüzer çimentoya dayanan başka bir sistemi test ediyoruz. —
Çok sağlam ve üzerinde yürümek kolaydır ve alt tarafında bir 
tür köpük vardır. ”23 HDPE şamandıralara bu tür 
alternatifler genellikle daha pahalıdır ve fizibiliteleri daha 
fazla araştırma gerektirir (ve geçerli çelik fiyatlarına da 
bağlıdır) .

Sistem dengesi bileşenleri: Kablolama, birleştirici kutusu, 
santral, transformatör ve diğerleri
Singapur'daki SERIS test yatağının bazı bölümlerinde, 
sistemlerin yalıtım direncinin belirli durumlarda düştüğü 
görülmüştür. Bu da invertörlerin emniyetli nedenlerle geçici 
olarak kapanmasına neden oldu, çünkü mevcut bir 
sızıntıdan şüpheleniliyordu. Bu olaylar dizisi, kablonun 
yalıtımı etrafındaki yüksek nem içeriğinden kaynaklanmış 
olabilir. Bu aşamada, yüzer PV kabloları için özel standartlar 
geliştirilmemiştir, ancak bazı durumlarda geliştirilmiş kablo 
yalıtımı olabilir

bu da maliyetler üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır. 
Elektrik kablosunun döşenmesi ve yüzer tesisatın sürekli 
hareketleri için gereken gevşeklik de sistem dengesi 
maliyetlerini etkiler.

Kombinatör kutuları, bir santral, transformatör ve uygun 
bir izleme sistemi gibi gerekli ekipmanların geri kalanı, yere 
monte PV projeleri için gerekli olanlardan farklı değildir.

LCOE hesaplamalarında sistem dengesi bileşenleri için 0.13 
$ / Wp'lik bir tahmin kullanılır.

Tasarım, kurulum, inşaat işleri, test ve devreye alma 
maliyetleri
Tipik olarak, HDPE şamandıra adalarının kurulumu 
kolaydır ve bir su kütlesinin kıyılarına veya bir platforma 
hızlı bir şekilde monte edilebilir. Bir invertör konut yapısı 
(yüzer veya karada) veya özel bir fırlatma platformu (su 
yüzeyine erişilebilirliğe bağlı olarak) gibi bazı inşaat işleri ve 
saha hazırlık elemanlarının yapılması gerekebilir. Bununla 
birlikte, zemin inşaatı PV projeleri için olduğu gibi FPV 
projeleri için ağır inşaat ve temel işleri çoğu zaman gerekli 
değildir.

FPV kurulumunun hızı ile ilgili olarak, önde gelen 
şamandıra üreticileri, 50 eğitimli montajcıdan oluşan bir 
ekibin, bir tedarik zincirinin mevcut olması koşuluyla günde 
500 kWp ile 1 MWp arasında konuşlayabileceğini bildiriyor.

Bu alt bölümde özetlenen maliyetler, projeler arasında 
önemli ölçüde değişiklik gösterse de; LCOE 
hesaplamalarında tahmini 0,14 $ / Wp kullanılır.

Şebeke arabağlantı maliyetleri
Maliyetlerle ilgili diğer bir faktör, mevcut şebeke arabağlantı 
altyapısının kullanılabilirliğidir. Şanzıman ve dağıtım 
altyapısının mevcut olmadığı veya yetersiz olduğu 
durumlarda şebeke bağlantısı, yükseltmeler veya ek alt 
istasyonlar gerekebilir. Bir FPV sisteminin bir yük 
merkezine veya hidroelektrik santraline yakın olduğu 
yerlerde, şebeke ara bağlantı maliyetleri

23.  https://www.pv-magazine.com/2018/11/03/staying-afloat-whatever- 
the-weather/
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sistem mevcut elektrik altyapısından faydalanabileceğinden 
çok daha düşüktür.

LCOE hesaplamalarını basitleştirmek için, şebeke ara 
bağlantı maliyeti olmadığı varsayılmaktadır.

Summary
Bir FPV sisteminin 2018'deki ortalama toplam yatırım 
maliyeti, sistemin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak 
0.8 $ / Wp ile 1.2 / Wp arasında değişiyordu. Batı Ben-gal 
EPC açık artırma fiyatları (desteklenmemiş) Mart 2018'den; 
listelenen diğer projeler 2018'in ilk yarısında tamamlandı ve 
daha yüksek PV mod-ule fiyatlarını içerecekti. Büyük ölçekli 
ancak nispeten karmaşık olmayan FPV projelerinin 
(yaklaşık 50 MWp) CAPEX'i, elbette yer ve modüllerin 
türüne bağlı olarak, 2018'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 
0.7 - 0.8 $ / Wp aralığındaydı. içeriyordu.

Varsayımsal 50 MWp FPV tesisinin CAPEX'i şekil 5.2 ve 
tablo 5.1'de bileşenlere göre düzenlenmiştir ve aynı zamanda 
yere monte edilmiş bir sistemle (her ikisi de sabit eğim) 
karşılaştırılmıştır. Her iki tipteki sistemin modül ve evirici 
maliyetlerinin tanımlayıcı olduğu varsayılmaktadır. Montaj 
yapısının maliyetleri (FPV sistemi söz konusu olduğunda, 
yüzer bir yapı, demirleme ve demirleme dahil) ve sistem 
dengesi maliyetleri FPV projeleri için olduğundan daha 
yüksektir

yere monte PV. Watt-tepe noktası temelinde, endüstri 
deneyimi, FPV projeleri için CAPEX'in benzer koşullar 
altında yere monte PV projelerinden 10 $ daha yüksek olma 
eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Artan rekabet ve yüksek ölçek ekonomileri ile, şamandıra 
yapılarının gelecekteki maliyetinin daha da düşmesi 
beklenmektedir. Ancak, kaliteden taviz verilmeyeceği 
umulmaktadır.

Modules
Inverters
Mounting System 
BOS
Design, Construction, T&C

Yüzer PV Zemine monte PV

40%

10%

21%

16%

13%

34%

8%

19%

21%

18%

ŞEKİL 5.2. Yüzer ve yere monte edilen fotovoltaik sistemlerin bileşenlerine göre yatırım maliyetleri

Kaynak: Yazarların 2018 endüstri verilerine dayalı derlemesi.
Notlar: Sayılar yalnızca varsayımsal 50 megawatt tepe sistemi için gösterge niteliğindedir. BOS = sistem dengesi; MWp = megawatt-tepe; PV = fotovoltaik; 
T&C = test ve devreye alma.

Kaynak: Yazarların 2018 endüstri verilerine dayalı derlemesi.
Not: * FPV için, montaj sistemi yüzer bir yapı, ankraj ve palamar sistemi 
içerir. ** İzleme sistemi dahil. BOS = sistem dengesi; CAPEX = sermaye 
harcaması; MWp = megawatt-tepe; PV = fotovoltaik; T&C = test ve 
devreye alma; $ / Wp = watt tepe başına ABD doları.

CAPEX
bileşen

FPV 50 MWp 
($/Wp)

Yere monte PV 
50 MWp
($ / Wp)

Modüller 0.25 0.25

İnvertörler 0.06 0.06

0.15 0.10Montaj sistemi 
(raf) 
* BOS** 0.13 0.08

0.14 0.13Tasarım, inşaat, 
T&C 
Total CAPEX 0.73  0.62

TABLO 5.1. Sermaye yatırımlarının karşılaştırılması: 
Yüzer ve yere monte edilen fotovoltaik sistemler



5.1.2 İşletme giderleri

Bir FPV sisteminin ana işletme maliyetleri, zemine monte 
PV'lerinki ile aynıdır: sistemin kurulacağı alanın kiralanması 
veya kiralanması (ancak FPV durumunda, kara değil, bir su 
kütlesi) ve bakım (O&M), sigorta ve inverter değiştirme 
maliyetleri. FPV veya yere monte PV için buradaki LCOE 
hesaplamalarında bir kira veya kira ücreti dikkate 
alınmayacaktır, çünkü bu maliyet konumlar ve projeler 
arasında çok değişmektedir. Bununla birlikte, su kütlesi 
tarım veya gayrimenkul geliştirme ile rekabet içinde 
olmadığından, bir su kütlesini kiralamanın maliyetinin arazi 
kiralamasından daha ucuz olması muhtemeldir.

Operasyon ve bakım
Endüstri deneyimine dayanarak, İşletme ve Bakım 
maliyetleri yargı bölgelerinde ve geliştiricinin / sahibinin 
yatırım stratejisine göre çok değişebilir. Teknelerin 
kullanımı, hatta bazı durumlarda dalgıçlar bile belirli 
zamanlarda İşletme ve Bakım maliyetlerini artırabilse de, 
endüstri temsilcileri bu maliyetlerin genellikle bir projenin 
ömrü boyunca yere monte PV'lerle karşılaştırılabilir 
olduğunu belirtmektedir. Su kütlelerine yerleştirildiğinde, 
güneş panelleri genellikle tozdan daha az kirlenecektir ve 
bunları temizlemek için gereken su doğrudan kullanılabilir. 
Bununla birlikte, Singapur ve Birleşik Krallık'ta aşındırıcı 
kuş dışkısı bildirilmiştir. Etkileri göz ardı edilmemelidir, 
çünkü paneller düzenli olarak temizlenmezse (bu nedenle 
bakım maliyetlerini arttırırsa), özellikle kuş hayatının bol 
olduğu alanlarda enerji verimini olumsuz etkileyebilirler. 
Panelleri temizlemek için uzaktan çalıştırılan robotik 
sistemlerin kullanılması,

ve bağlama kontrol etmek için bir sualtı robotu da uygun 
seçenekler olabilir.

CAPEX'te olduğu gibi, bir FPV sisteminin İşletme ve Bakım 
maliyetleri sitenin koşullarına bağlı olarak değişecektir. 
Sahada mevcut olan rüzgar kuvvetlerine bağlı olarak, 
demirleme kablolarının yıllık muayenesi ve ankraj 
sisteminin aralıklı muayenesi yapılmalıdır. Bakım ihtiyacı 
da güçlü bir şekilde bitkinin maruz kaldığı su seviyesinin 
değişmesine bağlıdır. Benzer şekilde, ekipmanın 
parçalarının değiştirilmesi daha karmaşıktır ve zaman 
yoğundur. Az ya da çok derin su kütlesinde çalıştığından, 
işçi güvenliği, göz önünde bulundurulması gereken ve 
bakım maliyetine potansiyel olarak katkıda bulunan bir 
diğer unsurdur.24

Bir FPV geliştiricisi olan Ciel & Terre International, web 
sitesindeki yıllık işletme ve bakım çabalarını yüzen yapıyı 
kontrol etmek için MWp başına iki adam-gün, bağlama ve 
demirlemeyi kontrol etmek için her üç yılda bir MWp 
başına üç adam-gün olarak listelemektedir.

Ancak İşletme ve Bakım maliyetlerini tahmin etmek zordur. 
Örneğin, önde gelen yenilenebilir enerji kurumları ve 
hizmete dayalı zemine monte PV projeleri geliştiricileri çok 
farklı varsayımlar kullanmaktadır (bkz. Tablo 5.2).

Böylece, İşletme ve Bakım maliyetleri projenin ortamına, 
yatırımcının stratejisine ve ilgili işçilik maliyetlerine bağlı 
olarak önemli ölçüde değişecektir. Bu analiz için kullanılan 
LCOE hesaplamalarında, ilk yıl için 0.011 $ / Wp genel 
varsayım kullanılmaktadır. Gerçek dünyada, bu rakam 
projenin

TABLO 5.2. Yere monte edilen fotovoltaik sistemlerin tahmini işletme ve bakım maliyetleri (sabit eğim), çeşitli 
kaynaklar

Source: Lazard 2018; NREL 2017; Fraunhofer ISE 2018.
Note: *Same figure as reported in Lazard LCOE Analysis v11.0 dating from November 2017. CAPEX = capital expenditure; NREL = National 
Renewable Energy Laboratory; $/Wp = U.S. dollar per watt-peak.

Utility-scale fixed til O&M ($/Wp/year) Geographic focus

NREL (September 2017) 0.0154 United States

Lazard v12.0 (November 2018)* 0.009 United States

Fraunhofer ISE (March 2018) 2.5% of  CAPEX Germany

24. “Task 1: Commercial Readiness of  FSPV—Global Market and Performance Analysis,” in Planair and PITCO (2017: 30).
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vb bulunur (Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan 
veya Chi-na) ve genel iklim koşulları. Bu nedenle, ilgili 
hassasiyetlerin bu maliyet kalemine dahil edilmesi 
önemlidir. Bir FPV projesinin ömrü boyunca İşletme ve 
Bakım maliyetleri ile sektör deneyimi yeni ortaya çıkmıştır 
ve buradaki varsayımların aşırı muhafazakar olduğu 
görülebilir.

Sigorta
Zemine monte PV'ye benzer şekilde, farklı tiplerde
sigorta kapsamı,
fiziksel ve / veya fiziksel olmayan hasar riskleri. Primler
projenin konumuna bağlı olarak
vb, sistem tasarımı ve kalitesi ve iklim koşulları
ları. SolarBankability'den gelen bir rapora göre
genel PV yatırımları (2017: 26):

Teknik riskler için sigorta kapsamı hem projenin inşaatı 
hem de işletme aşamasında mevcuttur. Önceki aşama 
genel bir yükümlülük ve bir inşaat sigortası ile 
karşılanabilir. İkinci aşama genel bir yükümlülük, mal 
hasarı, iş kesintisi ve isteğe bağlı olarak bir performans 
garanti sigortası ile karşılanabilir. Kapsam, fırtına, dış 
cerrahlar, yangın, hırsızlık, vb.Gibi dış kök nedenlerinden 
kaynaklanan teknik riskler için sunulmaktadır. Genellikle 
sigorta, PV sistemi sahibinin kendisini kapsaması 
gereken bir kesinti içerir. İş kesintisi sigortası, 12 aya 
kadar bir arıza süresi boyunca güç beslemesinde 
kaybedilen gelirleri kapsar. Son yıllarda, sigorta şirketleri 
yeni ve kullanılmış PV sistemleri arasındaki sigorta 
primlerini, yaşlı PV sistemleri için önemli ölçüde daha 
yüksek primlerle ayırmaya başladı. Sigorta talebi 
durumunda sigortacı genellikle sigortayı iptal etme 
hakkını saklı tutar.

Performans garantisi sigortası için (sistem performans 
oranının (PR) veya güneş ışınımının azalmasına karşı 
koruma sağlayan sistem çıkış garantisi gibi), sigortalanan 
gelirlerin yüzdesine (ör. Yüzde 90, yüzde 85) bağlı olarak 
maliyet değişecektir veya P5025 çıktısının yüzde 80'i), 
diğer değişkenlerin yanı sıra projenin materyalleri ve 
tasarımı. Sigorta pre-mumu, proje büyüklüğüne bağlı 
olarak ön veya taksitle ödenebilir ve projenin geri 
ödemesini koruyacaktır.

10 veya 12 yıla kadar sürebilir. Bu tür bir teminat isteğe 
bağlıdır ve sistemin sponsorlarının / sahiplerinin ve / veya 
kredi verenin risk iştahına bağlı olacaktır. 2018 verilerine 
göre, 50 MWp FPV sistemi için hem ışınlama hem de tüm 
PR riskleri için tahmini sigorta maliyeti, ortalama olarak 
sigortalı gelirlerin yaklaşık% 0.8-1.2'sidir (bu genellikle P50 
çıktısının yüzde 85-90'ını kapsayacaktır) ). Yaklaşık 1,1 
milyon $ 'lık bir kerelik sigorta maliyeti primi ödenecek ve 
10 yıl boyunca ışınım ve PR risklerini karşılayacaktır (borç 
süresi ile eşleşmek için). 50 MWp FPV sistem maliyeti 0.73 
$ / Wp, toplam sistem maliyeti 36.5 milyon $ 'a eşit 
olduğunda, bu sigorta primi toplam sistem maliyetinin 
yüzde 3'üne veya sistem maliyetinin yıllık bazda yüzde 
0.3'üne eşit olacaktır ( 10 yıl). Ancak bu sayılar sadece 
gösterge niteliğindedir ve proje bazında ek araştırma ve 
karşılaştırma yapılmalıdır.

Speer, Mendelsohn ve Cory'ye (2010) göre, yıllık sigorta 
maliyeti toplam CAPEX'in yüzde 0,25'i ila yüzde 0,5'i 
arasında değişebilir (ve aşırı hava olaylarının muhtemel 
olduğu alanlarda en yüksektir). Primler zaman içinde 
değişecektir.

LCOE hesaplamaları için kullanılan sigorta maliyeti, yıllık 
olarak ödenen ve enflasyona göre ayarlanan sistem fiyatının 
yüzde 0,3'üdür. Bu varsayım, endüstriden alınan ampirik 
verilerin eksikliği nedeniyle büyük ölçekli yere monte PV 
projeleri için kullanılan varsayımla benzerdir. Yere monte 
PV projelerinin potansiyel farklı faktörlerinin ne 
olabileceğini daha iyi anlamak için dünya genelinde FPV 
projelerinin uygulanması ve gerçekleştirilmesinden daha 
fazla veri toplanması gerekmektedir. Bir FPV sigorta primi 
belirli durumlarda, özellikle de projeler daha karmaşık 
ortamlarda inşa edildiğinde uygulanabilir.

İnvertörün değiştirilmesi
Yere monte edilen PV tesislerine benzer şekilde, bazı tesis 
bileşenlerinin FPV sisteminin çalışma ömrü boyunca 
değiştirilmesi gerekir, ancak çoğu en az 20 yıl boyunca 
çalışır durumda olmalıdır. En yüksek risk inverterlerden 
gelir. Alandan gelen deneyim

25. https://solargis.com/blog/best-practices/how-to-calculate-p90-    "hatalar arasındaki ortalama sürenin" 1-16 olduğunu gösterir 
or-other-pxx-pv-energy-yield-estimates/



Yıllar gözlemlenebilir ve evirici üreticileri tipik olarak 5-12 
yıllık bir süre boyunca garantiler sunar. Bu nedenle, 20 
yıllık bir taahhüt sözleşmesi ile, PV varlıklarının işletilmesi 
sırasında inverterlerin değiştirme maliyetinin en az bir kez 
dikkate alınması gerekir. İnvertör tedarikçisi, arıza anında 
invertörlerin değiştirme maliyetini hesaba katmanın yanı 
sıra, genellikle geçerli invertör maliyetinin yaklaşık yüzde 
20'sinde beş yıl daha garanti uzatması satın alma seçeneği 
sunar. Eviricilerin beklenen çalışma ömrünü garanti 
uzatma maliyetiyle karşılaştırmak için ayrıntılı bir maliyet-
etkinlik analizi yapılmalıdır.

Bu mevcut analiz için, savaş aralığının beş yıllık aralıklarla 
uzatılacağı varsayılmaktadır. Savaş rantı uzatma 
maliyetinin, invertör portföyünün yaşı ile birlikte artacağı 
varsayılmaktadır. Bir invertör üreticisi, 5 yaşındaki bir 
invertör portföyünü (önceki beş yıllık dönemde tüm 
invertörlerin bir kısmı ancak büyük olasılıkla tümüyle 
değiştirilmediğinde) 5 yaşındaki olandan daha az 
genişletmek isteyebilir. Temel durum için, garanti uzatma 
maliyetinin 5 yıl içinde geçerli invertör fiyatının yüzde 
20'si, 10 yıl içinde yüzde 45'i ve 15 yıl içinde yüzde 60'ı 
olacağı varsayılmaktadır. Prim artışı, invertör 
tedarikçisinin eviricinin artan yaşı doğrultusunda garantiyi 
uzatın. Inverter fiyatlarının 10 yılda yaklaşık 0,05 $ / Wp 
seviyelerinde yavaşlayan yavaşlama eğilimini sürdüreceği 
varsayılmaktadır. Projenin 20 yıllık çalışması boyunca tüm 
evirici garanti giderlerinin nominal tutarı yıllık bazda 
(iskonto edilmemiş) hesaplanacaktır. yaklaşık 200.000 $ 'da 
(0.004 $ / Wp'ye eşdeğer). Bu metodolojiye dayanarak, 20 
yıllık dönemde eviricilerin yaklaşık 1.33 kez değiştirildiği 
varsayılmaktadır.

Bazı invertör üreticileri ayrıca, ilk invertör satın alma 
fiyatının yaklaşık yüzde 60-70'ine eşit bir maliyetle 5 yıllık 
invertör garantisini 20 yıllık bir garantiye uzatmak için bir 
kerelik bir prim ödeme seçeneği sunar. Başlangıç fiyatı 0.06 
$ / Wp başlangıç fiyatına dayanarak, bu başlangıç yatırım 
maliyetlerine 0.039 $ / Wp maliyet ekleyecektir ki bu 
oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu seçenek 
modellenmemiştir.

5.1.3 Artık değer / hizmetten çıkarma

Bu örnekte şamandıraların (geri dönüştürülmüş plastik), 
modül çerçevelerinin (alumi-num) ve kabloların (bakır) 
kalıntı değerinin hizmetten çıkarma maliyetlerini 
karşılamak için kullanılacağı varsayılmaktadır. Bu varsayım, 
sektörden gelen ek deneyimlerle ve FPV projeleri çalışma 
ömrünün sonuna geldiğinde daha da doğrulanmalıdır.

5.2  Seviye maliyetin hesaplanması
elektriğin

5.2.1 Finansal varsayımlar

Finansal varsayımlar bir ülkeden diğerine önemli ölçüde 
değişiklik göstermektedir ve büyük ölçüde bir FPV 
sisteminin 20 yıldan uzun bir süre güvenilir bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için hangi risk azaltma 
mekanizmalarının uygulandığına bağlıdır. Sponsorlar, 
geliştiriciler ve EPC ve O&M yüklenicilerinin tecrübeleri 
yatırımcılar arasında güven oluşturmak için çok önemlidir. 
Büyük ölçekli FPV sistemlerinin dağıtımının bugüne kadar 
sınırlı kaldığı göz önüne alındığında, borç verenler ve 
potansiyel kurumsal yatırımcılar, bu pazar segmentindeki 
deneyim eksikliğini telafi etmek için daha yüksek bir 
sermaye maliyetine ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle üç 
WACC senaryosu dikkate alınır. Varsayımsal 50 MWp 
zemine monte edilmiş ve FPV sistemlerinin LCOE'sini 
hesaplamak için aynı finansal varsayımlar kullanılmıştır.

Source: Authors’ compilation.
Note: LCOE = levelized cost of  electricity; MWp = megawatt-peak; 
WACC = weighted average cost of  capital.

TABLO 5.3. 50 MWp zemine monte edilmiş ve FPV 
projeleri için artan elektrik maliyetini hesaplamak için 
kullanılan finansal varsayımlar

Varsayım

Borç özkaynak oranı 80:20

WACC Scenario A: 6% 
Scenario B: 8% 
Scenario C: 10%

4%

10 years

2%

Borç primi 

Kredinin vadesi 

Enflasyon oranı 

Ekonomik sistem ömrü 20 years
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LCOE, bir FPV sisteminin tüm yaşam döngüsü maliyetinin kümülatif güneş enerjisi üretimine bölünmesiyle hesaplanır. Net 
bugünkü değer terimleriyle sunulur ve her yılın maliyeti yatırımcının engelleme oranıyla iskonto edilir. Bu özel jenerik analiz 
için bazı basitleştirmeler kullanılmıştır:

• Borç verenler genellikle ödemesiz dönem sunduğundan inşaat sırasında ilgi yoktur
• Artık değer / hizmetten çıkarma maliyeti yok
• Vergi yok, çünkü bunlar ülkeler arasında önemli farklılıklar gösteriyor

Bu analizde kullanılan LCOE (vergi öncesi) formülü aşağıda gösterilmiştir:

*Inflation adjusted

METİN KUTUSU 5.1

metodoloji

Pay, sistemin tüm ömrü boyunca olası tüm maliyet 
kalemlerini toplar. Yatırım maliyeti, özkaynak projesi 
maliyet yatırımını (EPCI) içerir. Yıllık işletme maliyeti, 
işletme ve bakım maliyeti (OM) ve sigorta maliyeti (IC) 
olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. İnverter garanti uzatma 
yatırımı (IEI), sistemlerin tüm kullanım ömrü boyunca 
garanti uzatma maliyetini temsil eder. Garantinin uzatıldığı 
yıl inverter tedarikçilerine bağlıdır. Model 5, 10 ve 15 
yıllarında bir garanti uzatması olduğunu varsayar. Ön 
CAPEX'in bir kısmının borç finansmanı olması 
durumunda, kredi ödemeleri (LP) yıllık

faiz ve amortismanlar. Payda, sistemin ömür boyu elektrik 
üretimini içerir. Spesifik verim, mevcut ışınımın (IRD) ve 
performans oranının (PR) çarpımı ile hesaplanan ilk yıldaki 
sistemin enerji verimidir. İlk yıldan sonra üretim çıkışı, 
sistem bozulma oranına (SDR) göre yıllık olarak ayarlanır. 
Her iki değer, net bugünkü değer hesaplamaları için, 
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) kavramına 
dayanan nominal iskonto oranı (DR) ile iskonto edilir. OM, 
IC ve IEI, ilk yıldan sonra enflasyon oranına göre ayarlanır.

Where:

 E PCI  = Özkaynak projesi maliyet yatırımı
IC =Sigorta maliyeti
N = Sistemin hizmet ömründeki yıl sayısı 
OM =Operasyon ve bakım

DR =Nominal iskonto oranı

IEI = Inverter garanti uzatma yatırımı
LP = Borç ödeme

 IRD = parlama
 PR = Performans oranı  
SDR = Sistem bozulma oranı

5.2.2 Enerji verimliliği

FPV ve zemine monte PV projeleri arasındaki temel fark, 
su buharlaşması nedeniyle soğutma etkisinin 
modellenmesidir. Dünya genelinde FPV sistemlerinin 
benzer bağlamda yere monte PV sistemlerinden daha 
yüksek enerji verimine sahip olduğu bildirilmiştir.

ditions. Bu nedenle, projenin bulunduğu ışınlama seviyesi 
ve ortam sıcaklıkları, enerji verimini ve dolayısıyla projelerin 
LCOE'sini etkileyecek anahtar değişkenlerdir.

Ön sonuçlar, daha sıcak iklimlerde, bir FPV tesisinin yere 
monteli bir enerji verimliliği kazancının



suyun ılıman iklimlerindekinden daha yüksektir, çünkü 
suyun soğutma etkisi nispi verimliliğinde büyük bir fark 
yaratır. Bu, dünyanın belirli bölgelerinde, enerji verimi 
kazancının yüzde 10 civarında olabileceği anlamına gelir 
(tipik olarak küresel yatay ışınımın yılda metrekare başına 
1.600 kilo watt-saatten daha yüksek olduğu daha sıcak 
bölgelerde [kWh / m2 / yıl]) diğer bölgelerde ise sadece 
yüzde 5 civarındadır (tipik olarak daha soğuk bölgelerde 
veya ışınlamanın 1.600 kWh / m2 / yıl'dan düşük olduğu 
yerlerde). Bununla birlikte, bu iddiayı doğrulamak ve 
enerji verimi kazançları ile çeşitli iklimler arasındaki 
korelasyonu daha doğru bir şekilde ölçmek için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır. FPV pazarı yeni olduğu ve 
ampirik verilerden yoksun olduğu için, buradaki analizde 
üç iklimde FPV projelerinin enerji verimi kazancına ilişkin 
ön tahminler kullanılmaktadır. Bu tahminler varsayımlara 
dayanır ve veriler kullanılabilir olduğunda doğrulama 
gerektirir.

LCOE hesaplamalarında üç tip iklim dikkate alınır: ılıman, 
tropikal ve kurak / çöl. Soğuk ve kutupsal iklimler, bu 
bölgelerde büyük ölçekli güneş PV tesislerinin inşası daha az 
olası olduğundan analizden hariç tutulmuştur.

Her bir iklim bölgesi için temsili “ortalama” P50 küresel 
yatay ışınım ve performans oranı tahmin edilmiştir (tablo 
5.4). FPV sistemlerinin benzer koşullar altında performans 
oranının konservatif senaryoda yüzde 5, optik senaryoda 
yüzde 10 arttığı tahmin edilmektedir. Kalın altı çizili PR 
değerleri, iklim bölgesi başına “olası” durumlardır.

Tablo 5.5, üç iklim boyunca ilk yıllarında varsayımsal 50 
MWp yere monte edilmiş ve FPV tesislerinin enerji 
üretimini göstermektedir.

5.2.3 Sistem bozulma oranı

2018 yılı sonu itibariyle, FPV sistemlerinin bozulma oranları 
için henüz yeterli kayıt bulunmamaktadır. Genel olarak, 
kristalli silikon modülleri yılda yüzde 0.8 ila yüzde 1.0'dan 
daha büyük olmayan bir oranda bozunur. Burada yıllık 
sistem bozulma oranının tropik iklimde yüzde 1 (Ye ve ark. 
2014), kurak / çöl ikliminde yüzde 0,7 (Cop-per, Jongjenkit 
ve Bruce 2016) ve yüzde 0,5 olduğu varsayılmaktadır. ılıman 
bir iklimde (Ürdün ve Kurtz 2013).

TABLO 5.4. İklim bölgesine göre temsili ortalama küresel yatay ışınım ve performans oranı

TABLO 5.5. İlk yılın enerji üretimi, iklim bazında

Source: SERIS estimations based on: Baker et al. 2015; and Reich et al. 2012. 
Note: GHI = global horizontal irradiance; kWh/m2/year = kilowatt-hours per square meter per year; PR = performance ratio.

Source: SERIS calculations based on estimated data.
Note: GWh = gigawatt-hour; FPV = floating photovoltaic; PR = performance ratio.

GHI
(kWh/m2/year)

Zemine monte edilmiş 
PR (%)

muhafazakâr
(+5%)

İyimser
(+10%)

Tropikal 1,700 75.0 78.8 82.5

Kurak / çöl 2,300 75.0 78.8 82.5

Ilıman 1,300 85.0 89.3 93.5

Yüzer PV (GWh)

Zemine monte PV (GWh) Conservative (+5%) Optimistic (+10%)

Tropikal 63.8 66.9 70.1

Kurak / çöl 86.3 90.6 94.9

Ilıman 55.3 58.0 60.8

Yüzer PR (%)
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5.2.4 LCOE hesaplama sonuçları

Hem yere monte edilmiş hem de FPV teknolojileri için 

aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:

• Kira maliyeti yoktur, çünkü bu projeksiyonlar ve 
bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir

• Beklenmedik durum maliyeti yoktur (genellikle EPC 
maliyetlerinin yüzde 3'ünde [NREL 2017])

• Aynı invertör değiştirme yöntemi

• Aynı sigorta maliyeti

• Aynı İşletme ve Bakım maliyetleri: bu varsayım ileri 
sürülebilir; bu nedenle bu bölümde bir duyarlılık analizi 
(FPV için yüzde +15) bir sonraki bölümde sağlanacaktır.

• Aynı sistem bozulma oranı

• Vergi öncesi hesaplanır

İdeal olarak, bu analiz, sistem fiyatları, İşletme ve Bakım 
maliyetleri, sigorta ve inverter garanti uzatma maliyetlerinde 

ince ayar yapmak

Genel varsayımlar Zemin monteli yüzen

Sistem boyutu (MWp) 50 50

Sistem fiyatı ($ / Wp) 0.62 0.73

İşletme ve Bakım maliyetleri ($ / Wp / yıl)0.011 0.011

0.3% 0.3%Yıllık sigorta (sistem fiyatının 
yüzdesi olarak)
Inverter garanti uzatması Yıl 5: Yaygın fiyatın% 20'si 

Yaygın fiyatın% 20'si: 
Yaygın fiyatın% 15'i: 
Yaygın fiyatın% 60'ı ~ 0,004 $ / Wp

Yıl 5: Yaygın fiyatın% 20'si 
Yaygın fiyatın% 20'si: 
Yaygın fiyatın% 15'i: 
Yaygın fiyatın% 60'ı ~ 0,004 $ / Wp

80:20 80:20

6% / 8% / 10% 6% / 8% / 10%

4% 4%

10 10

— —

2% 2%

Borç özkaynak oranı

WACC'nin

Borç primi (%) Kredinin 

vadesi (yıl) Yüzey kiralama 

maliyeti ($ / yıl) Enflasyon 

(%)

Yıllarca çalışma 20 20

TABLO 5.6. Hesaplamalarda kullanılan varsayımların özeti

Source: SERIS.
Note: GHI = global horizontal irradiance; kWh/m2/year = kilowatt-hour per square meter per year; MWp = megawatt-peak; O&M = operation 
and maintenance; PR = performance ratio; $/Wp = U.S. dollar per watt-peak; WACC = weighted average cost of  capital.

İklim ilgili
varsayımlar

GHI 
(kWh/m2/year)

Sistem bozulma 
oranı (%)

Zemine monte 
PR (%)

muhafazakâr
(+5%)

İyimser
(+10%)

Tropikal 1,700 1.0 75.0 78.8 82.5

Kurak / çöl 2,300 0.7 75.0 78.8 82.5

Ilıman 1,300 0.5 85.0 89.3 93.5

Yüzer PR (%)



TABLO 5.7. Vergi öncesi hesaplamaların sonuçları

LCOE ($cents/kWh) Yere monte PV 50 MWp Yüzer PV 50 MWp

muhafazakâr
(+5% PR)

İyimser
(+10% PR)

Tropikal WACC 6% 6.25 6.77  6.47

8% 6.85 7.45       7.11  base case

10% 7.59 8.28  7.91

Kurak / çöl WACC 6% 4.52 4.90  4.68

8% 4.96 5.39  5.15

10% 5.51 6.01  5.74

Ilıman WACC 6% 6.95 7.53  7.19

8% 7.64 8.30  7.93

10% 8.49 9.26  8.85

Source: SERIS calculations.
Notes: kWh = kilowatt-hour; LCOE = levelized cost of  electricity; MWp = megawatt-peak; PV = photovoltaic; WACC = weighted average cost of  
capital. The bold LCOE values are the “more likely” cases per type of  climate.

konum / iklime göre de değişiklik göstermelidir. Bu belirli 
değişkenlerle ilgili ampirik veriler olmadan, analiz, üç iklim 
bölgesinde maliyetlerinin benzer olduğunu düşünmektedir.

Muhafazakar senaryoda (yüzde +5 PR), FPV sisteminin 
LCOE'si yere monte PV sisteminin LCOE'sinden yüzde 8 
ila 9 daha yüksekken, iyimser senaryoda (yüzde +10 PR), 
FPV LCOE zemine monte LCOE'den sadece yüzde 3-4 
daha yüksektir (tablo 5.7). FPV hacimleri büyüdükçe ve 
beklenen maliyet düşüşleri gerçekleştikçe bu farkın 
azalması, sıfırlanması, hatta tersine dönmesi muhtemeldir 
(bugün kurulu kapasite, dünyadaki yere monte PV 
sistemlerine kıyasla hala çok küçüktür).

LCOE hesaplaması yalnızca “başa baş” analizini temsil eder; 
yani, tarife LCOE olarak belirlenmişse, projenin net bugünkü 
değeri sıfır olacaktır. Hisse senedi yatırımcıları, muhtemelen 
borç finansmanının erişilebilir olduğu varsayılarak, projeyi 
kendileri için ekonomik olarak uygulanabilir kılmak için 
görevliden daha yüksek bir tarife isteyeceklerdir.

5.3 Duyarlılık analizi
Bir duyarlılık analizi gerçekleştirmek için temel senaryo 

olarak aşağıdaki senaryo seçilmiştir:

Temel durum =% 8 WACC ve iyimser bir 
tropik iklimde 50 MWp FPV sistemi  PR 

(+10%)

LCOE ($cents/kWh) = 7.11

Azalan CAPEX (yüzde -15) ve daha yüksek performans 
oranı (yüzde 88) LCOE üzerinde en yüksek pozitif etkiye 
sahip olurken, daha yüksek CAPEX (yüzde +15) ve 5 yıllık 
işletme ömrünün azalması en yüksek negatif olacaktır. Şekil 
5.3'te gösterildiği gibi LCOE üzerindeki etki. Şekilde 
yansıtılmamış ancak tablo 5.7'de hesaplanmış olmasına 
rağmen, WACC'deki yüzde 2'lik bir değişimin de, 
CAPEX'teki yüzde 15'lik bir değişiklik kadar önemli olan 
LCOE üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Bu, çok taraflı ve 
iki taraflı borç verenler tarafından sağlanan imtiyazlı 
finansmanın FPV'nin benimsenmesini artırabileceğini 
vurgulamaktadır.
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CAPEX ($ / Wp)

Çalışma yılı Sistem 

bozulma oranı Işınım

Yıllık sigorta 

Performans Oranı 

Finansal kaldıraç

O&M ($ / Wp) –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 HIH 0.2 0.4 0.6 0.8

70%

78%

90%

0.1%

88%

1%

P90

0.5% 2%

0.3%

P50

1%

20 –5 years+5 years

0.011 +15%–15%

80%

$ cents/kWh (FPV LCOE)

Base Case

0.73–15% +15%

7.1

82.5%

ŞEKİL 5.3. Temel duruma kıyasla elektrik hassasiyetlerinin artan maliyeti

Source: SERIS calculations.
Note: CAPEX = capital expenditure; FPV = floating photovoltaic; LCOE = levelized cost of  electricity; O&M = operation and maintenance; 
$/Wp = U.S. dollar per watt-peak; $ cents/kWh = U.S. dollar cents per kilowatt-hour.

5.4 Risk değerlendirmesi
Finansman perspektifinden bakıldığında, FPV gibi yeni 
teknolojilerle ilişkili riskler, yere monte sistemler gibi daha 
yerleşik PV dağıtım biçimlerine kıyasla faiz oranları primi 
için kritik öneme sahiptir. Beş ana risk kategorisi Tablo 
5.8'de verilmiştir.

5.5 Sonuç
Yere monte, sabit yatırma sistemleri ve FPV kurulumlarında 
LCOE arasında önemli bir fark yoktur. FPV sistemlerinin 
daha yüksek başlangıç sermaye maliyetleri, daha yüksek 
enerji çıktıları ile dengelenir. Bu arada, tarım arazilerini 
kullanma fırsat maliyetleri gibi diğer hususlar FPV'yi tercih 
edebilir. FPV maliyetleri zemine monte edilen sistemlerin 
maliyetlerine yaklaşmakta ve zaman içinde 
yakınlaşabilmekte ve sonuç olarak eşit veya daha düşük bir 
LCOE'ye yol açabilmektedir.

FPV dağıtım fırsatları esas olarak (i) izin vermeyi kabul eden 
ve (ii) toprağa erişim ve bunların kıtlığı / fiyatının önemli 
konular olduğu yargı mercileri tarafından yönlendirilecektir.

Çatı ve zemine monte PV kurulumları ile 
karşılaştırıldığında, MW ölçekli FPV yepyeni. Bu teknoloji, 
öğrenme eğrisinin ilk aşamalarındadır ve daha büyük 
maliyet düşüşleri beklenmektedir. Bu sadece yüzen sistemin 
maliyeti için değil, aynı zamanda mühendislik ve proje 
geliştirme maliyetleri için de geçerlidir. Bir sonraki bölümde 
görüldüğü gibi, sadece birkaç EPC büyük miktarda FPV 
tesisi gerçekleştirmiştir.

Son olarak, riskler ve bilinmeyenler arasında ayrım yapmak 
önemlidir. Sermaye maliyetleri, çevresel etkiler ve FPV 
sistemlerinin performansı konusunda artan şeffaflık ve bilgi 
paylaşımı, uluslararası yatırımcılar ve borç verenler arasında 
güven oluşturulmasına yardımcı olacak ve bu da sermaye 
maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.



Risk kategorisi Yorum Yap

• Teknoloji / sermaye 
harcamaları (CAPEX) riski

Yüzen fotovoltaik (FPV) sistemlerin konuşlandırılması
  tarihte, geliştiricilerin (i) yerleşik PV dağıtım biçimleri, özellikle de yere monte PV sistemleri 
deneyimlerini uyguladığı gerçeği göz önüne alındığında, iç tatlı su rezervuarlarındaki teknoloji riski 
düşük kabul edilmektedir; ve (ii) yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) ve demirleme ve 
ankrajdan oluşan yüzer yapıların onlarca yıldır uygulandığı deniz ve denizcilik endüstrisi. Bununla 
birlikte, kalite önemlidir ve özellikle şamandıralar (en kısa sicile sahip olan), uzun süreli dayanıklılık 
ve güvenilirliklerinin kapsamlı stres testlerine ve sertifikalarına tabi tutulmalıdır.

• Demirleme karmaşıklığı, korozyon ve yaşlanma, ekipman yorgunluğu ve dalgaların ve rüzgarın etkisi, 
uygun FPV sistem tasarımını bulmak için dikkatle analiz edilmelidir. Tüm bu unsurlar bir projenin 
yapısal ve bağlama maliyetlerini etkileyecektir.

• “FPV sisteminin yüzen dinamikleri, zaman içinde panellerde yorgunluğa dayalı mikro çatlamaya 
neden olabilir. Bu, panellerin performansında düşüşlere yol açacaktır, ancak bu bozulmanın 
büyüklüğü henüz tam olarak anlaşılamamıştır ”(Leybourne 2017).

• İşletme ve bakım (O&M) 
riski

Prensip olarak, FPV sistemlerinin İşletme ve Bakım maliyetleri yere monte PV'den daha yüksek 
olmamalıdır, ancak çoğu durumda teknelerin kullanılması gerektiği ve bileşenlerin değiştirilmesi 
daha karmaşık olabileceği için erişilebilirlik bir rol oynayabilir.

• İşletme ve Bakım gereksinimleri bağlama bağlıdır. Örneğin, kuş damlamalarından kaynaklanan şiddetli kirlenme, işletme 
ve bakım maliyetlerini artıracak veya uygun şekilde ele alınmadığı takdirde enerji verimini azaltacaktır.

Finansal risk • FPV hala yeni bir aşamadadır, dolayısıyla istatistiksel analiz ve kredilerin performansını 
değerlendirmek için gereken uzun vadeli veriler mevcut değildir. Projelerin çoğu hala bilançolardan 
finanse edilmektedir.

• FPV sistemlerinin geçmiş performansının olmaması nedeniyle, rücu dışı (veya sınırlı rücu) proje 
finansmanı söz konusu olduğunda teknik durum tespiti daha uzun sürer. Bu mali kapanış sürecini 
uzatabilir. Bununla birlikte, dünya çapında giderek daha fazla FPV projesi inşa edildiğinden ve 
bunların sicil bilgileri geliştiricilere ve finansal kurumlara ulaştıkça, bu riskin zaman içinde azalması 
beklenmektedir.

• Ekonomik bir bakış açısından, FPV projeleri genellikle kubbe-tic içerikten yüksek bir paya sahip 
olacak ve böylece yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır, çünkü HDPE'nin yerel 
olarak yüzmesi çok daha ekonomiktir. Bu da istihdam yaratma, yerel para birimi finansmanı ve 
yerel bir ticari finans sektörünün gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır (çoğu ekipman 
ithal edildiğinde aksine döviz risklerini azaltır).

• İlginç bir şekilde Sungrow, FPV sistemlerinin kredibilitesi hakkında şunları bildirdi: “Bankalar bize 
finansal destek vermeye hazırlar, çünkü bu yüzen tesislerin yatırım getirisi diğer yere monte PV 
tesislerinden biraz daha düşük olsa da, bu tür tesisin gayrimenkul sorunu yok ”(PV Tech 2017).

• Yatırımcıların ve finansman kuruluşlarının, farklı coğrafi lokasyonlardaki bir dizi projeyle bir portföy 
yaklaşımı benimsemek için bir dizi su kütlesine (ör. Su, kırsal / tarımsal yazarlar) sahip olan kamu 
veya yarı kamu hizmetleri ile işbirliği yapması beklenmektedir. riskleri çeşitlendirmek. Kırsal 
alanlarda, özellikle balık tutma gibi diğer faaliyetler için rezervuara bağlıysa, yerel toplulukları dahil 
etmek önemlidir.

Düzenleyici risk • Su kütlesinin ve / veya su yüzeyinin mülkiyeti ve FPV projelerinin sözleşmeli kurulumu dikkate 
alınması gereken önemli bir noktadır. Bu yargı yetkisine göre değişir. Özel düzenleyici çerçevelerin 
bulunmaması nedeniyle, doğru iş modeli ve proje yapısının seçilmesini sağlamak için özenli bir yasal 
tavsiye gerekecektir.

• Varlığın sahibi (FPV sistemi) rezervuarın sahibi (yüzey) ile aynı olmadığında zorluklar ortaya 
çıkabileceğinden, tipik kredi verenin menkul kıymetlerinin uygulanması da analiz edilmelidir.

• “Genel sorumluluğu kimin üstlendiğine dair netlik eksikliği nedeniyle riskleri azaltma fırsatının 
alınmadığı projeler var” (IEA 2017).

TABLO 5.8. Genel FPV risk değerlendirmesi
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6.1. Genel Bakış 
Yüzen fotovoltaik (FPV) güç ekosistemi, diğer PV 
uygulamalarının ekosistemine benzer, şamandıra sistemi 
tedarikçilerinin eklenmesi. Başlıca endüstri oyuncuları 
yatırımcılar, sponsorlar, geliştiriciler, müteahhitler 
(mühendislik, inşaat, işletme ve bakım dahil hizmetler için) 
ve tedarikçilerdir (PV modülleri, şamandıra sistemleri ve 
diğer ekipman ve bileşenler). Bu oyuncuların birçoğu yere 
monte ve çatı üstü PV sektöründe ve diğer yenilenebilir 
enerji sistemlerinde aktiftir.

Giderek artan sayıda geliştirici, yüzen platform form 
teknolojilerini entegre ederek portföylerini FPV'yi içerecek 
şekilde genişletiyor. Genellikle şamandıra tedarikçileriyle 
ortaklık kurarak başlarlar. FPV'ye uygulanabilir yeni ve 
benzersiz eleman, bu nedenle, genellikle sabitleme ve 
demirleme çözümünün tasarımını ve tedarikini de içeren, 
temel bir yapısal bileşen olarak yüzen platformun tasarımı 
ve tedarikidir.

Pazara giren şamandıra tedarikçileri arasında invertör 
üreticileri, büyük güneş PV projelerinin geliştiricileri, 
montaj yapıları tedarikçileri, plastik üreticileri ve deniz ve 
deniz endüstrileri gibi ilgili mühendislik alanlarında faaliyet 
gösteren firmalar bulunmaktadır. Bazı tedarikçiler 
başlangıçtır; diğerleri ise kendi endüstrilerinde kurulmuş 
oyuncuların yan kuruluşlarıdır.

FPV sistemleri tedarikçilerinin çoğu kendi özel şamandıra 
ve yüzer sistem tasarımına sahiptir. Bazıları kendi 
şamandıralarını yaratırken, diğerleri onları üçüncü 
taraflardan temin eder. Buna ek olarak, artan sayıda FPV 
sistem tedarikçisi aynı zamanda mühendislik, ön iyileştirme 
ve inşaat (EPC) ve işletme ve bakım (O&M) hizmetleri de 
sunmakta olup, bunlardan birkaçı tam anahtar teslim 
çözümler sunmaktadır (Şekil 6.1).

Şamandıra tedarikçileri, eksiksiz FPV sistem çözümleri 
sağlamak için EPC yüklenicileri veya geliştiricileri ile 
işbirliği yapabilir. Örneğin, Ciel ve Terre International 
Kolombiya'daki Innova Capital Partners ile işbirliği yapıyor, 
26 Akuo

YÜZER PV SİSTEMLERİ 
TEDARİKÇİLERİ6

EPC yüklenicisi

sözleşme
Destek

İşletme ve Bakım 
yüklenicisi

OEM'ler: PV modülleri, 
şamandıralar, 

eviriciler, kablolarYüzer PV sistem 
entegratörü

Geliştirici / Sahip

ŞEKİL 6.1. FPV ekosistemi (basitleştirilmiş)

Source: Authors.
Note: O&M = operations and maintenance; EPC = engineering, procurement, and construction; OEM = original equipment 
manufacturer; PV = photovoltaic.
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Fransa'da enerji ve ABD'de D3Energy.27 Bazı tedarikçiler 
yerel EPC yüklenicilerini sertifikalandırmaya bile başladılar. 
Sonuç olarak, FPV tesislerini kurmak için yere monte 
edilmiş veya çatı üstü PV teknolojilerinde deneyimi olan 
giderek daha fazla EPC müteahhitleri eğitilmektedir. 
Demirleme ve bağlama sistemi ile ilgili olarak, genellikle 
deniz endüstrisinden uzmanlık ödünç alırlar, hatta kendi 
araştırma ve geliştirmeleri yoluyla şirket içi uzmanlık 
geliştirirler. Örneğin, İsveç’in Seaflex ürünü, FPV sistem 
tedarikçileriyle ortaklaşa olarak Kore Cumhuriyeti, 
Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FPV için 
demirleme ve demirleme çözümleri sunmaktadır. Bu 
işbirliğinin bir sonucu olarak, birçok şamandıra tedarikçisi, 
demirleme ve bağlama ile ilgili tasarım hizmetleri veya en 
azından tavsiye sağlayabilir.

Bazı FPV sistem tedarikçileri, farklı teknolojilerin ve daha 
sağlam tasarımların gerekli olduğu kıyıya yakın veya açık 
denizde yüzen uygulamaları da araştırmaktadır. Bölüm 6.3, 
bu tedarikçilerin birçoğuna ayrıntılı bir bakış sunmaktadır.

Şamandıra tedarikçileri dışında, diğer ekipman üreticileri 
özellikle FPV uygulamaları için ürün ve çözümlerin 
geliştirilmesini araştırmaktadır. Bunlar arasında polimer 
reçineleri, PV modülleri, invertörler, DC kabloları ve diğer 
mekanik destek bileşenleri bulunur. Ancak, bu eğilim henüz 
başlangıç aşamasındadır ve bu bölümde ele alınmayacaktır.

Tablo 6.1, 2018 sonu itibariyle FPV sistem tedarikçilerinin 
kapsamlı olmayan bir listesini sunmaktadır. İlk bölüm, 
büyük FPV sistem tedarikçilerini listelemektedir - yani, 5 
megawatt-tepe (MWp) üzerinde kümülatif kurulu kapasitesi 
olanlar; ikincisi diğer FPV sistemi tedarikçilerini listeler. Her 
iki kısımda da şirketler alfabetik sırada görünür. Birçok 
şirket FPV pazarına girmektedir, bu nedenle aşağıdaki tablo 
ayrıntılı değildir.

Tablo 6.1'de bahsedilen tedarikçilerin bazıları, LSIS'in 
genellikle EPC ve Scotra gerçekleştirdiği Kore'de LSIS ve 
Scotra gibi FPV projelerinde ortak çalışma yürütmektedir.

FPV sistemini besler. Bu işbirlikleri, tabloda görünen bazı 
projelerin iki kez sayılmış olabileceği anlamına gelir.

2019'un başından itibaren FPV pazarı şu anda iki ana 
sistem tedarikçisi tarafından yönetiliyor: Sungrow Floating 
ve Ciel & Terre International. Her ikisi de daha doğru bir 
şekilde sistem entegratörleri olarak tanımlanabilir.

6.2.  Yüzen sağlayıcılar 
iç tatlı su uygulamaları için 
teknoloji çözümleri

Bu bölüm, Aralık 2018'de FPV kurulu kapasitesinin en az 5 
MWp olduğunu iddia edebilecek iç tatlı su uygulamaları için 
FPV teknolojisi tedarikçilerini alfabetik olarak 
açıklamaktadır. Bölüm 6.3, FPV'nin deniz veya kıyıya yakın 
uygulamaları için iki sistem tedarikçisi açıklamaktadır. Bazı 
tedarikçiler iç ve dış uygulamalar için FPV sistemleri 
geliştirmektedir.

6.2.1. Ciel ve Terre Uluslararası

Ciel & Terre International (C&T), 2011 yılından bu yana 
ticari, endüstriyel ve resmi uygulamalar için FPV tesisleri 
geliştirmektedir (şekil 6.2). 2018 yılının sonunda şirket, 
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya 
ve çeşitli Asya ülkeleri dahil olmak üzere 30 ülkede 130'dan 
fazla tesisle 300 MWp'den fazla FPV sistemi kurdu. 80'den 
fazla proje Japonya'da, ancak 70 MWp ve 32 MWp kapasiteli 
en büyük iki proje Çin'dedir. Şirketin proje portföyü, 
tasarım, finansman, EPC ve İşletme ve Bakım hizmetleri 
sağlayarak bir projenin gelişiminin tüm yönlerini yönetme 
deneyimini gösterir.

İki tür HDPE şamandıradan oluşan modüler bir sistem olan 
C&T markası Hydrelio, sektörde tanınan bir markadır. Şu 
anda üç farklı model mevcuttur:

• Klasik (12 ° eğim)
• Ekvator (düşük enlem ülkeleri için tasarlanmış 5 ° eğim)

• Hava (15 ° 'ye kadar uyarlanabilir açı).
26.  https://www.pv-tech.org/news/ciel-terre-and-innova-capital-to- 

develop-floating-solar-in-colombia
27. http://www.d3energy.com/about-us.html
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C&T sistemi, polipropilen ve fiberglastan yapılmış vida ve 
somunlarla Lego blokları gibi monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır. Modüler yaklaşım, kilowatt-tepe 
noktasından (kWp) gigawatt-tepe aralığına kadar 
kurulumlara izin verir. Hydrelio ayrıca kaldırma kuvveti, 
enerji verimi, Wp / m², erişim kolaylığı (İşletme ve Bakım 
için) ve sistem düzeninin kapladığı alanı ayarlayarak son 
tasarımı geliştirmenin yollarını sunar.

C&T, teknolojisinin, tesisin ömrü boyunca ciddi gerilim 
yüklerine karşı dayanıklılık sağlamak için test edildiğini 
iddia ediyor. Modüler bir teknoloji olarak, gereken kaldırma 
kuvveti ve stabilite derecesine bağlı olarak birçok farklı 
konfigürasyona ve düzene olanak tanır. Bankacılık ve uzun 
ömürlü bir çözüm sunmak için C&T’nin FPV projeleri, 
içme suyu standartlarına uygunluk, güvenilirlik ve kalite 
açısından testlere tabi tutulur; yüzebilirliği; ve rüzgar, 
dalgalar, cur-rent, ultraviyole ışınları ve sıcaklığa karşı 
direnç.

Şamandıralar için önemli bir gereklilik, özellikle içme suyu 
depolarında kullanıldığında su kalitesini etkilememektir. 
Hydrelio şamandıraları, İngiliz Bağımsız Su Kalitesi 
Kontrol Merkezi tarafından yapılan testlere göre tesisin 
insan tüketimine yönelik su için güvenli olduğunu 
kanıtlayan “içme suyu uyumlu” olarak 
sertifikalandırılmıştır. C&T ayrıca, vahşi yaşamın sınırlı 
veya hatta tamamen yok olduğu insan yapımı 
rezervuarlara da odaklanıyor ve herhangi bir potansiyeli en 
aza indirgemek istiyor.

çevre üzerindeki olumsuz etkileri. Buna sulama havuzları, 
madencilik gölleri, su tutma havuzları, atık su arıtma 
havuzları, endüstriyel rezervuarlar ve hidroelektrik barajlar 
dahildir.

Sistem, ağır alet veya makine gerektirmediği için kurulumu 
güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, proje 
geliştirme ve inşaat sırasında C&T, sistem entegratörlerine 
montaj desteği ve geliştirme desteği, mühendislik uzmanlığı, 
EPC desteği, İşletme ve Bakım hizmetleri ve finansman 
çözümleri gibi risk değerlendirmeleri sunar.

6.2.2. Kyoraku

Kyoraku Co, Ltd 1917 yılında bir gayrimenkul geliştirme 
şirketi olarak kuruldu. Şirket, bugün Japonya'nın önde gelen 
plastik tedarikçilerinden biri olmak için 1947'de plastik 
üretmeye ve satmaya başladı. Şirket, yiyecek ve içecek 
endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde 
kullanılan çok çeşitli plastik ürünler sunmaktadır.

Üfleme kalıpçı olarak uzun yıllara dayanan deneyimlerine 
dayanarak, Kyoraku özellikle “Min-amo Güneş Sistemi” adı 
verilen yüzen güneş sistemleri için yüzen bir yapı geliştirdi. 
Ocak 2019 itibarıyla şirket, toplam 51 MW'lık 33 farklı FPV 
projesi için şamandıra yapısı sağladı. FPV sistemlerinin 
çoğu Japonya'da bulunmaktadır (şekil 6.3).

Source: © Ciel & Terre International. Source: © Ciel & Terre International.

ŞEKİL 6.2. Japonya'da (solda) ve Brezilya'da (sağda) C&T FPV projelerine örnekler
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Yüksek standartlı gıda ve tıbbi endüstriler için plastik kaplar 
üretme konusundaki 60 yıllık deneyiminden yararlanan 
şirket, şamandıralarını geliştirmek için sadece gıda sınıfı 
malzeme reçinesi kullanıyor. Ayrıca açık deniz 
şamandıraları geliştirmek için özel uzmanlık geliştirdiler.

Şamandıralarının yapısı nispeten azdır ve birkaç bağlantı 
noktası vardır. Şamandıra sistemleri 65 m / s rüzgar hızına 
dayanabilir ve gerçek ölçekli rüzgar tüneli testinden 
geçmiştir.

6.2.3. LG CNS

1987 yılında Kore'de kurulan LG CNS, ülkedeki akıllı enerji 
endüstrisine giren ilk bilgi ve iletişim teknolojisi şirketidir. 
Şirket, entegre enerji yönetimi çözümleri oluşturmak için 
ICT yeteneklerini güneş, rüzgar, enerji depolama sistemleri 
ve hidrojen gibi enerji kaynaklarını temizlemeye uyguladı.

Güneş enerjisi segmentlerinde LG CNS, EPC artı 
finansman geliştiricisi ve anahtar teslimi sağlayıcısıdır. 6 
MWp büyük ölçekli yüzer projeyi tamamlamış, hem teknik 
hem de finansal kapasiteye sahip birkaç EPC şirketi ve FPV 
çözüm sağlayıcısından biridir (şekil 6.4). LG CNS, rüzgar 
hızı, su yüzeyi dalgalanma oranları, su derinliği ve koşulları 
ve demirleme için ayrıntılı ve çeşitli tasarımlar sunar.

ing türleri. Şirket, paneller, yapılar, yüzen nesneler ve 
kablolar dahil olmak üzere tüm bileşenlerin lojistik 
işlemlerini gerçekleştirir.

LG CNS'nin yüzen yapıları, uygulamaya ve ortama bağlı 
olarak (örneğin rüzgar yükü ve su yüzeyi hareketi) çoklu 
tasarım konfigürasyonlarını içerir. Bir çerçeve (dizi), saf 
HDPE şamandıra matrisi, ayrıca paspaslar veya 
membranlar içerebilir. Daha büyük FPV projelerinin 
çoğu (1 MWp'den fazla) bir çerçeve sistemi kullanırken, 
daha küçük projeler (1 MWp'den az) tipik olarak HDPE 
şamandıra matrisi kullanır. Şirkete göre, projeler yüzde 7 
ila 13 arasında artan enerji verimine tanık olmuş ve nem, 
pas ve tuzlu ortamlarla baş edebilmiştir.

Hafif malzemelerle uygulama kolaylığı, LG CNS 
sistemlerinin önemli bir özelliğidir. Tasarım ve sistemler, iki 
milyon devirlik dinamik yük altında yorulma testi, rüzgar 
tüneli testi ve diğer yük direnci ve performans testleri de 
dahil olmak üzere yapısal güvenliği sağlamak için test 
edilmiştir. Ayrıca, su kalitesi, tortu, su yaşamı ve kuşlar 
üzerindeki etkileri incelemek için çeşitli ajanlar tarafından 
çevresel etki değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu testler 
elektromanyetik, sıcaklık, nem, ışık yansıması, gürültü ve 
koku testlerini içerir.

Source: © Kyoraku. Source: © Kyoraku.

ŞEKİL 6.3: Kyoraku’nun Japonya'daki FPV sistemlerine örnekler
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6.2.4. LS Endüstriyel Sistemler (LSIS)

2011'de Kore’nin LSIS Co., Ltd., K-Su ile FPV enerji 
santralini Hapcheon Barajı’nda inşa etti. LSIS, barajlar, 
rezervuarlar ve kaçak havuzlar da dahil olmak üzere çeşitli 
su ortamlarında deneyime sahiptir (şekil 6.5). LSIS ve K-
Water şu anda deniz ortamlarında FPV sistemlerini 
araştırmaktadır.

LSIS'in yüzer yapı tasarımı, rüzgar hızı (35 m / s), ölü yük, 
kar yükü, dalga ve akış hızı, ve diğerleri, Kore Bina Kodu ve 
Liman ve Balıkçılık koşullarına dayanarak titiz bir kararlılık 
çalışmalarına dayanmaktadır. Tasarım kodu. Sucul 
ortamlarda kullanım için LSIS, tamamen kurşun içermeyen 
özel bir çevre dostu PV modülü geliştirmiştir; Kore hükümeti 
tarafından PV modüllerini su temin ekipmanı olarak 
kullanma yetkisine sahip ilk şirkettir.

Source: © LG CNS. Source: © LG CNS.

Source: © LSIS. 

Source: © LSIS. 

ŞEKİL 6.4. LG CNS tarafından Kore'de inşa edilen Sangju FPV sistemleri

ŞEKİL 6.5. Kore'de LSIS FPV kurulumları
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6.2.5. Scotra 

Scotra Kore'de FPV sistemlerinin lider tedarikçisidir. 
Ülkenin en büyük, Gunsan Geciktirme Havzasında 
18.7MWp dahil 40 MWp'den fazla FPV sistemi inşa etti 
(şekil 6.6). Ayrıca FPV çözümlerini Japonya, Filipinler ve 
Tayvan, Chi-na'ya ihraç ediyor. Scotra, denizcilik 
ortamlarında FPV sistemleri üzerine bir Kore hükümeti 
araştırma projesinin baş kuruluşudur. Bu rolde, şirket stand-
tayfunlara yapısal istikrar ve güç ve FPV tesislerinin yüzey 
alanını en aza indirerek çevre dostu olma üzerine 
odaklanmaktadır.

Şirket 2004 yılında kuruluşundan bu yana 1.200'den fazla 
yüzer yapı inşa ettiğini iddia ediyor. Bunların çoğu 
marinalar, su parkları, binalar, köprüler, sahneler ve 
palamar tesisleri gibi eğlence amaçlıdır. Scotra’nın FPV 
platformu işi 2011 yılında barajlar da dahil olmak üzere su 
kaynaklarının yönetiminden sorumlu bir Kore şirketi olan 
K-Water ile ortaklıkla başladı. Bazı barajlarda yüksek ve 
düşük su arasındaki seviye farkı 35 metreden fazla olduğu 
için Scotra, optimum bir sisteme gelmeden önce çeşitli 
bağlama yöntemlerini, patentli elastik cihazlarla 360 derece 
çok noktalı katener bağlama yöntemini test etti. Scotra 
şimdi baraj projelerinde edindiği bilgi ve uzmanlığı 
rezervuarlara uyguluyor.

Scotra, plat-formlarını çevre dostu hale getirmek için büyük 
çaba gösterdi. Scotra'nın FPV platformları inşa ettiği üç 
barajın her biri, çok yönlü nüfusa içme suyu sağlıyor. Su 
yüzeyi ile minimum temas, Scotra’nın çevre dostu 
tasarımının (toplam FPV alanının sadece yüzde 10,6'sı) bir 
özelliği olup, suya daha fazla güneş ışığının ulaşmasını 
sağlar. Bentik organizmalar da dahil olmak üzere su altı 
ekosistemleri üzerindeki etkileri en aza indirmek için, Scotra 
sistemi suyun doğal akışını engellemez. Yapı boyunca geniş 
serbest geçişler İşletme ve Bakım maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltır. Güneş panellerinin azami açık havaya maruz 
kalması ile birlikte yüzdürücülerin minimal kullanımı, 
geçen suyun ve havanın soğutma etkileri nedeniyle daha 
verimli elektrik üretimi sağlar. Şirket, pazarlık edilebilir olsa 
da, genellikle şamandıra sistemi için üç yıl garanti 
vermektedir.

Tuzlu su, güneş paneli üreticileri için olduğu gibi FPV 
sistemleri için de büyük zorluklardan biridir. Scotra, 
Kore'de tuzlu su üzerine bir FPV sistemi kurdu ve son beş 
yıldır çevresel etkileri, gelgit ve tuzluluğun etkisini 
araştırmak için izliyor. Bu deneyimden elde edilen güvene 
dayanarak, Scotra 15 kurumdan oluşan bir araştırma 
konsorsiyumu düzenledi ve deniz ortamında FPV 
sistemleri üzerine bir hükümet araştırma projesine 
liderlik ediyor.

Source: © Scotra. Source: © Scotra.

ŞEKİL 6.6. Scotra’nın Kore’deki FPV kurulumları (sol Kore’nin en büyük FPV sistemidir)
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6.2.6. Sumitomo Mitsui İnşaatı (SMCC)

Sumitomo Mitsui Construction Co, Ltd (SMCC) büyük bir 
Japon genel inşaat şirketidir. SMCC, 2015 yılından bu yana 
FPV kurulumları için şamandıra sistemleri tedarik etmeye 
başladı. “PuKaTTo” markası altında göller, su depoları, 
endüstriyel su tutma havuzları ve taşkın kontrolü 
rezervuarları gibi çeşitli su kütlelerine yerleştirilmiş 
şamandıralar satmaktadır (şekil 6.7).

SMCC, diğer ana tedarikçi firmalardan biraz farklı olan 
özel bir tasarıma sahip şamandıralar üretmektedir. Diğer 
tedarikçiler gibi, şamandıralar da sağlam, UV ışınlarına 
dayanıklı HDPE'den yapılır, ancak benzersizliği 
şamandıraların polistiren köpükle doldurulması 
gerçeğinde yatmaktadır. Sonuç olarak, şamandıralar baraj 
yaşındayken bile batmayacaktır. SMCC ayrıca bu 
şamandıraların içi boş ürünlerden üç ila beş kat daha sert 
olduğunu ve böylece plastik genleşme riskini en aza 
indirdiğini iddia eder. SMCC şamandıra sisteminin başka 
bir özelliği, şamandıraları bağlamak için esnek bağlama 
bantlarının kullanılmasıdır, şamandıraların dalgalarla 
birlikte hareket etmesine izin verir, böylece sabitleme 
parçaları ve modüller üzerindeki etkiyi en aza indirir. 
Ayrıca, sudan soğutmayı arttırmak için, şamandıraların 
orta kısmı büyük bir açıklık içerir.
SMCC ayrıca grubun açık deniz rüzgarındaki deneyimine 
dayanarak demirleme tasarım hizmetleri de sağlayabilir. 
SMCC'nin kendi rüzgar tüneli test tesisi de vardır.

Ağustos 2018'de SMCC, 72 hücreli güneş panellerini (60 
hücreli paneller yerine) destekleyen yeni bir şamandıra 
geliştirdiğini duyurdu.29 Şu anda, her şamandıraya 10 ° 
eğimle bir güneş paneli monte edildi. Diğer tedarikçilerin 
sistemlerinde olduğu gibi, şamandıra montajı basit ve 
hızlıdır. Ayrıca, şamandıraların kompakt ve düzenli şekli 
paketleme yoğunluğunu arttırır ve nakliye maliyetlerini 
azaltır.
6.2.7. Sungrow 

2016 yılında kurulan Huainan Sungrow Yüzen Mod-ule 
Bilimsel ve Teknik Co, Ltd (Sungrow Yüzen), ağırlıklı olarak 
PV invertörleri alanında 21 yıllık güneş enerjisi araştırma ve 
üretim tecrübesine sahip Sungrow Group'un bir yan 
kuruluşudur. Compa-ny, son üç yıldır FPV sistemleri 
üzerinde araştırma ve geliştirme yapmaktadır. 30'dan fazla 
patent, şirket tarafından sağlanan HDPE saf şamandıralı, 
matris tipi yüzen platformların özelliklerini kapsar.

Sungrow Floating, 100'den fazla MW ölçeğinde kömür 
çökmesi alanlarında çok büyük “En İyi Koşucu” program 
projeleri ve göller, tarım havuzları ve su arıtma 
rezervuarlarındaki daha küçük projeler dahil olmak üzere 
Çin'de birçok proje (şekil 6.8) sağladı. Şirket ayrıca aşırı 
soğuk ve tayfun tarafından etkilenen bölgelerde test 
sistemleri kurdu. Buna ek olarak, Sungrow Çin'de yüzen 
teknoloji standartları oluşturmaya öncülük ediyor.

ŞEKİL 6.7. SMCC’nin Japonya'daki FPV sistemlerine örnekler

Source: © SMCC. Source: © SMCC.

29.  https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atclen/news_en/15mk/081902303 
/?ST=msbe
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Sungrow’un yüzen yapısı, floatların hem alu-minum çerçeve 
panelleri hem de cam-cam panelleri çeşitli düzenlerde 
barındırabildiği saf HDPE şamandıra matrisinden oluşur. 
Paneller 5 ° veya 12 ° eğilebilir. Yüzen matrisin maksimum 
kaldırma kuvveti 200 kg / m2'dir. İç stres, yüzer matrisin 
esnek kulak bağlantısı ile etkili bir şekilde nötralize edilir. 
Sistemin istikrarı, okyanus mühendisliği deneyimine 
dayanan Sungrow’un ankraj çözümleri ile önemli ölçüde 
artırıldı.

HDPE materyali 20'den fazla testten geçti (fotoksi yaşlanma 
ve çevresel stres çatlak direnci dahil). Şamandıra ürünleri 
10'dan fazla testten (örn. Su geçirmezlik ve rüzgar direnci) 
geçti ve TÜV SÜD'den sertifika aldı (su kalitesi tespiti, nemli 
ısı yaşlanması, oksidasyon indüksiyon süresi, darbe kırılgan 
sıcaklığı, zıt gerilim azaltma testi) yan açı, UV ışınlama 
yaşlanması, eğilme yorulma testi, tehlikeli maddelerin 
kısıtlanması, çevresel stres çatlak direnci). Tüm malzemeler 
gıda sınıfıdır ve içme suyu için çevre koruma standartlarına 
uygundur.

Ana kayan gövdenin düz yüzeyi ve alüminyum braketler 
kullanılarak verimli soğutma elde edilebilir. Bu 
kombinasyon sadece uygun panel eğimini sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda paneller ve ana kayan gövde 
arasında havalandırma ve ısı dağılımını kolaylaştırmak için 
yeterli boşluk tutar.

Sungrow ayrıca, ana şirketi Sun-grow Power Supply Co., 
Ltd. aracılığıyla sabitleme sistemi ve anahtar teslim EPC 
tasarım ve inşaatı gibi ek hizmetler de sağlayabilir. Genel 
olarak, Sungrow Floating, ürünlerini beş yıl boyunca garanti 
eder, sözleşmeler.

6.2.8. Xiamen Mibet Yeni Enerji 

Xiamen Mibet Yeni Enerji Co, Ltd (Mibet Enerji) araştırma, 
geliştirme, imalat ve satış, özellikle montaj yapıları ve izci 
PV ile ilgili ürünler konusunda uzmanlaşmıştır. Bağımsız 
entelektüel özelliği ile Mibet Enerji, dünya çapında birinci 
sınıf montaj çözümleri sunmaktadır. Zemin tabanlı, çatı 
tabanlı ve hareketli MRac PV montaj sistemleri ve MRac izci 
montaj sistemi 100'den fazla ülkede satılmaktadır. AS / 
NZS1170, TÜV SÜD, MCS, UL ve SGS gibi uluslararası 
sertifikalar aldılar.

G4S, MRac FPV montaj sisteminin en son sürümüdür. 
HDPE şamandıraları, diğerleri arasında Hunt Su Emme 
Testi, Yaşlanma Karşıtı Test ve Anti-UV Testini geçti. Mibet 
Enerji, 25 yılı aşkın bir ürün ömrü, yüzdürme gücünü 
artırmak için artan şamandıra hacmi (150 kg / m2'ye 
ulaşabilen), karmaşık adalar oluşturmak için kolayca 
birleştirilen çeşitli dizi tasarımları ile mod-esneklik ve 
kurulan ürün dayanıklılığı iddia ediyor (i) TÜV SÜD 
tarafından yaşlanma testi, (ii) rüzgar yükü direnci gibi 
kapsamlı testler ve sertifikalarla

ŞEKİL 6.8. Sungrow’un Çin'deki projelerine örnekler

Source: © Sungrow. Source: © Sungrow.
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TÜV SÜD tarafından test edilmiş ve (iii) NSF (Birleşik 
Krallık) tarafından su kalitesi testi, çevre dostu olması ve 
içme suyuyla uyumluluğu garanti altına alınmıştır. Şirketin 
proje örnekleri şekil 6.9'da gösterilmektedir.

6.3.  Yüzen sağlayıcılar
açık deniz veya kıyıya 
yakın uygulamalar için 
teknoloji çözümleri

Bu bölüm, açık deniz veya kıyıya yakın uygulamalar için 
FPV teknolojisinin iki tedarikçisini alfabetik olarak 
açıklamaktadır. Bu uygulamalar hâlâ sınırlıdır, bu 
segmentteki tedarikçiler 5 MWp kurulu güç eşiğine 
ulaşmamıştır. Ancak, bu yakın gelecekte değişebilir.

6.3.1. Okyanus Güneşi

Ocean Sun, 2016 yılında PV modüllerinin büyük, serbest 
yüzen, hidroelastik bir membrana kurulmasına dayanan 
yeni bir yüzer güneş konsepti geliştirmek ve ticarileştirmek 
için kuruldu. Yöntem, mevcut FPV sistemlerinden temel 
olarak farklıdır, çünkü modüller, geleneksel hava 
soğutmanın aksine hidroelastik membran ile doğrudan 
temas yoluyla soğutulur. PV hücrelerinin çalışma sıcaklığı, 
su sıcaklığına yakın tutularak sistemin

iyi güneşlenme altında normal FPV sistemlerinden önemli 
ölçüde daha fazla enerji. Tasarım, gerekli malzemeleri en aza 
indirerek maliyetleri ve lojistik zorluklarını da azaltır.

Hidroelastik membran, demirlenmiş şamandıraların dış 
çevresine bağlanır, böylece şamandıra, güçlü akımlarda bile 
demirleme altına sürüklenmez. Demirleme tekniğinin 
unsurları Norveç'teki kaba sularda endüstriyel balık 
yetiştiriciliğinden elde edilir. Accu-mulated yağmur suyu 
sintine pompaları kullanılarak fribord üzerinden 
yönlendirilir. Dairesel geometri, zorlu koşullar altında dış 
kuvvetler açısından faydalıdır. Dikdörtgen bir şekil daha iyi 
sularda veya iç rezervuarlarda kullanılabilir.

Membranın hidroelastik özellikleri ve nemlendirme etkisi 
sayesinde, sistem nispeten büyük dalgalarla başa çıkabilir. Su 
geçirmez, tuzlu suya karşı koruyucu bir bariyer sunar. 1.5 
yıllık deniz testlerinde, sistem iyi performans göstermiştir. 
Konsept ayrıca havza laboratuvarında ölçeklenecek şekilde 
modellenmiştir ve üç metreye kadar dalgalarda (Hs29 <1,5 
m) iyi davranır. Gerekirse, torus jantı ve freeboard daha 
yüksek dalgaların çarpma kuvveti ile başa çıkmak için daha 
da optimize edilebilir.

ŞEKİL 6.9. Çin'deki Mibet Enerji projelerine örnekler

Source: © Mibet Energy. Source: © Mibet Energy.

30.  Hs=significant wave height, defined as the mean wave height
(trough to crest) of  the highest third of  the waves.
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Membran, dalgaların, akımın ve rüzgârın uyguladığı çekme 
kuvvetlerine dayanacak şekilde boyutlandırılmış güçlü, 
polimer kaplı bir kumaştan yapılmıştır. Kaldırma çift 
torusu, HDPE borulardan yapılır. Tüm şamandıra 
malzemeleri içme suyu için onaylanmıştır ve UV ve hidroliz 
direncine göre dikkatle seçilir. Hem analitik hem de sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan matematiksel 
modellemenin yanı sıra bir havza laboratuvarında 
enstrümanlı testler, PV modüllerinin düşük strese ve 
sapmalara maruz kaldığını göstermektedir. Yeterli sertliğe 
sahip modüller için (tipik 60 hücreli cam-cam modülü gibi), 
mekanik gerilim, IEC61215 standardında açıklanan dört 
noktalı kelepçeyle rüzgar yükü testinde meydana gelen 
gerilimden önemli ölçüde daha düşüktür. Modüller ayrıca 
su kütlesi ile daha kararlı termal temasa sahiptir ve gündüz 
ve gece arasındaki sıcaklık dalgalanmalarından metalik 
iletkenlere etki eden termal olarak indüklenen gerilimler 
ortadan kaldırılır. Modüller yatay olduğu için, sistem en iyi 
düşük enlemlerde performans gösterir; zarif tasarım 
mükemmel rüzgar direnci sunar. İnşaat, 275 km / s hıza 
kadar rüzgar hızları için hesaplamalı akışkan dinamiği 
kullanılarak iyi sonuçlarla modellenmiştir. Bu hız tayfun 
kategorisi 4'e eşdeğerdir.

Ocean Sun tasarım özellikleri, 1 MW gösterim kurulumları 
için EPC, danışmanlık ve takip sunar. Geleneksel olmayan 
flatör tasarımı hala geliştirme ve kalifikasyona tabidir ve 
henüz doğrudan değildir.

ly bankable. İlk uygulayıcılar, yüksek getirili, risk taşıyabilen 
ve kurum içi değerlendirmelerde kullanılacak mühendislik 
kaynaklarına sahip yeni, düşük maliyetli bir kayan nokta 
teknolojisiyle ilgilenen güçlü bağımsız güç üreticileridir. 
Belgelendirme çalışmaları büyük bir üçüncü taraf 
sınıflandırma şirketi ile başlatılmıştır.

Ocean Sun Norveç ve Singapur'da iki küçük test sistemi 
işletiyor. Üçüncü 100 kWp şebekeden bağımsız bir sistem, 
Norveç'in batı kıyısındaki büyük bir balık çiftliğine güç 
sağlar (şekil 6.10). Ocean Sun şu anda Güneydoğu Asya ve 
Güney Avrupa'da iki hidroelektrik enerji barajı üzerinde 2.2 
MWp inşa ediyor.

6.3.2. Swimsol

Swimsol 2012 yılında kuruldu ve sonuna kadar 2.5 MW 
(çatı PV'si) kurulu kapasitesi ile Maldivler'deki en büyük 
güneş PV şirketi haline geldi
2018. 

Swimsol'ün ilk pilot SolarSea sistemi 2014 yılında hayata 
geçirildi (şekil 6.11). 2018 yılına kadar üç farklı yere (iki ada 
tesisi, bir yerel ada) toplam 200 kWp kapasiteli sekiz 
platform kuruldu. 2019'un ikinci çeyreğinde, 2 MWp'lik bir 
çatı ve 400 kWp'lik bir FPV sistemi kurulacak.

Swimsol´ün SolarSea çözümü sekiz yıldan fazla bir süredir 
geliştirildi ve sürekli olarak optimize edildi.

ŞEKİL 6.10. Norveç'te açık denizde yüzer, 50 metre çapında (solda) ve 20 metre çapında (sağda)

Source: © Ocean Sun. Source: © Ocean Sun.
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Sistem 2014'ten beri denizdeki dalgalara, rüzgara ve zorlu 
koşullara dayanabileceğini kanıtladı ve 30 yıl dayanacak 
şekilde üretildi. Sahada (yani bir plajda) kolayca monte 
edilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve dizel jeneratörlerle 
ticari olarak rekabet edebilir.

Swimsol systems are designed and dimensioned to suit 
specific requirements. To this end, Swimsol provides related 
services such as site selection and preparation and analysis 
of the existing electrical grid. Typically, FPV system 
components are preassembled at Swim-sol’s plant in 
Austria. Swimsol installs the systems on site, including 
mooring and anchoring, to ensure the quality of the entire 
system. The company also applies hybrid solutions to 
integrate the solar power generated by its systems into the 
existing power grid. This is par-ticularly beneficial for users 
of diesel generators, who are able to reduce fuel costs by not 
running certain generators during sunshine hours. Swimsol 
systems include equipment that monitors the system via live 
Internet feed. On request, Swimsol can also propose 
financing for floating projects. 

Swimsol’un SolarSea ürünü, beş yıllık modelleme, bilgisayar 
simülasyonları ve

ŞEKİL 6.11. Maldivler'deki Swimsol’ün FPV sistemleri

Source: © Swimsol. Source: © Swimsol.

dalga tankları ve gerçek koşullar altında. Patentli şamandıra 
dağılımına sahip düşük hacimli, kafes benzeri yüzer yapısı, 
güneş panellerini dalgaların etkilerinden izole eden 
yükseltilmiş bir yüzey alanı oluşturur. SolarSea'nın farklı 
versiyonları farklı dalga koşulları için mevcuttur ve kWh 
başına 0,12 ABD doları kadar düşük maliyetlerde elektrik 
üretebilir.

Tropikal bir deniz ortamında elektronikle çalışmak her 
zaman bir zorluktur. Her kurulum için Swimsol, özellikle 
tropikal deniz ortamları için geliştirilmiş ağır hizmet, yüksek 
performanslı paneller de dahil olmak üzere en yüksek 
kalitede strese karşı en uygun bileşenleri seçer. Sistemlerin 
ömrü yaklaşık 30 yıldır.

SolarSea’nın deniz florası ve faunası üzerindeki etkileri 
Swimsol tarafından önemsiz bulunmuştur. Platformlar 
sadece kumlu deniz yataklarının üzerine kurulur ve mercan 
yamaları kesinlikle önlenir. Swimsol’ün en uzun süre 
hizmet veren yüzen sistemlerine ilişkin ayrıntılı bir çevre 
araştırması, platformların balıklar ve kabuklular için bir 
yaşam alanı haline geldiği yeni mercan büyümesi gibi 
önemli olumlu etkiler göstermiştir.





Bu bir İlandır.
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