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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
 

Günümüz güneş pillerinin maliyetinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, takım 
maliyeti düşük, verimliliği yüksek olan üçüncü nesil boya duyarlı güneş pilleri üzerine çalışma 
yürütmüştür. 156.7 x 156.7mm ölçülere sahip olan silikon güneş hücresi maksimum 0.5 volt 
üretmektedir, boyaya duyarlı 50 x 40mm ölçülü güneş hücresi ise maksimum 0.7 volt ürete 
bilmektedir. Ayrıca piller düşük ışıklarda da çalışa bilme gücüne sahiptir ve çevre dostudur. 
Pillerin bazı dezavantajları olduğundan dolayı, şimdilik enerji üretiminde kullanılamamaktadır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda da, belli dezavantajların üstesinden gelmenin ve geliştirme 
adımlarının yolunu ortaya koymuştur. Son zamanlar üstün özelliklere sahip olan iki boyutlu 
grafen üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahip 
olduğu için takım bu malzemeyi projede yüksek elektrik iletkenliğini sağlamak için çalışma 
yapmıştır. Seebeck prensibine dayalı olarak elektronların sıcak noktadan soğuk noktaya aktığı 
bilinmektedir. Termoelektrik jeneratörler de bu ilkelerle çalışmaktadır. Grafen yüksek termal 
iletkenliğinden dolayı burada da performans göstere bilmektedir. Eğer hücreler sıcaklık farkı 
bulunan ortamda bulundurula bilirse, foto elektron ve seebeck olayı aynı anda gerçekleşerek 
performansı yükselte bilecektir. Deniz ve okyanuslardaki suyun ve kumsalın sıcaklığı derine 
indikçe azalmaktadır. 800 J/kg termal kapasiteye sahip kumun termal iletkenliği düşük olduğu 
için, yüzey sıcaklığı ile alt tabakanın sıcaklığı arasında büyük fark bulunmaktadır. Bu sebepten 
dolayı olarak takım, sıcaklık farkını sağlaya bilmenin en uygun olduğu ortam deniz ve sahil 
ortamı olduğunu karara almıştır. Böylece fotovoltaik güneş hücrelerinde seebeck etkisini düşük 
maliyetle yaratmak mümkün olacaktır. Güneşin ısıttığı boyanın elektronları, denizin soğuttuğu 
katot alt tabakaya doğru akım sağlayarak elektrik üretecektir. Hibrit üretim sağlamak için, 
projede fotovoltaik pillerle birlikte termoelektrik jeneratörlerde çalışarak sıcaklık farkından 
enerji üretecektir. Yüksek sıcaklıklarda elektrolitin donma ve genişleme gibi ana sorunu da bu 
yol üzerinden çözülmüş olmaktadır. 

Bu zamana kadar bu sıcaklık farkından enerji üretmek için girişimler olmuştur, lakin 
var olan sistemler (OTEC) bundan farklı olarak buharlaşan sıvının hesabına elektrik ürete 
bilmektedir. Sıcaklık farkını genişlendirmek için, termoelektrik jeneratörler, güneş ışınlarını 
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verimli bir şekilde emilim için geliştirilmiş ve yüzey sıcaklığını arttırmak için ışın yoğunlaştırıcı 
optik sistem tasarlanmıştır. Bir tane termoelektrik jeneratör 1’den 125 watt kadar enerji ürete 
bilmektedir. Verimliliğin elde edilmesi için minimum sıcaklık miktarı 55 °C olmalıdır.  

Fotovoltaik hücrelerin geceleri üretim yapması için beta kaynağı kullanılacaktır. Işıma 
yaparak, çekirdeğinden elektron fırlatan bazı maddeler vardır ki, bunlar tıp, sensor ve ölçüm 
cihazı üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Trityum ve   nickel-63 bunlara örnek ola 
bilecek maddelerdir. Bu kaynaklardan saçılan elektronlar fosfor tabakasıyla etkileşime geçerse, 
gözle görünür ışımaya sebep olmaktadır. Böylece bu prosedür vasıtasıyla ortaya çıkan ışıktan 
elektrik üretimi mümkündür. Temin etme açısından radioluminesans trityum tüpleri elverişlilik 
sağladığından dolayı, çalışmacılar trityum tüplerini kullanacaktır. 

Böylece projenin bu kısmıyla, hibrit işletim hedefi tamamlanmış olmaktadır. 
Fotovoltaik pilleri sadece gündüzleri değil, geceleri de üretim yapmaya devam edecektir. 
Ayrıca hazırlanmış verimli betavoltaik piller, batarya ve elektrikli araç üretimi gibi birçok 
alanda kullanılması yüksek verimlilik sağlaya bilir. Dolayısıyla nihai amacımız sürekli yüksek 
enerji elde edebileceğimiz hibrit bir enerji platformu kurgulamaktır. 

   
2. Problem/Sorun: 

 
Mevcut elektrik kaynaklarının gün geçtikçe enerji ihtiyacımızı karşılamakta zorlanması 

ve enerji ihtiyacımızın tamamını alternatif enerjiyle karşılayamamamızın sebebi, bu projenin 
hedef aldığı ana sorundur. 

Özet kısmında bahis geçen boyaya duyarlı 3.nesil güneş pilleri, şimdilik üretime hazır 
vaziyette değildir. Bunun sebebi pillerin bazı problemlerinin olmasıdır. Bunlardan en önemlisi 
düşük sıcaklıkta elektrolitin donması ve yüksek sıcaklıklarda sızmaya ve fiziksel hasara neden 
olma sebebidir. Diğer sorun ise iletkenliğin yüksek olmamasıdır. Boyaya duyarlı güneş pilleri 
için kullanılan organik veya organik yapılı boyalar farklı performans ortaya koymaktadır. Her 
bir rengin piller için belirli bir ömrü vardır. En yüksek ömür sağlayan boya ise rutenyumdur.  

 
3. Çözüm  

 
Bilinen en yüksek iletkenliğe sahip metallerden biri olan bakırın gösterdiği direnç       

1.68x10-8 iken grafitin iki boyutlu allotropu olan grafenin ise direnci 1x10-8 dir. Bu üstün 
özellikten dolayı takım bu malzemeyi grafen-oksitin kimyasal indirgenmesi yöntemi ile 
sentezleyerek, güneş hücresinde kullanmış ve verimlilik sağlanmıştır. Elektrik iletiminden 
sorumlu olan grafen, katalizatör rolünü da oynamaktadır. Katot olarak kullanılan grafen, pil için 
performans artımı sağlamıştır, bu da iletkenliğin artmasından dolayıdır. TiO2 ile boya 
arasındaki iletkenliği güçlendirmek için, takım elektro kaplama metodu ile bakır sülfatı TİO2 

üzerine kaplayarak hedefi yerine gitmiştir. 7l Grafen 3500-5000W/mK termal iletkenliğe 
sahiptir. Bilindiği gibi elektronlar sıcak noktadan soğuk noktaya akmaktadır. Üst tabakada olup, 
elektronlarını alt tabakadaki TiO2 ve grafene taşıyan boya, eğer ısınırsa ve alt yüzey düşük 
sıcaklığa tabi tutulursa, boyanın elektronları grafene doğru hareket ettirecektir. Takımın bu 
yönde attığı adım da bundan ibarettir. Vakum ortamda tutulan fotovoltaik hücreler, katot kısmı 
sudan soğuğu emilimine uygun şekilde tasarlanmıştır. Böylece sıcak boyadan ayrılan 
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elektronlar, soğuk katot tarafına ilerleyerek, elektrik enerjisi sağlayacaktır. Sistem hem foto-
elektron hem de seebeck prensipleriyle çalışarak, yüksek performans göstermiştir.  

 

 
Şekil 1. Boyaya Duyarlı Güneş Pili Diyagramı 

 
Sıcaklığı artığı zaman hasar gören pillerin bu sorununu çözmek için, hücrelerin belirli 

bir tasarımda, deniz veya okyanus sularında elektrik üretmesi amaçlanmıştır. Suyun düşük 
sıcaklığı fotovoltaik hücrelere iletilirken termal iletken bir tasarımda modifiye edilmiş pillerin 
donma ve genişleme sorununu soğutarak az miktarda çözmüş olacaktır. Seebeck etkisini 
yaratmak ve bahsi geçen dezavantajın üstesinden gelmek için hücrelerin denizlerde 
kullanılacağından dolayı, mevcut sıcaklık farkından termoelektrik jeneratör vasıtasıyla hibrit 
üretim sürdürülmesi amaçlanmıştır. Fotovoltaik hücreler, termoelektrik jeneratörler ile birlikte 
çalışacaktır. Sıcaklık kontrolü altında hem seebeck etkisi yaratılacak hem de yüzey ile su 
derinliğindeki sıcaklık farkından yararlanarak elektrik üretilecektir. 

 
Sıcaklık değeri Voltaj 
40 °C 0.11 
45 °C 0.16 
60°C 0.4 
70°C 0.51 

Tablo 1.Sıcaklığa bağlı voltaj ölçüm değerleri 
 

 Ölçüm değerleri 28°C lik ortamda ölçülmüştür. Deniz ve okyanus sularında kullanıldığı 
zaman, tablodaki rakamlardan çok  yüksek değer elde edilebilir. 

 

 
Şekil 2. Seeback Prensibi Diyagramı 

 
Geceleri de güneş pillerinin enerji üretmesi için kullanılacak olan kaynak erişmesi zor 

olmayan trityum tüpleri kullanılacaktır. Trityumun saçtığı ışık, boyaya duyarlı güneş pilleri 
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üzerinde foto elektron etkisinin yaranmasına sebep olacaktır. Bunun sebebi, bu pillerin düşük 
ışık altında da verimlilik göstermesidir. Oda ışığı altında pilden 0.5- 0.6 volt elde ede bilmiştir. 

Üretilen trityum gazlarının ortalama ömrü 12-20 yıl arasıdır. Bu süre zarfında jeneratör 
hiçbir şart gerektirmeden durmaksızın elektrik sağlayacaktır. 

Sıcaklık farkından elektrik üretimi için, peltier modül kullanılacaktır. Bazı geliştirmeler 
yapılarak, sıcaklığın ve soğukluğun en yüksek derecede emilimi sağlanmıştır. Ayrıca takım 
güneş ışınlarını yoğunlaştırmak için otomotiv sistem tasarlamıştır ki buda yüzey sıcaklığını 65-
99 Co arasında tutacaktır. 

Üçüncü nesil boya duyarlı güneş pilleri, silikon güneş pillerinden daha verimli ve 
maliyeti düşük olan güneş pillerdir. Bu pillerin mevcut problemlerini ortadan çıkarmak için 
AR-GE çalışması yapmıştır. Elektriksel iletkenliği artırmak ve sıcaklık sorununu ortadan 
kaldırmak için araştırmaların ardından deneylerini yapmış ve pozitif sonuçlar elde edilmiştir.   
 

4. Yöntem 
 

Üçüncü nesil güneş pillerinin işleyişi standart pillere göre farklıdır. Nanoteknoloji 
gerektirmediği için maliyeti yüksek olmamaktadır. 

Grafeni üretmek için, sentezlenmiş grafen-oksitin kimyasal indirgenmesi yöntemi 
kullanılmıştır. Öncelikle grafen-oksiti sentezlemek için, 25 ml sülfürik asit ve 1g grafit tozu 
behere eklenerek, manyetik karıştırıcıda, 3 dakika karıştırılmaya tabi tutulmuştur. Ardından 
yavaş hız ile 3 gram potasyum permanganat ilave edilerek, 3 saat 50 derece ısıyla bekletilmiştir, 
3-6 damla distilize olmuş su ekleyerek, malzemenin kahverengi alması sağlanılmıştır. Renk 
değişimi gözlendikten sonra, 100 ml su eklenmiş, reaksiyona son vermek için de 5ml hidrojen 
peroksit katılmıştır. Son olarak karışım deiyonize su ile pH:7 oluncaya kadar filtrelenmiştir ve 
50 Co altında 24 saat kurutulmuştur. Böylelikle GO üretilmiş bulunmaktadır.  Bundan sonraki 
adım, saf ve iletken grafeni elde etmek için yapılacak olan indirgeme işlemidir. 3 g toz halindeki 
GO üzerine 900 mL deiyonize su eklenip 35 Co de manyetik karıştırıcıda 24 saat karıştırılmış, 
ardından ultrasonik banyoda 2 saat bekletilmiştir.  Karışıma 90 mL hidrazin hidrat eklenerek 
24 saat, 95 Co sıcaklıkta manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Oda sıcaklığında soğumaya 
bırakılan karışım önce aseton ile yıkanmış daha sonra deiyonize su ile su ile yıkanarak 
filtrelenmiştir. Filtrelenmiş malzeme önce İTO (iletken cam) üzerine kaplanmış 40 Co de 20 
saat kurutulmuş ve toz halde RGO(indirgenmiş grafen-oksit) elde edilmiştir. Bundan sonra, 
TiO2 sülfürik asitle çözelti haline getirilerek, iletken cam üzerine sürülmüş ardından 2 saatlik 
80 Co lik ortamda bekletilmiştir. Bu kısımda TiO2 in organik yapılı boyayı emilimi 
gerekmektedir, takım prototip için böğürtlenden elde ettiği boyayı kullanılmıştır. Yapay olarak 
sentezlenmiş organik yapılı rutenyumun kullanılması pilin elektrik üretimi süresini 
uzatmaktadır. Rutenyumun maliyeti organik boyadan yüksek olduğundan dolayı, prototip için 
rutenyum tercih edilmedi. 

Fotovoltaik pillerin dahilinde yaranan foto elektron etkisi ile birlikte seebeck etkisini 
yaratmak için, sıcaklığın depolanması da gerekmektedir. Bu yüzden piller 1.8 Atm basınçlı 
vakum ortamında yerleştirilmiştir. Grafenin olduğu katot tabakası denizlerdeki soğuğun 
iletilmesi için termal iletken bir tasarımda tasarlanmıştır. Bu vakum ortam hem sorunu 
çözecektir hem de sıcaklığı depolayarak, geceleri de seebeck etkisinin sürmesini sağlayacaktır. 
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Sıcaklık farkının olduğu denizlerde üretim yapacak olan güneş pilleri ile hibrit bir 
şekilde termoelektrik jeneratörlerinde çalışması için, uygun bir tasarım yapılmıştır. 6 amperlik 
peltier modülleri termal iletken tasarımda alüminyum ile montaj edilmiştir ve üretilen enerji 
kondansatörlerde depolanacaktır. Suyun iç kısmında ise betavoltaik piller olacaktır. Trityum 
tüpler boya duyarlı güneş pilleri arasına montaj edilerek, yaydığı ışıktan elektrik üretecektir. 
Düşük amper ile 3.2-3.8 arasında voltaj değeri vermektedir. Elde edilmiş elektrik 2.7 V 0.5 
faradlık kondansatörlerde depolanmıştır ve bütün kaynaklar birbirine paralel ve seri şekilde 
bağlanmıştır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 
            Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre bu zamana kadar karbon kuantum noktaları, 
PEDOT (iletken polimer), klorofil gibi farklı malzemeler performansı artırmak için 
kullanılmıştır. Takım tarafından yapılmış çalışmalar sonucunda bu problemlerin üstesinden 
gelinmiş ve verimlilik artırmak için bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Yüksek iletkenliğe sahip 
olan grafen elektrik iletiminden sorumlu katot tabakasında kullanılmış, verimliliği sağlamış ve 
çevre dostu olmak amacıyla grafen-oksiti glikozla indirgemiştir.  TiO2 ile boya arasındaki 
elektron alışverişinin daha hızlı olmasını sağlamak için, bakır-sülfat elektro kaplama metoduyla 
TiO2 üzerine bakır parçacıkları kaplanmıştır.  

Takım güneş pilleri üzerinde foto-elektron etkisinin yanında seebeck etkisini de 
yaratmayı hedefe almıştır ki, buda hibrit üretim sürerek verimliği artıracak, geceleri de belirli 
bir süre zarfında enerji üretecektir. Işıksız bir ortamda, hücrenin katot tarafını soğutarak anot 
tarafını ısıtarak 0.56 volt elde edilmiştir. Işıklı ortamda seebeck etkisinin yaratıldığı zaman da 
0.75 volt olmuştur. Araştırmalar sonucunda, seebeck etkisi ile hibrit üretim süren boyaya 
duyarlı pillerin başkaları tarafından yapılışına rastlanılmamıştır. Bu yüzden sıcaklık farkının 
olduğu bölgede üretimi başlatmak şarttır. Projenin diğer çalışmalardan olan başlıca farkı da 
budur.  Üretimin sıcaklık farkı bulunduran deniz sularında kullanılacağından dolayı, 
termoelektrik p ve n tip yarı iletken yapılı jeneratörler ile hibrit enerji üretilmiş ve prototip 
olarak yapılmışı tasvir edilmiştir.  

Son zamanlar bilim insanlarının üzerinde yoğun çalıştığı betavoltaik pil sistemi bu 
projede de yer almıştır. Diğer araştırmalardan farklı olarak trityumun saçtığı ışığı silikon ile 
değil boyaya duyarlı güneş piller ile elektrik enerjisine dönüştürmektir. Bu zamanda verimlilik 
yükselmiştir. Araştırmalar neticesinde betavoltaik pillerin güneş pilleri ile birlikte elektrik 
üretmesi için yapılmış herhangi bir çalışmaya veya piyasada olmuş bir ürüne rastlanılmamıştır.  

 
6. Uygulanabilirlik  

 
Sıcaklık farkının bulunduğu her bir alanda proje hayata geçirilebilir. Bahsi geçen 

organik veya organik yapılı boyaların elektrik sağlama süresi sınırlıdır. Organik meyve ve 
bitkilerden alınan boyaların kullanıldığı zaman ortalama 2-7 gün arasında ömür sağlamaktadır. 
Lakin yapay olarak hazırlanmış rutenyumun kullanılması enerji üretimi süresini uzatmaktadır 
(9-12 ay). Sadece maliyet açısından farklılık bulundurmaktadır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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TiO2 500 g 100TL Trityum tüp 5*80 mm 5 adet 2.645 TL 
Potasyum-permanganat 500 g 100TL Foto-rezistor 55TL 
Hidrojen Peroksit 50TL Foto-diyot 40TL 
Glikoz 25TL Nitrik asit 60TL 
Sülfürik asit 150TL Li-ion 3.7 V 6 adet 256TL 
Hidroklorik asit 75TL 2.7 volt 0.2 farad 4 adet 25TL 
Sodyum-nitrat 80TL 16 volt 10.000 farad 6 adet 48TL 
Kimyasal Etanol 80TL 16 volt 1000 farad 6 adet 48TL 
İyot 45TL Bakır levha 2m*2m 30TL 
İTO  5x5  16 adet 856TL Termopasta 90TL 
Voltage regulator 60TL Yoğunlaştırıcı optik cam 200TL 
Arduino uno 50TL Barometre 120TL 
Peltier modülü 12 adet 600tl Küp cam 60TL 
Bakır-sülfat 85 Alliminyum profil 9m 80TL 
  TOPLAM 6.113TL 

Tablo 2. Maliyet Tablosu 
 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Literatür Taraması X X X X     
Malzeme Temini   X X     
Grafen Oksit Sentezi    X X    
Grafen İndirgenme İşlemleri    X X    
Seeback Etkisi Denemeleri    X X    
Ürün Prototipin Hazırlanması     X    
Proje Detay Raporu Hazırlanması     X    
Proje Nihai Tasarım Hazırlanması      X X  
Proje Sunumu        X 

Tablo 3.  Proje Faaliyet Takvimi 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
 
Proje şehirlerin elektrik enerjisini sağlamak için, denizlerdeki petrol istasyonu, gemi ve 

tekne gibi deniz araçları için kullanıla bilir. 
 

9. Riskler 
 

Uygulanabilirlik kısmında belirtildiği gibi, boyaların elektrik ürete bilme süresi bir 
noktaya kadardır. Bu süre dolduğu zaman, restorasyon işlemi yapılarak boyanın yeniden 
depolanması gerekmektedir. Grafen-oksitin sentezlenmesi ve indirgenmesi zamanı yapılan 
işlemler sırasında risk taşıyan bazı maddeler, dikkatlice işleme alınmalıdır ve olası bir fiziksel 
hasar zamanında çevrenin zarar görmemesi için gerektiği gibi filtrelenmiştir. Diğer kısımlar 
risk taşımamaktadır. Diğer kısımlar risk taşımamaktadır. 
 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  
 
1. A.Loukanov, A.Angelov,(2016). Application of carbon quantum dots for dye sensitized solar cells. 
2. Alexandre, Anatoliy. (2017). Application of carbon quantum dots for dye sensitized solar cells, researchgate, 

Saitama University 
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11. Proje Görselleri ve Prototipi 

                           

 

 
Resim 4. Ürün Prototipi 

Resim 2. 2*3 İletken Cam hücresinden 
alınan verimin ölçümü 

Resim 3. Grafen oksitin sentezlenmesi. Resim 1. İTO üzerine TiO2 sürdükten 
sonra yapılan 30 dakikalık tavlama. 
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