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FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLER ĐÇĐN DSP TEMELLĐ GÜNEŞ ÇEVĐRĐCĐSĐ 
TASARIMI VE UYGULAMASI 

ÖZET 

Fotovoltaik paneller ile enerji üretimi sistemlerinde fotovoltaik panellerden mümkün 
olabilecek en yüksek gücü elde etmek, ancak Maksimum Güç Noktası Đzleme 
(MPPT) algoritmaları ile mümkün olabilmektedir. Şebekeden bağımsız fotovoltaik 
sistemlerde MPPT algoritmaları ile maksimum gücün panellerden çekilebilmesi ve 
depolanabilmesi için akü bankası ve şarj devresi kullanımına ihtiyaç vardır. 
Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerde panellerden maksimum güç elde 
edilmesi yüklerin talep ettiği gücün yanı sıra akülere aktarılan güç miktarı 
ayarlanarak sağlanabilir. Güneş enerjisinden elde edilen güç değerleri yüklerin talep 
ettiği gücü karşılayamadığında yüklerin devamlılığı düşünülerek yükler akü 
gurubundan beslenebilmelidir.  

Bu tez çalışmasında fotovoltaik sistemler için maksimum güç noktası izleyebilen ve 
akü şarj ve deşarjı yapabilen DSP kontrollü bir çeviricinin tasarımı ve uygulaması 
yapılmıştır. Sistemde fotovoltaik panelleri maksimum güç noktasında çalıştıracak 
Arttıran (Boost) Çevirici ve akü gurubunu şarj ve deşarj edebilecek Çift Yönlü 
Batarya Şarj Çeviricisi (Bidirectional Battery Charger) güç elektroniği devreleridir. 
Bu çeviriciler için gerekli tüm anahtarlama ve kontrol işaretleri Texas Instruments 
firmasının ürettiği C2000 serisi yüksek performanslı bir DSP tarafından sağlanmıştır. 
Seçilen DSP ile güç kartlarından akım, gerilim ve sıcaklık bilgileri sensörler ile 
toplanmakta ve kontrol işaretleri yazılan gömülü yazılım ile oluşturulmaktadır.  

Tasarımı yapılan fotovoltaik sistemin performansı benzetim ve deney yollarıyla 
gözlenmiştir. Boost Çeviricisi ve Çift Yönlü Batarya Şarj Çeviricisi farklı ışınım ve 
yük koşullarında test edilmiştir.  
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DSP BASED SOLAR CONVERTER 
FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

SUMMARY 

In photovoltaic power generation systems, achieving the highest possible power from 
the photovoltaic panels may be only possible with the Maximum Power Point 
Tracking (MPPT) algorithms. In off-grid photovoltaic systems, battery bank and 
charging circuits is needed for withdrawal the maximum power from photovoltaic 
panels with MPPT algorithms and charging. Obtaining the maximum power from 
panels in off-grid systems can be achieved by adjusting the amount of power 
transferred to batteries as well as the power demanded by the loads. When the values 
obtained from solar power cannot prevent demanded power by loads, considering the 
continuity, loads can be supplied from battery banks. 

In this thesis study, design and implementation of DSP controlled converter for 
photovoltaic systems that can track the maximum power point and able to charge and 
discharge the battery is done. In the system, Boost converter that can operate the 
photovoltaic panels at maximum power point and Bidirectional Battery Charger that 
can charge and discharge the battery bank are power electronic circuits. All needed 
switching and control signals for these converters provided by the high performance 
C2000 series DSP produced by the Texas Instruments firm. With the selected DSP, 
current, voltage and temperature data are collected by sensors from power cards and 
control signals are generated by the embedded software. 

Designed photovoltaic system’s performance has been observed by simulation and 
some experiments. Boost Converter and Bi-directional Battery Charger have been 
tested for different irradiation levels and load conditions. 
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1.  GĐRĐŞ 

Günden güne artan sanayileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan makineleşme, 

sürekli artan bir enerji ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Enerji üretimi ve 

tüketimi, günümüzün dünyasında milletlerin refah seviyesini gösteren bir ölçüt 

olmuştur ve ekonomik olarak kalkınma enerji üretimi ve tüketimiyle doğru 

orantılıdır.  Enerji üretim yöntemleri zaman içinde teknolojik ve ekonomik gelişmeye 

bağlı olarak ciddi bir değişim göstermiştir. Eski zamanlarda enerji üretimi için odun 

ve kömür kullanılırken günümüzde enerji ihtiyacı petrol doğalgaz gibi fosil 

yakıtlardan, hidrolik enerjiden ve nükleer enerjiden karşılanmaktadır [1].  

Dünyanın artan nüfusu ve hızlı kalkınma isteğiyle enerji ihtiyacının gün geçtikçe 

artmasının yanı sıra fosil yakıtların gün geçtikçe tükenmesi ve çevreye verdikleri 

kalıcı zararlar insanları fosil ve nükleer yakıtlara alternatif enerji kaynakları 

araştırmaya itmiştir [2]. Birincil enerji kaynaklarına alternatif olarak gösterilen 

ikincil enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeo-termal enerji, gel-git 

enerjisi, dalga enerjisi ve fizyon enerjisi olarak gösterilen enerji üretimi miktarı 

açısından sınırlı olan enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak 

gösterilen ikincil enerji kaynakları güneş, rüzgâr, biyogaz, hidro güç ve jeotermal 

enerji sürekli var olan enerji akışından elde edilen enerji türleridir [3]. Yenilenebilir 

enerji kaynakları, enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın 

tükenme hızından daha hızlı bir şekilde yenilenebilmesi özelliklerine sahiptir. Bu 

özellikleri sayesinde fosil yakıtlara kıyasla enerji kaynaklarının tükenmesi mümkün 

değildir. Örneğin, güneş enerjisi ile çalışan bir fotovoltaik enerji sisteminin tükettiği 

enerji güneşin enerjisinin yanında ihmal edilebilecek boyutlardadır.  

Alternatif enerji kaynaklarından güneş enerjisi sonsuz ve tüm dünyada 

kullanılabilecek kadar yaygın bir kaynak olması ve doğrudan elektrik enerjisine 

çevrilebilmesi gibi avantajları sebebiyle yenilenebilir enerji kaynakları arasında en 

çok tercih edilen ve gelişmeler kaydedilen enerji üretim türüdür. Güneş enerjisinin 

devamlılığı dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinden ve atmosferik olaylardan 



 
2

dolayı kesintiye uğramasına ve kurulum maliyetlerine rağmen enerji üretiminde 

güneş enerjisi kullanımı gün geçtikçe artış göstermektedir. 

Güneş pilleri üzerlerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan elektrik 

enerjisine dönüştüren geniş yüzeyli yarı iletken elemanlardır. Güneş pilleri, güneş 

enerjisini %25 verimle elektrik enerjisine dönüştürebilmeleri, sınırsız çalışma 

ömrüne sahip olmaları, üretim kolaylığı, güç / ağırlık oranının fazlalığı ve sıfır 

emisyon ile enerji üretebilmeleri gibi birçok olumlu özelliğe sahiptirler. Olumlu 

özelliklerinin yanı sıra pahalı olmaları, atmosferik koşulların değişmesi ile 

verimlerinin ve kapasitelerinin düşmesi ve depolama ünitelerine ihtiyaç duymaları 

dezavantajları olarak görülmektedir [4]. 

Fotovoltaik sistemler şebekeden bağımsız ve şebekeye bağlı olmak üzere iki temel 

gurupta toplanabilir. Şebekeden bağımsız sistemlerde tüm güç fotovoltaik 

panellerden karşılanır, bu sistemlerde panellerden elde edilen fazla enerji 

depolanarak yüklerin sürekliliği sağlanmalıdır. Şebekeden bağımsız sistemler 

depolama ve kurulum maliyetleri nedeniyle ancak şebekeden uzak olan bölgelerde 

ekonomik olabilmektedirler. Şebekeye bağlı sistemlerde depolamaya ihtiyaç 

duyulmaksızın panellerden elde edilen tüm güç şebekeye aktarılmakta, bu tip 

kullanımla depolama kayıpları azaltıldığından toplam sistem verimi artmaktadır. 

Fotovoltaik sistemler uygulamaya bağlı olarak akü, inverter, akü şarj kontrol 

cihazları gibi elektronik ekipmanlar ile donatılabilirler. Fotovoltaik sistemler 

panellerin ve uygulamaya göre akülerin ve inverterlerin paralellenmesine müsait 

yapılarda olup geniş bir güç aralığında uygulanabilmektedirler. 

Şebekeden bağımsız sistemler otoyol ve park aydınlatması, uzay uygulamaları, 

sulama ve küçük güçlü ev uygulamaları gibi şebekenin olmadığı enerji ihtiyacı olan 

yerlerde kullanılırlar. Şebeke bağlantılı sistemler 50kWp gücüne kadar bireysel 

kullanıcı ile çatı uygulamalarında kullanılırken aynı zamanda 1-200 MWp 

büyüklüğünde güçlerde fotovoltaik santraller olarak da kullanılmaktadırlar. 

Enerji üretim sistemlerinin yatırım maliyetleri dikkate alındığında fotovoltaik 

sistemlerin ilk yatırım maliyetleri fosil yakıtlar ile enerji üretim sistemlerine kıyasla 

yüksek kalmaktadır. Đlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen fotovoltaik 

enerji üretim sistemlerinin işletme maliyetleri geleneksel yöntemlerle enerji 

üretimine göre yok sayılabilecek seviyededir. PV ve evirici teknolojilerinde gün 
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geçtikçe yaşanan iyileşmeler kurulum maliyetleri arasındaki farkı azaltmaktadır. PV 

sistemler ile enerji üretimi maliyetinin düşürülmesi için PV ve evirici verimlerini 

arttırmak için araştırmalar devam etmektedir. Günümüzde değişik PV üretim 

teknikleri kullanılarak %21 civarlarında olan PV verimi %35 gibi değerlere 

ilerlemiştir [7].  

   
                               (a)                                                             (b)  

Şekil 1.1 : Fotovoltaik santraller (a) - Waldpolenz, Almanya (40 MW) [5].                  
(b) – Rovigo, Đtalya ( 70 MWp) [6]. 

Güneş ışınımının dünya üzerindeki yayılımına göre Türkiye’nin yıllık ortalama 

ışınım süresi 7.5 saat/gün mertebesindedir [8]. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle 

sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından diğer birçok ülkeye kıyasla daha 

şanslı durumdadır. EĐE Genel Müdürlüğünün yaptığı potansiyel belirleme 

çalışmalarına göre, ülkemizin yıllık ortalama ışınım şiddeti 3.6 kWh/m2 gün ve yıllık 

güneşlenme süresinin ortalama 2640 saat olduğu belirlenmiştir [8].  

 
 

Şekil 1.2 : Türkiye’nin ay bazında ışınım şiddeti ve güneşlenme süreleri [8]. 

Fotovoltaik paneller akım-gerilim-güç ilişkileri bakımından lineer Kabul 

edilemeyecek bir çalışma karakteristiğine sahiptirler. Bir PV panelden maksimum 

güç elde edilmesi ancak ve ancak belirli akım ve gerilim koşullarında 

gerçekleştirilebilir. PV panel sürekli olarak maksimum güç koşullarında 
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çalıştırılmadığı takdirde güneşten faydalanma miktarı azalacaktır. PV panellerin 

sürekli maksimum güç noktasında şartlandırılması için Maksimum Güç Noktası 

Đzleme (MPPT) algoritmaları ile çalışan doğru akım çeviricilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Literatürde MPPT algoritmaları dolaylı ve doğrudan denetim olmak üzere iki 

başlıkta toplanabilir. Dolaylı denetim algoritmaları PV çıkış gücünü sürekli olarak 

hesaplamaz, panele bağlı olarak verilen bir referans denetim bölgesinde paneller 

çalıştırılır. Panel tipine bağlı olması ve sürekli çıkış gücünü kontrol etmemesi gibi 

dezavantajlara sahip olan dolaylı denetim yöntemleri, hız açısından avantajlı kabul 

edilirler. Doğrudan denetim algoritmaları ile çıkış gücü sürekli olarak izlenerek 

panelin çıkış gücünü maksimum yapacak şekilde şartlandırma çeviricisine referans 

sinyalleri gönderilir. Doğrudan denetim algoritmaları panel tipine bağlı olmaması ve 

gerçek maksimum güç noktasını yakalama başarıları açısından avantajlı olup dolaylı 

denetim yöntemlerine oranla yavaş kalmaktadırlar. Dolaylı ve doğrudan denetim 

yöntemlerinin birlikte kullanılması ile gerçek maksimum güç noktasını izleyen ve 

hızlı bir algoritma elde edilmektedir. 

Fotovoltaik sistemlerde, yapıları gereği atmosferik koşulların değişmesi ve dünyanın 

kendi ekseni etrafındaki hareketi yüzünden gün içerisinde elde edilen elektrik enerjisi 

değişkenlik gösterir. Özellikle şebekeden bağımsız sistemlerde yüklerin devamlı 

olarak enerjilendirilebilmesini sağlamak amacıyla PV panellerden elde edilen 

enerjinin depolanma ihtiyacı vardır. Elektrik enerjisinin depolanması için birçok 

yöntem olmasına rağmen fotovoltaik panellerden elde edilen elektrik enerjisi doğru 

akım formunda olduğundan enerjinin depolanması için en uygun ve ucuz yöntem 

kuru tip bakımsız tip akü kullanılmasıdır. Akülerin panellerden elde edilen enerji ile 

şarj edilebilmesi için akü şarj cihazları kullanılmaktadır. Uygulamada akülerin şarj 

edilmesi için çeşitli şarj teknikleri bulunmaktadır. Sabit akım şarj tekniği ve sabit 

gerilim şarj tekniği en bilinen ve pratikte kullanılan akü şarj yöntemleridir. Bu iki 

şarj tekniği birlikte kullanılarak akü ömrü ve verimin arttırılmasını sağlayan çift 

bölgeli akü şarj teknikleri geliştirilmiştir.  

Güneş enerjisi çevirici sistemlerinde MPPT algoritmalarının koşturulabilmesi, akü 

şarj ve deşarj tekniklerinin kullanılabilmesi ve güç elektroniği devrelerinin kontrol 

edilebilmesi için gerçek zamanlı dijital işaret işleyici kullanılması gerekmektedir. 

Sistemde güç elektroniği devreleri üzerindeki akım, gerilim ve sıcaklık sensörleri 
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kullanılarak alınan veriler işaret işleyicisi tarafından değerlendirilerek kontrol 

işaretleri üretilmektedir. Günümüzde dijital işaret işleyicileri güç elektroniği 

devrelerini sürmek için kullanılan PWM işaretlerini üreten, analog-dijital çevrimi 

yapan modüllere sahiptir. Bu çalışmada kullanılan Texas firmasının C2000 serisi 

DSP işlemcileri yüksek hızlarda çalışan, PWM ve ADC modüllerinin yanı sıra güç 

uygulamalarında kullanılan RS485, CAN gibi gürültü bağışıklığı yüksek haberleşme 

modüllerine de sahiptir. 

Bu tez çalışmasında, PV panelleri maksimum güç noktasında çalıştırarak elde ettiği 

maksimum gücü akülerin şarj edilmesinin yanı sıra aynı zamanda yüklerinde 

beslenmesinde kullanan, panel gücü düştüğünde aküleri deşarj ederek yükleri 

besleyebilen DSP kontrollü bir güneş çeviricisinin tasarımı ve testleri yapılmıştır. Bu 

tez raporu, ikinci kısım PV panellerin çalışma ilkesi ve karakteristikleri, üçüncü 

kısım maksimum güç noktası izleme (MPPT) algoritmaları, dördüncü bölüm 

tasarlanan güneş çeviricisine ait donanım ve yazılım tasarımı, beşinci bölümde 

kurulan deney düzeneği ve deney sonuçları verilmiştir. Son bölümde tez 

çalışmasından çıkarılan sonuçlar ve daha sonar yapılacak akademik çalışmalar için 

öneriler verilmiştir. 
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2.  GÜNEŞ PĐLLERĐ 

Güneş pilleri güneşten aldıkları enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elemanlardır. 

Bu kısımda, Güneş Pillerinin fiziksel yapıları, çeşitleri, akım-gerilim 

karakteristikleri, elektriksel eşdeğer devresi ve kullanım alanları hakkında bilgi 

verilecektir.  

2.1 Fiziksel Yapıları ve Çeşitleri 

Günümüz teknolojisinde fotovoltaik panel üretimi için farklı üretim teknikleri ve 

farklı yapılarda materyaller kullanılır.  

PV panellerin en yaygın olarak kullanılanları; 

• Tekli Kristal Silikon (Mono-Crystalline Silicon) 

•  Çoklu Kristal Silikon (Poly-Crystalline Silicon) 

• Đnce Film (Thin Film) 

 

Şekil 2.1 : Güneş pili kesiti [9]. 

Güneş pillerinin yapısında N ve P tipi katkılanmış yarı-iletken malzemeler 

kullanılmıştır. Bu malzemeler ön ve arka bağlantı elemanları sayesinde elektrik 

akımını pil dışına taşımaktadırlar. Güneş ışığının en iyi şekilde soğurulması 

yansımayı önleyici madde sayesinde sağlanır. Ayrıca panelin ışınım alan tarafı 

koruma camı ile kapatılarak yarı iletken malzemenin zarar görmesi engellenir. 



 
8

2.2 Kullanım Alanları ve Türkiye’deki Durum 

Günümüzde elektrik enerjisi diğer enerji türlerine en kolay ve yaygın olarak 

dönüştürülebilen bir enerji türüdür. Fotovoltaik paneller güneş enerjisini doğrudan 

elektrik enerjisine dönüştürdüklerinden, PV paneller uygun şartlandırıcılarla her türlü 

elektrik ile çalışan sistemde kullanılabilir. Günümüzde iç ve dış aydınlatmasında, 

askeri cihazlarda, tarım, ulaşım, iletişim sektörlerinde, katodik koruma sistemlerinde, 

karavan ve teknelerde belirli güçlere kadar kullanılmaktadırlar [7]. Ülkemizde son 

zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan güneş enerjisi sistemleri otoyol sinyalizasyonu, 

aydınlatma ve Telekom uygulamalarında aktif olarak kullanılabilmektedir. 

PV panel üretimi ve geliştirilmesi için yüksek teknoloji kullanılması ve büyük 

yatırımların yapılması gerekmektedir.  PV panel üretiminde ABD ve Japonya dünya 

pazarının liderleridir. Fransa, Đtalya, Almanya ve Đspanya panel üretiminde söz sahibi 

olan diğer ülkelerdir [1]. Türkiye’de PV panel üretimine yönelik henüz ticari bir 

firma bulunmamasına rağmen üniversiteler ve araştırma kuruluşları deneysel 

üretimler gerçekleştirmektedirler. Son dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının yeniden düzenlediği yenilenebilir enerji yasası yerli PV ve inverter 

üretimini desteklemektedir. Bu düzenleme ve gerekli teşvikler ile Türkiye panel ve 

inverter üretiminin artması beklenmektedir.  

2.3 Çalışma Đlkesi ve Elektriksel Eşdeğer Modeli 

Güneş pillerinde elektrik akımını meydana getiren fotovoltaik olayın meydana 

gelmesi iki aşamadan oluşmaktadır. Đlk olarak birbirinden Yasak Enerji Bandı ile 

ayrılan N ve P tipi yarıiletken malzemelerin arasına ışığın düşürülmesi ile elektron ve 

boşluk çiftleri oluşturulur. Yasak enerji bandından daha yüksek enerjiye sahip bir 

foton valans bandındaki bir elektronun enerji seviyesini yükselterek yasak enerji 

bandını atlamasını ve iletkenlik bandına geçmesini sağlar. Bu olay sonucunda N tipi 

yarıiletkende bir adet fazla elektron, P tipi yarıiletkende ise bir adet fazla boşluk 

oluşur. Ardından iki bölgedeki elektrik alan sayesinde elektron ve boşluklar 

birbirinden ayrılır. Fotovoltaik olayın sürekli devam etmesiyle elektronlar N tipi 

yarıiletkende, boşluklar ise P tipi yarıiletkende toplanır. Bu olay yarıiletken 

malzemelerin yüzeyinde gerçekleşmektedir, iç yüzeylerde ortaya çıkan elektron ve 

boşluk çifti elektrik alan olmadığından tekrar birbirleriyle birleşirler [10]. 
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                           (a)                                                             (b) 

Şekil 2.2 : (a) –Elektron boşluk çiftinin oluşumu (b) –fotovoltaik olay [10]. 

Elektron fazlası olan N tipi yarıiletken ile boşluk fazlası olan P tipi yarıiletken bir 

elektrik devresi ile birleştirildiğinde elektronlar devre üzerinden boşluklara doğru 

hareket ederler ve bu bir elektrik akımı oluşturur.  

Güneş pili ışınım almadığında çıkış akım-gerilim karakteristiği diyot ile çok 

benzemektedir. PV panel çıkışı kısa devre edildiğinde panelin ürettiği akım yük 

üzerinden, açık devre edildiğinde ise paralel diyot üzerinden akacaktır [7]. 

   

Şekil 2.3 :  Güneş pili elektriksel eşdeğeri [11]. 

Güneş pili elektriksel eşdeğer devresi ışınıma bağlı bir akım kaynağı, bu akım 

kaynağına paralel bağlı bir diyot ve direnç ve tüm bunlara seri bağlı bir direnç ile 

modellenebilir. Elektriksel eşdeğer devre çözüldüğünde (2.1) denklemi elde 

edilmektedir. 

( )S
L D

SH

V IR
I I I

R

+
= − −  (2.1) 

(2.1) denkleminde “I” yük akımı, “IL” ışınıma bağlı akım kaynağı akımı, “ID” diyot 

akımı, “V” yük gerilimi, “RS” seri direnci ve “RSH” paralel direnci göstermektedir. 

Diyot akımı panel tipine, sıcaklığa, yük akım ve gerilimine bağlı olarak 

değişmektedir. 



 
10

2.4 Akım, Gerilim ve Güç Karakteristikleri 

Fotovoltaik panel üreten firmalar 250C ortam sıcaklığında 1000W/m2 ışınım altında 

üretimden çıkan panellerin testlerini gerçekleştirirler. Bu testlerde Açık Devre 

Gerilimi (VOC), Kısa Devre Akımı (ISC), MPP Akımı (IMPP) ve MPP Gerilimi (VMPP) 

ölçülerek panellerin veri sayfaları oluşturulur [7]. Bu testlerin yapıldığı normal 

şartlar altında standart bir güneş pilinin açık devre gerilimi 0.6 V kısa devre akımı 

2.75 A dolaylarında kayıt edilir. Üretilen panel kısa devre ile açık devre durumları 

arasında birçok farklı yükler altında test edilerek akım ve gerilim değerleri kayıt 

edilir, böylece panele ait I-V ve P-V karakteristikleri çıkarılmış olur.  

     

Şekil 2.4 :  PV akım-gerilim ve güç-gerilim karakteristikleri [12]. 

Fotovoltaik paneller Şekil 2.4 de görüldüğü üzere maksimum güç noktasına kadar 

sabit akım kaynağı olarak, maksimum güç noktasından sonra gerilim kaynağı olarak 

davranmaktadırlar.  

2.5 PV Karakteristiklerini Etkileyen Faktörler 

Pratik olarak düşünüldüğünde sürekli 250C ortam sıcaklığında 1000W/m2 ışınım 

değerlerinde çalışmak mümkün değildir. Temel olarak sıcaklık ve ışınım PV 

panellerin karakteristiklerini doğrudan ve dramatik bir şekilde etkilemektedir. 

Sıcaklık ve ışınımın yanı sıra azda olsa seri ve paralel direnç değerleri ve A katsayısı 

karakteristikleri etkilemektedir.  

Sıcaklığın artışıyla panel kısa devre akımında 1 cm2 bir hücrede her 10C başına 6µA 

değerinde bir artış olur. Kısa devre akımında oluşan bu artış ihmal edilebilir ancak 

sıcaklık artışıyla açık devre gerilimi her 10C başına 2.3mV azalır [12]. Işınımın 

azalmasıyla panel açık devre geriliminde ciddi bir değişim söz konusu olmaz ancak 

kısa devre akımı ışınımla doğru orantılı olarak değişir. 
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Şekil 2.5 :  Akım - gerilim eğrilerine sıcaklık ve ışınımın etkisi [12]. 

     

Şekil 2.6 :  Farklı ortam koşullarında güç-gerilim karakteristikleri [12]. 

PV panellerin gün içerisinde ışınım, sıcaklık, tozlanma gibi atmosferik olaylar 

sebebiyle karakteristikleri sürekli farklılıklar göstermekte, panellerden elde 

edilebilecek maksimum güç miktarı değişmektedir. Atmosferik koşullarla davranışı 

değişen panellerden sürekli maksimum gücü elde edebilmek için maksimum güç 

noktası izleyici algoritmalarının bir güç şartlandırıcısı ile birlikte kullanılması 

gerekir.  

Bir sonraki bölümde literatürde geçen ve pratikte yaygın olarak kullanılan 

maksimum güç noktası izleme (MPPT) teknikleri anlatılacaktır. 
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3.  MPPT TEKNĐKLERĐ 

3.1 MPPT’nin Amacı ve Faydaları 

Fotovoltaik sistemlerde PV panellerin akım ve gerilim denetimi yapılarak 

panellerden maksimum güç çekilmesi işlemine maksimum güç noktası takibi 

(MPPT) adı verilir. PV sistemlerinde MPPT yapılmasının amacı, mevcut PV 

sisteminden maksimum enerjiyi elde ederek verimi mümkün olan en üst seviyeye 

çıkarmaktır. Paneller tarafından düşük verimle üretilen kısıtlı enerjiyi verimli 

kullanmak günümüz araştırmalarının büyük bölümünü oluşturmaktadır. 

Fotovoltaik panellerin maksimum güç noktası ışınım, sıcaklık, güneş alma açısı, 

yaşlanma, panel yüzeyinin kirliliği gibi dış etkenler ile değişmektedir. Maksimum 

güç noktası denetim tekniğine bağlı olarak panel akım ve gerilim bilgisi 

değerlendirilir ve güç dönüştürücüsünün referans işareti panel çıkış gücünü 

maksimum seviyede tutacak şekilde hesaplanır. 

 

Şekil 2.7 :  MPPT kontrollü ve kontrolsüz elde edilen enerji [13]. 

MPPT algoritmaları sayesinde gün içinde panellerden elde edilen güç seviyesi 

kontrolsüz duruma göre %45 daha fazladır. [7] Şekil 2.7 referans alındığında MPPT 

algoritması ile gün içerisinde elde edilen enerjinin daha fazla olduğu ve düşük ışınım 

değerlerinde bile maksimum güce yakın bir çalışma noktası yakalandığı 

görülmektedir.  
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3.2 En Yaygın MPPT Teknikleri 

PV panellerin maksimum güç noktası gün içinde çok değişkenlik göstermektedir. Bu 

değişken maksimum güç noktasını takip edebilmek için panel akımı, gerilimi, 

sıcaklığı gibi verileri toplayan ve maksimum güç noktası için güç çeviricisini 

şartlandıran MPPT algoritmaları geliştirilmiştir. Günümüzde birbirlerine göre avantaj 

ve dezavantajlara sahip pek çok MPPT denetim tekniği bulunmaktadır. Bu denetim 

teknikleri “Dolaylı Denetim” ve “Doğrudan Denetim” teknikleri olarak iki guruba 

ayrılmışlardır. Dolaylı denetim teknikleri genel olarak panel verilerini sürekli kontrol 

etmezler. Bu tekniklerde panel kısa devre akımı, açık devre gerilimi ve sıcaklığına 

bakılarak panele özel olarak verilmiş deneysel formüllerle verilmiş maksimum güç 

noktası hesaplanır ve güç şartlandırıcısının referans değeri ayarlanır. Doğrudan 

denetim tekniklerinde ise panel çıkış gücü okunarak sürekli bir önceki güç değeri ile 

karşılaştırılır ve güç dönüştürücüsü referans değeri ayarlanır.   

 

Şekil 3.1 : Farklı ışınımda panellerin maksimum güç noktası [14]. 

Dolaylı denetim teknikleri, sabit gerilim tekniği, sabit akım tekniği, açık devre 

gerilimi tekniği, kısa devre akımı tekniği olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerden sabit 

akım ve sabit gerilim teknikleri günümüzde kullanılmamaktadırlar. Doğrudan 

denetim tekniklerinden değiştir ve gözle metodu (P&O) ve artan iletkenlik metodu 

(IC) en çok kullanılan yöntemlerdir. 
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3.2.1 Açık devre gerilimi ve kısa devre akımı metodu 

Açık devre gerilimi (Voc) tekniği maksimum güç noktası geriliminin panel açık 

devre gerilimi ile her zaman belirli bir oran ile bağlı olmasına dayanır. Sıcaklık ve 

ışınımdaki değişimler maksimum güç noktasının %2’lik bir tolerans bandında 

değişmesine neden olur. Genel olarak açık devre geriliminin %76’sı oranında bir 

maksimum güç noktası gerilimi mevcuttur [15]. 

Açık devre gerilimi tekniğinde maksimum güç noktasının belirlenebilmesi için 

panellerin açık devre geriliminin bilinmesi gerekmektedir. Bu teknikte ilk olarak 

paneller tamamıyla yüksüz bırakılır. Panellerin tamamen yüksüz bırakılması için 

panel akım yoluna seri bir statik anahtar koymak gerekecektir. Yüksüz kalan 

panellerin uç gerilimi açık devre gerilimine yükselir ve gerilim değeri okunur.  

Okunan açık devre geriliminin %76 sı panel gerilimi kontrollü bir çeviriciye referans 

işareti olarak verilir [15]. Çevirici panel gerilimi maksimum güç noktası gerilimine 

gelinceye kadar çalışma oranı arttırılır ve panelden akım çekilir. Panel gerilimi 

maksimum güç noktası geriliminde tutulduğunda çekilen akım ile bu gerilim 

çarpıldığında maksimum güç değeri elde edilir.  

Açık devre gerilimi oldukça basit, karmaşık devreler gerektirmeyen, ekonomik ve 

kullanışlı bir yöntemdir. Referans işareti açık devre gerilimi ile bulunabildiğinden 

paneller belirli zaman aralıklarıyla açık devre edilir. Yüklerin bu aralıklarda enerjisiz 

kalması, güneş enerjisinden bu aralıklarda faydalanılamaması ve maksimum güç 

noktası takibinin iyi yapılamaması açık devre gerilimi tekniğinin dezavantajları 

olarak ortaya çıkar. Yüklerin enerjisiz kalmaması için eşdeğer bir panel açık devre 

pozisyonunda sürekli gerilimi okunarak kontrol yapılır [7]. 

Kısa devre akım  (Isc) metodu açık devre gerilimi yöntemine çok benzemektedir. PV 

panellerin maksimum güç noktası akımı kısa devre akımının %85’i oranındadır. Bu 

oran ışınım ve sıcaklık gibi atmosferik koşullarla az da olsa değişmektedir.  

Kısa devre akımı tekniğinde akım referansı elde edilebilmesi için panellerin kısa 

devre akımının bilinmesi gerekir. Kısa devre akımının okunabilmesi için panel uçları 

paralel statik bir anahtar ile kısa devre edilir ve akım değeri okunur. Okunan akımın 

%85’i akım kontrollü bir güç çeviricisinin referans akım değeri olarak ayarlanır. 

Akım kontrollü çevirici panellerin akım seviyesini maksimum güç noktası akımı 
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değerine getirerek panellerin maksimum güç noktası akımı ve gerilimi değerlerinde 

çalışmasını sağlar.  

Kısa devre akımı tekniği de açık gerilim tekniği gibi kolay kontrol edilebilirliği, 

karmaşık olmayan yapısı ve ekonomikliği ile öne çıkan bir yöntemdir. Bu tekniğin 

dezavantajları, panelin belli aralıklarla kısa devre edilmesi ve yüklerin enerjisiz 

kalması, maksimum güç noktasının hatalı bulunması olarak sıralanabilir. 

Açık devre gerilimi ve kısa devre akımı yöntemleri literatürde “Dolaylı MPPT 

Teknikleri” olarak geçmektedir. Bu yöntemlerde maksimum güç noktası atmosferik 

koşullar göz önüne alınmadan sadece panel büyüklükleri ile teorik olarak 

hesaplandığından gerçek ve sürekli maksimum güç noktası takibi yapamazlar. Bu 

yöntemler genelde doğrudan MPPT teknikleri ile birlikte kullanılarak bu yöntemlerin 

iyileştirilmesinde kullanılırlar. 

3.2.2 Değiştir ve gözle metodu 

Değiştir ve gözle (P&O) metodu en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. 

P&O metodunda çevirici çalışma oranı periyodik olarak arttırılarak veya azaltılarak 

değiştirilir ve böylece panelin çalışma noktası değiştirilmiş olur. Panelin çalışma 

noktası panel akım ve gerilim büyüklükleri okunarak elde edilir ve bu 

büyüklüklerden anlık güç hesaplanır. Anlık hesaplanan güç ile değişiklik yapılmadığı 

durumda kaydedilen güç değerleri karşılaştırılarak bir sonraki değişimin hangi yönde 

yapılacağı kestirilir.  

 

Şekil 3.2 : P&O tekniği ile denetlenen bir güç çeviricisi blok diyagramı [7]. 

Şekil 3.3 de ışınımı ve sıcaklığı sabit olarak kabul edilen bir panelin gerilim – güç 

(V-P) karakteristiği verilmiştir. Đlk koşulda panelin maksimum güç noktasından 

uzakta A veya B noktasında çalıştığını kabul edelim. P&O algoritmasında panel 

çalışma gerilimi çevirici çalışma oranı ile küçük bir oranda değiştirilerek oluşan ∆P 

güç farkı kaydedilir. ∆P güç farkı pozitif ise maksimum güç noktasına yaklaşılmış ve 

bir sonraki değişikliğin bu yönde yapılması gerektiği anlaşılmıştır. ∆P negatif ise 
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maksimum güç noktasından uzaklaşılmış ve bir sonraki değişikliğin ters yönde 

yapılması gerekliliği anlaşılır [14].      

 

Şekil 3.3 : PV modül güç – gerilim karakteristiği [14]. 

Boz ve gözle (P&O) metodu temel dört durumda incelenebilir.  P&O algoritmasına 

ait temel mantık düzeni ve karar komutları Çizelge 3.1 de özet olarak verilmiştir.  

Çizelge 3.1 : P&O metodu mantık düzeni ve karar komutları [7]. 

PV Gerilimi  Güç Değişimi Sonraki PV Gerilimi 
Değişimi 

Arttır Pozitif Arttır 
Arttır Negatif Azalt 
Azalt Pozitif Azalt 
Azalt Negatif Arttır 

P&O algoritması doğası gereği bazı engellere sahiptir. Maksimum güç noktasının 

tam olarak elde edildiği kontrol edilemediği için çalışma noktası maksimum güç 

noktasının etrafında salınmaktadır. Çalışma noktasının bu şekilde salınması sabit 

ışınım ve sıcaklıkta elde edilen enerjide kayıplar olmasına neden olur, çünkü hiç bir 

zaman tam anlamıyla maksimum güç noktasında çalışılmamaktadır.  

Hızlı değişen atmosferik koşullar P&O algoritmasının yanlış davranmasına ve güç 

kaybına neden olur. Bu durum Şekil 3.4 de verilen değişken ışınımda panel güç – 

gerilim karakteristiği üzerinden açıklanabilir. Đlk olarak panelin çalışma noktasının 

250W/m2 eğrisi üzerinde A noktası etrafında salındığı kabul edilsin. Bu salınım 

esnasında sağdan sola yapılacak olan hareket öncesinde hızlı bir değişimle panel 

ışınımının 500 W/m2 olarak değişmesi durumunda çalışma noktasının B noktası 

yerine E noktasına atlaması söz konusu olur. Sol tarafa yapılan bu hareket sonucunda 
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∆P’nin negatif olması beklenirken pozitif olmuş ve bir sonraki adımda maksimum 

güç noktasından uzaklaşacak yönde kararlaştırılmıştır. Benzer olay ışınımın hızla 

değişmesi ile sırasıyla A, B, C, D olması gereken çalışma noktasının sırasıyla A, E, 

F, G olmasına neden olmuştur. Bu durumda nihai maksimum güç noktası olan D 

noktasına ulaşılıncaya kadar güç kaybı yaşanmış olur [14]. 

 

Şekil 3.4 : Farklı ışınımlarda PV modül güç – gerilim karakteristiği [14]. 

P&O algoritması üzerinde en çok çalışılan ve araştırmalara konu olan bir tekniktir. 

Bu araştırmalar sonucu P&O algoritmasına bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 

Algoritmada sola veya sağa atılan adımlar güç değişiminin miktarı ile alakalandırılıp 

adım büyüklüğü ayarlanmıştır. Bu yapılan salınımı minimum indirmiştir. Bir başka 

güncellemede ise güç değişimi miktarı belirlenen bir düzeyin altında kaldığında 

çalışma noktasının değiştirilmemesi ile salınım tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Ancak bu iyileştirmeler algoritma cevap hızını düşürmesinin yanı sıra küçük ışınım 

değişikliklerinde yanlış sonuçlara varmaktadırlar. P&O algoritmasının ilk başlangıçta 

çok yavaş kalması sorunu başlangıçta açık devre gerilimi metoduyla bulunan 

maksimum güç noktasından P&O algoritmasını başlatarak çözülmüştür. Kontrol 

kolaylığı ve nispeten doğru sonuç vermesiyle en çok tercih edilen yöntemdir.  

3.2.3 Artan iletkenlik metodu 

Artan iletkenlik (IC) algoritması P&O algoritmasına alternatif olarak kullanılan bir 

algoritmadır. P&O algoritmasına göre daha gelişmiş olan algoritma işlem gücü ve 

kontrol bakımından daha zordur. Algoritmanın ana fikri maksimum güç noktasında 

gücün gerilime göre türevinin sıfır olmasıdır. Şekil 3.5 de güç – gerilim eğrisi 

üzerinde gücün gerilime göre türevleri verilmiştir. 
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Şekil 3.5 : Güç-gerilim eğrisi ve artan iletkenlik algoritması [7,14]. 

0
dP

dV
=  Maksimum güç noktasında (3.1) 

0
dP

dV
> Maksimum güç noktasının solunda (3.2) 

0
dP

dV
<  Maksimum güç noktasının sağında (3.3) 

( . )
. . .

dP d V I dV dI dI
I V I V

dV dV dV dV dV
= = + = +  (3.4) 

Şekil 3.5 üzerinden çıkarımı yapılan (3.1), (3.2) ve (3.3) denklemlerinde (3.4) 

denkleminde elde edilen ifade yerine koyularak IC algoritmasının temelini oluşturan 

(3.5), (3.6) ve (3.7) elde edilir.  

dI I

dV V
= −  Maksimum güç noktasında (3.5) 
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dI I

dV V
> − Maksimum güç noktasının solunda (3.6) 

dI I

dV V
< −  Maksimum güç noktasının sağında (3.7) 

(3.5), (3.6) ve (3.7) denklemlerinin sol tarafı algoritmaya adını veren panelin artan 

iletkenliği, sağ tarafları ise anlık iletkenlik değerleridir [14]. IC algoritması anlık 

gerilim ve akım ölçümleriyle başlar, bu ölçümler bir önceki ölçümlerle 

değerlendirilerek dI ve dV değişimleri elde edilir ve artan iletkenlik hesaplanır. Artan 

iletkenli ve anlık iletkenlik değerleri hesaplandıktan sonra (3.5), (3.6), (3.7) 

denklemlerine göre değerlendirme yapılır. (3.6) sağlanıyorsa panel gerilimi 

arttırılacak yönde, (3.7) sağlanıyorsa panel gerilimi azaltılacak yönde, (3.5) 

sağlanıyorsa panel gerilimi sabit tutulacak yönde bir referans değişikliği yapılır. 

Algoritmanın sonuç adımında anlık değerler bir önceki değerlerin üzerine 

kaydedilerek bir sonraki adım için hazırlık yapılır. Şekil 3.6 da IC algoritması için bir 

akış diyagramı verilmiştir [14]. 

 

Şekil 3.6 : IC algoritması akış şeması [14]. 
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IC algoritmasının en önemli avantajı değişen atmosferik koşullara hızlı uyum 

sağlayabilmesi ve maksimum güç noktası etrafındaki salınımın çok az olmasıdır. 

Önceleri yavaş ve çok işlem gücü gerektirdiği için kullanılamayan algoritma 

günümüzde sayısal işaret işleyiciler ile tekrar popular hale gelmiştir. IC algoritması 

ile verimlilik yönünden farkı bulunmamaktadır.  

3.3 MPPT Tekniklerinin Karşılaştırılması 

Açık devre gerilimi ve kısa devre akımı yöntemleri gibi dolaylı denetim yöntemleri 

basit, hızlı ve az maliyetli olmalarına rağmen maksimum güç noktası denetimini 

sağlıklı yapamazlar, bu yüzden verimleri oldukça düşüktür. Referans işaretinin 

ayarlanması esnasında yüklerin enerjisiz kalması sürdürülebilirlik ve verimlilik 

bakımlarından handikaplarıdır. Günümüzde sadece çok küçük güçlü sistemlerde az 

maliyetli olmalarından ötürü kullanılabilmektedirler.  

Doğrudan denetim teknikleri olan P&O ve IC metotları atmosferik olaylara, 

yaşlanma, kirlenme gibi dış etkilere karşı bağışıklıkları olan ve panel tipinden 

bağımsız sistemlerdir. Maksimum güç noktasını uygun olarak takip edebilen bu 

algoritmalar maliyetleri ve karmaşıklıkları ile orta ve büyük güçlü sistemler için 

uygundurlar. Bu algoritmalar dolaylı denetim tekniklerinin aksine başlangıç 

durumlarında yavaş kalmaktadırlar. Çizelge 3.2 de MPPT tekniklerinin özellikleri 

karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 

Günümüzde kullanılan birçok ticari sistemde MPPT teknikleri bir arada kullanılırlar. 

Örneğin açık devre gerilimi metodu P&O ve IC gibi iteratif metotların başlangıç 

noktasının belirlenmesinde kullanılır. Bazı durumlarda ışınım şiddetinin 

değişmesiyle MPPT teknikleri arasında da geçiş gerekebilir. Gürültü bağışıklıkları 

çok yüksek olan açık devre gerilimi ve kısa devre akımı yöntemlerinin çok düşük 

ışınım durumlarında kullanımı doğrudan denetim yöntemlerine göre daha verimli 

olacaktır. Paneller birbirine seri olarak bağlandıklarında iteratif yöntemler çok daha 

avantajlı olacaktır. PV panel gurubundan herhangi bir gurup parçalı olarak 

gölgelendiğinde veya ışınım açısı farklı olduğunda tüm çalışma aralığını tarayan 

arama algoritmaları kullanılmalıdır [16]. Bu çalışmada kullanım yaygınlığı ve kolay 

kontrolü ile ön plana çıkan P&O algoritması ve başlangıç koşullarının ayarlanması 

için açık devre gerilimi metodu birlikte kullanılacaktır. 
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4.  TASARIM 

Önceki bölümlerde fotovoltaik paneller, fotovoltaik sistemler ve maksimum güç 

noktası izleme konularına değinilmiştir. Bu tez çalışmasında tasarımı yapılan 

devrenin tasarımı ve çalışma prensibi bu bölümde detaylı olarak açıklanacaktır. 

Gerçeklenen devrenin prensip şeması Şekil 4.1’de verilmiştir. Devrenin giriş 

kısmında arttıran (Boost) çevirici MPPT algoritmaları ile kontrol edilmektedir. Boost 

çevirici girişinde 75V açık devre gerilimine sahip toplam 960Wp gücünde 12 adet 

PV panel kullanılmıştır. Arttıran çevirici çıkışı 150V sabit gerilimde DA bara olarak 

yükleri beslemektedir. 150V’luk DA bara üzerinden akü gurubunu şarj edip 

gerektiğinde deşarj edip yükleri besleyebilecek çift yönlü batarya şarj-deşarj devresi 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.1 : Uygulama devresi prensip şeması. 

Arttıran çevirici ve çift yönlü şarj devrelerinin kontrolü akım, gerilim ve sıcaklık 

bilgilerini okuyarak kontrol işaretlerini üreten DSP devresi tarafından yapılmaktadır. 

DSP ile kullanıcı ara yüzü kurulabilmesi için üzerinde 4x20 karakter LCD ve 3x3 tuş 

takımı bulunan ara yüz devresi kullanılmıştır. Tasarlanan devrede işlemci devresi ile 

güç devrelerinin negatif uçları birbirinden izole edildiğinden sistem farklı birçok 

yüzen gerilim kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Besleme gerilimleri çok çıkışlı bir güç 

kaynağı tarafından sağlanmaktadır. DSP kaynak kodları C dilinde yazılmış ve Texas 

Instruments firmasının Code Composer v3.3 derleyicisi ile derlenmiştir. Yazılan kod 

Spectrum Digital firmasının XDS510 Plus USB emülatörü ile çalıştırılmıştır.  
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4.1 Donanım Tasarımı 

Gerçeklenen devrede donanım tasarımı 600W, 400V DA çıkış verebilecek şekilde 

yapılmıştır. PV paneller, çıkış yükü ve akü gurubu bu seviyelerde olmadığından 

testler 600W, 150V DA çıkış koşullarında yapılacaktır. Aşağıda verilen tasarım 

notları 600W, 400V DA çıkış ve 100V DA giriş değerlerine göre düzenlenmiştir. Bu 

bölümde, arttıran (Boost) çevirici güç ve kontrol devrelerinin tasarımı, çift yönlü akü 

şarj-deşarj devresinin güç ve kontrol devrelerinin tasarımı, ara yüz devresinin LCD 

ve tuş takımı devrelerinin tasarımı, besleme ihtiyaçları ve güç kaynağı, DSP kartı 

analog ve dijital devreleri tasarımları anlatılacaktır.   

4.1.1 Arttıran (boost) çevirici 

Arttıran çevirici girişindeki gerilim seviyesini çıkışına arttırarak yansıtan izolesiz güç 

elektroniği devresidir. Arttıran çevirici temel olarak endüktans, yarı iletken anahtar, 

diyot ve kondansatörden oluşmaktadır.  

 

Şekil 4.2 : Temel arttıran (boost) çevirici yapısı [7]. 

Anahtar iletime geçtiğinde giriş kaynağı anahtar üzerinden devresini tamamlar. 

Bobin üzerinden akan akımla bobinde manyetik enerji depolanır. Bu sırada giriş 

gerilimi çıkış geriliminden düşük olduğundan diyot kesimdedir. Çıkış yükü bu 

esnada kondansatör üzerinden akım çeker. Anahtar kesime sokulduğunda bobin 

üzerinde depolanan enerjiden ötürü endüktans uçlarında akım yönüne ters biçimde 

gerilim indüklenir. Đndüklenen bu gerilim giriş gerilimine eklenerek çıkışa aktarılır. 

Giriş gerilimi ve indüklenen gerilimin toplamı çıkış geriliminden fazla olacağından 

diyot iletimdedir. Kaynaktan sürekli akım çekilmektedir. Çıkış akımı ise diyot 

dolayısıyla kesintilidir. Arttıran çevirici akım ve gerilim dalga şekilleri Şekil 4.3’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.3 : Arttıran (boost) çevirici dalga şekilleri [7]. 

1

1

o

IN

V

V D
=

−
  (4.1) 

Gerçeklenen devrede arttıran çevirici, paneller ile yük arasındaki güç regülasyonunu 

sağlayan, yük barasının oluşturulmasını sağlayan, MPPT fonksiyonlarını yerine 

getiren en önemli güç elektroniği birimidir. Tüm sistem tasarımında MPPT 

fonksiyonları ile birlikte çalışacak kontrol yöntemleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Boost çeviricisinin en önemli avantajı MPPT tekniklerinde kullanılacak PV akım ve 

geriliminde en az dalgalılığın sağlanmasıdır. MPPT tekniklerinin başarımının 

arttırılması için maksimum yükte akım dalgalılığının %10’un altında olması 

sağlanacaktır. Bobin tasarımında giriş akım dalgalılığı ön planda olacaktır. Düşük 

akım dalgalılığının küçük boyutlarda bir bobin ile sağlanabilmesi için anahtarlama 

frekansı 50 kHz olarak belirlenmiştir. Aşağıda arttıran çevirici güç devresi tasarımı 

ve kontrol devresi tasarımları detaylandırılacaktır. 

Boost çevirici güç ve kontrol devrelerini barındıran şeması ve baskı devresi Orcad 

16.0 programında çift katlı PCB olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan PCB çizimi baskı 

devre gerçekleştiren firmalarda bastırılarak eleman yerleşimine hazır hale 

getirilmiştir. Elemanların dizilmesi ince uçlu kaşık havya kullanılarak gerçekleştirilip 

multimetre ile bağlantıların kontrolü yapılmıştır. Aşağıda gerçeklenen devrenin bir 

fotoğrafı verilmiştir. 
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Şekil 4.4 : Uygulama devresi arttıran çevirici. 

4.1.1.1 Güç devresi 

Arttıran çevirici güç devresi endüktans, yarı iletken anahtar, diyot ve kondansatörden 

oluşmaktadır. Güç devresinin karakteristiğini belirleyen en önemli eleman 

endüktanstır. Yarı iletken anahtarın çalışma oranı ile devrenin çalışması kontrol 

edilerek çıkış gerilimi ayarlanmaktadır. Diyot giriş gerilimi ile çıkışta elde edilen 

yükseltilmiş gerilim arasında ters kutuplanarak kaynağa akım akıtılmasını engeller. 

Çıkış kondansatörü anahtarlama sonucu çıkışa aktarılan akım ile şarj edilerek çıkış 

geriliminin dalgalılığını azaltır.  

Endüktans hesabına kısaca bakacak olursak, ilk olarak çevirici verimi 0.97 olarak 

kabul edilsin. Çıkış gücü 600W olacağından giriş gücü 618W olmalıdır. Giriş 

gerilimi 75 – 150V DA aralığında değişmekte, çıkış gerilimi sabit 150 V DA 

olacaktır. Giriş geriliminin minimum olduğu tam yük durumunda endüktans değeri 

hesaplanmalıdır.  

Giriş gerilimi ( inV ) = 75V DA, Çıkış gerilimi ( outV ) = 150V DA olarak hesap yapılır. 
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.
1 ( ) 0.515

in
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V
D D

V

η
= − => =   (4.2) 
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8.24
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in
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in

P
I A

V
= = =   (4.3) 

% %10inI <∆ olduğu göz önünde tutularak 0.6inI A∆ = olarak seçilebilir. Anahtarlama 

frekansı F=50kHz, anahtarlama periyodu T=20 µs olarak seçilmiştir. Bu koşullar 

altında gerekli olan endüktans bulunmalıdır. 

6. . 75 0.515 20 10
1.2875

0.6

in

in

V D T x x x
L mH

I

−

= = =
∆

  (4.4) 

Endüktans Magnetics firmasının 77908A7 kodlu nüvesine sarılacaktır. Nüvede 

depolanan manyetik enerji ifadesinden nüvenin yeterli olup olmadığına bakılır. 

2 2. 87.4E L I mH A= = −   (4.5) 

 

Şekil 4.5 : Magnetics kool mu toroid nüve seçim grafiği [17]. 

(4.5) ifadesinde bulunan değer Şekil 4.5 den bakıldığında elimizde bulunan nüve bu 

akım ve endüktans değerleri için uygundur. Nüvenin kataloglarında 

2 2
min37 / %8 34.04 /L LA nH Turn A nH Turn= ± => =  verilmiştir. 1.2875nL mH=  

olması için gerekli sarım sayısı (4.6) ifadesinde hesaplanmıştır. 
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min

6 6.10 1.2875 10
195

34.04

n

L

L x
N

A
= = ≅   (4.6) 

(4.6) ifadesinde hesaplanan sarım sayısı kullanılarak manyetik alan şiddeti (H), (4.7) 

ifadesinde hesaplanmıştır. 

. 195 8.24
81.94( / )

19.61

in

e

N I x
H Turn Amper cm

l
= = = −   (4.7) 

Şekil 4.6 da verilen grafikte hesaplanan manyetik alan şiddetine göre permeabilite 

değeri % %83µ =  olarak bulunur.  

 

Şekil 4.6 : DA mıknatıslanma kuvveti ve permeabilite grafiği [17]. 

Bağıl permeabilite değerinin 1 olduğu durum için bulunan sarım sayısı grafikten 

bakılarak bulunan gerçek permeabilite değerine uygunlaştırmak gerekir.  

195
235

% 0.83
son

N
N

µ
= = ≅   (4.8) 

Sarım sayısının son hali bulunduktan sonra yapılan hesabın sağlaması yapılmalıdır. 

. 235 8.24
98.75( )

19.61

in

e

N I x
H Amper Turn

l
= = = −   (4.9) 
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Bulunan gerçek manyetik alan şiddeti Şekil 4.6 da verilen grafikten bakılarak bağıl 

permeabilite % %79µ =  olarak bulunur. Permeabilite değişimini göz önünde 

bulundurmak gerekirse kataloglarda verilen AL değeri uygunlaştırılmalıdır. Bu 

uygunlaştırmanın ardından gerçek endüktans değeri hesaplanır. 

min
2. 34.04 0.79 26.9 /newL L rA A x nH Turnµ= = =   (4.10) 

2

6

.
1.486

10

newL
new

A N
L mH= =   (4.11) 

Bulunan 1.486mH gerçek endüktans değeri gerekli olan 1.2875mH değerinden 

büyük olduğundan yaptığımız hesapları doğrulamış oluruz. 

Yarı iletken anahtar seçiminde dikkat edilecek en önemli hususlar anahtarın hızı ve 

iletim direncidir. Anahtarlama frekansı 50kHz seçilmiştir. Bu yüksek frekansta 

anahtarlama yapabilecek MOSFET ve IGBT anahtarlar mevcuttur. Çalışma 

frekansımız IGBT anahtarın çalışma sınırlarındadır, bu yüzden MOSFET anahtar 

seçimi daha uygun olacaktır. Boost devresi çalışma aralığı çok geniş 

düşünüldüğünden anahtar seçiminde akım ve gerilim büyüklüklerinde herhangi bir 

sınırlandırmaya gidilmemiştir. Anahtar seçilirken göz önünde tutulan en önemli 

kıstas iletim direnci olmuştur. INFENION firmasının ürettiği IPW60R041C6 kodlu 

600V, 75A, 0,041 Ω iletim direncine sahip MOSFET Boost çeviricide kullanılmıştır.  

Anahtarlamalı çeviricilerde kullanılan güç diyotlarının seçiminde iletime ve kesime 

girme hızı, kuyruk akımı miktarı önemli kriterlerdir. Diyotun iletime ve kesime 

grime zamanları anahtarlama kayıpları ile doğrudan alakalıdır. Yavaş bir diyot 

iletime ve kesime girerken güç kayıpları oluşmakta, böylece diyot fazla ısınmaktadır. 

Diyot anahtarlama kayıplarının büyük bölümü kesime girerken olmaktadır. Bunun 

temel nedeni geleneksel hızlı diyotlarda ters toparlanma akımlarının olmasıdır. Son 

yıllarda geliştirilen SiC güç diyotlarının iletim ve kesime grime hızı çok yüksek olup 

ters toparlanma akımları bulunmamaktadır. Tasarlanan sistemde IDT16S60C kodlu 

SiC güç diyotu kullanılmıştır.  

Boost devresinin çıkışında bulunan kondansatör çıkış gerilimi üzerindeki 

anahtarlamadan dolayı oluşan dalgalanmayı azaltmaktadır. Kondansatör iç direnci 

küçüldükçe dalgalanma azalmaktadır. Kondansatör iç direncinin büyüklüğü 
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kondansatörün kapasitesi ve gerilimi ile ters orantılıdır. Boost çeviricisi çıkışında 

direnç yükü ile yüklü iken bara kondansatörü üzerinde akım dalgalılığı yaklaşık 10A 

civarındadır. Sistemde direnç yükü yerine dinamik davranan ve anlık aşırı akımlara 

neden olabilecek doğru akım motoru gibi yüklerinde bağlanabileceği düşünülerek 

kondansatör üzerindeki akım dalgalılığı 20A dolaylarına yükselebilir. Tüm çalışma 

durumlarında bara geriliminde 1V dalgalanmaya izin verilecektir. 1V dalgalanmanın 

sağlanabilmesi için 1V/20A = 50mΩ iç dirence sahip bir kondansatör kullanılması 

uygun olacaktır. Boost çevirici çıkışında Epcos firmasının ürettiği 40mΩ iç direnç 

değerine sahip 1.5mF’lık 500V DA elektrolitik kondansatör kullanılmıştır.  

Boost devresi yapısı gereği anahtarlama olmasa dahi girişine gerilim uygulandığında 

bu gerilim çıkış katında görülmektedir. Gerilim uygulandığı anda çıkış kondansatörü 

boş olduğundan yüksek bir başlangıç akımı çekecek, bu akım diyotun 

deformasyonuna yol açacaktır. Bu durumun önüne geçmek için çıkış kapasitesine 

seri direnç bağlanmıştır. Ancak normal çalışma durumunda çıkış gerilim dalgalılığını 

önlemek bu direnç devrede olmamalıdır. Direncin devreden çıkarılması için uçlarına 

paralel role konumlandırılarak rölenin kontrolü DSP’ye bırakılmıştır. Boost 

devresinin akım, gerilim okuma ve sürme sinyalleri devreleri bir sonraki bölümde 

verilecektir. 

4.1.1.2 Kontrol devresi 

Boost çeviricide güç devresinin çalıştırılabilmesi için güç anahtarına sürme işareti 

verilmelidir. DSP tarafından üretilen PWM işaretleri kapı sürme devreleri 

kullanılarak yarı iletken anahtarı sürebilecek seviyeye çekilmektedir. Üretilen PWM 

işaretlerinin darbe genişliği akım ve gerilim bilgilerini geri besleme olarak kullanan 

bir kontrolör sonucunda hesaplanmaktadır. Boost çeviricisinin kontrolü için akım ve 

gerilim okunmasına ihtiyaç vardır. MPPT fonksiyonları için PV akım ve gerilim 

bilgilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Çıkış kondansatörünün ilk açılışta yüksek akım 

çekmesini önleyen yumuşak başlangıç devresinde kullanılan rölenin kontrolü de DSP 

tarafından sağlanır. DSP çıkış sinyallerinin röle devresini sürebilmesi için sinyal 

seviyesinin uygunlaştırılması gerekmektedir.  

Boost devresinde kullanılan anahtarlama elemanının sürülebilmesi için +15V kapı 

işaretine ihtiyacı vardır. Anahtarın Kaynak (Source) ucu güç devresinin toprağına 

bağlıdır. DSP devresi ile güç devresinin toprağını birbirinden tamamen ayırmak için 
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anahtar kapı işaretlerinin izoleli olarak anahtara iletilmesi gerekir. Yarı iletken 

anahtarların izoleli bir şekilde sürülebilmesi için HCPL316J kodlu kapı sürücü 

entegre kullanılmıştır.  

HCPL316J entegresinin dijital tarafı +5V ile beslenmektedir. DSP tarafından üretilen 

+3.3Vgenlikli PWM işaretlerini bu seviyeye çıkarmak için SN74LVC1G17 Schmidt 

Trigger entegresi kullanılmaktadır. Benzer şekilde sürücü entegreyi sıfırlayabilmek 

için DSP tarafından gönderilen sıfırlama sinyali +5V seviyesine çekilir. Sürücü 

entegre çıkış tarafı +15V ve -5V kaynaklar ile beslenmiştir. Giriş sinyali “Lojik 0” 

olduğunda çıkış -5V, “Lojik 1” olduğunda çıkış +15V seviyesine çekilecektir.  

 

Şekil 4.7 : HCPL316J kapı sürme devresi.  

Entegrenin “DESAT” pini yarı iletken anahtarı aşırı akıma karşı korumaktadır. Bu 

pinin gerilimi 7V değerini aştığında çıkış -5V değerine getirilip Fault bacağı “Lojik 

0” seviyesine çekilir. “DESAT” pini bacağında yeterli gerilimin sağlanabilmesi için 

diyotlar ve R14 seri bağlanmıştır. Desat pini ile anahtar arasına 9 adet US1J diyotu 

bağlanarak anahtarın Drain-Source gerilimi 1.15V ile sınırlandırılmıştır (4.12). 

Anahtar uç gerilimi anahtarın iç direncine bölünerek limitlenen akım değeri 30A 

olarak (4.13) ifadesinden bulunur [18-19]. 

. 7 9 0.65 1.15DESAT F DS DSV nV V V x V= + => = − =   (4.12) 

/ 1.15 / 0.041 30DS DS LĐMĐTV R I A= = ≅   (4.13) 

Sürücü entegre tarafından verilen +15V ve -5V kapı işaretleri 10R direnç üzerinden 

anahtarın kapısına bağlanmıştır. 10R direnç kullanılarak anahtarın kapısından çekilen 

akım 1.5A ile sınırlandırılmıştır. Anahtar kapısına paralel 3K direnç bağlanarak 
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sürücü entegre tarafında herhangi bir sorun olduğunda anahtarın kendiliğinden 

kesime gitmesi sağlanmaktadır. Anahtarın kapısına bağlanan ters ve düz 18V’luk 

zener diyotlarla kapı geriliminin 18V’u geçmesi engellenmiştir.   

 

Şekil 4.8 : MOSFET kapı sürme devresi. 

Boost çeviricisinin çıkış kondansatörü Şekil 4.9daki gibi bir ön şarj devresine ihtiyaç 

duymaktadır. Kondansatör devreye ilk gerilim verildiğinde J1-J2 konektörleri arasına 

bağlanan direnç üzerinden şarj edilir. Đstenen gerilim değerine ulaşıldığında DSP 

optoizolatör üzerinden röleyi çektirerek kontaklarını kısa devre eder. 

 

Şekil 4.9 : Röle ve kondansatör ön şarj devresi. 

Boost çeviricisi MPPT fonksiyonlarını yerine getirilmesi ve çıkış barasının sabit 

tutulmasından sorumlu devredir. MPPT fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için 

PV akım ve geriliminin okunması gerekmektedir. Çıkış barasının kontrol 

edilebilmesi için çevirici çıkış akımı ve geriliminin kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Şekil 4.10 da verilen gerilim ve akım okuma devreleri Boost çeviricisi kartı 

üzerindedir. 
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Şekil 4.10 : Boost çeviricisi giriş ve çıkış, gerilim ve akım okuma devreleri. 

Giriş ve çıkış gerilim okuma devrelerinde yüksek gerilim direnç bölücü devreleri ile 

0 – 5V aralığına indirgenerek örneklenen analog sinyal ana kontrol kartına kablo ile 

taşınmaktadır. Akım okunması için 1:2000 çevirme oranına sahip, AA/DA okuma 

yapabilen, akım çıkışlı EL55P2BB kodlu 50A’lik akım sensörü kullanılmıştır. Akım 

sensörü çıkışından alınan akım sinyali kablo ile kontrol kartına gönderilmektedir. 

Boost devresinden alınan bu akım ve gerilim sinyalleri kontrol kartı üzerinde analog 

filtre devrelerinden geçerek DSP’nin ADC modülüne verilmektedir. 

4.1.2 Akü şarj-deşarj çeviricisi 

Fotovoltaik sistemlerde güneş enerjisinden elde edilen enerji doğrudan yükleri 

besleyebileceği gibi akülerde de depolanabilmektedir. Güneş enerjisinin yeterli 

olmadığı durumlarda akülerde depolanan enerji ile yükler beslenebilecektir. 

Güneşten elde edilen enerjinin depolanabilmesi için akülerin şarj, güneşin olmadığı 

durumlarda yüklerin beslenebilmesi için akülerin deşarj edilmesi gerekmektedir. 

Akülerin şarj ve deşarj edilmesini sağlayan çift yönlü şarj çeviricisi (Bi-directional 

Battery Charger) girişi Boost çeviricinin çıkış barasına bağlıdır. Çift yönlü akü şarj 

devresinin çıkışında 6 adet seri bağlanmış 12V’luk bakımsız kuru tip akü mevcuttur. 

Çift yönlü akü şarj devresi aküleri şarj edecek yönde azaltan (Buck), deşarj edecek 

yönde arttıran (Boost) çevirici olarak çalışmaktadır.   

Çift yönlü akü şarj devresi arttıran ve azaltan çevirici topolojilerini bir arada 

barındıran iki yönlü çalışabilen bir akü şarj ve deşarj devresidir. Bu topolojide 
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arttıran ve azaltan çeviriciler ayrı çalıştırılabildiği gibi senkron olarak aynı anda da 

çalıştırılabilmektedirler. 

 

Şekil 4.11 : Çift yönlü akü şarj devresi. 

IGBT1, D2 ve L elemanlarının çalışması ile oluşan azaltan çevirici devresi 150V DA 

giriş gerilimi üzerinden çalışma oranını ayarlayarak 72V’luk akü bankasını şarj 

etmektedir. Bu çalışma sırasında IGBT2 ve D1 elemanları sükûnettedirler. Deşarj 

çalışma modunda arttıran çevirici IGBT2, D1 ve L elemanlarının çalışması ile 

oluşarak 72V akü bankasından barada 150V DA gerilim elde edilmesini sağlar. Bu 

çalışma modunda da IGBT1 ve D2 elemanları sükûnette kalmalıdır. Senkron çalışma 

modunda ise IGBT1 ve IGBT2 anahtarları çalışma oranları birbirlerinin tersi olacak 

şekilde ayarlanarak akü ve bara arasındaki gerilim farkının büyüklüğüne göre akımın 

yönü değişir. 

 

Şekil 4.12 : Buck (şarj) ve boost (deşarj) modunda çalışma. 

Arttıran (boost) çeviricisinin çalışma biçimi daha önceki bölümde detaylarıyla 

anlatıldığından bu kısımda sadece azaltan (buck) ve senkron çalışma biçimleri 

detaylandırılacaktır. 

Azaltan (buck) çevirici girişindeki yüksek DA gerilimi çıkışında daha düşük seviyeli 

bir DA gerilime çeviren izolesiz bir güç elektroniği yapısıdır. Kaynağa seri bir yarı 

iletken anahtar, çıkışa seri bir endüktans ve bu ikisine paralel bir diyottan oluşan 

azaltan çevirici temel yapısı Şekil 4.13 de verilmiştir. 



 
35

 

Şekil 4.13 : Azaltan (buck) çevirici temel yapısı. [7] 

Yarı iletken anahtar iletimde olduğu anda kaynak endüktans üzerinden çıkışı 

beslemektedir. L endüktansı üzerinden akım akması ile bobinde manyetik enerji 

depolanır. Bu sırada D diyotu ters polaritede olduğundan kesimde olacaktır. Çıkış 

gerilimi üzerinde oluşan salınım pozitif yönde olacaktır. Anahtar kesime gittiğinde 

kaynak akımı kesilir, endüktans üzerinde biriktirilen manyetik enerjiden dolayı 

oluşan akım devresini yük ve D diyotu üzerinden tamamlayacaktır. Bobinde 

depolanan enerjinin büyüklüğüne göre anahtar tekrar iletime girmeden akım sıfıra 

ulaşabilir. Böyle bir durumda D diyotu kesime gider, yük çıkış kondansatörü 

üzerinden beslenir. Azaltan çeviricide anahtar girişe seri olduğundan kaynaktan 

kesintili akım çeker. Çıkışında ise seri endüktans bulunduğundan akım kesintisizdir. 

Şekil 4.14 de buck çeviricinin akım ve gerilim grafikleri verilmiştir. 

 

Şekil 4.14 : Azaltan (buck) çevirici akım ve gerilim grafikleri [7]. 

Çift yönlü akü şarj devresi senkron buck çevirici modunda çalıştırıldığında alt ve üst 

anahtarlar birbirinin tersi PWM sinyali ile sürülürler.  
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Şekil 4.15 : Senkron buck çevirici temel yapısı [20]. 

Senkron çalışma modunda boost anahtarı iletime geçirildiğinde aküden çekilen akım 

endüktans üzerinden geçerek tekrar aküye döner, bu sırada endüktans üzerinde 

manyetik enerji depolanır. Boost anahtarı kesime sokulana kadar endüktans akımı 

lineer bir şekilde artacaktır. Alt ve üst anahtarlar arasında ölü zaman olarak 

adlandırılan her iki anahtarında kesimde olduğu bölgeler bırakılmalıdır. Boost 

anahtarı kapatıldığında ölü zaman bölgesinde endüktans akımı aynı yönde akacak ve 

düşme eğilimine girecektir. Endüktans akımının aynı yönde devam edebilmesi için 

üst tarafta bulunan diyotun iletime geçerek baraya akım basması gerekir. Ölü zaman 

boyunca kaynağa basılan akım buck anahtarının iletime sokulmasıyla hızla düşmeye 

devam edecek, iletim süresine ve akımın eğimine bağlı olarak negatife geçerek 

aküyü şarj edecektir. Akım akü yönüne döndüğünde eğim değişmeksizin endüktans 

üzerindeki akım ters yönde lineer olarak artacaktır. Buck anahtarı da kesime 

gittiğinde akım şarj yönünde akmaya devam edecek ancak tekrar ters yönde 

yükselme eğilimine girecektir. Her iki anahtarda kesimde olduğundan akım alt 

taraftaki diyot üzerinden yolunu tamamlayacaktır. Ölü zamanın geçilmesiyle tekrar 

boost anahtarı açılır ve akım tekrar ters yönde artacaktır. Şekil 4.15 de görüldüğü 

üzere endüktans akımının ortalaması boost veya buck yönlerindeki çalışma 

oranlarının büyüklüğüne göre şarj veya deşarj yönünde olacaktır. Bu çalışma 

modunda bir periyot içerisinde akü anlık olarak şarj ve deşarj edildiğinden akü ömrü 

uzun olmaktadır.  

PV sistemlerinde senkron çalışma modunda kullanılan çift yönlü akü şarj devresi 

çıkış bara gerilimini sabitleyecek şekilde kontrol edilmektedir. Bara gerilimine bağlı 
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MPPT boost devresinden gelen güce ve yüklerin bu bara üzerinden çektiği güce göre 

batarya akımı ortalaması şarj veya deşarj yönünde olacaktır. Bu tip kontrolde MPPT 

giriş gerilimini maksimum güç noktası gerilimine getirecek şekilde çalışır. Çift yönlü 

akü şarj çeviricisi ise bara gerilimini sabitleyecek şekilde kontrol edilecektir. Bu 

çalışmada sadece akü akımının ortalama değerleri alt ve üst limitleri aşıp aşmaması 

kontrol edilmelidir. Tasarlanan çift yönlü batarya şarj-deşarj devresi ayrık modlarda 

ve senkron modunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tez çalışmasında 

senkron çalışma üzerinde durularak çalışması benzetim ve deneysel yollarla 

incelenecektir. Aşağıda güç ve kontrol devrelerine ait detaylar verilmiştir.    

 

Şekil 4.16 : Tasarlanan çift yönlü şarj-deşarj devresi.  

4.1.2.1 Güç devresi 

Batarya şarj-deşarj devresinde güç kısmı endüktans, yarı iletken anahtarlar, diyotlar 

ve akülerden oluşmaktadır. Şarj yönünde bataryayı şarj edecek akım, deşarj 

yönündeki akımdan daha küçük olduğundan devrede kullanılacak endüktans boost 

çalışma için hesaplanmalıdır. Akü gerilimi ile PV gerilimleri birbirine çok yakın 

olduklarından MPPT devresi için tasarlanan endüktans batarya şarj-deşarj 

çeviricisinde de kullanılabilir. Endüktans hesabı yukarıda detaylarıyla verildiğinden 

aynı hesap burada tekrar verilmeyecektir. 
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Batarya şarj-deşarj çeviricisinde yarı iletken anahtar olarak ters paralel diyotu 

olmayan IGBT kullanılmıştır. MOSFET ve IGBT’lerde anahtar ile birlikte içinde 

gelen diyotların açılma ve kapanma süreleri anahtarın açılma ve kapanma sürelerine 

oranla çok büyüktür. Bu nedenle diyotlar üzerindeki akım sönmeden anahtarlama 

yapıldığında anlık bara kısa devreleri oluşmaktadır. Devrede kullanılan anahtarların 

seçiminde iletim kayıplarını düşürmek için anahtar üzerinde iletimdeyken oluşan 

collector-emitter gerilimi en düşük seviyede olması göz önünde tutulmuştur. 

INFENION firmasının IGW50N60H3 kodlu 50A, 600V, diyotsuz IGBT’si 

kullanılmıştır. 

Çeviricide, hızlı olması ve kuyruk akımının olmayışı nedeniyle SiC teknolojisiyle 

üretilmiş 16A, 600V, IDT16S60C kodlu diyotlardan ikişer adet paralellenerek 

kullanılmıştır. 

4.1.2.2 Kontrol devresi 

Akü şarj-deşarj devresinde yarı iletken anahtarların kontrolü DSP tarafından üretilen 

PWM işaretleri ile yapılmaktadır. DSP’nin ürettiği 3.3V seviyesindeki PWM 

işaretleri anahtarları sürebilecek +15V, -5V seviyesine çıkarılmalıdır, bu işlem için 

boost devresinde de kullanılan HCPL316J entegresi kullanılmıştır. Anahtar sürücü 

entegreye giden PWM işaretlerini uygunlaştırmak için sürücü devre ile DSP arasına 

uygunlaştırıcı devre konumlandırılmıştır. DSP tarafından anahtarların istenen şekilde 

kontrol edilebilmesi için kontrol edilen akım ve gerilim büyüklüklerinin işlemci 

tarafından okunması gerekmektedir. Bara gerilimi ve akımı boost çeviricisi kartı 

üzerinden okunduğundan akü şarj-deşarj kartı üzerinden sadece akü akımı ve 

gerilimini okumak yeterli olacaktır.   

MOSFET ve IGBT kapı yapıları bakımından benzer özellikler taşırlar. MOSFET 

sürücü devreleri ile IGBT sürücü devreleri birbirlerinin aynıdır. Boost devresinde 

MOSFET sürücü olarak kullanılan HCPL316J sürücü entegresi ve çevre elemanları 

batarya şarj-deşarj kartında IGBT sürücü olarak kullanılmıştır. IGBT kapıları “lojik 

1” için +15V, “lojik 0” için -5V ile sürülmektedir. Sürücü entegre güç katını optik   

olarak işlemci katından izole etmektedir. Alt ve üst anahtarların referans noktaları 

farklı olduğundan HCPL316J sürücü entegresi çıkış beslemeleri birbirinden izoleli 

yapılmıştır. Aynı sürücü devresi alt ve üst anahtar için kullanılmıştır.  
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Şekil 4.17 : HCPL316J sürücü entegre ve sürme devresi.  

Sürücü entegrenin çıkış pini 10R direnç üzerinden IGBT’nin kapısını sürmektedir. 

10R sürücü entegrenin çıkış pininden çekilen akımı 1.5A ile sınırlamak için 

kullanılmıştır. Kapıya paralel 3K direnç herhangi bir sürücü entegre sorununda 

anahtarın kendiliğinden kesime gidebilmesi için kullanılmıştır. Birbirine seri ve kapı 

devresine paralel olarak kullanılan 18V zener diyotlar anahtarın kapısını aşırı 

gerilime karşı korumak için kullanılmıştır. Kapı devresi Şekil 4.18 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.18 : IGBT kapı sürme devresi.  

HCPL316J entegresinin DESAT pini anahtarı aşırı akıma karşı korumak için 

konumlandırılmıştır. Bu pin üzerindeki gerilim 7V seviyesini geçtiğinde entegre 

Fault bacağını “lojik 0” konumuna çekerek anahtarı kesime sokar. Kullanılan IGBT 

için iletim durumundaki uç gerilimi (VCE-SAT), 1.85V olarak katalogdan bakılır. Desat 

devresinde 8 adet diyot 100R direnç ile seri olarak kullanılmıştır.  
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Şekil 4.19 : Đşaret seviyesi uygunlaştırma devresi.  

DSP tarafından batarya kartına gönderilen PWM ve dijital işaretler 3.3V 

seviyesindedir. Batarya şarj-deşarj devresi üzerinde kullanılan anahtar sürücü 

entegresi lojik tarafı ve kullanılan lojik kapı entegreleri 5V seviyesinde 

çalışabilmektedirler. 3.3V seviyesinde gelen işaretleri 5V seviyesine çekebilmek için 

2.5V eşik seviyesine sahip Schmidt Trigger entegreleri kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.20 : Fault ve pwm uygunlaştırma devresi.  

Sürücü entegrelerden gelen Fault sinyalleri 74HC32 “VEYA” kapısı ile tek Fault 

sinyaline düşürülmüş ve DSP kontrol kartına gönderilmiştir. DSP kartından gelen 

PWM ve şarj-deşarj seçim pinleri 74HC08 “VE” kapısı ile iki işarete dönüştürülerek 

kapı sürücü entegre girişlerine verilmiştir.  

4.1.3 Ara yüz kartı 

Ara yüz devresi güç devreleri üzerindeki akım, gerilim, sıcaklık gibi verileri anlık 

olarak sergilemek alarm eşiklerini ve çalışma durumunu gözlemek üzere DSP 

tarafından kontrol edilen devredir. Ara yüz kartı üzerinde büyüklük ve çalışma 

durumlarını kontrol etmek üzere karakter LCD ve DSP’ye gerekli komutları 

verebilmek için tuşlar bulunmaktadır. 
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Şekil 4.21 : Tasarlanan ara yüz kartı.  

4.1.3.1 LCD devresi 

Ara yüz kartı üzerinde bulunan 4 satır 20 sütundan oluşan karakter LCD, DSP 

tarafından sürülmektedir. Güç devrelerinden elde edilen akım, gerilim ve sıcaklık 

bilgileri LCD ekran üzerinden izlenebilmektedir. 4x20 karakter LCD 8 bit paralel 

haberleşme ara yüzü kullanmaktadır. 8 data pininin yanı sıra RW, RS, E uçları ile 

sırasıyla yazma/okuma, veri/komut ayrımlarını yapmakta ve işlem başlangıç komutu 

almaktadır.  

 

Şekil 4.22 : LCD bağlantıları.  

DSP tarafından üretilen LCD sürme işaretleri 3.3V mertebesinde olduğundan ve 

LCD lojik yapısı 5V olduğundan sinyallerin uygunlaştırılması gerekmektedir. 

Sinyallerin uygunlaştırılması için 2.5V eşik seviyesine sahip Schmidt Trigger 

entegreleri kullanılmıştır 



 
42

 

Şekil 4.23 : LCD sinyal uygunlaştırma devresi.  

4.1.3.2 Tuş takımı devresi 

Ara yüz kartı üzerinde bulunan tuş takımı LCD ekranları üzerinde geçiş yapmak, 

kontrol ve okuma ayarlarını yapmak, alarm eşiklerini ayarlamak üzere tasarlanmıştır. 

9 adet buton 6 dijital pin ile taramalı bir şekilde kontrol edilerek buton durumları 

algılanmaktadır. 3 satır ve 3 sütundan oluşan tuş takımı pinleri doğrudan DSP 

pinlerine bağlı olup 3.3V ile çalışmaktadırlar.  

 

Şekil 4.24 : Tuş takımı devresi.  

4.1.4 Besleme yapısı 

Tasarlanan devrede işlemci ve çevre birimlerinin referans noktası ile güç devrelerinin 

referans noktaları birbirinden ayrı olduğundan devrede bulunan birçok besleme 
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gerilimi izole ayrı kaynaklardan yaratılmak zorunda kalınmıştır. Şekil 4.25 de 

gerilim kaynağından alınan gerilimler gösterilmektedir.  

 

Şekil 4.25 : Besleme devresi gerilimleri.  

Şekil 4.25 de (a) konektörü akım sensörlerinin ihtiyaç duyduğu ±15V besleme 

gerilimlerini göstermektedir. Akım sensörleri boost ve akü şarj-deşarj kartlarında 

bulunduğundan bu konektörün diğer uçları ilgili kartlara gitmektedir. (b) konektörü 

akü şarj-deşarj kartında üst anahtarın sürülmesinde kullanılan +15V ve -5V 

gerilimleri taşıyan konektör olup sadece batarya kartına gitmektedir. (c) konektörü 

aynı referansa bağlı olan boost kartı anahtarı ve akü şarj-deşarj kartı alt anahtarlarını 

sürmek için gerekli olan +15V ve -5V besleme gerilimlerini taşımaktadır. (d) 

konektörü DSP, sürücü entegre dijital katı, lojik kapı beslemeleri, LCD kartı 

beslemesi gibi DSP referansında çalışan çevre birimlerin beslemesinde kullanılan 

+5V besleme gerilimini taşımaktadır. (e) konektörü akım ve gerilim okuma katında 

bulunan analog okuma devrelerinin ±5V besleme gerilimlerini taşımaktadır. Sadece 

anakart üzerinde gereklidir. (f) konektörü izoleli gerilim okuma devrelerinde izole 

opampların güç devresi tarafını beslemek için gerekli olan ±5V besleme gerilimlerini 

taşımaktadır. Bu gerilimler güç kartları üzerinden anakarta gelmektedir.  

Çalışmamızda gerilimlerin üretilmesi için TDK-LAMBDA firmasının Vega serisi 

güç kaynakları kullanılmıştır.  

4.1.5 DSP kartı 

DSP kartı tasarlanan sistemde tüm kontrol işlemlerini yürüten devredir. DSP kartında 

Texas Instruments firmasının C2000 serisi gerçek zamanlı işlemcilerinden 150 MHz, 

ADC ve PWM modüllerine sahip, 176 pinli, CAN ve RS232 gibi haberleşme 

modüllerini barındıran TMS320F28235 kodlu serisinin en gelişmiş işlemcisi 
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kullanılmıştır. Ana kontrol kartında tüm analog geri bildirimler okunarak güç 

devrelerinin kontrolünün yapılmasının yanı sıra tüm haberleşme ve ara yüz devreleri 

de anakart üzerinde bulunmaktadır. DSP kartı tasarımı yapılırken işlemcinin tüm 

modülleri ve pinlerinin kullanılabileceği göz önünde tutulmuştur. Bu çalışma 

kapsamında kullanılmayacak modüllere ait devrelerin tasarımı da yapılarak kartın 

başka diğer uygulamalar için de kullanılabilir olması amaçlanmıştır.  

DSP kartı üzerinde güç kartları için ayrı konektörler bulunmakta kartlar arasındaki 

analog ve dijital ara yüzler farklı konektörlerden yapılmaktadır. DSP kartı üzerinde 

işlemci ve çevre birimleri besleme devresi, TMS320F28235 işlemcisi ve çevre 

birimleri, bilgisayar ve benzer cihazlar ile haberleşebilmek üzere haberleşme 

devreleri, akım, gerilim ve sıcaklık okuma devreleri ve analog filtre devreleri 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 4.26 : Gerçeklenen işlemci kartı.  

DSP kartı şeması P-CAD 2006 programında çizilmiştir. 6 katmandan oluşan kartın 

en dışta bulunan katmanların geneli toprak kaplanmıştır. Đşlemci kartın tam ortasına 

konumlandırılarak analog ve dijital devrelerin referansları işlemcinin alt tarafında 

birleştirilerek EMC/EMI açısından bağışıklık kazanılmıştır [21]. Kartın iç 

katmanlarında dijital ve analog işaretleri taşımaktadır. Akım, gerilim ve sıcaklık gibi 

analog işaretleri okumak için kullanılan filtre devreleri bir araya toplanarak dijital 

işaretlerden etkilenmeleri engellenmiştir. Güç kartlarına giden bağlantı konektörleri 

dijital ve analog olarak ayrılmış, kontrol kartının etrafına kolay bağlantı 
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yapılabilecek konumda dizilmişlerdir. Haberleşme devrelerinin besleme gerilimi 

DSP besleme geriliminde tamamen izole edilmiştir ve haberleşme devreleri bir arada 

konumlandırılmıştır. Kartın çiziminde yapılan küçük hatalar daha sonraki 

versiyonlarda giderilecektir. 

4.1.5.1 DSP besleme devresi 

DSP kartı besleme devresi anakart üzerinde bulunan işlemci ve çevre birimlerini 

beslemek için tasarlanmıştır. DSP kartı ana besleme kaynağından +5V besleme 

gerilimi almaktadır. Đşlemcinin dâhili ara yüz modülleri ve giriş/çıkış pinleri +3.3V 

besleme gerilimine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca işlemcinin çekirdeği +1.8V besleme 

gerilimine ihtiyaç duymaktadır. DSP gibi hassas bir işlemcinin beslemesi 

anahtarlamalı güç kaynaklarının elektromanyetik gürültü yaratmasından dolayı lineer 

regülatör ile yapılmalıdır. TI firması ürettiği işlemcilerin beslemesinde kullanılmak 

üzere +3.3V ve +1.8V çıkışlarını tek entegrede barındıran, aşırı akım, aşırı sıcaklık 

korumalarına sahip olan ve yine kendi üretimi olan TPS70302 kodlu lineer 

regülatörleri tavsiye etmektedir [21].  

 

Şekil 4.27 : DSP kartı besleme devresi.  

Đşlemcinin giriş ve çıkış pinleri +3.3V, işlemcinin çekirdeği ise +1.8V gerilim ile 

beslenmektedir. DSP’ye ilk gerilim verildiğinde, +1.8V çekirdek geriliminin, +3.3V 

pin beslemeleri verilmeden önce en az +0.7V seviyesine ulaşmalıdır. Bu ilk 

enerjilendirme, kullanılan TPS70302 besleme entegresi tarafından yapılmaktadır 

[22]. 
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DSP işlemcisi kendi üzerinde 12 bit ADC modülü barındırmaktadır. ADC 

modülünün dijital devrenin beslemeden çektiği kesintili akım nedeniyle oluşan 

elektromanyetik gürültüden etkilenmemesi için modülün besleme gerilimleri farklı 

kaynaktan beslenmesi için pinlere çıkarılmıştır. Analog ve dijital devrelerin 

beslemelerinin tamamen birbirinden ayrı olması TI tarafından önerilmektedir. 

Beslemenin tamamen ayrı yapılamadığı durumlarda ise dijital kısmın beslemesi 

üzerinden filtrelenerek beslenmesi önerilmektedir [21]. Gerçeklenen devrede birçok 

farklı besleme gerilimi olduğundan ADC modülünün beslemesi dijital devre 

beslemesi üzerinden TI’ın önerdiği şekilde gerçeklenmiştir. 

 

Şekil 4.28 : DSP kartı ADC besleme devresi.  

ADC modülünün besleme gerilimleri +1.8V ve +3.3V dijital besleme gerilimleri 

üzerinden BLM21PG yüksek frekans bobini üzerinden beslenmektedir. Bu bobinin 

hemen arkasında yüksek frekanslı gürültüleri süzmesi için 1µF, 100nF ve 1nF 

kondansatörler kullanılmıştır. ADC modülünün harici referans gerilimi REF3020 

(+2.048V) entegresi ile sağlanmıştır. 

DSP’nin dahili olarak barındırdığı flash bellek bölgesinin beslemesi de ADC modülü 

gibi ayrı pinden yapılmaktadır. Flash beslemesi doğrudan +3.3V üzerinden 

yapılmaktadır, ancak belleğin besleme pininin çok yakınına 100nF değerinde 

kondansatör yerleştirilmiştir ve böylece elektromanyetik girişim engellenmiştir. 

4.1.5.2 Đşlemci ve lojik ara yüzler 

Tasarımı yapılan sistemde güç devreleri ve ara yüz devrelerinin tüm kontrollerinin 

yapılması ve kontrol gecikmelerinin minimuma indirilebilmesi için 150 MHz hızında 

çalışan, dâhili ADC ve PWM modülleri bulunan TI firmasının C2000 serisi gerçek 
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zamanlı TMS320F28235 işlemcisi kullanılmıştır. 176 adet pini olan işlemciye ait pin 

yerleşimi ve pinlerin görevleri aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 4.29 : TMS320F28235 [23].  

TMS320F28235 işlemcisi 176 pinli ADC, PWM, QEP gibi güç elektroniği 

uygulamalarında sıkça kullanılan donanım modüllerine sahiptir. CAN, RS232/485, 

SPI, I2C gibi haberleşme modülleri donanımsal olarak mevcuttur. Bu gibi 

donanımsal avantajlarının yanı sıra doğrudan C gibi yüksek seviyeli bir programlama 

dilinde yazılım oluşturabilmek gibi yazılımsal avantajları da mevcuttur. Yazılımsal 

ve donanımsal avantajlarının yanı sıra örnek uygulamalar ve teknik destek 

imkânlarının birçok firmanın işaret işleyicilerine oranla zengin olması C2000 serisi 

işlemcilerin tercih edilme sebebidir. Aşağıda, kullanılan işlemcinin detaylı özellikleri 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.1 : TMS320F28235 işlemcisinin özellikleri [23]. 
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DSP çekirdeği 150 MHz frekansında çalışmaktadır ancak osilatör devresi bu hızda 

değildir. Đşlemci harici olarak konumlandırılan osilatör frekansını yükselterek 

kullanmaktadır. Kullandığımız işlemci osilatör frekansını 5 katı kadar 

arttırabilmektedir. 30 MHz’lik Kristal osilatör kullanılarak kurulan osilatör devresi 

Şekil 4.30 da verilmiştir.  

 

Şekil 4.30 : Osilatör devresi.  

Kristal osilatör entegresi 3.3V ile beslendiğinde ve “EN” ucu “lojik 0” yapılmadığı 

sürece “OUT” pininden 30MHz frekansında işaret üretmektedir. Üretilen işaret 

DSP’nin osilatör bacağına 33R üzerinden bağlanmıştır. Osilatör entegresinin 

beslemesi 100nF, 10nF ve 22pF kondansatör ile filtrelenmiştir. Osilatör frekansının 

elektromanyetik etkilerden etkilenmemesi için filtre kapasitelerinin kullanımı 

gereklidir. 

DSP’ye kod yüklenmesi için birçok farklı yol vardır. TI firmasının tüm 

işlemcilerinde 4 adet I/O’nun durumuna göre kod yüklemesinin hangi yolla 

yapılacağına karar verilmektedir. Tasarlanan DSP kartında kod yükleme kaynağının 

seçimli olabilmesi için bahsi geçen 4 adet I/O dip switch ile lojik seviyesi 

değiştirilebilir yapılmıştır. Kod yükleme kaynağı SCI, SPI, I2C, eCAN, McBSP, 

XINTF, OTP, paralel GPIO, SARAM olarak seçilebilmektedir.  

 

Şekil 4.31 : Kod yükleme kaynağı seçim devresi.  
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Gerçeklenen devrede kullanılan DSP çevre birimleri ve donanımsal modüllerinin çok 

olması sebebiyle yazılımın hazırlanması sıradan mikroişlemcilere oranla daha zorlu 

olacaktır. Yazılan kod parçalarının ayıklama (debug) yöntemleriyle denenerek genel 

yazılıma eklenmesi gerekir. DSP’nin debug modunda çalıştırılabilmesi için JTAG 

üzerinden devreye ve USB port üzerinden bilgisayara bağlanan emülator cihazları 

kullanılmalıdır. Spectrum Digital firmasının üretimi “XDS510USB+” emülatörü 

yazılımın oluşturulmasında kullanılmıştır. DSP üzerinde sadece emülator bağlantısı 

için ayrılmış yüksek hızlı haberleşme yapabilen pinler mevcuttur. JTAG bağlantısı 

bu pinler üzerinden yapılmaktadır. 

 

Şekil 4.32 : JTAG bağlantısı [21]. 

DSP kartının çizimi yapılırken JTAG pinlerinin besleme yollarından ve yüksek akım 

geçen devre parçalarından uzak tutulması gerekmektedir. Beslemedeki kesintili 

akımların meydana getirdiği elektromanyetik girişim nedeniyle özellikle TRST 

pininde meydana gelen gürültüler emülator cihazının test durumuna geçmesine ve 

kodun koşmasının durmasına neden olabilecektir [21]. JTAG ara yüz bağlantıları 

yapılırken konektör mümkün olduğunca DSP’nin emülator pinlerine yakın tutulmuş, 

bu yolların yakınından besleme sinyallerinin geçirilmemesine dikkat edilmiştir. 

Yazılım tasarımının yapılması ve sistemin normal çalışması esnasında uyarı ve 

alarmların algılanabilmesi için DSP kartı üzerinde 4 adet LED kullanılmış ve bu 

I/O’lar bir konektöre bağlanmıştır. LED’ler doğrudan DSP pinlerinden 

sürüldüğünden akım sınırlanması için 220R direnç seri olarak kullanılmıştır. LED 

devresi Şekil 4.33 de verilmiştir. 
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Şekil 4.33 : LED devresi. 

Bu kısma kadar işlemci ve DSP kartı üzerinde bulunan dijital çevre birimleri 

açıklanmıştır. Aşağıda işlemci kartı ile güç kartları ve ara yüz kartı arasındaki 

bağlantı devrelerine değinilecektir. 

 

Şekil 4.34 : Ara yüz kartı bağlantı konektörü. 

Ara yüz kartı üzerindeki LCD’nin sürülmesi için 8 bit data pini, 3 adet kontrol pini 

doğrudan DSP pinlerinden ara yüz kartına gitmektedir. LCD beslemesi DSP kartı 

üzerindeki +5V geriliminden alınmaktadır. Tuş takımı pinlerinden üç tanesi giriş, 

diğer üç tanesi çıkış olarak kullanılmaktadır. Tuş takımı pinleri 1K direnç üzerinden 

çıkışa bağlanmıştır. Bu dirençler tuş takımı üzerinden DSP çıkış pinlerini doğrudan 

giriş pinlerine bağlamamak, bu sayede akımı limitlemek için kullanılmıştır. 
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Şekil 4.35 : Boost kartı bağlantı ara yüzü. 

Boost devresi ile kurulan ara yüz devresi Şekil 4.35 de verilmiştir. PWM ve 

HCPL316J entegresi sıfırlama (reset) sinyalleri doğrudan DSP çıkışlarına 

bağlanmaktadır. PWM sinyalleri PWM modüllerinin çıkışından, sıfırlama işaretleri 

ise genel amaçlı çıkış olarak ayarlanmış I/O pinlerine bağlıdır. Boost kartından gelen 

+5V lojik seviyesinde gelen Fault sinyalleri +3.3V seviyesine indirilmesi gerektiği 

için SN74LVC1G17 Schmidt Trigger entegresi kullanılmıştır. Bu entegrelerin çıkışı 

doğrudan kesme özelliği olan “Trip Zone” pinlerine gitmektedir. Trip Zone 

pinlerinin doğrudan PWM modülü ile bağlantısı vardır ve hata sinyali geldiğinde 

PWM sinyali donanımsal olarak kesilmektedir. 

 

Şekil 4.36 : Akü şarj-deşarj kartı bağlantı ara yüzü. 

Boost devresi bağlantı ara yüzüne benzer biçimde PWM, şarj-deşarj seçimi ve 

sıfırlama sinyalleri doğrudan DSP pinlerine bağlanmaktadırlar. Fault pini de 

uygunlaştırma devresinden geçerek DSP pinlerine ulaşmaktadır.  
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4.1.5.3 Haberleşme devreleri 

TMS320F28235 işlemcisi CAN, RS232, RS485 ve SPI haberleşme protokolleri için 

donanımsal modüllere sahiptir. DSP kartı tasarımında işlemcinin sahip olduğu 

özellikleri maksimum düzeyde değerlendirmek için haberleşme birimlerinin tümü 

tasarımda yer almaktadır.  

 

Şekil 4.37 : RS232 ara yüz devresi. 

RS232 haberleşme ara yüzü MAXIM firmasının ürettiği MAX232 entegresi ile 

kurulmuştur. MAX232 entegresi +5V lojik ile çalışmaktadır. Haberleşme işaretleri 

işlemciden 3.3V lojik olarak çıkmaktadır. 3.3V lojik işaretlerin 5V seviyesine 

uygunlaştırılması için ve aynı zamanda haberleşme devresinin işlemciden tamamen 

izole edilebilmesi için optocoupler devresi kullanılmıştır.MAX232 entegresinin 

besleme gerilimi DSP beslemesinden tamamen izole edilmiş +5V ile sağlanmıştır. 

DSP’den alınan haberleşme sinyalleri optocouplere ters verilerek haberleşme 

pinlerinin sürekli “lojik 1” de kalması sağlanmıştır. RS232 haberleşme ara yüzü bu 

tez çalışması kapsamında kullanılmayacaktır. 

 

Şekil 4.38 : CAN ara yüz devresi. 
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CAN haberleşme protokolü elektromanyetik girişim bağımlılığı en yüksek 

protokollerden biridir. DSP sahip olduğu eCAN modülü ile bu protokolde 

donanımsal olarak haberleşme alt yapısına sahiptir. CAN protokolü için DSP çıkış 

işaretlerinin akım kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. Đşaretleri uzak mesafelere 

gönderebilmek için SN65HVD235D entegresi kullanılmıştır. Bu entegre çıkışında 

haberleşme pinleri arasına atılan direnç değiştirilerek uzak mesafelere işaret 

gönderilebilmesi için empedans ayarı yapılabilmektedir.  

 

Şekil 4.39 : RS485 ara yüz devresi. 

RS485 haberleşme protokolü de elektromanyetik girişim bağışıklığı yüksek olan 

haberleşme protokolleri arasındadır. Gönderme (Tx), alma (Rx) ve Okuma/Yazma 

(R/W) pinleri vardır. RS232 haberleşme devresinde olduğu gibi haberleşme devresi 

tamamen işlemci ve çevre birimlerinden izoledir. Đşlemciden alınan işaret 

SN65HVD08D entegresi kullanılarak birbirine göre iki diferansiyel sinyale 

dönüştürülmektedir. Bu diferansiyel sinyallerin birlikte aynı kablo içinde bir yerden 

başka bir yere taşındığında her iki sinyalde de aynı oranda girişim olacağından 

farkları alındığında gönderilen data ayrıştırılabilecektir. RS485 ara yüzü kullanılan 

kablo ve yere bağlı olarak 50 – 100m mesafede etkili olabilmektedir. Gürültü 

bağışıklığı CAN protokolüne göre düşüktür.  

SPI arabirimi kısa mesafelerde etkili olan yüksek hızda çalışan bir haberleşme 

arabirimidir. Yüksek mesafelere işaret taşınmadığından düşük akım çıkışlı işlemci 

pinlerinden doğrudan bağlantı kurulabilmektedir. Đşlemciden çıkan işaretler seri 
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direnç üzerinden bağlantı kurularak gerektiğinde hat empedansı ayarlanarak girişim 

bağışıklığı ve haberleşme kalitesi iyileştirilebilir.  

 

Şekil 4.40 : SPI arabirimi devresi. 

Bu tez çalışmasında yapılan DSP kartı tasarımında haberleşme devreleri de 

kurulmuştur. Haberleşme devrelerinin testleri TI firmasının örnek uygulamaları DSP 

kartında uygulanarak test edilmiştir. Bu çalışma kapsamında haberleşme devreleri 

kullanılmamaktadır. Ancak sonraki akademik çalışmalar kapsamında sistemden 

alınan bilgiler uzak mesafelere bu haberleşme alt yapısı ile donanımsal herhangi bir 

değişiklik yapmadan sadece yazılımsal uygulamalarla aktarılabilir. Haberleşme 

devrelerinin tasarımı bu anlamda sonraki çalışmalar için önemli olacaktır. 

4.1.5.4 Analog okuma ve filtre devreleri 

Tasarlanan fotovoltaik sistemde akım, gerilim ve sıcaklık bilgilerinin DSP tarafından 

sürekli okunması ve okunan değerlere göre kontrolörü ayarlaması gerekir. Güç 

devreleri anahtarlamadan dolayı elektromanyetik girişime neden olurlar. 

Elektromanyetik girişim düşük güçlü analog okuma sinyalleri üzerinde yüksek 

frekanslı gürültülerin oluşmasına neden olur. Bu yüksek frekanslı gürültü 

işaretlerinin DSP tarafından okunmaması istenir. Yüksek frekanslı işaretlerin analog 

filtreler ile işlemcinin ADC bacaklarına ulaşması engellenmelidir. Aksi takdirde DSP 

yanlış işaretler okuyacağından kontrol işaretleri de yanlış olacaktır. Tasarlanan 

fotovoltaik sistemde okunacak tüm akım, gerilim ve sıcaklık bilgileri doğru akım 

niteliğindedir. DA okuma yapmak için tasarlanan filtre devrelerinin kesim frekansları 

anahtarlama frekanslarına göre çok düşük tutulabilir. MPPT algoritmalarında 

kullanılmak üzere PV akım ve gerilimi, çıkış barasının kontrolünde bara gerilimi ve 

akımı, batarya şarjında kullanılmak üzere batarya gerilimi ve akımı okunmaktadır. 

Akım ve gerilimlere ek olarak ortam sıcaklığı ve akü sıcaklıkları da okunmaktadır. 

Güç kartlarından alınan düşük seviyeli gerilim ve akım okuma sinyallerinin 

filtrelenmesi için uygulamada en çok kullanılan birim kazançlı Sallen-Key aktif filtre 



 
56

topolojisi kullanılmıştır. Kullanım yaygınlığı, endüktif eleman içermemesi ve pasif 

elemanların değişimi ile filtre karakteristiğinin ayarlanabilmesi avantajlarından 

dolayı tercih edilmiştir. Aşağıda jenerik birim kazançlı Sallen-Key filtre devresi ve 

eşitlikleri verilmiştir. 

 

Şekil 4.41 : Birim kazançlı jenerik sallen-key aktif filtre devresi. 

3 4

1 2 4 1 2 3 4( )

Vout Z Z

Vin Z Z Z Z Z Z Z
=

+ + +
  (4.13) 

Şekil 4.41 de verilen jenerik filtre topolojisinde ve (4.13) transfer fonksiyonunda 

Z1=R1, Z2=R2, Z3=1/sC2, Z4=1/sC1 olarak seçilirse filtre topolojisi Şekil 4.42, transfer 

fonksiyonu (4.14) formuna dönüşecektir. [24] 

 

Şekil 4.42 : Birim kazançlı sallen-key aktif filtre devresi. 

2
0 1 2 1 2

2 2 2
0 0 2 1 1 1 1 2 1 2

1/

( / ) (1/ 1/ ) 1/

Vout R R C C

Vin s s Q s s R C R C R R C C

ω

ω ω
= =

+ + + + +
  (4.14) 

1 2 1 2

1

2
cf

R R C Cπ
=   (4.15) 

1 2 1 2

2 1 2( )

R R C C
Q

C R R
=

+
  (4.16) 

1 2 1 2, , ,R mR R R C nC C C= = = = olarak seçildiğinde (4.15) kesim frekansı ve (4.16) 

Q faktörü (4.17) ve (4.18) ifadelerine dönüşür [25]. 
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1

2
cf

RC mnπ
=   (4.17) 

1

mn
Q

m
=

+
  (4.18) 

Örnek olarak ikinci dereceden bir Butterworth tipi filtre için Q faktörü 

1/ 2 olmalıdır. Q faktörünün bu değeri (4.18) ifadesinde yerine koyulduğunda 

1m =  ve 2n =  bulunacaktır. O halde Şekil 4.42 de verilen topolojide 1 2R R=  ve 

1 22C C=  olarak seçilecektir. 

Güç kartlarından gelen akım, gerilim ve sıcaklık işaretlerinin ADC modülünün 

gerilim aralığına uygunlaştırılması için opamp ile basit kazanç devreleri kullanılmış, 

birim kazançlı filtre devreleri bu kazanç devrelerinin arkasına konumlandırılmıştır. 

Aşağıda her bir analog okuma kanalı için tasarlanan kazanç ve filtre devreleri 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.43 : PV akım sensörü kazanç ve filtre devresi. 

Akım sensörü akım çıkışlı olduğundan gelen akım işareti kontrol kartı üzerinde R161 

direnci ile gerilim bilgisine dönüştürülmektedir. Kazanç devresi ile oluşturulan bu 

gerilim 0 – 3.3V aralığına sokulmaktadır. Kazanç devresinin çıkışı kesim frekansı 

2400 Hz olarak ayarlanmış birim kazançlı Butterworth tipi Sallen-Key aktif filtreye 

bağlanmıştır. Üzerinde 50kHz dalgalılık olan DA akım işareti 2500Hz üzerindeki 

dalgalılık filtrelenerek doğru akıma yakın değerler ADC modülü tarafından 

okunmaktadır. Filtre ve kazanç devrelerinde kullanılan opampların ±5V beslemeleri 

endüktans ve kondansatörler ile gerçekleştirilen yüksek frekanslı diferansiyel filtreler 

ile yapılarak yüksek frekanslı gürültülerin okuma devresini etkilemeleri 

engellenmiştir. 
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Şekil 4.44 : Bara akım sensörü kazanç ve filtre devresi. 

Bara akım sensörü filtre devresi PV akım sensörünün filtre devresi ile aynı olup 

kesim frekansı 2500 Hz olarak ayarlanmıştır. Kazanç devresi küçük farklılıklar 

göstermektedir. Kazanç devresinde R77 direnci ile akım bilgisi gerilime çevrilerek 

filtre devresine verilmiştir. Kazanç devresi birim kazanca ayarlanmıştır. 

 

Şekil 4.45 : Batarya akım sensörü kazanç ve filtre devresi. 

Batarya akımı şarj ve deşarj yönlerinde okunması gerektiğinden kazanç devresinde 

okunan akım değerinin sıfır noktası ayarlanmalıdır. ADC modülü 0-3.3V aralığında 

okuma yapabildiğinden akım değeri sıfır olduğunda ADC modülünün yaklaşık 1.5V 

civarında bir gerilim okuması istenmektedir. Kazanç devresi tarafından akım 

sensöründen alınan akım bilgisine ofset verilebilmesi için sıcaklık ve 

yüklenmelerden etkilenmeyecek bir referans gerilime ihtiyaç vardır. Bu referans 

gerilim direnç değerleri ile ayarlanarak terslemeyen opamp bacağına verilmektedir. 

Đhtiyaç duyulan referans gerilim REF3020 entegresi ile 2.048V olarak 

yaratılmaktadır. Kazanç devresi çıkışı 0 – 3.3V aralığında 1.5V ofset değerine sahip 

olup diğer akım okuma devrelerinde de kullanılan filtre devresine bağlanmaktadır. 
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Şekil 4.46 : PV gerilim okuma kazanç ve filtre devresi. 

MPPT algoritmalarında kullanılmak üzere PV geriliminin okunması gerekmektedir. 

Güç kartları ve DSP kartının referansı farklı olduğundan boost çeviricisi kartından 

gelen gerilim bilgisinin bir izolasyon devresinden geçirilmesi gerekmektedir. TI 

firmasının ürettiği ISO124 izoleli opamp entegresinin girişi ve çıkışı birbirinden 

kapasitif olarak izole edilmiştir. Entegrenin giriş ve çıkışı için ayrı besleme 

kullanılmaktadır. Đzolasyon entegresinin giriş ve çıkışı arasındaki toplam kazancı 

birdir. Gerilim okuma devrelerinin elektromanyetik gürültüye bağışıklığı akım 

devrelerine göre daha düşüktür. Bu nedenle aktif filtre kesim frekansı 500Hz 

değerine ayarlanmıştır. 

Batarya gerilimi ve bara gerilimi okuma devreleri de Şekil 4.46’daki gibi bir 

yapıdadır. Bu nedenle tekrar açıklamaya gerek yoktur. 

Tasarlanan sistemde batarya sıcaklığı ve ortam sıcaklığı sürekli gözlenmektedir. 

Ortam sıcaklığı deney düzeneği üzerinde en az etkilenecek bir yere koyulmuştur. 

Sıcaklık sensörü olarak negatif sıcaklık katsayısı olan bir sensor direnç kullanılmıştır. 

Direnç uçlarındaki gerilim kazanç devresinden geçerek ADC modülüne gitmektedir.  

 

Şekil 4.47 : Sıcaklık okuma kazanç devresi. 
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4.2 Yazılım Tasarımı 

Bu tez çalışmasında kullanılan TI firmasının C2000 serisi 32-bit TMS320F28235 

işaret işleyicisini programlamak üzere yine TI firmasının bir çözümü olan Code 

Composer v3.3 derleyicisi kullanılmıştır. TI firmasının üretmiş olduğu tüm 

mikroişlemci ve işaret işleyicilerin “C” ve “C++” gibi yüksek seviyeli programlama 

dilleri ile yazılım geliştirilebilmesine uygun olması bu işlemcilerin çok tercih 

edilmesinin sebeplerinden biridir. Tez çalışması kapsamında kullanılan işaret işleyici 

için tasarlanan gömülü yazılım “C” programlama dilinde hazırlanmıştır. TI firması 

işlemcilerinin kolay programlanabilmesi için yüksek seviyeli makrolar içeren 

dosyalar yayınlamaktadır. Çalışmada bu makro dosyalarından biri olan PID kontrolör 

makroları kullanılmaktadır. Kullanılan işlemci istendiği takdirde bilgisayarla bağlantı 

kurularak MATLAB program üzerinden de programlanabilmektedir. Ancak bu 

programlama yöntemi yeterince esnek ve öğretici olmadığından bu çalışmada 

üretilen program doğrudan işlemci modüllerinin kayıt adreslerine ve bellek bölgesine 

yazıp okuyarak oluşturulmuştur. Bu programlama yöntemiyle DSP daha iyi 

tanınmaktadır. Yazılım tasarımı esnasında küçük kod parçalarının bağımsız olarak 

çalıştırılabilmesi ve test edilebilmesi için derleyicinin “Debug” özelliğinin 

kullanılması gerekmektedir. Derleyicinin “Debug” özelliği ancak bazı gelişmiş 

programlama cihazları ile mümkün olabilmektedir. Spectrum Digital firmasının 

ürettiği, TI firmasının tüm mikroişlemci ve işaret işleyicilerini programlayabilen ve 

derleyicinin “Debug” özelliklerini kullanabilen XDS510USB+ kodlu emülatör cihazı 

çalışmamızda kullanılmıştır. Emülatör cihazı bilgisayarın USB portu vasıtasıyla 

derleyici ile haberleşmektedir. USB portu ile yapılan yüksek hızlı haberleşme 

sayesinde gerçek zamanlı çalışma sağlanabilmektedir. Emülatör cihazının çıkışı DSP 

kartı üzerindeki 14 pinli JTAG ara yüzü ile işlemciye bağlanmaktadır.  

Yazılım tasarımında her karta ait fonksiyonların ve farklı DSP modüllerine ait kod 

parçalarının okunabilirliği arttırmak amacıyla farklı “*.c” dosyalarına koyulmasına 

dikkat edilmiştir. Kartlara ve DSP modüllerine ait fonksiyonlarda kullanılan bazı 

global değişkenler ve tanımlar “*.h” dosyaları içerisinde tanımlanmıştır. Çalışma 

sonucunda çıkış barasını sabit 150V DA gerilimde tutan, MPPT algoritması 

koşturan, akü şarj ve deşarjı gerçekleştiren, LCD arabirimi sayesinde akım, gerilim 

ve sıcaklık bilgilerini gösteren, tuş takımı sayesinde komutları algılayabilen, aşırı 

gerilim ve akım korumalarını uygulayabilen bir yazılım ortaya çıkmıştır.
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Tez çalışmasında tasarlanan yazılıma ait temel akış diyagramı Şekil 4.48 de 

verilmiştir. Tasarlanan yazılım derleyici ile makine koduna çevrildikten sonra 

emülatör ile işlemcinin program bellek bölgesine yazılır. Đşlemciye yazılan kodun 

çalıştırılabilmesi için derleyici üzerinden “RUN” komutu kullanılır ve yazılım 

koşmaya başlar. Yazılım koşturulduktan hemen sonra DSP ye ait temel giriş/çıkış ve 

çalışma frekansı ayarları yapılır. Daha sonra güç kartlarının kontrolünde kullanılacak 

ADC ve PWM modüllerinin ayarları yapılır. Modüllerin ayarlaması bittikten sonra 

LCD ve tuş takımı kartına gidecek I/O ayarları yapılır. Bu giriş, çıkış ve modül 

ayarlarının tamamlanmasının ardından kartların ilk çalıştığı andaki okuma değerleri 

ve PWM değerleri sıfırlanır, yarı iletken anahtar sürücü entegreleri susma (Reset) 

pozisyonuna alınır.  

Güç kartlarının çalıştırılabilmesi için PV panellerin ve akü gurubunun uygun 

seviyelerde olması gerekmektedir. Akü gurubu ve PV paneller sisteme bağlanmadan 

veya seviyelerinin limitler dahiline girmeden çıkışta istenen güç seviyesi 

sağlanamayacak, kontrolör işaretleri çok büyüyerek tam çalışma oranı 

uygulayacaktır. Tam çalışma oranı boost çevirici girişini kısa devre edecek ve 

anahtarlarda tahribata yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı PV ve akü guruplarının 

sisteme bağlanmış ve limitler içinde olması kontrol edilmektedir. 

PV ve batarya gurubu sisteme bağlandığında bu kaynaklardan gerilimi yüksek olanın 

uç gerilimi bara gerilimi olacaktır ve önşarj direnci üzerinden bara kondansatörünü 

şarj edecektir. DSP bara kondansatörü üzerinden bara gerilimini sürekli ölçmekte, 

PV ve akü gerilimleri ile karşılaştırarak kapasitenin dolmasını beklemektedir. 

Kapasite bara geriliminin %95’ine ulaştığında role önşarj direncini kısa devre ederek 

kapasite geriliminin bara gerilimine yükselmesini sağlar. Kapasite gerilimi bara 

gerilimine göre düşük değerlerdeyken role kapatılırsa anlık yüksek akım çekilecektir. 

Bu durum, çekilen yüksek akım yolu üzerindeki diyotlar ve röle kontağında tahribata 

yol açacaktır.  

Kapasite istenen gerilime ulaşıp röle kapatıldıktan sonra bara geriliminin istenen 

150V DA seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Sistemde bara geriliminin 150V 

seviyesinde sabit kalması batarya kartı kontrolörünün çalışması ile sağlanmaktadır. 

Batarya kartı senkron modda çalıştırılarak şarj ve deşarjı aynı anda çalıştırarak bara 

gerilimini sabit tutacaktır. Boost kartından baraya herhangi bir güç basılmadığında 

batarya deşarj yönünde çalışarak bara gerilimin istenen seviyede tutacaktır. Batarya 
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kontrolörü çalıştırılmadan önce bara gerilimi yaklaşık 75V civarında olacaktır. Bu 

gerilimi yükseltmek için ilk olarak batarya kontrolörü çalıştırılır ve kontrolör 

referansı 80V gibi çok az fazla bir değere ayarlanır. Bara gerilimi istenen referans 

değerine gelince referans tekrar bir basamak daha arttırılır. Bara yeni değerine 

gelince basamaklı şekilde arttırmaya devam edilerek 150V seviyesine ulaşılır.      

Bara gerilimi 150V değerine ulaştıktan sonra boost çevirici devreye alınarak 

güneşten elde edilen enerji çıkışa aktarılacaktır. Boost kontrolörü çalıştırılmadan 

önce kontrolörün referans değeri panellerin açık devre gerilimine ayarlanmalıdır. 

Kontrolör referansı doğrudan MPPT noktasına ayarlansaydı çıkış geriliminde ani 

değişimlerin oluşmasına neden olurdu. Boost kontrolörü referans değeri panellerin 

açık devre gerilimine ayarlanır ve kontrolör çalıştırılır.  

Kontrolör çalıştırıldıktan sonra panellerden akım çekebilmek için boost kontrolörü 

referansı değiştirilmelidir. Kontrolörün referans değeri MPPT algoritması sonucunda 

hesaplanmaktadır. MPPT algoritması kontrolörün referansını sürekli değiştirerek 

maksimum güç noktasındaki panel geriliminin elde edilmesini sağlamaktadır. 

Panellerin yapısı gereği maksimum güç noktasındaki gerilim sağlandığında 

panellerden maksimum güç çekilerek çıkış barasına aktarılacaktır. Panellerden gelen 

güç ile yükler beslenecektir. Yüklerin talep ettiğinin fazlası ise bataryaların şarj 

edilmesinde kullanılacaktır. Yük tarafından çok az güç talebi olduğunda güneşten 

elde edilen yüksek güç ile bataryalar şarj edilecektir. Ancak bataryaların ömrünün 

uzun olması için şarj akımı akü kapasitesinin 1/10’u kadar olmalıdır. Sistemde 

kullanılan akülerin toplam kapasitesi 18Ah olarak seçilmiştir. Bu durumda 

maksimum şarj akımı 2A den fazla olmamalıdır. Panellerden gelen güç yükte veya 

bataryalarda harcanamadığında bara geriliminde artış olacaktır. Bu nedenle bara 

gerilimine üst sınır koyulmalıdır. Batarya akımı veya bara geriliminin sınırları aşması 

durumunda maksimum güç noktasından sapma göze alınarak boost çeviricisi çalışma 

oranı düşürülecektir. Bu sayede yükler kararlı bir şekilde beslenerek güneşten 

maksimum faydalanma sağlanacaktır. 

Güç devrelerinin çalışmasının gözlenmesi ve gerektiğinde sisteme komut 

verilebilmesi için tasarlanan LCD ve tuş takımını üzerinde bulunduran ara yüz kartı 

doğrudan DSP tarafından sürülmektedir. MPPT hesaplamaları ve limitlerin 

kontrolünün ardından her çevrimde LCD de gösterilen akım, gerilim ve sıcaklık 

bilgileri güncellenmektedir. Ayrıca tuş takımı okunarak tuş değişkeni 
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güncellenmektedir. LCD ve tuş takımı güncellendikten sonra tekrar MPPT 

algoritması koşturulup limitler kontrol edilmektedir.  

Yazılımda normal program rutinine ek olarak PWM modülü tarafından her periyotta 

bir tetiklenen SOC (Start Of Conversion) ve INT (Interrupt) kesmeleri mevcuttur. 

SOC kesmesi içinde ADC modülü analog – dijital çevrimi gerçekleştirmektedir. INT 

kesmesi içinde boost ve batarya şar – deşarj kartlarının kontrolörleri 

çalıştırılmaktadır. SOC ve INT kesmeleri 50kHz anahtarlama frekansında 

çalıştırılmaktadır. ADC çevrimi ve kontrolörlerin çalıştırılması anahtarlama 

periyoduna ayarlanarak kontrolörün cevabı iyileştirilmiştir.  

Yazılımın tasarımında farklı zaman aralıklarıyla çalıştırılan 3 adet rutin ve her rutin 

için alt rutinler bulunmaktadır. A rutini Timer 0 kullanılarak 1 ms lik periyotlarla, B 

rutini Timer 1 kullanılarak 10 ms lik periyotlarda ve C rutini Timer 2 kullanılarak 

100 ms lik periyotlarla işlenmektedir. Her bir ana rutin için 3 adet alt rutin 

bulunmaktadır. Alt rutinler her ana rutin çağırıldığında sırasıyla işlenmektedirler. 

Örneğin A1 alt rutini 3 ms lik periyotlarla, B2 alt rutini 30 ms lik periyotlarla 

çağırılmaktadır. Rutinlerin çağırılma periyoduna göre alt rutinlerin içinde çağırılan 

fonksiyonlar seçilmiştir. Akım ve gerilim değerlerinin ortalaması A rutininde, 

çalışma modu değişiklikleri B rutininde, MPPT algoritması ve LCD güncellemeleri 

gibi yavaş yapılması gereken işlemler C rutini içinde çağırılmaktadırlar.  

 

Şekil 4.49 : Ana rutin ve alt rutin yapısı. 
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Yazılımda rutin yapısında en hızlı çağırılan fonksiyon 3 ms lik periyotlarla 

çağırılmaktadır. Ancak ADC çevrimi ve kontrolörler daha hızlı çalıştırılmalıdır. Güç 

devrelerinde anahtarlama frekansı 50kHz olarak ayarlanmıştır. ADC çevrimi ve 

kontrolör çevrimi 20 µs lik periyotlarla çalıştırılarak kontrolör gecikmeleri en aza 

indirilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde yazılıma ait alt parçalardan en önemli kısımlara 

değinilecektir.  

4.2.1 Đlklendirme yazılımı 

DSP yazılımında şarj-deşarj, MPPT ve kontrol algoritmaları çalıştırılmadan önce 

ilgili DSP pinlerinin, zamanlayıcıların ve donanımsal modüllerin ilklendirilmesi 

gerekmektedir. Şekil 4.50 de ilklendirme yazılımının akış diyagramı verilmiştir. 

  

Şekil 4.50 : Đlklendirme yazılımı akış diyagramı. 

Đşlemcinin ilklendirilmesinde ilk olarak DSP pinlerinin giriş veya çıkış olarak 

ayarlanmıştır. Kullanılan modüllere ve I/O olarak kullanılacak pinlere bağlı olarak 

DSP pinlerinin işlem yönü ayarlanmıştır.  

Güç kartlarının kontrolü ve gerilim, akım büyüklüklerini okumak için işlemcinin 

kesme fonksiyonları kullanılmaktadır. Kesme modüllerinin ve kesme 

fonksiyonlarının modüller tarafından tetiklenebilmesi için ilklendirmeler yapılmıştır.  

Yazılımda daha önce ana ve alt rutin yapısından bahsedilmişti. Yazılım tasarımında 

birbirinden farklı periyotlarda çalışan ana rutinler kullanılmıştır. Ana rutinlerin farklı 



 
66

periyotlarda çalışabilmesi için işlemcinin Timer 0, 1 ve 2 zamanlayıcıları 

kullanılmıştır. Đşlemcinin Timer 0, 1, 2 zamanlayıcılarının ayarları sırasıyla 1 ms, 10 

ms ve 100 ms olarak yapılmıştır. 

Güç devrelerinin kontrolünde geri besleme olarak kullanılan akım ve gerilim bilgileri 

işlemcinin dahili ADC modülü tarafından örneklenmektedir. ADC modülünün 

çalışma frekansı, tetiklenme ayarları, kalibrasyonu yapılmaktadır.  

Boost ve batarya şarj-deşarj kartlarında yarı iletken anahtarlar PWM işaretleri ile 

kontrol edilmektedir. PWM işaretleri işlemcinin dahili PWM modülü tarafından 

üretilmektedir. PWM işaretlerinin frekansı, çalışma oranı ve birbirlerine 

senkronizasyonu ayarlanmıştır.  

Đlklendirme kısmında son olarak ADC değerleri ve PWM işaretleri sıfırlanarak güç 

kartlarının ilklendirmesi yapılmaktadır. Son olarak LCD ayarları yapılarak ekrana tez 

çalışmasının adı yazılmaktadır.  

4.2.2 PWM modülü yazılımı 

Güç kartlarının kontrolü PWM işaretleri ile yapılmaktadır. DSP üzerinde koşturulan 

kontrolör çıkış olarak PWM işaretlerinin çalışma oranını ayarlamaktadır. PWM 

işaretleri DSP üzerinde bulunan ePWM modülü tarafından üretilmektedir. 

 

Şekil 4.51 : EPWM modülü blok diyagramı [26]. 

EPWM modülü frekansın ve zamanlamanın ayarlandığı “Time-Base”, çalışma 

oranının ayarlandığı “Counter-Compare”, PWM polaritesinin belirlendiği “Action-

Qualifier”, PWM modülünün dışarıdan tetiklemeli olarak susturulmasını sağlayan 

“Trip-Zone” ve kesme üretebilmesini sağlayan “Event Trigger and Interrupt” alt 
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modüllerinden oluşmaktadır. ePWM modülü ile ilgili ilklendirme ve kesme 

yazılımları mevcuttur. ePWM modülüne ait akış şemaları Şekil 4.52 de verilmiştir.  

 

Şekil 4.52 : EPWM modülü akış diyagramları. 

DSP ilklendirme yazılımı içerisinde bulunan PWM ilklendirme başlığı altında güç 

kartlarına bağlı ilgili ePWM modüllerinin ilk ayarları yapılmaktadır. Boost kartı için 

ePWM1, batarya şarj kartı için ePWM5 modülleri ayarları yapılacaktır. ePWM1 

modülü 50kHz frekansındadır. Modülün A fazı kullanılacak, B fazı pasif durumda 

kalacaktır. Modülün çalışma oranı her periyotta PWM sayacı sıfır olduğunda 

güncellenecektir. ePWM1 modülü diğer modüller ile senkron olması için 

senkronizasyon sinyali çıkartacak şekilde ayarlanmıştır. ePWM1 modülü SOC ve 

INT kesmeleri üretecek şekilde ayarlanmıştır. SOC kesmesi ile ADC modülü 

tetiklenmektedir. INT kesmesi boost ve batarya kartlarının kontrolörlerinin 

çalıştırıldığı kod parçasıdır. ePWM5 batarya kartı için ayrılmıştır. 50 kHz 

frekansında A ve B fazları birbirinin tersi olacak şekilde ayarlanmış ve aralarında ölü 

zaman bırakılmıştır. Birbirinin tersi PWM batarya kartında alt ve üst anahtarlara 

uygulanarak batarya şarj – deşarj kartında senkron çalışma sağlanacaktır. ePWM1 ve 

ePWM5 modülleri birbirine senkron çalıştırılarak kontrolör çalıştırılması ve ADC 

okunmasının nerelerde yapıldığı takip edilebilecektir. 

DSP’nin dahili PWM modülleri içerisinde “Trip Zone” fonksiyonu mevcuttur. TZ 

modülü bağlı olduğu pinlerin lojik seviyesinde herhangi bir değişiklik olduğunda 

kesme tetikleyen modüldür. TZx pini tarafından kesme tetiklendiğinde eşleştirilmiş 

ePWMx pini doğrudan sıfırlanarak ayarlanmış kesme fonksiyonuna dallanılır. Kesme 

fonksiyonu içerisine yazılacak kod ile diğer PWM işaretleri de sıfırlanmaktadır. TZ 
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modülü pinleri anahtar sürücü entegrelerin Fault çıkışlarına bağlanmış olup herhangi 

bir aşırı akım durumunda PWM işaretinin kesilmesi sağlanmaktadır.  

4.2.3 ADC modülü yazılımı 

Güneşten elde edilen enerjinin en iyi şekilde koşullandırılabilmesi için güç 

çeviricileri MPPT ve PID kontrol ile şartlandırılmaktadır. Çeviricilerin en iyi şekilde 

şartlandırılabilmesi için gerilim, akım ve sıcaklık bilgilerinin DSP tarafından sürekli 

okunarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 4.53 : ADC modülü blok diyagramı [27]. 

Kullanılan TMS320F28235 işlemcisi dahili 12 bit ADC modülü içermektedir. 16 

kanal çevrim yapabilen ADC modülü maksimum 25 MHz hızında çalışabilmektedir. 

ADC modülünün ayarları DSP register haritası ile yapılmaktadır. ADC modülünün 

kullanımı ile ilgili yazılımda temel iki bölüm bulunmaktadır. Đlklendirme bölümünde 

ADC modülünün çalıştırılması ve ayarları yapılmaktadır. ADC kesmesi bölümünde 

her kanal okunarak anlamlı hale getirilmektedir. Şekil 4.54 de ADC modülü 

ilklendirme ve kesme fonksiyonlarına ait akış şeması verilmiştir.  

ADC modülü ilklendirme fonksiyonu daha önce bahsedilen ilklendirme adımlarında 

çağırılmaktadır. ADC ilklendirmeye başlandığında ADC modülünün çalışma 

frekansı maksimum değeri olan 25 MHz olarak ayarlanmıştır. ADC modülü çalışma 
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periyodu böylece 40 ns olarak ayarlanmış olur. ADC modülünün örnekleme ve tutma 

zamanları seçilebilmektedir. Örnekleme zamanı 1-16 x 40 ns aralığında 

ayarlanabilmektedir. Tutma zamanı ise her zaman 40 ns olarak çevrim süresine 

eklenmektedir. Örnekleme zamanı boyunca örnekleme anahtarı kapalı konumda 

tutularak her pine içeriden bağlanmış filtre kapasitesi şarj edilerek örnekleme yapılır. 

Bizim çalışmamızda örnekleme süresi 3x40 ns = 120 ns olarak ayarlanmıştır. Bu 

süreye 40 ns tutma zamanı eklendiğinde bir kanalın çevrim süresi 160 ns olarak 

bulunmaktadır. Toplam çevrim süresi çevrimi yapılacak kanal sayısı ile doğrudan 

orantılıdır. Kanalların çevrimi sırayla gerçekleştirilmekte ve bu sıra istenildiği gibi 

ayarlanabilmektedir. Uygulamamızda 8 adet analog kanal kullanılmaktadır. Bu 

kanalların çevrim sırası kanalların önem önceliğine göre sıralanmıştır. Kontrol için 

önemli kanallar öne, ikincil önemli olanlar ise sona koyulmuştur. ADC çevriminin 

başlatılması için ADC modülü başka bir kaynak tarafından tetiklenmelidir. EPWM1 

modülü ayarlarında ADC modülü için çevirme başla sinyali üreten SOC (Start Of 

Conversion) kesmesi ayarlanmıştır. SOC kesmesi PWM işaretinin her periyodunda 

üretilerek 50 kHz frekansında bir tetikleme sinyali oluşturulmaktadır. ADC modülü 

aldığı her tetikleme sinyalinde çevrime başlamakta ve 8 x 120 + 40 ns = 1 ms de 

çevrimini tamamlamaktadır. 

 

Şekil 4.54 : ADC modülü yazılımı akış diyagramları. 
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Şekil 4.55 : ADC modülü örnekleme ve tutma [27]. 

Kanallardan elde edilen değerler 16 bitlik RESULT bölgelerinde saklanmaktadır. 

ADC çevrimi tamamlandığında ADC modülü tarafından en yüksek dereceli EOC 

(End Of Conversion) kesmesi üretilmektedir. ADC kesmesi içerisinde 16 bit 

RESULT bölgesinde saklanan 12 bit veri anlamlı değerlere dönüştürülecektir. Đlk 

olarak RESULT register’i sola kaydırılarak virgülün sol tarafında anlamlı 

büyüklüklerin oluşması sağlanmakta ve virgüllü IQ formata çevrilmektedir. Elde 

edilen değere ekleme veya çıkarma yapılarak ofset ayarı yapılmaktadır. ADC modülü 

tarafından okunan sayının maksimum değeri ile güç kartları tarafından izin verilen en 

yüksek akım, gerilim veya sıcaklık değerlerini örtüştürmek için elde edilen değer 

uygun katsayı ile çarpılmaktadır. Bu çarpımın sonucunda elde edilen değer birebir 

gerçek ortamdaki değer ile % 0.1 hata ile örtüşmektedir.  

ADC modülü 50 kHz sıklıkta okuma yaptığı için okunan değerler ortam gürültüsüne 

bağlı olarak küçük salınımlar yapmaktadır. MPPT algoritması gereği akım ve gerilim 

değerleri üzerinde matematiksel işlemler yapılacaktır. Bu salınımların matematiksel 

işlem sonuçlarını gözle görünür bir şekilde etkilememesi için MPPT algoritmaları ve 

alarm eşikleri okunan değerlerin ortalaması alınarak değerlendirilecektir. Bu şekilde 

daha kararlı bir çalışma sergilenecektir. Ortalamanın alınabilmesi için her çevrimde 

okunan değerler farklı bir değişken üzerinde toplanarak 1ms de bir alınan örnek 

sayısına bölünmektedir. Hesaplanan ortalama değerler 50 çevrim sonucunda elde 

edilen değerler toplanarak bulunmaktadır. EOC kesmesinden çıkmadan önce kesme 

bayrağı sıfırlanarak bir sonraki periyotta tekrar kesme oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 

4.2.4 PID kontrolör yazılımı 

Güç kartlarının kontrolünün yapılabilmesi için 32-bit dijital PID kontrolör 

kullanılmıştır. PID kontrolör TI firmasının motor kontrolü için hazırlamış olduğu 
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MCLIB (Motor Control Library) kütüphanesinden çağırılmaktadır. 32-bit dijital 

kontrolöre ait genel blok diyagramı aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 4.56 : 32-bit dijital PID kontrolör [28]. 

PID kontrolör giriş olarak referans işareti ve geri besleme işaretlerini alarak bu 

işaretlerin arasındaki farkı oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) kontrol 

bloklarından geçirir. Kontrol bloklarının çıkışında elde edilen kontrol işareti 

saturasyona uğradığında integrator çıkış değeri küçültülür.  

Örnek olarak çıkış geriliminin 150 V değerinde sabit tutulması istendiğinde referans 

olarak 150 V değeri verilmelidir. Geri besleme girişine boost kartı üzerinden okunan 

bara gerilimi verilmelidir. Kontrolör çalıştırıldıktan sonra verilen minimum ve 

maksimum çıkış değerleri arasında bir değer kontrolör çıkışından alınacaktır. Alınan 

bu değerin PWM registerlerine yazılmadan önce büyüklüklerin birbirine uyarlanması 

gerekmektedir. Kontrolör çıkışını maksimum kontrolör çıkışına bölerek birim değeri 

elde edilir. Elde edilen birim değer, maksimum PWM değeri ile çarpılarak 

uygulanması gereken PWM değeri elde edilir.  

PID kontrol yazılım bloğu PWM kesmesi içinde çağırılarak 20 µs lik periyotlarla 

çalıştırılmaktadır. ADC okuma ve çalışma oranı güncellemesi maksimum PWM 

frekansında yapıldığından kontrolörü bu frekansın üzerinde çalıştırmak kontrol 

performansını etkilemeyecek aksine işlemciye ek yük bindirecektir. O halde 

kontrolör çalışma frekansı olarak PWM frekansını seçmek en iyi çözüm olacaktır. 

4.2.4.1 Boost devresi kontrol bloğu 

Boost çeviricisi kontrolü MPPT algoritması sonucunda algoritma tarafından alınan 

karar doğrultusunda çalışma oranı ayarlanarak sürdürülmektedir. MPPT algoritması 

Boost çeviricisinin çalışma oranını kontrol ederek PV panellerin maksimum güç 

noktasında çalıştırılmasını sağlamaktadır. MPPT algoritması anlık PV panel akım ve 

gerilim bilgisini bir önceki çevrimde okunan değerler ile karşılaştırarak maksimum 
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güç noktasında çalışmayı sağlamak için bir sonraki çevrimde PV gerilimi değerini 

hesaplamaktadır. Hesaplanan PV referans gerilimi kullanılan dijital PID kontrol 

bloğu referans girişine verilmektedir. PID kontrol bloğunun “Fdb” geri besleme 

girişine ise PV gerilimi verilmiştir. 

Boost devresinin kontrolünde kullanılan dijital PID kontrol bloğunda oransal katsayı 

“Kp=0.5”, integral kazanç katsayısı “Kı=0.001”, integral düzeltme katsayısı 

“Kc=0.5”, türevsel kazanç katsayısı “Kd=0”, maksimum kontrolör çıkışı 

“Umax=100”, minimum kontrolör çıkışı “Umin=0” olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda kontrolör çıkışı maksimum değerine ulaştığında PWM çalışma oranının 

maksimum değerine karşılık gelmelidir. Maksimum çalışma oranının elde edilmesi 

için ilgili register değeri 3000 olmalıdır. Maksimum kontrolör çıkışı “Umax=100” 

değeri 30 ile çarpılarak gerekli uygunlaştırma sağlanır.  

4.2.4.2 Batarya şarj-deşarj devresi kontrol bloğu 

Batarya Şarj-Deşarj devresi tasarlanan sistemde çıkış geriliminin 150V değerinde 

sabit tutulması ve böylece batarya gurubunun şarj ve deşarj işlemlerini yerine 

getirmektedir. Batarya Şarj-Deşarj devresinin kontrolü çıkış gerilimini 150V sabit 

genlikte tutacak şekilde alt ve üst anahtarların çalışma oranlarının ayarlanması ile 

gerçekleştirilir. Batarya Şarj-Deşarj devresinde 150V sabit gerilim değeri kullanılan 

dijital PID kontrol bloğunun referans girişine verilmektedir. PID kontrol bloğunun 

“Fdb” geri besleme ucuna ise okunan çıkış gerilimi değeri verilmektedir. 

Batarya Şarj-Deşarj devresinin kontrolünde kullanılan dijital PID kontrol bloğunda 

oransal katsayı “Kp=2”, integral kazanç katsayısı “Kı=0.0003”, integral düzeltme 

katsayısı “Kc=0.5”, türevsel kazanç katsayısı “Kd=0”, maksimum kontrolör çıkışı 

“Umax=200”, minimum kontrolör çıkışı “Umin=0” olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda kontrolör çıkışı maksimum değerine ulaştığında PWM çalışma oranının 

maksimum değerine karşılık gelmelidir. Maksimum çalışma oranının elde edilmesi 

için ilgili register değeri 3000 olmalıdır. Maksimum kontrolör çıkışı “Umax=200” 

değeri 15 ile çarpılarak gerekli uygunlaştırma sağlanır.  

4.2.5 MPPT yazılımı 

Tez çalışmasında bölüm 3 de değinildiği gibi Açık Devre Gerilimi Yöntemi ve Boz 

ve Gözle Yöntemi karma bir biçimde kullanılmıştır. Bu karma MPPT algoritması 



 
73

çalıştırıldığında batarya şarj yönündeki akım sürekli kontrol edilerek gerektiğinde 

maksimum güç noktası çalışmasından kayılmaktadır. Bataryaların uzun ömürlü 

kullanımları için batarya şarj akımının batarya kapasitesinin 1/10’unu (2A) 

geçmemesi gerekmektedir.  

MPPT algoritmasının başlangıcında PV panel açık devre gerilimi kaydedilmektedir. 

Bu sırada boost çevirici çalışmadığından ve bara gerilimi PV geriliminden fazla 

olduğundan panellerden çekilen akım sıfır sayılabilecek düzeydedir. Açık devre 

gerilimi kaydedildikten sonra kontrolörün referans değeri bu değere ayarlanır ve 

ardından kontrolör çalıştırılır. Kontrolör çalıştırıldığında referans gerilimi açık devre 

gerilimi olduğundan panellerden çekilen akım çok az olacaktır. Bu aşamadan sonra 

panellerin maksimum güç noktasına çıkarılması gerekmektedir. Đlk olarak açık devre 

geriliminden yararlanılarak güç arttırılacaktır. 

 

Şekil 4.57 : MPPT algoritması akış diyagramı. 
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Kontrolör referans değeri sabit bir adım kadar düşürülmüştür. Referans değeri 

düşürüldükten sonra panel uç gerilimi ölçülmüştür. Panel uç gerilimi açık devre 

geriliminin %77’si oranında olup olmadığı kontrol edilmiştir. Açık devre geriliminin 

%77’si yaklaşık olarak maksimum güç noktası gerilimine karşı gelmektedir. Eğer 

şart sağlanmıyorsa batarya şarj yönündeki akım değeri kontrol edilmiştir. Şarj 

akımının maksimum değeri olan 2A seviyesini geçmemesi gerekmektedir. Sistem 

çıkışındaki yük barası çok az güç talep ettiğinde panellerden üretilen güç batarya 

akımının artmasına neden olacaktır. Batarya şarj akımı maksimum seviyeyi geçerse 

doğrudan P&O algoritmasına geçilecektir. Batarya akımının sürekli limit içinde 

kaldığı durumlarda panel gerilimi maksimum güç noktası gerilimine gelene kadar 

panellerden çekilen akım arttırılacaktır. Đstenen maksimum güç noktası gerilimine 

ulaşıldığında maksimum güç noktasının sürekli takibini yapacak P&O algoritması 

işletilmeye başlanacaktır. 

P&O algoritmasının başlangıcında anlık panel akımı ve gerilimi değerleri 

ölçülmektedir. Ölçülen değerlerin çarpılmasıyla anlık panelden çekilen güç 

hesaplanmaktadır. Hesaplanan anlık güç ile bir önceki çevrimde hesaplanan güç 

arasındaki farkın pozitif veya negatif olma durumuna ve panel uç gerilimindeki 

değişimin yönüne bakılarak kontrolör referansı pozitif veya negatif yönde değiştirilir. 

Eğer panel gücündeki değişim negatif ise, uç gerilimi değişimi pozitif olduğunda 

maksimum güç noktasından sağa doğru uzaklaşılmıştır. Bu durumda panel gerilimi 

referans değeri düşürülerek maksimum güç noktasına yaklaşılmalıdır. Gerilim 

değişimi negatif olduğunda güç noktasından sola doğru uzaklaşılmıştır. Bu durumda 

da panel gerilimi referans değerini arttırmak gerekmektedir. Eğer panel gücündeki 

değişim pozitif ise, uç gerilimi değişimine bakmadan önce batarya akım değerini 

kontrol etmek gerekir. Batarya akımı limitlerin dışında ise panellerin uç gerilimine 

bakılmaksızın kontrolör referans değeri arttırılarak maksimum güç noktasından 

uzaklaşılmaktadır. Bu durum anlık maksimum güç elde edilmesini mümkün 

kılmamaktadır ancak akü akımını limitleyerek akülerin ömrünü uzatmaktadır. Akü 

akımı limitler içinde kalıyorsa ve uç gerilimi pozitif yönde değişiyorsa soldan 

maksimum güç noktasına yaklaşılmaktadır. Bu durumda panel referans gerilimi 

arttırılmalıdır. PV gerilimi negatif yönde değişmiş ise sağdan maksimum güç 

noktasına yaklaşılmaktadır. Bu durumda panel referans gerilimi azaltılmalıdır. Güç 

devrelerinin kontrol işaretleri atandıktan sonra algoritmanın başında okunan gerilim 
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ve hesaplanan güç değerleri bir sonraki adımda geçmiş değerler olarak kullanılmak 

üzere bu değişkenlere yazılmışlardır. Algoritma döngüsü tekrar başa dönerek yeni 

akım ve gerilim değerlerine göre kararlar alacaktır. Bu algoritma sayesinde 

maksimum güç noktası takibinin hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesinin 

yanı sıra akü şarj akımı da limitlenmektedir. 

4.2.6 LCD ve tuş takımı yazılımı 

Güç devreleri üzerinden ölçülen akım, gerilim ve sıcaklık bilgilerinin gözle takip 

edilebilmesi için bu değerler 4x20 karakter LCD ekran üzerinde sergilenmektedir. 

LCD ekran yazılımı “Giriş Ekranı”, “Hata Ekranı”, “PV Ekranı”, “Batarya Ekranı”, 

“Bara Ekranı” ve “Sıcaklık Ekranı” olmak üzere 6 adet değişik ekran mevcuttur. 

Ekranlar arasında geçişi tuş takımı üzerindeki 1 ve 2 numaralı butonlar ile 

sağlanacaktır. Giriş ekranında tez çalışmasının adı yer alacaktır. Hata ekranında 

oluşan aşırı akım, gerilim ve sıcaklık hataları sergilenecektir. PV ekranında anlık 

panel akımı, gerilimi ve güç değerleri sergilenecektir. Batarya ekranında batarya 

akımı, gerilimi ve doluluk miktarı sergilenecektir. Bara ekranı üzerinde çıkış 

gerilimi, boost çeviricisi çıkış akımı ve toplam çıkış gücü sergilenecektir. Sıcaklık 

ekranında ise anakart ve güç kartları üzerindeki sıcaklık sensörlerinden alınan 

sıcaklık değerleri sergilenecektir.  

 

Şekil 4.58 : LCD devresi blok diyagramı [29]. 

Yukarıda temel bir karakter LCD uygulama devresine ait blok diyagramı verilmiştir. 

Piyasada satılan birçok LCD devresi üzerinde LCD ekranı süren HD44780 entegresi 

bulunmaktadır. Bu entegrenin RS pini veri ve komut arasındaki seçim, R/W pini 
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yazma, okuma arasındaki seçim, E pini işleme başlama pini ve DB0-DB7 pinleri ise 

8 bitlik veri veya komutu belirten pinlerdir.  

Đşlemci tarafından LCD’ye komut veya data gönderilmek istendiğinde öncelikle RS 

pini tarafından veri, komut seçimi yapılır. Daha sonra R/W pini sıfıra çekilerek 

yazma yapılacağı belirtilir. Bu seçimlerden sonra RAM bölgesinin seçiminin 

yapılması kısa sure beklenir ve E pini lojik 1 yapılır. E pini lojik 1 yapıldıktan sonra 

DB0-DB7 pinleri gönderilecek komut veya veriye göre değerlerine ayarlanır. Data 

pinleri stabil olduktan sonra E pini sıfıra çekilerek işlemin yapılması sağlanır. 

Đşlemin yapılması için 10 ns süreye ihtiyaç duyulur. Yazma işlemi yapıldıktan sonra 

R/W pini tekrar 5V seviyesine çekilir ve yeni karakter veya veri gönderilmeye hazır 

hale gelir. Bu zamanlama aşağıda gösterilmiştir. 

  

Şekil 4.59 : LCD komut gönderme zamanlaması [29]. 

tAS (Adres ayarlama zamanı) 0 ns olarak kabul edilir. Tf (E pini düşme/yükselme 

zamanı) 25 ns olarak alınmalıdır. tPW (E pini lojik 1 süresi) 140 ns olarak 

verilmiştir. tDSW (Data pinleri oturma süresi) 40 ns verilmiştir. tAH (Data pinleri 

okuma süresi) 10 ns olarak verilmiştir. tC (iki komut işlemi arasındaki süre) 

minimum 1200 ns olmalıdır. [29] 

Kod koşturulduğunda ilk olarak 4x20 karakter LCD ekranın bilgi yaprağındaki 

komutlar sırasıyla uygulanır ve ekran yazı yazdırılmasına hazır hale getirilir. Giriş 

ekranı bu ilklendirmenin ardından ekrana yazdırılmaktadır ve yeni bir yazdırma 

komutu gelene kadar ekranda kalmaktadır. Hata ekranı giriş ekranının arkasından 

devrede herhangi bir hata varsa gelmektedir. Herhangi bir hata yoksa doğrudan PV 

ekranı gelmektedir. Sergilenen ekranların aktif ve pasif kısımları mevcuttur. Pasif 

kısımlar ilgili ekrana girildiğinde herhangi bir değişkene bağlı kalmaksızın ekrana 

yazdırılır. Aktif kısımlar ise gerilim, akım ve sıcaklık gibi sürekli değişim gösteren 
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veriler olup ekrandaki bu kısımlar 1sn lik periyotlarda güncellenmektedir. Sistemde 

MPPT algoritmasının 3 sn lik periyotlarda çalıştırıldığı göz önünde tutulursa ekran 

güncellemeleri yeterli seviyede olacaktır.  

Ara yüz kartı üzerinde LCD’nin yanı sıra 3x3 lük 9 adet butondan oluşan tuş takımı 

mevcuttur. Tuş takımı, LCD ekran geçişlerinde, sistemi açıp kapamada, referans 

değerlerini arttırıp azaltmada, sistemde koyulan akım, gerilim ve sıcaklık alt ve üst 

limitlerini değiştirmede kullanılmaktadır. Tuş takımının bu özellikleri sayesinde 

değişken panel tipleri, bataryalar ve yüklerde sistem ayarları yazılım değiştirilmeden 

yapılabilmektedir.  

Bu kısımda tez çalışmasında yapılan donanım ve yazılım tasarımlarına ait bilgiler 

verilmiştir. Sonraki bölümlerde bu tasarımlara ait benzetim, deney düzeneği ve 

alınan ölçümler anlatılacaktır. 
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5.  UYGULAMA 

Tez çalışmasında PV panelleri maksimum güç noktasında çalıştıran, batarya 

gurubunu şarj ve deşarj edebilen, çıkışına bağlanan yük uçlarına sabit gerilim 

uygulayan DSP kontrollü bir fotovoltaik sistemin tasarımı yapılmış ve 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan bu sistemin benzetim ve deneysel yollarla 

çalışması test edilmeli varsa eksik ve yanlış yönleri belirlenmelidir. Tez çalışmasının 

bu bölümünde öncelikle tasarımı yapılan güç devrelerinin benzetimi yapılacak ve 

sonuçlarına yer verilecektir. Benzetimin ardından gerçeklenen deney düzeneği 

fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır. Deney düzeneğinin tanıtımı yapıldıktan sonra 

farklı koşullar altında ne gibi ölçümlerin yapıldığı anlatılacaktır. Sonraki kısımda 

belirtilen koşullar altında alınan osiloskop görüntüleri, gerilim ve akım değerleri, 

çalışma koşulları verilerek devrenin çalışma şekli anlatılacaktır. Ölçüm ve 

deneylerden çıkarılan sonuçlar ve eksiklikler değerlendirilecek gerekli çözümler 

tartışılacaktır.  

5.1 Benzetim 

Bu tez çalışmasında tasarım bölümünde anlatıldığı üzere boost ve batarya şar-deşarj 

çeviricileri olmak üzere iki adet çevirici bulunmaktadır. Bu bölümde bu iki 

çeviricinin ilk önce ayrı olarak benzetimi yapılacak daha sonra çeviriciler bir arada 

çalıştırılarak benzetim gerçekleştirilecektir. Đlk olarak boost çeviricisine ait benzetim 

devresi ve sonuçlarını verelim. Benzetim çalışmaları PSIM 9.0 programıyla 

yapılacaktır. 

 

Şekil 5.1 : Boost çeviricisi benzetim devresi. 
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Boost çeviricisi Şekil 5.1 de verilen biçimde gerçeğe en yakın şekliyle 

modellenmiştir. Girişinde kullanılan PV modeli deney düzeneğinde kullanılan tüm 

panelleri temsil etmektedir. Boost devresinin benzetiminde batarya kartının tamamen 

olmadığı durum incelenmiştir. Sistemin maksimum çıkış gücü 600W olarak 

düşünülmüştür. Benzetimde boost devresinin çıkışı 300W yarım yükte ve 600W tam 

yükte yüklenerek PV paneller ile olan etkileşimi incelenecektir. PV panellerin açık 

devre gerilimi 83.5V, kısa devre akımı 15.6A, maksimum güç noktası gerilimi ve 

akımı sırasıyla 66V ve 12.5A olarak kullanılan panellerin bilgi yapraklarından 

alınmıştır. Aşağıda verilen çıktılarda akım ve gerilim grafikleri ayrı olarak verilecek 

ve iki grafik arasında anahtarlama sinyali Vgs ortak olacaktır. 

 

Şekil 5.2 : Boost çeviricisi yarım yük gerilim dalga şekilleri. 

 

Şekil 5.3 : Boost çeviricisi yarım yük akım dalga şekilleri. 
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Bara gerilimi 150V olarak elde edilmiştir. Anahtarlamanın yapılmasıyla panellerden 

akım çekildiğinde panel uç geriliminde dalgalanma oluşmuştur. Endüktans akımında 

0.3 A dalgalanma oluşmuştur. Endüktans akımındaki bu dalgalanma panel akımında 

da 0.3 A dolaylarında bir salınıma neden olmuştur. Aşağıda 600W için benzer 

grafikler elde edilmiştir.  

 

Şekil 5.4 : Boost çeviricisi tam yük gerilim dalga şekilleri. 

 

Şekil 5.5 : Boost çeviricisi tam yük akım dalga şekilleri. 

Beklendiği üzere panel akımı yaklaşık 7A dolaylarına çıkmış ve panel gerilimi 80V 

civarına inmiştir. .endüktans akımındaki dalgalılık değişmemiştir. Yükün 

arttırılmasıyla çıkış gerilimi 143V seviyesine inmiştir. Benzetimde kontrol blokları 

koyulmadığından çıkış geriliminin düşmesi doğaldır. Çıkış gerilimini sürekli 

okuyarak anahtarın çalışma oranını değiştiren bir kontrol döngüsü koyularak çıkış 

geriliminin düşmesi engellenebilir.  
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Batarya şarj-deşarj devresi benzetim devresi Şekil 5.6 da verilmiştir. Devre deney 

düzeneğinde kullanılacağı biçimde senkron çalışma prensibinde çalıştırılarak aküden 

aldığı güç ile çıkış barasını 150V yaparak yükleri besleyecektir. Bu benzetimde çift 

yönlü şarj deşarj devresinin senkron modla çalışması incelenecektir. 

 

Şekil 5.6 : Batarya şarj-deşarj çeviricisi benzetim devresi. 

Şekil 5.6 da batarya şarj-deşarj kartı benzetim devresi verilmiştir. Bara kapasitesi yük 

olarak boost devresinde kullanılan model kullanılmıştır. Alt ve üst anahtarlar 200ns 

ölü zaman bırakılarak birbirinin tersi PWM ile sürülmektedir. Alt kısımdaki anahtar 

bataryadan akım çekerek bara gerilimini yükseltecek yönde boost çalışma 

modundadır. Bara tarafında kaynak olmadığından üst anahtar sadece parazitik 

kapasitelerin talep ettiği akımı karşılamaktadır. Anahtarların parazitik kapasitesi 

yaklaşık 300pF, anahtara ters paralel diyotların parazitik kapasiteleri ise 650pF 

değerinde olduğundan bu kapasitelerin toplamı 1.6nF kapasiteler modele dahil 

edilmiştir. [30-31] Endüktansın iç direnci 0.01Ω, endüktans değeri ise 2mH olarak 

modellenmiştir. Batarya modeli olarak dip şarjı temsil eden 11.5 x 6 = 69V sabit 

gerilim kaynağı ve buna seri olarak bağlanmış 1 x 6 = 6V başlangıç gerilimine sahip 

yüksek değerli bir kapasite ve 0.4Ω iç direncin yanı sıra tümüne paralel kaçak akımı 

temsil eden 100KΩ değerinde direnç kullanılmıştır. Yapılan analizde alt anahtarın 

çalışma oranı yaklaşık %51.4, üst anahtarın çalışma oranı %45.8 olarak 

ayarlanmıştır. Bu benzetimde çalışma oranı sabit bırakılarak yarım ve tam yüklerde 

çalışma gözlenecektir. 
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Şekil 5.7 : Batarya şarj-deşarj çeviricisi yarım yük gerilim dalga şekilleri. 

 

Şekil 5.8 : Batarya şarj-deşarj çeviricisi yarım yük akım dalga şekilleri. 

 

Şekil 5.9 : Batarya şarj-deşarj çeviricisi tam yük gerilim dalga şekilleri. 
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Şekil 5.10 : Batarya şarj-deşarj çeviricisi tam yük akım dalga şekilleri. 

Yarım yükte 147V olarak gözlenen bara gerilimi tam yüke çıkıldığında herhangi bir 

geri beslemeli kontrol bloğu olmadığından 143V seviyesine düşmüştür. Tam yükte 

bataryadan çekilen akım arttığından batarya gerilimi daha çok düşmüştür. Endüktans 

değeri büyük olduğundan akım ve gerilimlerdeki dalgalanma çok küçüktür. 

Bir sonraki benzetimde yukarıda ayrı olarak yapılan benzetimler birleştirilecek ve 

batarya şarj-deşarj çeviricisine bara gerilimini sabit 150V tutacak şekilde gerilim 

kontrolörü eklenecektir. Bu benzetimde bara yükü 600W olacak, boost çeviricisi 

çalışma oranı değiştirilerek sistemin davranışı gözlenecektir. Boost çeviricisi çalışma 

oranı çok düşük olduğunda yükün talep ettiği güç bataryadan boost yapılarak 

karşılanacaktır. Boost çeviricisinin çalışma oranı arttırıldıkça yük akımının bir 

kısmını üzerine almaya başlayacaktır. Çalışma oranı belirli bir değeri aştığında 

batarya akımı şarj yönünde akmaya başlayacaktır. Panelden elde edilen güç çıkış 

yükünü besleyecek ve batarya gurubunu şarj edecektir. 

 

Şekil 5.11 : Tüm sistemin benzetim devresi. 
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Şekil 5.11 de tüm sisteme ait benzetim devresi verilmiştir. Batarya şarj deşarj 

çeviricisi bara gerilimini geri besleme olarak alan PI kontrolör ile donatılmıştır. 

Gerilim kontrolörü alt ve üst anahtarların çalışma oranlarını değiştirerek bara 

geriliminin 150V değerinde sabit tutulmasını sağlamaktadır. Bara gerilimi sürekli 

150V değerinde kaldığından yük uçlarındaki gerilim kesintisizdir. Boost çeviricisi 

panellerden aldığı gücü çalışma oranı ile orantılı olarak çıkış barasına aktaracaktır. 

Boost çeviricisi çalışma oranı düşürüldüğünde batarya kontrolörü gerilimi sabit 

tutabilmek için deşarj yönünde çalışarak yükü besleyecektir. Boost çeviricisi çalışma 

oranı arttırıldıkça boost çeviricisi yük akımını batarya çeviricisinden devralmaya 

başlayacaktır. Çalışma oranının kritik bir değerinde batarya akımı ortalaması 

sıfırlanacak tüm yük akımı boost çeviricisi tarafından karşılanacaktır. Boost 

çeviricisinin çalışma oranı bu kritik değerin üzerine çıkarıldığında batarya kontrolörü 

barayı sabit tutmak adına batarya akımını şarj yönünde ayarlayacaktır. Bu durumda 

boost çeviricisi akımı daha da artarak yük akımı ve batarya şarj akımını 

karşılayacaktır. Benzetim devresinde boost çeviricisi çalışma oranını ayarlayarak 

bahsedilen durumlar gözlenecektir. 

 

Şekil 5.12 : Duty = %0 durumunda gerilim dalga şekilleri. 

Boost çalışma oranı sıfır olarak ayarlanmıştır. Bara gerilimi 150V olarak sabit 

kalmıştır. Panel gerilimi açık devre gerilimi civarında kalmıştır. Batarya gerilimi yük 

akımı tamamen bataryadan karşılandığından 71.5V seviyesine düşmüştür. 

Anahtarlamaya bağlı olarak bara ve batarya gerilimlerinde salınımlar meydana 

gelmiştir. 
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Şekil 5.13 : Duty = %0 durumunda akım dalga şekilleri. 

Yük akımı ortalama 4A civarındadır. Yük akımının tamamı batarya tarafından 

karşılanmıştır. PV akımı boost kontrolör çalıştırılmadığından sıfır kalmıştır. Batarya 

akımı üzerindeki dalgalılık 0.3A büyüklüğündedir. Boost çevirici endüktansı 

üzerindeki akım çok küçüktür.  

Boost çeviricisinin çalışma oranını arttırarak yükün boost çeviricisi ve batarya 

çeviricisi tarafından akım paylaşımlı olarak beslendiğini görelim. Boost çeviricisi 

çalışma oranı %45 yapılarak bu durum gözlenebilir. 

 

Şekil 5.14 : Duty = %45 durumunda gerilim dalga şekilleri. 
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Şekil 5.15 : Duty = %45 durumunda akım dalga şekilleri. 

Bu çalışma durumunda yükün talep ettiği akım boost çevirici ve batarya çeviricisi 

arasında paylaşılmıştır. Boost çeviricisi endüktans akımı ortalama 1.8A, batarya 

deşarj akımı ortalama 6.4A gözlenmiştir. Yükü her iki çevirici ortak olarak 

beslemektedir. Bir önceki çalışma durumuna göre panel akımı artmış, gerilim 

düşmüştür. Batarya gerilimi çekilen akım azaldığından biraz yükselmiştir. Her iki 

çalışma durumunda da ortak olan tek şey yük üzerindeki sabit 150V gerilim 

değeridir. Bir sonraki çalışma durumu olarak boost çevirici çalışma oranını kritik 

değerine getirerek batarya akımı ortalamasının sıfır olması gözlenecektir. 

 

Şekil 5.16 : Duty = %47.6 kritik çalışma durumunda gerilim dalga şekilleri. 



 
88

 

Şekil 5.17 : Duty = %47.6 kritik çalışma durumunda akım dalga şekilleri. 

Kritik çalışma durumuna %47.6’lık bir çalışma oranı ile ulaşılmıştır. Bu durumda 

batarya akımının ortalama değeri sıfır olmuş bu nedenle batarya geriliminin ortalama 

değeri 75V seviyesinde kalmıştır. Yükün talep ettiği tüm akım panellerden 

çekildiğinden panel gerilimi 79.8V seviyesine inmiştir. Bu değer maksimum güç 

noktasına yeterince yakın değildir. Panellerin maksimum güç noktası 66V uç gerilimi 

olduğunda sağlanabilmektedir. Çalışma oranındaki %2.6’lık bir değişim ile devrenin 

çalışma karakteri çok değişmektedir. Bu çalışma biçiminde zorluk bu dar kontrol 

aralığında kararlı bir kontrolörün sisteme entegre edilmesidir. Boost çeviricinin 

çalışma oranını biraz daha arttırarak panellerden maksimum çekeceği maksimum güç 

noktasına getirelim ve çıkışında yükü beslemesinin yanı sıra batarya gurubunu şarj 

ettiği çalışma durumunu gözlemleyelim. Panellerin maksimum güç noktasındaki 

çalışma durumu yaklaşık olarak %57’lik bir çalışma oranına tekabül etmektedir. 

 

Şekil 5.18 : Duty = %57 maksimum güç durumunda gerilim dalga şekilleri. 
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Şekil 5.19 : Duty = %57 maksimum güç durumunda akım dalga şekilleri. 

Panellerin maksimum güç noktasında çalıştırıldığı bu durumda panel uç gerilimi 

yaklaşık 66V, panel akımı ise 12.5A seviyelerindedir. Batarya gurubu yaklaşık 2.6A 

ile şarj edilmekte olduklarından uç gerilimi 76.5V seviyesindedir. Panellerden 

çekilen güç ne kadar olursa olsun yük ucundaki gerilim sürekli sabit 150V 

değerindedir.  

Benzetim çalışmalarında boost çeviricisinin çalışma oranı değiştirilerek tüm çalışma 

aralığı taranmıştır. Batarya çeviricisinin bara gerilimini şarj ve deşarj akımını 

ayarlayarak sabit tutması izlenmiştir. Boost çeviricisinden verilen güç ile batarya şarj 

ve deşarj akımının değiştiği ancak bara geriliminin sürekli sabit kaldığı gözlenmiştir. 

Batarya çeviricisinin çok dar bir çalışma aralığında şarj ve deşarj modları arasında 

geçiş yapabildiği gözlenmiş, bu durumun uygulama devresi ve deney düzeneği 

açısından sorun teşkil edebileceği anlaşılmıştır.  

Benzetim sonucunda batarya şarj-deşarj çeviricisinin senkron çalışma modunda 

çalıştırılmasının iki çeviricinin senkronizasyonunu sağlama açısından yararları 

anlaşılmıştır. Bara geriliminin batarya çeviricisi ile yapılması boost çeviricisinin yük 

uçlarındaki gerilim kesilmeden istenen çalışma oranında çalıştırılabileceği 

öğrenilmiştir. Boost çeviricisinin esnek çalışma oranı sayesinde çok karmaşık MPPT 

algoritmaları bu sistemde rahatlıkla denenebilecektir. Özellikle parçalı gölgelenme 

ve bölgesel ısınma gibi panel karakteristiğini orantısız şekilde değiştiren atmosferik 

olaylar karşısında tüm çalışma aralığının denetlendiği MPPT algoritmalarının 

koşturulmasında bu çalışma biçiminin avantajları gözlenmiştir. Yukarıda benzetimi 

verilen sistemin deney düzeneği resimlerle aşağıda anlatılacaktır. 
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5.2 Deney Düzeneği 

Yukarıda benzetimi yapılan deney düzeneği bu kısımda incelenecektir. Deney 

düzeneğinde daha önceki bölümlerde tasarımları anlatılan boost çevirici, batarya 

şarj-deşarj çeviricisi, DSP kartı, ara yüz kartı gibi tasarımların yanı sıra PV paneller, 

batarya gurubu, ölçü aletleri bulunmaktadır. Tasarımı yapılan kartlar bu bölümde 

tekrar açıklanmayacak toplam sistemin resimlerine yer verilecektir.  

Tez çalışmasında Würt Solergy firmasının ürettiği WS 80 Wp model CIS ince film 

panellerden 12 adet kullanılmıştır. 600W gücünde bir yük besleyebilmek ve batarya 

gurubunu şarj edebilmek için 80 x 12 = 960Wp gücünde PV panel kullanılmıştır. 

Testlerin yapıldığı ışınım koşullarına bağlı olarak bu maksimum gücün elde edilmesi 

her zaman mümkün olamayacaktır. Bu durumlarda batarya gurubu çıkış yükünü 

besleyecektir.  

Çizelge 5.1 : PV panel parametreleri [32]. 

Özellik 1 panel 12 paralel panel 
Güç 80 Wp (+10% / - 10%) 960 Wp (+10% / - 10%) 
VMPP  66V DA 66V DA 
VOC 88.2V DA 88.2V DA 

VOC (-100C) 97.1V DA 97.1V DA 
IMPP 1.2A 14.4A 
ISC 1.3A 15.6A 

Garanti 20 yıl 20 yıl 
Sıcaklık -40…+85°C -40…+85°C 

Sıcaklık Katsayısı 
PN 

-0.36%/°C -0.36%/°C 

Ağırlık 12.81 Kg 153.72 Kg 
Boyutlar LxWxH 

(mm) 
1205 x 605 x 35 1205 x 7260 x 35 

Not: Standart Test Koşulları = 1000W/m2, 250C, A.M. 1.5 

12 adet panel üçerli guruplar halinde paralellenerek PV dağıtım panosuna 

gitmektedirler. PV dağıtım panosu 4 adet üçerli gurubu istenildiği gibi seri ve paralel 

bağlayabilmektedir. PV panosunun üzerinde bulunan 4 adet pako şalter ile ilgili 

gurup seri (1), kapalı (0) ve paralel (2) olarak seçilebilmektedir. Panellerin 

konfigürasyonu yapılırken pano üzerine konumlandırılmış voltmetre sayesinde panel 

çıkış gerilimi anlık okunabilmektedir. Tüm şalterlerin paralel (2) konumuna 

alınmasıyla sistemde kullanılmak istenen konfigürasyonu ulaşılır. Aşağıda 12 adet 

panel ve PV panosunun resimleri verilmiştir. 
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Şekil 5.20 : PV paneller ve dağıtım panosu. 

Deney düzeneğinde batarya gurubu olarak 6 adet seri bağlanmış Plus Power marka 

12V 18Ah kuru tip bakımsız tip akü kullanılmıştır. Aküler sisteme bağlanmadan 

önce termik manyetik şalter üzerinden geçirilerek herhangi bir kısa devreye karşı 

korunmuşlardır. 

 

Şekil 5.21 : 12V 18Ah bakımsız kuru tip akü. 

Düzenekte yük olarak uygun değerli sürgülü reosta kullanılmıştır. Sistemin 600W 

çıkış gücüne ulaşabilmesi için 37.5Ω değerinde yük direncine ihtiyaç duymaktadır. 

Sürgülü reosta yardımıyla düşük yük ve aşırı yük testleri de gerçekleştirilebilir. 

Işınım anlık olarak sabit kabul edilerek yük değişimlerine batarya akımının verdiği 

tepki gözlenebilir. 
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Şekil 5.22 : Örnek sürgülü reosta. 

PV paneller, batarya gurubu ve yük direnci dışında kalan ve tasarlanan kartlardan 

oluşan deney düzeneği tahta bir plaka üzerine monte edilerek taşınabilirliği 

kolaylaştırılmıştır. Aşağıda bu deney düzeneğine ait fotoğraf mevcuttur.  

 

Şekil 5.23 : Deney düzeneği. 

Deney düzeneğinde ölçümlerin yapılmasında Tektronix firmasının TPS2014 

100MHz, 4 adet izole kanallı dijital osiloskobu ve Fluke firmasının 88-V 

multimetresi kullanılmıştır.  

Kurulan deney düzeneğinde çalışma koşulları, yapılacak deneyler ve alınacak 

ölçümler hakkında bilgi bir sonraki bölümde verilecektir. 



 
93

5.3 Ölçüm ve Deneyler 

Yukarıda anlatıldığı üzere kurulan deney düzeneği ile benzetim devresi birbirinin 

aynısıdır. Benzetim çalışmasında çıkış barası batarya çeviricisinin gerilim kontrollü 

çalıştırılması ile 150V seviyesine getirilmiştir. Bu durumda yük tarafından talep 

edilen tüm akım bataryalardan çekilmiştir. Boost çeviricisi çalışma oranı arttırılarak 

ilk önce yük akımını batarya çeviricisi ile paylaşımlı olarak karşılayacak daha sonra 

yük akımını sadece boost çeviricisi karşılamıştır. Çalışma oranı biraz daha arttırılarak 

yük akımının yanı sıra batarya şarj akımı da boost çevirici tarafından karşılanmıştır. 

Benzetim devresinde uygulanan bu çalışma şekli bu kez deney düzeneğinde gerçek 

ortamda test edilecektir.  

Deney düzeneği çalıştırılmadan önce gerekli bağlantı ve hazırlıklar yapılacaktır. Đlk 

olarak PV panellerin bağlı olduğu panel dağıtım panosu çıkışları yönlerine dikkat 

edilerek boost kartı üzerindeki terminallere takılır. Pabuçları terminallere takmadan 

önce uçlarında gerilim olup olmadığı pano üzerindeki pako şalterlerin konumundan 

ve voltmetreden kontrol edilmelidir. PV panel bağlantıları yapıldıktan sonra deney 

seti üzerindeki termik manyetik şalterin açık olduğundan emin olarak uçlarına 

bataryalardan gelen kutup başları takılmalıdır. Bu uçlarda yaklaşık 75V seviyesinde 

bir gerilim olduğundan yalıtkan pense kullanılmalıdır. Batarya uçları da şaltere 

takıldıktan sonra şalteri açmadan batarya uçları multimetre ile ölçülerek kayıt altına 

alınır. Deney düzeneğine PV ve batarya bağlantısı yapıldıktan sonra yük olarak 

kullanılacak sürgülü reosta ayarlanarak takılacaktır. Reostanın gösterdiği direnç 

değerini doğru bir şekilde tespit etmek için reosta uçları deney düzeneğine 

bağlanmadan önce multimetre ile ölçülerek 100 - 150Ω değerine getirilmelidir. 

Reosta ayarı yapıldıktan sonra reosta uçları baraya bağlanacaktır.  

Deney düzeneği çalıştırılmadan önce ölçümü yapılacak noktalara ölçü aletleri ve 

osiloskop problarının bağlanması gereklidir. Yapılan ölçümlerde osiloskop, akım ve 

gerilim probları, multimetre ve sistemin ölçümlerini doğrulamak üzere ara yüz 

kartında gösterilen değerler kullanılacaktır. Aşağıda verilen çizelgede deney 

düzeneğinde yapılacak ölçümlerin hangi ölçü aletleri kullanılarak yapılacağı 

özetlenmiştir. 
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Çizelge 5.2 : Deney düzeneğinde ölçülecek büyüklükler ve ölçüm yöntemi. 

Ölçülecek Büyüklük Ölçüm Yöntemi 
PV Gerilimi Multimetre 
PV Akımı Pens Ampermetre 

Bara Gerilimi Multimetre 
Yük Akımı Pens Ampermetre 

Gate-Source Gerilimleri Osiloskop 
Drain-Source Gerilimleri Osiloskop 
Batarya Endüktans Akımı Osiloskop ve Akım Probu 
Boost Endüktans Akımı Osiloskop ve Akım Probu 

Batarya Gerilimi Multimetre 

Çizelgede özetlenen ölçümlerin hepsini aynı anda gözlemlemek çok fazla ölçü aleti 

gerektireceğinden ortak olan ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerde yapılan ölçüm 

sonucu elde edilen değerler ölçüm çizelgesine not edilecektir. Osiloskop ile yapılan 

ölçümler ise osiloskobun kayıt özelliği kullanılarak resim formatında 

kaydedilecektir. Ölçüm çizelgeleri ve osiloskop görüntüleri ölçüm ve deney 

sonuçları başlığı altında verilerek sonuçlar hakkında yorumlar yapılacaktır. 

Deney düzeneğine PV, batarya, yük ve ölçüm aletlerinin bağlantıları yapıldıktan 

sonra düzeneğin çalıştırılmasına geçilmiştir. PV ve batarya şalterlerini açmadan önce 

devreye besleme gerilimi verilmelidir. Devreye besleme gerilimi verildikten sonra 

+5V, +3.3V, +1.8V, ±15V, ±5V, +15V/-5V besleme gerilimleri multimetre ile 

ölçülerek kaydedilmiştir. Bu kayıtlar bir sonraki sonuçlar bölümünde verilmiştir.   

Besleme gerilimleri sisteme verildikten sonra Emülatör ile bilgisayar bağlantısı 

yapılacaktır. Emülatörün üzerindeki USB portu ile bilgisayara bağlantı yapılır ve 

Code Composer derleyicisi çalıştırılır. Proje dosyası açıldıktan sonra klavyeden F7 

kısa yolu kullanılarak program derlenir ve işlemciye yüklenir. F5 kısa yol tuşuna 

basılarak program koşturulur. Program koşmaya başladığında PV ve batarya 

gurubunun devreye alınmasını bekleyecektir. PV veya batarya gurubu devreye 

alınmadığında güç devreleri anahtarlama işaretleri üretilmeyecektir. Bu durumda 

ölçümler alınarak sonraki bölümde sergilenmiştir. 

 PV ve batarya gurubu bağlandığında bara gerilimi PV ve batarya gerilimlerinden 

hangisi daha yüksek ise bu gerilime gelir. Bu esnada bara kondansatörü ön-şarj 

direnci üzerinden şarj olmaktadır. Bara kondansatörü bara geriliminin %95’i 

değerine ulaştığında röle kapatılmaktadır. Röle kapatıldıktan sonra bara gerilimi 

batarya çeviricisi çalıştırılarak 150V DA değerine çıkarılmıştır. Bu durumda yükün 

talep ettiği akımın tamamı bataryalardan karşılanmakta, boost çeviricisi 
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çalışmamaktadır. Bu çalışma modunda da ölçümler alınmıştır. Ölçümler alındıktan 

sonra benzetim çalışmasında olduğu gibi boost çeviricisi açık çevrim çalıştırılmıştır. 

Çalışma oranı batarya çeviricisi deşarj modunda kalacak şekilde ayarlanarak 

ölçümler yapılıp osiloskop görüntüleri kaydedilmiştir. Ölçümlerin ardından çalışma 

oranı batarya şarj moduna geçecek şekilde değiştirilerek ölçümler tekrarlanmıştır. 

Boost çeviricinin açık çevrim çalıştırılarak yapılan gözlem ve deneylerin ardından 

boost çevirici kapalı çevrim moduna geçirilmiştir. Daha önce MPPT algoritmasının 

anlatıldığı kısımda da belirtildiği gibi ilk olarak çalışma oranı tekrar sıfırlanır, 

kontrolör referans gerilimi panel açık devre gerilimine ayarlanır ve kontrolör devreye 

alınır. Kontrolör devreye alındıktan sonra OC MPPT algoritması çalıştırılarak 

maksimum güç noktasına ulaşılır ve P&O algoritması çalışmaya başlar. P&O 

algoritması çalıştırıldıktan sonra iki farklı yük değerinde ölçümler tekrarlanmıştır.  

Deneyler sırasında ölçülen değerler, osiloskop görüntüleri, elde edilen sonuçlar ve bu 

çalışma durumları ile ilgili yorum ve öneriler bir sonraki başlık altında verilmiştir.  

5.4 Ölçüm ve Deney Sonuçları 

Kurulan deney düzeneğinde PV ve batarya şalterlerini açmadan önce güç ve DSP 

kartlarına besleme gerilimleri verilerek gerilim değerleri sistem üzerinden 

ölçülmelidir. Sistem besleme gerilimleri aşağıda bir çizelge halinde verilmiştir. 

Çizelge 5.3 : Deney düzeneği besleme gerilimleri. 

Açıklama Değer Ölçüm 
DSP ve Lojik Besleme  +5V  +5.355 V 

Analog Besleme Gerilimleri (DSP)  ±5V  -5.353 / +5.356 V 
DSP Core Beslemesi  +1.9V  +1.904 V 
DSP GPIO Beslemesi  +3.3V  +3.298 V 

Akım Sensörleri Beslemesi  ±15V  -15.04 / +15.02 V 
Analog Devre Beslemeleri (Güç)  ±5V_ISO  -5.269 / +5.296 V 

HCPL316J Pozitif Beslemesi  +15V_HCPL  +16.02 V 
HCPL316J Negatif Beslemesi  -10V_HCPL   -10.04 V 

Đzole HCPL316J Pozitif Beslemesi  +15V_HCPL_ISO  +16.04 V 
Đzole HCPL316J Negatif Beslemesi  -10V_HCPL_ISO   -10.05 V 

Çizelge 5.3 de görüldüğü üzere kurulan deney düzeneğinde elektronik kartların 

besleme gerilimlerinde herhangi bir problem gözükmemektedir.  

Besleme gerilimlerinde bir problem olmadığı anlaşıldıktan sonra PV ve batarya 

gurubu bağlanmadan anahtarların sürme sinyallerine bakarak son kontrolleri yapmak 
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gerekmektedir. Sisteme besleme gerilimi verilmiş ve DSP bağlantısı emülatör ile 

gerçekleştirilmiştir. DSP’ye bağlanıldıktan sonra yazılım derlenerek işlemciye 

yüklenmiş ve çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Çalışmaya hazır durumda anahtarlar 

üzerindeki sürme işaretleri Şekil 5.24 de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.24 : Kod çalışmadığı durumda anahtar sürme işaretleri. 

Yazılım tarafından iletime sokulmadığı durumlarda tüm anahtarlar kesimde kalacak 

şekilde sürülmektedir. Anahtarların kesimde tutulabilmesi için sürücü entegre 

girişlerinde “Lojik 0” olup, anahtarın kapısına -10V uygulanmaktadır. Bu esnada 

sisteme batarya ve PV bağlı olmadığından bara gerilimi 0V olarak ölçülmüştür. 

 

 

Şekil 5.25 : Kod çalıştığı durumda anahtar sürme işaretleri. 
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Kod çalıştırılmadan yapılan ölçümler aynı şekilde kod çalıştırıldıktan sonrada 

yapılmıştır. Şekil 5.25 de kod çalıştırıldıktan sonra yapılan osiloskop ölçümleri 

verilmiştir. Boost anahtarı ve batarya kartı alt anahtarı kesimde kalmış olup batarya 

üst anahtarı alt anahtarı ile ters çalışacağı için anahtar kapısına +16V değerinde işaret 

uygulanarak tamamen iletime geçirilmiştir. Bara gerilimi 0V olarak ölçülmüştür.   

Kod çalıştırıldıktan sonra batarya kartı anahtar sürme işareti olarak %25 çalışma 

oranında PWM uygulanarak anahtarların kapı işaretleri gözlenmiştir. Bu durumda da 

batarya ve PV bağlantısı yapılmamıştır. Batarya kartı kapı işaretleri Şekil 5.26 da 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.26 : %25 çalışma oranı durumunda batarya kartı anahtar sürme işaretleri. 

Batarya kartı alt ve üst anahtarlar birbirinin tersi olacak şekilde sürülmektedir. Kapı 

işaretleri -10V ile +16V aralığında değişen PWM işaretleri olarak görülmektedir. Alt 

ve üst anahtarların kapı işaretleri arasında yükseliş anında ve düşüş anında 1µs olmak 

üzere toplamda 2µs ölü zaman bırakılmıştır. Anahtarların iletime ve kesime gitmesi 

zaman aldığından alt ve üst anahtarların her ikisinin de aynı anda iletime geçerek 

bara kısa devresine neden olmamaları için ölü zaman kullanılmaktadır. Sisteme 

batarya ve PV bağlı olmadığından bara gerilimi yoktur. 

Şekil 5.26 da verilen batarya kartı anahtarlama işaretlerine boost kartı anahtarlama 

işareti de eklenerek Şekil 5.27 de verilmiştir. Boost kartı anahtarlama işareti %50 

çalışma oranına ayarlanmıştır. 50kHz olarak uygulanan anahtarlama işareti +16V ile 

-10V aralığında değişen bir PWM sinyalidir. Boost anahtarlama işaretleri ile batarya 

anahtarlama işaretlerinin birbirine senkron olduğu ve boost işaretleri ile batarya alt 

anahtara ait anahtarlama işaretleri birbirini tam olarak ortalamaktadır. Gerilim ve 
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akım okuma işlemleri de anahtarlama işaretlerine eşzamanlı olarak yapılmakta olup 

okuma işlemleri boost anahtarı işaretinin +16V olduğu kısmın tam ortasında 

yapılmaktadır. Okuma işlemlerinin anahtarların iletime girme kısımlarına denk 

getirilmemesi ile ADC çevriminde elektromanyetik gürültülerden azda olsa 

kaçınılmıştır.  

 

 

Şekil 5.27 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri. 

Güç devrelerine batarya ve PV bağlı olmadığı durumlarda anahtarlama işaretlerine 

bakılmış ve herhangi bir sorun gözlenmemiştir.  

 

 

Şekil 5.28 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve 72V bara gerilimi. 
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Bu kısımdan sonra sisteme batarya bağlanarak batarya çeviricisinin kontrollü 

çalışması gözlenecektir. Sisteme batarya bağlanmadan önce anahtarlama işaretleri 

kesilmiş ve DSP sıfırlanmıştır. DSP sıfırlandıktan sonra yazılım tekrar yüklenerek 

çalıştırılmış ardından batarya şalteri kapatılarak batarya gerilimi sisteme verilmiştir. 

Batarya üst anahtar iletimde olup diğer anahtarlar kesimde tutulmaktadır. Batarya 

gerilimi sisteme bağlandığı andan itibaren bara kondansatörü ön şarj devresi 

üzerinden batarya gerilimi olan 72V değerine kadar şarj olmuştur. Bu durum Şekil 

5.28 de gözlenmektedir.  

Bara kondansatörü şarj olduktan sonra batarya kartı kontrolü çalıştırılarak kontrolör 

ilk referans değeri olarak 72V bara gerilimi değeri verilmiştir. Bara geriliminin 150V 

seviyesine çıkarılması için kontrolör referans değeri 1V aralıklarla arttırılarak 150V 

değerine kadar kademeli olarak getirilmiştir. Batarya kartı 72V bataryadan arttıran 

yönde çalışarak bara gerilimini 150V seviyesinde sabit tutmuştur. Bara geriliminde 

anahtarlamadan dolayı herhangi bir salınım olmamaktadır. Anahtarların çalışma 

oranı beklendiği gibi %50 civarındadır. Boost çeviricisi anahtarı kesimde tutularak 

yükün sadece bataryaların deşarj edilmesi ile beslendiği görülmüştür. Bu durumda 

yük akımı yaklaşık 4A olarak ölçülmüştür. 

   

 

Şekil 5.29 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve 150V bara gerilimi. 

Batarya kartı tek başına deşarj modunda çalışarak yükü beslemektedir. Yükün talep 

ettiği gücün tamamı batarya gurubundan sağlanmakta olup akü akımı negatif yönde 

yaklaşık 8A değerindedir. 
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Şekil 5.30 : Batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve akımı, bara gerilimi. 

Bu kısma kadar batarya şarj-deşarj kartının tek başına çalıştığı ve yükü sadece 

batarya gurubundan beslediği deşarj modunda çalışma incelenmiştir. Bu kısımdan 

ileride boost çevirici ve batarya şarj-deşarj çeviricisinin birlikte çalışması 

gözlenmiştir. Bu çalışma esnasında batarya akımı, bara gerilimi, anahtarlama 

sinyalleri gözlenerek çeviricilerin akım paylaşımı ve batarya akımının şarj yönüne 

dönüşü görülmüştür.  

 

 

Şekil 5.31 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve -1.5A batarya akımı. 

Çift çeviricili çalışmaya geçilmeden önce güç kartlarının anahtarlama sinyalleri 

sıfırlanmış ve sisteme 72V batarya ve 78V PV bağlanmıştır. Sistem çıkışındaki yük 
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azaltılarak bu durumda batarya akımının yaklaşık -1.5A olduğu görülmüştür. Yük 

batarya çeviricisi üst diyotu üzerinden beslenmektedir. Bu durumun ardından bara 

batarya gerilimine ulaştığında batarya şarj-deşarj çeviricisi kontrolü çalıştırılarak 

bara gerilimini 150V değerine çıkarmıştır. Bu durumda batarya akımı daha önce de 

gözlediğimiz gibi -8A dolaylarında olup boost çeviricisi çalıştırılmamıştır. Bu 

çalışma durumu Şekil 5.32 de görülebilmektedir. 

 

 

Şekil 5.32 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve -8A batarya akımı. 

Bara gerilimi 150V değerinde sabit tutulmuş olup boost çeviricisi çalışma oranı 

arttırılarak boost ve batarya çeviricileri yük akımını paylaşımlı olarak sağlamışlardır. 

 

 

Şekil 5.33 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve -2A batarya akımı. 
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Bu çalışma durumunda batarya akımı -2A, PV akımı ise yaklaşık 6A olarak 

ölçülmüştür. Çıkış gerilimi ve yük değeri değişmemiş olup yük akımı 4A olarak 

ölçülmüştür. Yük akımının 3A’lik kısmı boost çeviricisinden, 1A’lik kısmı ise 

batarya çeviricisinden karşılanmaktadır.  

 

 

Şekil 5.34 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve 0A batarya akımı. 

Boost çeviricisi çalışma oranı biraz daha arttırılarak batarya akımının ortalaması 0A 

olarak ölçülmüştür. Bu durumda PV akımı yaklaşık 8A olarak ölçülmüştür. Yük 

tarafından talep edilen 4A tamamen boost çeviricisinden karşılanmakta olup batarya 

çeviricisinden akım çekilmemektedir. 

  

 

Şekil 5.35 : Boost ve batarya kartı anahtar sürme işaretleri ve 1.5A batarya akımı. 
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Batarya akımı 0A olarak ölçüldüğü durumda boost çeviricisi çalışma oranı daha da 

arttırılarak batarya akımının pozitif yöne dönerek aküleri şarj etmesi sağlanmıştır. 

Akü şarj akımı olarak 1.5A ölçülmüş olup bu esnada PV akımı yaklaşık 10A olarak 

gözlenmiştir. Yükün talep ettiği 4A ve batarya şarj akımı boost çeviricisinden 

karşılanmakta olup bara gerilimi 150V değerinde sabit kalmıştır. 

Çalışma sonucunda, deney düzeneğinin güneşten gelen ışınıma bağlı olarak yük 

tarafından talep edilen akımın sadece batarya çeviricisinden sağlandığı, boost ve 

batarya çeviricilerinden akım paylaşımlı olarak karşılandığı ve boost çeviricisi 

tarafından sağlanarak aynı zamanda akülerinde şarj edildiği durumlardaki 

performansı gözlenmiştir. Çalışma esnasında bazı zorluklarla karşılaşılmış olup 

çözüm önerileri aşağıda tartışılmıştır. 

Yüksek güç seviyelerine çıkıldığında güç devreleri üzerinde oluşan elektromanyetik 

gürültüler güç devrelerinin toprak hattı üzerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. 

DSP kartı üzerinde yer alan akım ve gerilim okuma devrelerine güç kartlarının 

toprak hattı ulaşmaktadır. Gerilim okumada kullanılan ISO124U izoleli opamp 

entegreleri toprak hattından aldıkları bu elektromanyetik gürültüden etkilenmekte ve 

çıkışında bozulmalar yaşamaktadır. Bu durum ilgili entegrelerin altında bulunan 

toprak hattı kısmının kaldırıldığı ve entegre altına PCB üzerine yarık atıldığı bir yeni 

bir DSP kartı baskı devresi tasarımı ile giderilebilecektir. 

Batarya ve boost çeviricilerinde verim yaklaşık olarak %85 civarındadır. Yüksek 

frekanslı ve sert anahtarlama yapısı nedeniyle çeviricilerde yaşanan kayıpların bir 

kısmı anahtarlama kaybı olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca batarya ve boost 

çeviricilerinde kullanılan endüktanslarda nüve düşük permeabilite ye sahip yüksek 

sarım sayısıyla yüksek değerli bir bobindir. Özellikle batarya çeviricisinde endüktans 

akımı sıfırı kesmediğinden sert anahtarlama oluşmaktadır. Bobin değeri düşürülerek 

daha az sarım sayısı ve yüksek permeabilite ye sahip nüve kullanılarak bu ısınma 

sorunları çözülebilir. Bunun yanı sıra anahtarlama frekansını 8-12 kHz bandına 

indirmekte faydalı olacaktır. Bu çalışmanın ardından verim arttırılmış olacaktır. 

Güç kartlarının toprak hattı anahtar sürücü entegre altından geçmektedir. Toprak 

hattında oluşan elektromanyetik gürültü özellikle yüksek güç seviyelerinde sürücü 

entegrenin hata çıkış pinleri üzerinde salınımlara neden olmaktadır. Bu salınımların 

giderilebilmesi için sürücü entegrelerinin altına yarık atılması ve entegre altındaki 
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topraklama bölgesinin akım yolundan ince bir yol ile ayrılması gerekmektedir. Bu 

ince yolun direnci kalın akım yoluna göre yüksek olacağından topraklama bölgesi 

üzerinden geçen akım az olup oluşan elektromanyetik gürültü etkisi azalacaktır. 

DSP kartı ve güç kartları besleme ihtiyaçları SMPS besleme kaynaklarından 

karşılanmıştır. SMPS kaynağında oluşan yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsü de 

besleme gerilimleri üzerine binerek akım ve gerilim okumadaki hassasiyeti 

etkilemektedir. Güç ve DSP kartlarının beslemesi lineer besleme kaynağı tasarımı 

yapılarak sağlanmalıdır. 
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6.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu tez çalışmasında PV sistemlerinde enerji dönüşüm işleminin etkili bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için DSP tabanlı MPPT yapabilen arttıran çevirici ve batarya 

gurubunu şarj ve deşarj edebilen batarya şarj-deşarj çeviricisi tasarımı yapılmıştır. 

MPPT algoritması olarak OC ve P&O algoritmaları birlikte kullanılarak her iki 

yöntemin avantajları kullanılmıştır. Batarya şarj-deşarj çeviricisi senkron 

anahtarlama modunda kullanılarak bara geriliminin sabit tutulması sağlanmıştır. Bara 

geriliminin sabit kalması için arttıran çeviriciden gelen güce göre şarj veya deşarj 

yönünde çalışma gerçekleştirilir.  

Tasarımı yapılan sistemde çeviricileri kontrol eden kontrol blokları tamamen 

birbirinden bağımsız olduğundan iki farklı çevirici birbirine bağlanarak kontrol 

kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Yük gerilimi sürekli sabit tutulduğundan sistemin 

kararlılığı yüksektir. MPPT algoritması sayesinde güneşten sürekli maksimum güç 

elde edilmektedir. Güneşten elde edilen enerjinin yükleri besleyebilecek seviyede 

olmadığı durumlarda yüklerin talep ettiği akımın PV ve bataryalardan akım 

paylaşımlı olarak karşılanabilmesiyle güneşten elde edilen en küçük enerji dahi 

kullanılmakta ve böylece verim arttırılmaktadır. Batarya şarj akımı akü kapasitesinin 

1/10’u seviyesinde tutularak batarya gurubunun ömrü arttırılmaktadır.  

Yapılan bu tez çalışmasında PV panellerin yapısı ve karakteristikleri, DSP 

işlemcilerin programlanması ve DSP’li sistem tasarımı, arttıran çevirici ve batarya 

şarj-deşarj çeviricisi tasarımı ve gerçeklenmesi, MPPT algoritmalarının araştırılması 

ve uygulanması, dijital PID kontrolör tasarımı, analog filtre tasarımı ve 

gerçeklenmesi, batarya şarj-deşarj çeviricisinin senkron çalışma modunda 

kullanılması, PV ve batarya modellenmesi gibi konularda derinlemesine çalışılarak 

sonraki akademik çalışmalar için zemin hazırlanmıştır. 

Đleride yapılacak akademik ve uygulamalı çalışmalarda gerçeklenen ve benzetimi 

yapılan sisteme ek olarak bazı kontrol yöntemleri ve güç elektroniği çeviricileri 

kullanılabilir. Yüksek güçlü PV sistemleri çok sayıda panel içermektedirler ve büyük 

bir alana yayılmaktadırlar. Bu sistemlerde günün bazı saatlerinde herhangi bir panel 
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gurubu gölgelenebilmektedir. Bu yarı gölgeli durumda panel karakteristiğinde 

bölgesel olarak maksimum güç noktaları oluşmakta ve sıradan MPPT algoritmaları 

düşük güç seviyesindeki bu noktalara kilitlenmektedirler. Bu sorunların aşılması için 

yeni yöntemlerin gerçekleştirilmesi akademik nitelik taşıyan çalışmalar olup 

doğrudan bu çalışmada gerçeklenen sistem üzerinde gerçekleştirilebilirler. Çalışma 

sonucunda ortaya çıkan PV sistemi çıkışında sabit genlikli bir DA gerilim 

oluşturmaktadır. Bu sistem çıkışına gerilim kontrollü bir DA – AA eviricisi 

konumlandırılarak AA karakterli yüklerin beslenmesi mümkün olabilmektedir. 

Evirici çıkışı şebekeye güç basabilecek şekilde şebekeye bağlanarak gerektiğinde 

şebekeye güç basabilen, aküleri şebeke veya PV panellerden şarj edebilen ve elektrik 

kesintilerinde kesintisiz güç kaynağı görevi görebilecek bir tasarımda düşünülebilir.   
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