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ÖNSÖZ 

Çevre kirliliğinin insanoğlunun geleceğini her geçen gün daha da tehdit etmesi ve 
enerji maliyetlerinin yükselişi insanoğlunu ucuz ve temiz “sürdürülebilir” enerji 
kaynaklarının kullanımına itmiştir. 

Yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkması ev aletlerinin de tasarımını, yapısını 
etkileyecektir. Bu yüzden yeni enerji kaynaklarını da kullanarak, birden fazla enerji 
kaynağı ile beslenebilen veya elektrik şebekesinden bağımsız olabilen, enerjiyi 
depolayabilen ve bu sayede beslenen elektrikli ürünlerin enerji devamlılığını 
sağlayan tasarımlar gün geçtikçe daha önemli bir ihtiyaç halini alacaktır.  

Sürdürülebilir enerji kaynakları arayışında son zamanlarda en çok dikkati çeken 
kaynaklardan biri güneş enerjisidir. Şebeke erişiminin mümkün olmadığı mobil 
uygulamalarda (Örnek : karavan, yat vb.) güneş enerjisinden elektrik eldesinde 
kullanılan PV paneller ile enerji ihtiyacı karşılanabilir. Buna ek olarak evsel kullanım 
düşünüldüğünde PV paneller yardımıyla elde edilen enerjinin kullanılmasıyla 
elektrik faturası giderleri önemli ölçüde düşürülebilir.  

Buzdolapları gün içerisinde en uzun çalışma süresine sahip ürün olmaları dolayısıyla 
evsel kullanımda elektrik enerjisi tüketiminde en büyük paya sahip olan beyaz eşya 
ürünleridir. Bundan dolayı buzdolapları tüm beyaz eşya ürünleri arasında ucuz ve 
temiz enerji kaynaklarından beslenebilme, elektrik şebekesinden bağımsız olabilme 
öncelikleri konusunda ilk sırada yer almaktadır. 

Bu yüksek lisans tez çalışması PV panelden beslenen bir buzdolabının elektronik 
kontrol sistemi tasarımını içermektedir.  

Tez çalışması süresince yönlendirmeleri ile destek olan danışmanım Yar.Doç.Dr. 
Özgür Üstün’e teşekkür ederim. Tez çalışması ile ilgili tüm deneysel faaliyetler 
Arçelik A.Ş. Merkez ARGE laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Gerekli deney alt 
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FOTOVOLTAĐK PANELDEN BESLENEN BĐR BUZDOLABI ĐÇĐN 
ELEKTRONĐK KONTROL SĐSTEMĐ TASARIMI 

ÖZET 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında PV panelden beslenen bir buzdolabı için verimli 
enerji depolama ve soğutma sağlayan bir buzdolabı sisteminin kontrol elektroniği 
tasarımı anlatılmıştır. PV panel, akümülatör, yüksek verimli FDAM içeren bir 
kompresör sistemi kullanılarak bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

Tasarlanan sistemde motorun giriş gücü 100 W ve çalışma hızı aralığı 2200-3600 
min-1’dir. Sistem tasarımı açık devre gerilimi 15 V ile 50V arasında olan tipte 
paneller ve 12V/24V gerilimli aküler bağlanabilecek şekilde yapılmıştır.  

Belli bir ışınım altında maksimum enerjiyi elde etmek için MPPT algoritmaları 
kullanarak, PV paneli ortam koşullarına göre en uygun gerilim ve akımda çalıştırmak 
gereklidir. PV panelinden alınan enerji MPPT algoritması yardımıyla en verimli 
şekilde aküye aktarılmaktadır. 

Sistemde yüksek verimli olması ve değişken hızlarda kontrole daha uygun 
olmasından ötürü fırçasız doğru akım motoru kullanılmıştır. FDAM tarafından 
sürülen kompresör bir soğutma çevrimi sistemi(kompresör, evaporatör, kondanser 
vb.) içerisinde buzdolabı kabin içi sıcaklığının gerekli düzeye inmesini 
sağlamaktadır. 

Aküden beslenen bir yükseltici DA/DA çevirici katının görevi üç faz motor eviricisi 
girişindeki DA bara gerilimini istenen değere ayarlamaktır. DA bara geriliminin 
ayarlanmasıyla motor hızı kontrol edilebilecektir. Üç faz motor eviricisinin görevi ise 
sensörsüz pozisyon algılama devresinden gelen rotor konum bilgilerine göre motor 
fazlarını uygun anlarda enerjilendirerek trapezoidal sürüş ilkesine göre FDAM’yi 
kontrol etmektir.  

MPPT şarj devresi tasarımında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmuştur: 

• Kullanım esnekliği (farklı akü ve panelleri bağlayabilme),  
• Günün her saatinde ve her mevsimsel koşulda başarıyla MPPT yapabilme, 
• Düşük elektromanyetik yayınım ve düşük elektriksel gürültülü bir tasarım,  
• Uygun maliyet (tek anahtarlı topolojiler üzerinde durulmuştur). 

PV panelden elde edilebilecek maksimum gücü üretmek için kullanılan algoritmalara 
MPPT algoritmaları denir. Bu tez kapsamında açık devre algoritması, “boz ve gözle” 
algoritması, artan iletkenlik algoritması incelenmiştir. Bunların dışındaki 
algoritmalar ile ilgili bilgiler kaynaklarda mevcuttur.  

Yükseltici DA/DA çevirici yardımıyla 12/24V seviyesindeki akü gerilimi FDAM hız 
kontrolü için 35-50 V’luk seviyeye ayarlanmaktadır. Yükseltici çevirici kontrolünde 
tepe akım kontrol yöntemi kullanılmıştır.  

Kompresörde tahrik elemanı olarak kullanılan FDAM 6 kademeli trapezoidal sürüş 
yöntemi ile sürülmüştür. Sensörsüz konum algılama yöntemi kullanılarak FDAM 
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kontrolü gerçekleştirilmiş ve 2200 – 3600 min-1 hız aralığında dolabın soğutma 
ihtiyacına göre hız değeri regüle edilmiştir. 
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ELECTRONIC CONTROL SYSTEM DESIGN FOR A REFRIGERATOR 
THAT IS SUPPLIED FROM PHOTOVOLTAIC PANEL 

SUMMARY 

In this thesis work, the electronic control system design and design method of a 
refrigerator that is supplied from PV panel have been studied. The designed system 
includes PV panel, accumulator and a compressor with a high efficiency BLDC 
(brushless DC) motor. 

For the system, motor has an input power of 100 W and the controlled speed range is 
2200 – 3600 min-1. Open-circuit voltage range for the PV panel is 15 – 50V and 
design is suitable for both 12V and 24V accumulators. 

For such an application, it is necessary to use PV panel at the voltage and current that 
gives maximum power. Using MPPT algorithms, energy supplied from PV panel is 
transferred to the accumulator with maximum energy efficiency. 

Having high efficiency and being suitable for using in variable speed applications, 
BLDC motor was preferred at this study. A compressor is a part of the cooling 
system (compressor, evaporator, condenser etc.) and it is driven with the BLDC 
motor. This cooling system ensures the inside temperature of the refrigerator cabin as 
low as desired. 

A boost DC/DC converter that is supplied from the accumulator is used for adjusting 
the DC bus voltage at the input of 3-phase motor inverter. The speed of the BLDC 
motor is controlled by adjusting the DC bus voltage. On the other hand, three phase 
motor inverter is used for energizing the motor phases at the right instances 
according to the rotor position information coming from sensorless position detection 
circuit. As a result, BLDC motor is controlled with six-step trapezoidal control 
method. 

Below are the criteria for the MPPT charger circuit design: 

• Flexibility in using(being compatible with various kind of accumulators and 
PV panels), 

• Successful MPPT operation during the whole day and all climate conditions, 
• Low electromagnetic radiation and low electrical noise, 
• Cost-effectiveness (single switch topologies were considered) 

Input impedance of buck-boost type DC/DC converters can be adjusted in range 
[0,∞) in continuous conduction mode. Consequently, regardless of the ratio between 
input voltage and output voltage of the converter, a successful MPPT operation can 
be done and converter can run the PV panel from open-circuit point to short-circuit 
point. Therefore, buck-boost type DC/DC converter topologies were considered for 
MPPT charger circuit. Classical buck-boost converter and Zeta converter has a 
controlled switch at the input side. Thus these converters have high input current 
ripple, harmonic and differential mode electromagnetic noise. On the other hand, 
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Ćuk and SEPIC topologies are better in harmonic and noise performance because of 
the input inductor. In battery supplied systems, peak value of the battery charge 
current is crucial because high ripple current affects battery life and parasitic losses. 
Because of the output inductor, ripple of the battery charging current for Ćuk 
converter is low, whereas SEPIC converter has a discontinuous and high ripple 
output current because of the diode at the output. As a result, Ćuk converter is the 
best alternative among other single switch topologies for MPPT charger circuit. With 
the Ćuk MPPT charger an efficiency of 92,04% has been obtained. 

MPPT algorithms are used for obtaining maximum power from the panel that is 
available. At this thesis work, open circuit voltage method, perturb&observe method 
and incremental conductance method have been studied. There are various other 
MPPT algorithms in the literature. Open circuit (OC) voltage method adjusts panel 
voltage to a k multiple of open circuit voltage. But this method is satisfactory only 
certain conditions because maximum power point voltage depends on irradiance and 
ambient temperature. On the other hand, OC voltage method is a useful method to 
approach maximum power point rapidly after power-on. Perturb and observe (PO) 
algorithm is the method that the PV panel voltage or current is increased and 
decreased, the PV power is calculated at each time and the direction of change is 
reversed when the PV power decreases. As a result, PO algorithm is an algorithm of 
trial and error that the PV power works and oscillates around maximum power point. 
According to the incremental conductance algorithm maximum power point for the 
PV panel is located when the instantaneous conductance is equal to the negative 
value of incremental conductance. When instantaneous conductance is greater than 
negative of the incremental conductance, this means operating point is at the left of 
the MPPT point. Then, algorithm will decrease PV voltage. When instantaneous 
conductance is smaller than negative of the incremental conductance, this means 
operating point is at the right of the MPPT point. Then, algorithm will increase PV 
voltage. Incremental conductance algorithm is successful in rapidly varying 
irradiance conditions. However, it is not immune to noise, then noise reduction will 
be important in the implementation of this algorithm. 

At this thesis work, two implementations of MPPT algorithms have been done and 
MPPT efficiencies have been measured. MPPT efficiency is the ratio of generated 
PV output power to available PV power under test irradiance and temperature 
conditions. During MPPT tests, Chroma 62150H400S DC power supply, which has 
solar panel simulation property, has been used. A model of Kyocera KC85T PV 
panel has been done and two parallel KC85T panel model has been used in MPPT 
efficiency tests. At the first implementation, OC method is used after first power-on 
and approach to maximum power point rapidly. Then, PO algorithm starts to work 
and find the MPPT point. At this first hybrid MPPT method an MPPT efficiency of 
99% has been obtained under constant 600W/m2 irradiance. At the second MPPT 
test, from 600 W/m2 to 300 W/m2 and from 300 W/m2 to 600 W/m2 a rapidly varying 
irradiance at each 5 second has been implemented. At this test, an MPPT efficiency 
of 96,2% has been obtained. At the second implementation, OC method is used after 
first power-on and approach to maximum power point rapidly. Then, IC algorithm 
starts to work and find the MPPT point. At this hybrid MPPT method an MPPT 
efficiency of 98,5% has been obtained under constant 600W/m2 irradiance. At the 
second MPPT test, from 600 W/m2 to 300 W/m2 and from 300 W/m2 to 600 W/m2 a 
rapidly varying irradiance at each 5 sec has been implemented. At this test, an MPPT 
efficiency of 96.6% has been obtained.  
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A boost DC/DC converter is used for boosting 12/24V accumulator voltage to 35-
50V. Peak current mode control has been used for the control of boost converter. An 
efficiency of 91.41% has been obtained for this boost converter with 100W 
maximum output power. 

BLDC motors have generally three phase winding in the stator and they have 
permanent magnet in the rotor. Back-EMF voltages induced in phase windings are 
trapezoidal for BLDC motors. Brushed DC motors need frequent maintenance due to 
the arcs caused by brush-commutator structure and mechanical frictions. On the 
other hand, for BLDC motors commutation action is done electronically instead of 
mechanical brush-commutator action. Thus, BLDC motors do not require 
maintenance and do not have risk of arcs. Moreover, compressor contains oil for the 
protection of mechanical parts of the compressor; arcs that result from mechanical 
friction of brushes can ignite or cause fire. Therefore, BLDC motor was preferred for 
this thesis work. 

When two of the three phases of BLDC motors are energized consecutively, this 
motor model does not have a difference with simple brushed DC motor. To obtain 
maximum torque from BLDC motor and to drive efficiently each phase should be 
energized at the 120 electrical degrees part where the EMF is maximum. In a BLDC 
inverter there are six semiconductor switches that enable electronic commutation. In 
six step trapezoidal drive method there are six combinations for two of three motor 
phase winding energizing. At every 60 degrees two of three phases are energized and 
there will be a sequence of energizing according to the rotor position. If this action is 
done in the right sequence, motor runs at desired speed and torque.  

Speed control of the motor is done via adjusting the input DC bus voltage of the 
three phase inverter with a boost DC/DC converter, thus there is no need to a high 
frequency PWM operation in motor inverter. As a result, at the motor inverter, 
switching frequency of semiconductor switches is equal to the motor electrical 
commutation frequency. Therefore, switching losses of motor inverter transistors and 
parallel diode reverse recovery losses are very low. 

There is a relationship between motor EMF voltage and rotor’s mechanical position. 
Rotor position information is critical for six step trapezoidal drive. Thus, there are 
sensored and sensorless position detection methods for BLDC motors. There are 
various position detection sensors such as Hall effect sensors, optical sensors etc. that 
generate three sensor signals at the same phase and frequency of back EMF voltage. 
According to information coming from these sensors, motor inverter switches 
energize the motor windings. 

In sensorless position detection methods, by sensing the back EMF voltage on motor 
terminals, it is possible to detect rotor position without sensors. Generally, there are 
two kinds of sensorless position detection methods. At the first method, zero crossing 
points of the back EMF voltages are detected and delayed digitally. As the 
commutation point has a phase difference of 30 degrees with respect to zero crossing 
point, commutation signals can be determined with digital delay. At the second type 
of sensorless methods, phase voltages are filtered first and delayed after filtering. 
Delaying and/or filtering is done in such a manner that the result exactly gives the 
commutation point when they are compared to each other or compared with the 
neutral point. The sensorless position detection method used in this thesis work is 
belonging to the second group. In this method, delay time is adjusted according to 
the rotating speed and motor phase voltages are compared to each other. As a result, 
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method gives three position signals that have the same electrical frequency with the 
back EMF voltage. Square wave position detection signals have a phase difference of 
120 degrees to each other and they have 180 degrees on time.  

Magnitude of back EMF voltage has a linear relationship with the motor speed. Thus, 
at low speeds motor back EMF voltages are small and not enough to give correct 
commutation instant. Sensorless motor control methods are not able to detect motor 
position at low speeds. Then, sensorless position detection algorithms work as 
follows: firstly, rotor is aligned to a known position. Secondly, during free run 
interval, motor phases are energized according to six step trapezoidal drive for 
predetermined time intervals in an open loop manner. After this open loop interval, 
closed loop sensorless position detection algorithm starts to work and all 
commutation is done according to the position signals coming from sensorless 
position detection circuit. As a result, BLDC motor control has three steps: align, 
free run, closed loop operation. With the stated sensorless position detection and 
motor control method, motor speed control and drive has been done and motor speed 
has been regulated to desired reference between 2200-3600 min-1 speed interval. 

 

 



1 

 

1. GĐRĐŞ 

Tez çalışması FDAM içeren kompresöre sahip bir buzdolabının güneş enerjisinden 

beslenerek değişken soğutma kapasitelerinde (değişken kompresör hızlarında) 

soğutma yapılmasını sağlayan bir tasarım ve tasarım yöntemi içermektedir. 

 

Şekil 1.1 : PV panelden beslenen buzdolabı elektronik kontrol sistemi blok şeması. 

Öncelikle PV panelden alınan enerji MPPT algoritması yardımıyla en verimli şekilde 

aküye aktarılmaktadır. Aküden beslenen bir yükseltici DA/DA çevirici katının görevi 

üç faz motor eviricisi girişindeki DA bara gerilimini istenen değere ayarlamaktır. DA 

bara geriliminin ayarlanmasıyla motor hızı kontrol edilebilecektir. Üç faz motor 

eviricisinin görevi ise sensörsüz konum algılama devresinden gelen rotor konum 

bilgilerine göre motor fazlarını uygun anlarda enerjilendirerek trapezoidal sürüş 

ilkesine göre FDAM’yi kontrol etmektir. Ortaya çıkmakta olan sistemin özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

Maksimum motor giriş gücü: 100W 

Akü gerilimleri: 12 V nominal, 9.6V minimum ve 17V maksimum veya 24V 

nominal, 21.5V minimum ve 31 V maksimum (480Wh maksimum enerji kapasitesi)  

Motor hız aralığı: 2200-3600 min-1 

PV panel açık devre gerilim aralığı: 15V-50V 
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2. MPPT ŞARJ DEVRESĐ TASARIMI 

2.1. PV Panel Karakteristikleri 

PV paneller güneşten gelen foton enerjisini elektrik enerjisine çeviren yarıiletken 

yapılı elemanlardır. Bir PV hücrenin çalışma prensibi p-n jonksiyonlu diyota 

benzemektedir. Işık PV hücrenin üzerine düşünce jonksiyon tarafından emilir ve 

bağlı devre üzerinden akım akar. 

PV panellerin uç gerilimleri ve verebildikleri akımlar ortamdaki ışınım miktarına 

(W/m2), ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Örnek olarak Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de 

Kyocera markasının multikristal yapılı KC85T panelinin ortam sıcaklığı ve ışınım 

miktarına göre güneş panellerinin akım-gerilim karakteristikleri verilmektedir. 

 

Şekil 2.1 : KYOCERA KC85T panelin farklı sıcaklıklardaki akım gerilimleri [1]. 

Şekil 2.1’de PV panellerin sıcaklık arttıkça aynı gerilimde verebildikleri akımın 

azalmakta, benzer şekilde aynı akımda uçlarında okunan gerilim düşmekte olduğu 

görülmektedir. Bu sıcaklık ile panel gücü arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu 

ortaya koymaktadır.  
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Şekil 2.2 : KYOCERA KC85T panelin farklı ışınımlardaki akım ve gerilimleri [1]. 

Şekil 2.2 panelin verebildiği akım ve uçlarında oluşan gerilimin ışınım miktarı ile 

doğru orantılı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 2.3 : PV panel akım-gerilim ve güç-gerilim karakteristiği. 

Şekil 2.3’te görüldüğü gibi PV paneller belli bir gerilim ve akım noktasında 

maksimum güç verirler. Bu maksimum güç noktası Şekil 2.3’te Pmaks olarak 

belirtilmiştir. Pmaks panel tipine, sıcaklığa ve ışınım miktarına göre değişir.  

PV panellerin piyasada en yaygın olarak bulunan çeşitleri monokristal, polikristal ve 

ince film olarak adlandırılır. Bu teknolojilerin birbirine göre çeşitli farklılıkları 
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vardır.  Monokristal paneller verimliliği en yüksek panellerdir. Aynı miktardaki gücü 

elde etmek için kurulan monokristal panellerden kurulu bir panel grubunun kapladığı 

alan diğer tiplerdeki panellere göre daha küçüktür. Ancak polikristal(multikristal) 

paneller daha düşük maliyetli olduğundan pek çok uygulamada monokristal panellere 

tercih edilmektedir. Đnce film paneller ise bu üç panel tipinden en maliyetli olanıdır. 

Đnce film panellerin verimleri düşük olmakla birlikte gölgeli havalardaki 

performansları diğer panellerden daha iyi olduğundan yıllık bazda ince film 

panellerle üretilen enerji miktarı daha yüksektir. 

2.2. MPPT Şarj Devresi Topoloji Seçimi 

MPPT şarj devresi sistemde güneş paneli ile akü arasındaki bağlantıyı kuran, 

panelden aküye ve panelden akü+motor eviricisine olan enerji akışını yöneten 

birimdir. Tasarıma kullanım esnekliği sağlamak(farklı akü ve panelleri 

bağlayabilme), düşük elektromanyetik yayınım ve düşük elektriksel gürültülü bir 

tasarım, uygun maliyet önemli kriterler olarak ön plana çıkmıştır. 

Ayrıca MPPT şarj devresi için önemli olan güç aktarımında anlık yüksek verimlilik 

düzeyinden ziyade, günün her saatinde ve her mevsimsel koşulda başarıyla MPPT 

yaparak yüksek enerji üretim verimliliği sağlamaktır. 

Karşılaştırmada daha uygun maliyet ve daha az karmaşıklık içermeleri sebebiyle tek 

anahtarlı topolojiler değerlendirmeye alınmıştır. 

Düşürücü-yükseltici karakteristikli DA/DA çeviricilerin giriş empedansı(Rg) sürekli 

iletim modunda [ ∞,0 ) aralığında, süreksiz iletim modunda ise 







∞,

2

T

Leş
 aralığında 

ayarlanabilir. Bu yüzden bir PV paneli VAD’den IKD’ye kadar gözlemek mümkündür. 

Bu yüzden bir panelin IV eğrisini çıkarmada en başarılı topolojiler düşürücü-

yükseltici topolojilerdir. [2] Böylece düşürücü-yükseltici karakterli topolojilerde her 

ışınım koşulu altında, her panel gerilimi ve akımında maksimum güç noktasını 

bulmak mümkündür.  

Klasik düşürücü-yükseltici topolojisi ve Zeta çevirici topolojilerinin girişinde yer 

alan transistor den dolayı giriş akım dalgalılığı ve harmoniği çoktur, diferansiyel 

mod elektromanyetik gürültü fazladır [2]. 
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Ćuk ve SEPIC tipi topolojiler dalgasız giriş akımına sahip olduklarından dolayı 

harmonik ve gürültü açısından daha başarılılardır. Ćuk çeviricide yer alan şarj denge 

kapasitesi giriş gerilimi ve çıkış geriliminin toplamına dolarken, SEPIC çeviricide ise 

giriş gerilimine dolar. Bu yüzden SEPIC çeviricinin şarj denge kapasitesi daha 

küçüktür. Bu açıdan SEPIC çevirici Ćuk çeviriciye göre daha avantajlıdır [2]. 

Klasik enerji kaynaklarında yüke aktarılmayan enerji kaynakta kaldığından 

kaybedilmiş sayılmaz, oysa fotovoltaik enerji kaynaklarında var olan enerji yüke 

aktarılmadığında bu enerji kaybı demektir. Çünkü maliyetsiz bir şekilde elde 

edilebilecek bir enerji miktarı yüke aktarılmamış olur. Düşürücü tipi çeviriciler 

girişten kesintili akım çektiklerinden PV panelin üretebileceği enerjinin tamamını 

kullanmazlar ve bundan dolayı giriş akımı dalgasız olan yükseltici tipi çeviricilere 

göre MPPT verimi açısından oldukça dezavantajlıdır. Düşürücü çeviricinin MPPT 

verimi ancak transistör doluluk oranı 1’e yaklaşırken yükseltici çeviriciye yaklaşır ve 

birbirine seri bir yükseltici devre ardından bir düşürücü tipi devre kullanıldığında 

dahi tek başına kullanılan bir düşürücü çeviriciden daha iyi MPPT performansı elde 

edilir [3]. 

Akü beslemeli sistemlerde akü tepe akımının değeri önemlidir, çünkü bu akü ömrünü 

ve parazitik kayıpları doğrudan etkiler [4]. Benzer şekilde akü şarj sistemlerinde de 

parazitik kayıpları minimumda tutmak ve akü ömrünün uzun olmasını sağlamak 

amacıyla akü akımının dalgalılığının düşük olması gerekmektedir. 

Yükseltici Çevirici 

 

Şekil 2.4 : Yükseltici tipi MPPT akü şarj devre topolojisi. 

- Çıkış gerilimi giriş geriliminden yüksektir. 

- Girişte yer alan bobin sayesinde giriş akım dalgalılığı düşüktür. 
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- Çıkışında bir diyot bulunmaktadır, çıkış akım dalgalılığı yüksektir. 

- Transistör source bacağı devrenin toprağına bağlıdır. Sürücü devresi basittir. 

- Verimlilik yüksektir. 

- Çıkış gerilimi pozitiftir. 

- Maliyeti düşüktür. 

Düşürücü Çevirici 

 

Şekil 2.5 : Düşürücü tipi MPPT akü şarj devre topolojisi. 

- Çıkış gerilimi giriş geriliminden düşüktir. 

- Çıkışta yer alan bobin sayesinde çıkış akım dalgalılığı düşüktür. 

- Transistör devre girişinde kaynağa seri biçimde bulunur, giriş akım dalgalılığı 

yüksektir. 

- Transistör source bacağı devrenin toprağına bağlı değildir. Sürücü devresi 

bootstrap özellikli entegreler veya izole beslemeli optokuplör yapısı 

gerektirir. 

- Gece ışınım olmadığından panel gerilimi düşerek akünün altına inerse aküden 

panele doğru sızıntı akımı akabilir. Bu durum güvenlik açısından risk 

oluşturacağından sızıntı akımını engellemek için bir bloklama diyotuna 

ihtiyaç duyulur. Bu yüzden MPPT akü şarj devresi uygulamasında verimliliği 

yükseltici çeviriciye göre düşük, maliyeti daha yüksektir. 

- Verimlilik yüksektir. 

- Çıkış gerilimi pozitiftir. 

- Maliyeti düşüktür. 
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Düşürücü-Yükseltici Çevirici 

 

Şekil 2.6 : Düşürücü-yükseltici tipi MPPT akü şarj devre topolojisi. 

- Çıkış gerilimi giriş geriliminden düşük veya yüksek olarak ayarlanabilir. 

- Hem giriş akımı, hem de çıkış akımı dalgalılığı yüksektir. 

- Düşürücü ve yükseltici çeviricilere daha yüksek gerilim ve akımlı 

yarıiletkenler kullanmak gerekir. Maliyeti orta seviyededir. 

- Transistör source bacağı devrenin toprağına bağlı değildir. Sürücü devresi 

bootstrap özellikli entegreler veya izole beslemeli optokuplör yapısı 

gerektirir. 

- Çıkış gerilimi negatiftir. 

SEPIC Çevirici 

 

Şekil 2.7 : SEPIC tipi MPPT akü şarj devre topolojisi. 

- Düşürücü-yükseltici karakterli bir çevirici olduğundan çıkış gerilimi giriş 

geriliminden düşük veya yüksek olarak ayarlanabilir. 

- Girişteki bobin sayesinde giriş akım dalgalılığı düşüktür. Çıkış akımı ise 

dalgalıdır. 

- Düşürücü ve yükseltici çeviricilere daha yüksek gerilim ve akımlı 

yarıiletkenler kullanmak gerekir.  
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- Transistör source bacağı devrenin toprağına bağlıdır. Sürücü devresi basittir. 

- Bir adet yüksek frekans ve yüksek akım dalgalılığında çalışacak şarj denge 

kondansatörü içerir. Bu kondansatör giriş gerilimine dolmaktadır. 

- 2 adet bobin içerir. 

- Maliyeti diğer tek anahtarlı topolojiler ile karşılaştırıldığında yüksektir. 

- Çıkış gerilimi pozitiftir. 

Ćuk Çevirici 

 

Şekil 2.8 : Ćuk tipi MPPT akü şarj devre topolojisi. 

- Düşürücü-yükseltici karakterli bir çevirici olduğundan çıkış gerilimi giriş 

geriliminden düşük veya yüksek olarak ayarlanabilir. 

- Hem giriş hem de çıkış akım dalgalılıkları giriş ve çıkışta yer alan bobinler 

sayesinde düşüktür. 

- Düşürücü ve yükseltici çeviricilere daha yüksek gerilim ve akımlı 

yarıiletkenler kullanmak gerekir.  

- Transistör source bacağı devrenin toprağına bağlıdır. Sürücü devresi basittir. 

- Bir adet yüksek frekans ve yüksek akım dalgalılığında çalışacak şarj denge 

kondansatörü içerir. Bu kondansatör giriş gerilimi ile çıkış geriliminin 

toplamına dolmaktadır. 

- Maliyeti diğer tek anahtarlı topolojiler ile karşılaştırıldığında yüksektir. 

- Çıkış gerilimi negatiftir. 

Buna göre farklı DA/DA çevirici topolojileri arasında karşılaştırma yapıldığında Ćuk 

DA/DA çevirici topolojisinin seçilmesine karar verilmiştir. Ćuk çevirici düşürücü-

yükseltici karakteristikli olduğundan günün her saatinde, her panel geriliminde farklı 

akü ve panel tipleriyle çalışma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca hem giriş hem de çıkış 

akım dalgalılıklarının düşük olması sebebiyle başarıyla MPPT işlemi gerçekleşebilir,  
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basit bir mikrokontrolörün A/D çeviricisiyle akım sinyalleri algılanabilmektedir. 

Düşük akım dalgalılığı ile şarj edilen akünü ömrü de daha uzun olacaktır. 

2.3. Ćuk Çevirici Çalışma Prensibi 

Bu devreye ait genel şema Şekil 2.8’de verilmiştir. Ćuk çeviricinin sürekli iletim 

modundaki çalışma prensibi aşağıdaki şekil ve denklemlerle anlatılmıştır. 

 

Şekil 2.9 : MOSFET iletimi (DT) ĆUK çevirici devre elamanlarının konumu. 

 

Şekil 2.10 : Diyot iletimi ((1-D)T) ĆUK çevirici devre elamanlarının konumu. 

Şekil 2.9 ve Şekil 2.10’da DT ve (1-D)T anlarında Ćuk çeviriciye ait elemanların 

konumları ve akım akış yönleri verilmektedir. Kararlı halde bir bobinin üzerindeki 

ortalama gerilim sıfıra eşit olduğundan giriş bobini için Şekil 2.11’deki dalga 

şekillerine göre aşağıdaki denklemler yazılabilir: 

 0
,
=

ortgirişLV             (2.1) 

 0)1()(
,

=−×−+×= TDVDTVV çikişgirişL ortgiriş
            (2.2) 

 

D

D

V

V

giriş

çikiş

−
=

1
            (2.3) 
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Şekil 2.11 : Ćuk çevirici giriş bobini akım ve gerilim dalga şekilleri. 

Şekil 2.11’e göre giriş bobini ile ilgili aşağıdaki denklemler yazılabilir: 

 

DT

I
LV Lgiriş

girişgiriş

∆
×=                  (2.4) 

 

TD

I
LV Lgiriş

girişçikiş )1( −

∆−
×=−  

                (2.5) 

 

Şekil 2.12 : Ćuk çevirici çıkış bobini akım ve gerilim dalga şekilleri. 

Şekil 2.12’ye göre çıkış bobini ile ilgili aşağıdaki denklemler yazılabilir: 

 

DT

I
LV Lçiki ş

çikişgiriş

∆−
×=−

 
(2.6) 

 

TD

I
LV Lçiki ş

çikişçikiş )1( −

∆
×=  (2.7) 
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Şekil 2.13 : Ćuk çevirici MOSFET akım ve gerilim dalga şekilleri. 

Şekil 2.13’te görüldüğü gibi MOSFET üzerinden DT anında geçen akım giriş ve 

çıkış bobinleri akımının toplamına eşittir. (1-D)T anında MOSFET üzerindeki 

gerilim stresi ise giriş gerilimi ile çıkış geriliminin toplamına eşittir. 

 

Şekil 2.14 : Ćuk çevirici diyotu akım ve gerilim dalga şekilleri. 

Şekil 2.14’te görüldüğü gibi diyot üzerinden (1-D)T anında geçen akım giriş ve çıkış 

bobinleri akımının toplamına eşittir. DT anında diyot üzerindeki gerilim stresi ise 

giriş gerilimi ile çıkış geriliminin toplamına eşittir. 

Ćuk çevirici düşürücü-yükseltici nitelikli bir yapıya sahip olduğundan akım ve 

gerilim stresleri düşürücü veya yükseltici tipi topolojilere göre daha yüksektir. 
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Şekil 2.15 : Ćuk çevirici denge kondansatörü akım ve gerilim dalga şekilleri. 

Şekil 2.15’te görüldüğü gibi şarj denge kondansatörü üzerinden anahtarlama 

frekansında yüksek dalgalılıkla bir alternatif akım akar. Bu akımın RMS değeri 

aşağıda verilmiştir: 

 

( )





































 ∆
+−+






































 ∆
+=

2

2

2

2
, 12

1
11

12

1
1

Lgiriş

Lgiriş
Lgiriş

Lçikiş

Lçikiş
LçikişrmsC

I

I
DI

I

I
DII  (2.8) 

Denklem (2.3) devre verimliliği %100 olan ideal koşul için MOSFET doluluk oranı 

ifadesini vermektedir. Oysa ideal olmayan koşullarda bir verim ifadesinden söz 

edildiğinde MOSFET doluluk oranı denklem (2.3)’te verildiğinden farklı olmaktadır. 

MOSFET doluluk oranını hesaplamak için şarj denge kondansatörü üzerinden akan 

akıma bakılabilir. Kararlı halde kondansatör akımının ortalama değeri sıfır olması 

gerekir. Buna göre MOSFET iletim ve kesim anında şarj denge kondansatörü 

üzerinden akacak akım düşünülerek denklem (2.9) yazılabilir. 

 ( ) 01 =−×−× DIDI LgirişLçikiş  (2.9) 

Buna göre ifade Pçıkış, verimlilik, Vgiriş, Vçıkış cinsinden yazılarak denklem (2.10) 

ortaya çıkar ve sonuç olarak doluluk oranı için sistem verimliliği de göz önünde 

bulundurulduğunda denklem (2.11) elde edilmiş olur. 

 
( )D

V

P
D

V

P

giriş

çikiş

çikiş

çikiş −×
×

=× 1
η

 (2.10) 

 

girişçikiş

çikiş

VV

V
D

×+
=

η
 (2.11) 



14 

 

2.4. Ćuk Çevirici Güç Devresi Şematiği 

 

Şekil 2.16 : Ćuk MPPT şarj devresi güç katı şematiği. 

Ćuk MPPT şarj devresi için 100 kHz anahtarlama frekansında bobin akım 

dalgalılıkları maksimum akım altında %40’ı geçmeyecek şekilde tasarım yapılmıştır. 

Çizelge 2.1 : Ćuk çevirici tasarım spektleri tablosu. 

 Minimum Nominal Maksimum 

Vgiriş 9 V 15 V 50 V 

Vçıkış 9 V 14 V 31 V 

Verimlilik  %90  

Pçıkış   120 W 

Denklem (2.5)’e göre çıkış bobini akımı 

 
A

V

P
I

çikiş

çikiş

Lçikiş 57.8
14

120
===                  (2.12) 

Buna göre %40 akım dalgalılığında: 

 AI Lçikiş 43.357.84.0 =×=∆                  (2.13) 

Giriş bobini için ise akım: 

 
A

V

P

V

P
I

giriş

çikiş

giriş

giriş

Lgiriş 89.8
15

9.0120
====

η
 (2.14) 

 AI Lgiri ş 56.389.84.0 =×=∆  (2.15) 

 
51.0

159.014

14
=

×+
=

×+
=

girişçikiş

çikiş

VV

V
D

η
 (2.16) 

Denklem (2.4), (2.15) ve (2.16)’dan gerekli minimum giriş endüktansı değerine 

ulaşılabilir: 
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HL

s
L girişgiriş µ

µ
49.21

1051.0

56.3
15 =→

×
×=  

(2.17) 

Denklem (2.5), (2.13) ve (2.16)’dan gerekli minimum çıkış endüktansı değerine 

ulaşılabilir: 

 
HL

s
L çikişçikiş µ

µ
3.22

1051.0

43.3
15 =→

×
−

×=−  
(2.18) 

Buna göre Lgiriş endüktansı 21.49 µH, Lçıkış endüktansı 22.3 µH değerinden büyük 

olmalıdır. 

2.4.1. Ćuk çevirici MOSFET seçimi 

Ćuk çeviricide kullanılacak MOSFET 100 kHz anahtarlama frekansında uygun 

gerilim ve akım altında çalışabilecek kapasitede olmalı ve sistemin verim ihtiyacını 

da karşılayabilmelidir. 

Şekil 2.13’te görüldüğü gibi Ćuk çevirici MOSFET’inin kesim anında karşılaşacağı 

maksimum gerilim giriş gerilimi ve çıkış geriliminin toplamıdır. Bu da gerilim 

açısından en zorlayıcı koşul olan 50V giriş gerilimi ve 30V çıkış geriliminde 

80V’luk maksimum VDS gerilimini oluşturacaktır. 

Benzer şekilde Şekil 2.13’e göre MOSFET’in iletim anında taşıyacağı maksimum 

akım giriş akımı ve çıkış akımının toplamıdır. Buna göre MOSFET üzerinde iletim 

halinde iken %40 dalgalılıkla aşağıdaki akım akacaktır: 

 AIII Lçiki şLgiri şMOS 46.1757.889.8 =+=+=  (2.19) 

MOSFET’in RMS akımı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. [1] 

 2

, 3

1
1 







 ∆
+=

MOS

MOSrmsMOS
I

i
DII  

(2.20) 

Denklem (2.20)’de verilen ∆i değeri toplam akım dalgalılığının yarısıdır. Buna göre  

 
( ) AI rmsMOS 55.122.0

3

1
151.046.17 2

, =+=  
(2.21) 

(2.21)’de verilen maksimum RMS akım ve maksimum VDS gerilimine göre Bölüm 

3.2.1’de verilen Infineon IPP16CN10L MOSFET’inin seçimi uygun gözükmektedir. 
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Bu MOSFET’in 17.46A ortalama akımda 100 °C sıcaklıktaki RDS,on direnci 25.5 

mΩ’dur. Buna göre MOSFET’in iletim kaybı: 

 WRIP onDSrmsMOSiletimMOS 02.40255.055.12 2
,

2
,, =×=×=  (2.22) 

 
Şekil 2.17 : MOSFET anahtarlaması akım ve gerilim dalga şekilleri [4]. 

MOSFET’e ait anahtarlama kaybını bulmak için Şekil 2.17’den faydalanılabilir. [4] 

Anahtarlama kaybını oluşturan zaman bölümleri 2 ve 3 nolu aralıklardır. Bu zaman 

aralıklarını belirleyen ana etmenler ise MOSFET sürücü entegresi, sürme kapı 

direnci büyüklüğü ve MOSFET’in içerisinde yer alan parazitik kapasitansların 

değeridir. Burada ortaya çıkan eşdeğer devre Şekil 2.18’de gösterilen bir RC 

devresidir.  

 

Şekil 2.18 : Temel RC devresi şematik gösterimi. 
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Öyle ise Şekil 2.17’de görülen zaman aralıklarını hesaplamak için RC devreleri için 

kullanılan denklem (2.23)’ten faydalanılabilir. 

 ( ) ( ) 




 −×−+=

−
τ

t

ilksonilk eVVVtV 1
 

(2.23) 

Transistöre ait parazitik kapasite değerleri MOSFET veri yapraklarında giriş 

kapasitesi (Ciss), ters kapasite (Crss) ve çıkış kapasitesi (Coss) olarak yer alır. Bu 

kapasitansların değerleri gerilim ile değişmektedir ve gerilim-kapasite eğrisi veri 

yapraklarının sonunda sunulmaktadır. Bu kapasitanslardan Şekil 2.17’de gösterilen 

Cgs, Cgd ve Cds değerlerine aşağıdaki şekilde ulaşılabilir. 

 rssgd CC =  (2.24) 

 rssissgs CCC −=  (2.25) 

 
rssossds CCC −=  (2.26) 

Buna göre solda verilen iletime girme dalga şekillerinde 1 ve 2 nolu aralık transistore 

ait Cgs ve Cgd kapasitelerinin birlikte doldukları bölümdür [5]. 1 nolu aralıkta 

transistör kapı gerilimi Vth (eşik değeri) seviyesine kadar yükselir ve bu esnada 

transistör akımı ID ve transistör gerilimi VDS’de herhangi bir değişiklik olmaz. 1 nolu 

aralık boyunca herhangi bir anahtarlama kaybı söz konusu değildir. 2 nolu aralıkta 

MOSFET kapı gerilimi eşik değeri geçtiğinden akım akmaya başlar ve akım yük 

akımı değerine ulaştığında kapı gerilimi Vmiller değerine yükselmiş olur. t2,iletim süresi 

denklem (2.28)’e göre hesaplanabilir: 

 
( ) ( )











−×−+= ×

−
gsiletimg

iletim
CR

t

thiletimsürücüthmiller eVVVV ,

,2

1,
 (2.27) 

 
gsiletimg

thiletimsürücü

thmiller
iletim CR

VV

VV
t ××











−
−

−−= ,
,

,2 1ln  (2.28) 

Bundan sonra verilen 3 nolu aralık tamamen Cgd kapasitesinin deşarj olduğu 

bölümdür ve transistör kapı gerilimi Vmiller değerinde sabit kalmaktadır [5]. 3 nolu 

aralıktaki t3,iletim süresi aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 
( ) ( )











−×++−= ×

−
gdiletimg

iletim
CR

t

ddiletimsürücüddmiller eVVVV ,

,3

1,  (2.29) 

 
gdiletimg

iletimsürücüdd

iletimsürücümiller
iletim CR

VV

VV
t ××











+

+−
−= ,

,

,
,3 ln  (2.30) 
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Şekil 2.17’de görüldüğü gibi iletime girme esnasında yaşanan anahtarlama kaybı 

 
ft

V
It

I
VP iletim

dd
diletim

d
ddgirmeiletime ×















 ××+






 ××= ,3,2 22
 (2.31) 

 ( ) ftt
IV

P iletimiletim
ddd

girmeiletime ×+×
×

= ,3,22  

(2.32) 

Benzer şekilde kesime girme rutini için de Şekil 2.17’ye bakıldığında iletime 

girmenin tersi yönde bir akış görülmektedir. 1 nolu aralıkta transistör kapı gerilimi 

Vmiller seviyesine kadar düşer ve bu esnada transistör akımı ID ve transistör gerilimi 

VDS’de herhangi bir değişiklik olmaz. 1 nolu aralık boyunca herhangi bir 

anahtarlama kaybı söz konusu değildir.  

2 nolu aralıkta MOSFET kapı gerilimi Vmiller değerinde sabit kalır ve bu esnada Cgd 

kapasitesi Vmiller geriliminden –Vdd gerilimine kadar deşarj olur. t2,kesim süresi 

denklem (2.34) ile hesaplanabilir. 

 
( ) ( )











−×−+= ×

−
gdkesimg

kesim
CR

t

iletimsürücükesimsürücüiletimsürücümiller eVVVV ,

,2

1,,,  (2.33) 

 
gdiletimg

kesimsürücüiletimsürücü

kesimsürücümiller
kesim CR

VV

VV
t ××











−

−
−= ,

,,

,
,2 ln  (2.34) 

3 nolu aralıkta Cgs kapasitesi Vmiller geriliminden Vth gerilimine kadar düşer. Bu 

esnada transistör gerilimi Vdd’dir ve transistör akımı Id 0’a kadar düşer. 

 
( ) ( )











−×−+= ×

−
gskesimg

kesim
CR

t

millerkesimsürücümillerth eVVVV ,

,3

1,  (2.35) 

 
gskesimg

kesimsürücümiller

kesimsürücüth
kesim CR

VV

VV
t ××











−

−
−= ,

,

,
,3 ln  (2.36) 

Şekil 2.17’de görüldüğü gibi kesime girme esnasında yaşanan anahtarlama kaybı 

 
ft

I
Vt

V
IP kesim

d
ddkesim

dd
dgirmekesime ×















 ××+






 ××= ,3,2 22
 (2.37) 

 ( ) ftt
IV

P kesimkesim
ddd

girmekesime ×+×
×

= ,3,22
 (2.38) 

Đletime girme ve kesime girme esnasında yaşanan toplam anahtarlama kaybı iletime 

girme ve kesime girme kayıplarının toplamıdır. 



19 

 

 
girmekesimegirmeiletimeaanahtarlam PPP +=  (2.39) 

Denklem (2.28), (2.30), (2.32), (2.34), (2.36), (2.38) kullanılarak hesaplama 

yapıldığında Çizelge 2.2’de verilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Burada Ciss, Crss, 

Coss değerleri için MOSFET veri kağıdının Gerilim-Kapasitans eğrisi, Vgs,miller 

değerleri için MOSFET transfer karakteristik eğrisi, Rds,on değeri için sıcaklık-Rds,on 

ve akım-Rds,on, Vgs,th değeri için sıcaklık-Vgs,th eğrileri kullanılmıştır. Bu eğrilere 

EKLER‘den ulaşılabilir. 

Çizelge 2.2 : Ćuk çevirici IPP16CN10N MOSFET kayıp hesap tablosu. 

Vgiriş                                             (V) 15 Ids,rms                       (A) 12.541 

Vçıkış                                            (V) 14 Vds                            (V) 29 

Pçıkış                                            (W) 120 Ids,min                      (A) 13.968 

Bobin Dalgalılık                            (%) ±20 Ids,maks                    (A) 20.952 

Doluluk Oranı 0.509 Cgd                          (nF) 0.052 

Verim  0.9 Cgs                          (nF) 3.098 

    Cds                          (nF) 0.548 

    t2,kesim                   (ns) 1.307 

Vgs,th @ 150 C                               (V) 1.125 t3,kesim                   (ns) 130.216 

Vgs,miller @ 150 C ve Ids,min         (V) 2,97 t2,iletim                   (ns) 15.551 

Vgs,miller @ 150 C ve Ids,maks       (V) 3.06 t3,iletim                   (ns) 2.124 

Ciss @ Vds                                     (nF) 3.15 Pmos,iletim              (W) 4.01 

Crss @ Vds                                    (nF) 0.052 Pmos, iletime girme  (W) 0.358 

Coss @ Vds                                    (nF) 0.6 Pmos, kesime girme  (W) 3.996 

Rds(on)                                          (Ω) 0.0255 Pmos,toplam              (W) 8.364 

Rkapı(iletim)                                    (Ω) 27   

Rkapı(kesim)                                    (Ω) 15     

Vkapı,iletim                                    (V) 12     

Vkapı,kesim                                    (V) 1     

Anahtarlama Frekansı                   (Hz) 100000     

Rth,js                                            (°C/W) 1.69     
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2.4.2. Ćuk çevirici diyot seçimi 

Ćuk çeviricide kullanılacak diyot 100 kHz anahtarlama frekansında uygun gerilim ve 

akım altında çalışabilecek kapasitede olmalı ve sistemin verim ihtiyacını da 

karşılayabilmelidir. 

Şekil 2.14’te görüldüğü gibi Ćuk çevirici diyotunun kesim anında karşılaşacağı 

maksimum gerilim giriş gerilimi ve çıkış geriliminin toplamıdır. Bu da gerilim 

açısından en zorlayıcı koşul olan 50V giriş gerilimi ve 30V çıkış geriliminde 

80V’luk maksimum VDS gerilimini oluşturacaktır. 

Benzer şekilde Şekil 2.14’e göre diyotun iletim anında taşıyacağı maksimum akım 

giriş akımı ve çıkış akımının toplamıdır. Buna göre diyot üzerinde iletim halinde iken 

%40 dalgalılıkla aşağıdaki akım akacaktır: 

 AIII Lçiki şLgiri şdiyot 46.1757.889.8 =+=+=  (2.40) 

Diyot seçiminde önemli faktör üzerinden akacak olan ortalama akımdır. MOSFET 

için doluluk oranı 0.54 olarak hesaplandığına göre ortalama diyot akımı aşağıdaki 

şekilde hesaplanabilir. 

 ( )DII diyotortdiyot −×= 1,  (2.41) 

 ( ) AI ortdiyot 56.851.0146.17, =−×=  (2.42) 

(2.42)’de verilen maksimum ortalama akım ve maksimum gerilime göre ST 

firmasının STPS30100ST seçimi uygun gözükmektedir. Seçilen diyot schottky yapılı 

olduğundan anahtarlama kaybı ihmal edilecek kadar azdır. Diyot ile ilgili kayıp 

hesabı yapılırken diyot doluluk oranına göre iletim kaybı eğrisi kullanılmıştır. Diyota 

ait veri kağıdının ilgili sayfalarına Ek’ten ulaşılabilir. 

Çizelge 2.3 : Ćuk çevirici STPS30100ST diyot kayıp hesap tablosu. 

If,ort               (A) 8.56 

Đletim Oranı 0.49 

Piletim          (W) 5 

Rth, js       (  ۫C/W) 1.5 
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2.4.3. Ćuk çevirici soğutucu seçimi 

Ćuk çeviricinin soğutucusuna bağlanacak olan MOSFET ve diyotu Şekil 2.19’da 

görülen, Aavid Thermalloy firmasının 78080 kodlu 70 mm derinlikli eloksalsız 

soğutucu profiline bağlanmıştır.  

 

Şekil 2.19 : Ćuk çevirici soğutucu profili kesit görünümü mm (inch) [6]. 

Şekil 2.19’da verilen profilin 15 cm derinliği için verilen termal direnç değeri 2.27 

°C/W’tır. Seçilen profil derinliğine göre termal direnç düzeltme faktörü eğrisi Şekil 

2.20’de verilmektedir. 

 

Şekil 2.20 : 78080 soğutucu derinlik-termal direnç düzeltme faktörü [6]. 
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Ayrıca soğutucuya ait termal direnç değeri ortam ile soğutucu arasındaki 75 °C 

sıcaklık farkı koşulunda deklare edildiğinden firma kataloğunda Şekil 2.21’deki 

eğriyi vermiştir.  

 

Şekil 2.21 : Aavid Thermalloy soğutucu ∆T-termal direnç düzeltme faktörü [6]. 

Çeviricinin maksimum 60 °C ortam sıcaklığında çalışabilmesi için diyot 

jonksiyonunun maksimum 150 °C, MOSFET jonksiyonunun ise maksimum 175 

°C’yi geçmemesi gerekmektedir. Veri kağıtlarındaki bilgilere göre mosfetin termal 

direnci 1,5 °C/W ve diyotun termal direnci 1 °C/W’tır. 

MOSFET’in soğutucuya temas eden kasası MOSFET’in drain bacağına, diyotun 

soutucuya temas eden kasası da diyotun katotuna bağlıdır. Diyot katotu ile MOSFET 

draini farklı potansiyellerde olduğundan her iki elemanın kasası ile soğutucu arasına 

Kunze firmasının 0.19 °C/W’lık termal dirence sahip olan izolatörleri bağlanmıştır. 

Buna göre Ćuk çevirici soğutucusu termal modeli için Şekil 2.22’de verilen 

elektriksel şematik ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 2.22 : Ćuk çevirici soğutucusu termal model şematik gösterimi. 
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Mosfete ait jonksiyon sıcaklığının soğutucu sıcaklığına farkı denklem (2.44)’te 

verilmektedir. 

 ( )( ) sogutucumoscsmosjcmosmosj TRRPT ++×= ,,,  (2.43) 

 ( )( ) CTTT sogutucusogutucumosj 14.1419.05.1364.8, +=++×=  (2.44) 

Diyota ait jonksiyon sıcaklığının soğutucu sıcaklığına farkı denklem ((2.46)’da 

verilmektedir. 

 ( )( ) sogutucudiyotcsdiyotjcdiyotdiyotj TRRPT ++×= ,,,  (2.45) 

 ( )( ) CTTT sogutucusogutucudiyotj 95.519.015, +=++×=  (2.46) 

Soğutucu sıcaklığını hesaplamak için öncelikle Rsa(soğutucu-ortam termal direnci) 

bilinmelidir. 75 °C sıcaklık farkı ve 15 cm profil için 2.27 °C/W’tır. Şekil 2.20’ye 

göre 7 cm’lik profil için termal direnç düzeltme katsayısı 1.65’tir. Soğutucu ve ortam 

arası sıcaklık farkı da 60 °C olursa düzeltme katsayısı Şekil 2.21’e göre 1.075’tir. 

 WCRsa /03.4075.165.127.2 ο=××=  (2.47) 

Buna göre soğutucu sıcaklığı hesaplanabilir: 

 ( )( ) ortamsadiyotmossogutucu TRPPT +×+=  (2.48) 

 ( )( ) CTsogutucu 86.1136003.45364.8 =+×+=  (2.49) 

Bu sonuç denklem (2.44) ve (2.46)’da kullanıldığında ortaya diyot ve MOSFET için 

maksimum jonksiyon sıcaklıkları çıkmaktadır. 

 CCTT sogutucumosj 99.12714.14, =+=  (2.50) 

 CCTT sogutucudiyotj 11.11995.5, =+=  (2.51) 

Mosfet için denklem (2.50)’de elde edilen 127.99 °C jonksiyon sıcaklığı veri 

kağıdında verilen 175 °C’den ve diyot için (2.51)’de elde edilen 119.11 °C jonksiyon 

sıcaklığı veri kağıdında verilen 150 °C’den küçük olduğundan seçilen soğutucunun 

çalışma koşullarında uygun olduğu görülmektedir. 

2.4.4. Ćuk çevirici bobin tasarımı 

Yüksek frekanslı SMPS bobini tasarımında kullanılacak manyetik nüve seçilirken en 

iyi iki alternatif toz yapılı soft manyetik nüveler veya ferrit nüvelerdir. Ferrit 

nüvelerin manyetik geçirgenlik katsayısı µ daha büyüktür. Bu yüzden relüktans 
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değerleri çok küçük olacağından aynı sarımda soft manyetik nüvelere göre çok 

yüksek endüktanslar elde edilir. Bu durum yüksek frekans trafosu tasarımında uygun 

olsa da filtre veya belirli bir SMPS endüktansı elde etmek için ferrit kullanılması 

halinde iki parça nüve arasında hava aralığı bırakarak relüktansı yükseltmeyi zorunlu 

kılar. Ayrıca ferritlerin doyma akı yoğunluğu Bsat yaklaşık 0.3 T değerindedir ve bu 

akı yoğunluğunun üzerinde ferrit bobinler doyuma giderek endüktansları dramatik 

şekilde düşer. Bu sebeplerden dolayı bobin tasarımında toroid şekilli soft manyetik 

nüve kullanılmasına karar verilmiştir. Farklı firmalar arasında yapılan fiyat 

performans karşılaştırmasına göre Arnold Magnetics firmasının MS106125-2 kodlu 

SuperMSS serisinde yer alan toroid nüvesinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bobin 

akımı arttıkça nüve üzerindeki mıknatıslama kuvveti H artmaktadır. Malzemenin 

manyetik karakteristiği gereği de nüve doymaya gittiğinden manyetik geçirgenlik 

azalır, böylece yüksek akımlarda bobin endüktans değeri düşer. Bu nüveye ait 

manyetik geçirgenlik katsayısı µ ve mıknatıslama kuvveti H(oersted) ilişkisini 

gösteren grafik Şekil 2.23‘te verilmiştir. 

 

Şekil 2.23 : MS106125 nüve geçirgenlik katsayısı-mıknatıslama kuvveti eğrisi [7]. 

Mıknatıslama kuvveti H A/m birimi olarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

 

m

ANI
H

el
=  (2.52) 

Bu formülde N sarım sayısını, I akımı(amper), ℓe etkili manyetik uzunluğu (metre) 

ifade eder. Şekil 2.23’te verilen değerler CGS birim sistemine göre olduğundan, 
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denklem (2.52)’de SI birim sistemine göre hesaplanan mıknatıslama kuvveti 4π/1000 

katsayısıyla çarpılarak CGS sisteminin birimi olan Oersted’e çevrilebilir. 

Bobin tasarımında kullanılan manyetik nüvenin relüktansı Rc: 

 

ec

e
c

A
R

µ
l

=  (2.53) 

formülünden hesaplanır. Bobin endüktans değeri de: 

 

e

ec

c

NA

R

N
L

l

22 µ
==  (2.54) 

formülünden hesaplanır. Burada ℓe etkin manyetik yol uzunluğunu, Ae’de etkin 

manyetik nüve kesitini vermektedir.(Şekil 2.24) 

 

Şekil 2.24 : MS106125 nüve fiziksel görünümü [7]. 

Bobinin kayıpları ise iki temel bileşenden oluşur. Bunlardan birincisi bobin sargısı 

üzerinde meydana gelen iletim kayıplarıdır. Bobin iletim kaybı sargı üzerindeki 

dirençle ilgilidir: 

 
Ω=

A
Rbobin

lρ
 

(2.55) 

olarak ifade edilir. Burada bakır telin direnç katsayısını ifade eden ρ’nun 100 °C’deki 

yaklaşık değeri 2,3x10-6 Ω/cm ‘dir. ℓ bakır tel uzunluğunu cm cinsinden ifade 

ederken, A’ bakırın kesit alanının cm2 cinsinden ifadesidir. 

(2.55) nolu formül yardımıyla hesaplanan direnç değeri ve bobin akımından bobinin 

bakır kaybı bulunur: 
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bobinLbakir RIP ×= 2

 (2.56) 

Bobin kaybının diğer bileşeni de nüve üzerinde meydana gelen frekans arttıkça artan 

nüve kaybıdır(histerezis kaybı). Birim hacim başına düşen spesifik nüve kaybı 

aşağıdaki formülle ifade edilir: 

 
3, )(

cm
mWBkfP d

ac
a

spm =  (2.57) 

Denklem (2.57)’deki k, a ve d katsayıları malzemeden malzemeye değişmektedir. Bac 

manyetik akı yoğunluğu dalgalılık miktarının yarısını ifade eder. Pek çok firma 

denklem (2.57)’de verilen ilişkiyi ifade eden nüve kaybı eğrilerini frekansa bağlı 

olarak kataloglarında vermektedir. Bu çalışmada da üretici firmanın katalogunda yer 

alan, aşağıda verilen nüve kaybı ve akı yoğunluğu eğrisinden yararlanılarak nüve 

kaybı hesaplanmıştır.  

 

Şekil 2.25 : MS106125 nüve demir kaybı ve akı yoğunluğu eğrisi [7]. 

Nüve üzerinde demir kaybı olarak d adlandırılan kayıpta önemli olan BH eğrisi 

üzerinde oluşan histerezistir. Bu yüzden önemli olan Haa ve Baa’dir. Hac 

hesaplanırken öncelikle aşağıdaki formüle göre AA akım dalgalılığının RMS değeri 

bulunmalıdır [5]. 

 

m

A
IN

H
el

2
∆×

=∆  
(2.58) 
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Şekil 2.25‘in yatay eksenindeki akı yoğunluğunu T cinsinden hesaplamak için 

denklem (2.58)’de bulunan Haa değerinden yararlanılır: 

 THB ∆×=∆ µ  (2.59) 

Şekil 2.25’te verilen değerler CGS birim sistemine göre olduğundan, denklem 

(2.52)’de SI birim sistemine göre hesaplanan akı yoğunluğu 104 katsayısıyla 

çarpılarak CGS sisteminin birimi olan Gauss’a çevrilebilir. 

Bobine ait demir kaybı hesaplanırken ∆B değeri için Şekil 2.25’e göre birim hacim 

başına yaşanan kayıp bulunur ve aşağıdaki formüle göre nüve kaybı hesaplanır. 

 ( ) WVcmmWPP enüve ××= 3/001.0  (2.60) 

Her birinin çapı 0.35 mm olan 20’li Litz bir bakır tel için kesit alanı şöyledir: 

 

4

2D
NA Litztel ××= π  (2.61) 

 2
2

924.1
4

35.0
20 mmAtel =××= π  (2.62) 

Sarılan tel uzunluğunu bulmak içinse tur başına nüve etrafına sarılacak tel uzunluğu 

bulunmalıdır. Bu değeri bulabilmek için nüve kataloğunda yer alan dış çap değeri 

OD (2.769 cm), iç çap değeri ID (1.41 cm) ve yükseklik değeri h(1.199 cm) 

kullanılır. Telin sarımı esnasında bükülmesi, kayması, tam nüve yüksekliğine dik 

sarılamaması gibi etkenler de göz önüne alınarak buradan çıkacak sonuç 1.05 

katsayısı ile çarpılabilir. Öyleyse tur başına tel uzunluğu: 

 ( )hIDODLtur ×+−×= 205.1  (2.63) 

 ( ) cmLtur 227.4199.12141.1769.205.1 =×+−×=  (2.64) 

Denklem (2.55), (2.62) ve (2.64)‘ten yararlanarak telin DA direnci bulunabilir: 

 

tel

tur
dc

A

LN
R

×
×= ρ  (2.65) 

Ayrıca yüksek frekanslı akımın aktığı bir telde literatüre “skin effect” şeklinde 

adlandırılan etkiden dolayı akımın AA bileşeni tel yüzeyinden akar. AA bileşenin 

aktığı yüzeydeki kesitin derinliği ise “deri derinliği”(skin depth) olarak adlandırılır 

ve δ ile gösterilir. Bakır bir tel için δ aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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 cm
f

5.7
=δ  (2.66) 

 cm0237.0
100000

5.7
==δ  (2.67) 

Seçilen Litz telin çapı 0.35 mm olduğundan yarıçapı 0.175 mm’dir. Yarıçap değeri 

de 100 kHz için hesaplanan deri derinliğinden küçük olduğundan akımın tamamı tüm 

bobin teli yüzey alanından akar, bu durumda sadece DA bakır kaybı söz konusudur. 

Bobine ait DA bakır kaybını hesaplarken üzerinden akan akımın RMS değeri 

bilgisine ihtiyaç vardır. Bobin RMS akımı aşağıdaki formülle hesaplanabilir[5]: 

 2

, 12

1
1 







 ∆×+×=
I

I
II bobinRMSbobin  

(2.68) 

Bobine ait DA bakır kaybı aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 
adRMSbobindccu RIP ×= 2

,,  (2.69) 

2.4.4.1. Ćuk çevirici giriş bobini tasarımı 

Denklem (2.17)’de verilen endüktans değerlerine ulaşmak için MS106125 kodlu 

nüve kullanıldığında Ćuk çevirici giriş bobini için 15 tur atılması gerektiği 

hesaplanmıştır. Bölüm 2.4.4’te verilen formüller ve Ek A.3’te verilen nüve veri 

kağıdı bilgilerine göre giriş bobini hesaplamaları yapılmıştır. 

Denklem (2.52)’ye göre giriş bobini üzerindeki elektrik alan yoğunluğu H 

hesaplanabilir: 

 

m

A
H 25.2099

10352.6

89.815
2
=

×

×
=

−
 (2.70) 

Buna göre mıknatıslama kuvveti H’ın değeri 26.38’dir. Şekil 2.23’e göre bu 

mıknatıslama kuvveti altındaki relatif manyetik geçirgenlik katsayısı 75’tir. Buna 

göre denklem (2.54)’e göre bobinin endüktans değeri hesaplanabilir. 

 
H

NA
L

e

ec
girişcuk µ

πµ
84.21

10352.6

1510654.010475
2

2472

, =
×

×××××
==

−

−−

l
 (2.71) 
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Bu denklem (2.17)’de verilen minimum endüktans değerinden büyüktür. Denklem 

(2.17)’ye göre giriş bobini akım dalgalılığı hesaplandığında 3.5 A’lik akım 

dalgalılığı değerine ulaşılır. Buna göre denklem (2.58)’ye göre B değeri hesaplanır. 

 
m

A
H 413

10352.6

2/5.315
2
=

×

×
=∆

−
 (2.72) 

 TB 0385.041310419.74 7 =×××=∆ −π  (2.73) 

Bu akı yoğunluğunun CGS birim sistemindeki karşılığı 385 Gauss’tur. Bu akı 

yoğunluğu değeri için 100 kHz frekans değerinde Şekil 2.25’e bakıldığında 90 

mW/cm3 değerinde bir nüve kaybı değeri bulunur. Ek A.3’te verilen bilgilere göre 

nüve hacmi 4.154 cm3’tür. Öyleyse nüveye ait demir kaybı aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

 WPnüve 374.0154.409.0 =×=  (2.74) 

Giriş bobinine ait tel direnci denklem (2.65)’ten yararlanılarak bulunur: 

 Ω=
×

×
××=

−
− mR cukgirişdc 58.7

10924.1

227.415
103.2

2
6

,  (2.75) 

Bobin üzerinden akan akım RMS değeri ise denklem (2.68)’e göre hesaplanabilir. 

 
AI RMSbobin 95.8

89.8

5.3

12

1
189.8

2

, =






×+×=  
(2.76) 

Denklem (2.69), (2.75) ve (2.76)’ya göre bobine ait bakır kaybı hesaplanabilir: 

 WP dccu 607.000758.095.8 2
, =×=  (2.77) 

Bu durumda giriş bobinine ait toplam kayıp nüve kaybı ve DA bakır kaybının 

toplamıdır: 

 WP giri şcuk 981.0607.0374.0, =+=  (2.78) 

2.4.4.2. Ćuk çevirici çıkış bobini tasarımı 

Denklem (2.18)’de verilen endüktans değerlerine ulaşmak için MS106125 kodlu 

nüve kullanıldığında Ćuk çevirici giriş bobini için 16 tur atılması gerektiği 

hesaplanmıştır. Bölüm 2.4.4’te verilen formüller ve Ek A.3’te verilen nüve veri 

kağıdı bilgilerine göre giriş bobini hesaplamaları yapılmıştır. 
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Denklem (2.52)’ye göre giriş bobini üzerindeki elektrik alan yoğunluğu H 

hesaplanabilir: 

 

m

A
H 94.2158

1000

4

10352.6

57.816
2

=×
×

×
=

−

π
 (2.79) 

Bu mıknatıslama kuvvetinin CGS birim sistemindeki karşılığı 27.13 Oersted’tir. 

Şekil 2.23’e göre bu mıknatıslama kuvveti altındaki relatif manyetik geçirgenlik 

katsayısı 75,34’tür. Buna göre denklem (2.54)’e göre bobinin endüktans değeri 

hesaplanabilir. 

 
HL çikişcuk µ

π
9524

103526

161065401043475

2

247

.
.

..
, =

×
×××××

= −

−−

 (2.80) 

Bu denklem (2.18)’de verilen minimum endüktans değerinden büyüktür. Denklem 

(2.18)’e göre giriş bobini akım dalgalılığı hesaplandığında 3.07 A’lik akım 

dalgalılığı değerine ulaşılır. Buna göre denklem (2.58)’e göre B değeri hesaplanır. 

 

m

A
H 75.386

10352.6

2/07.316
2
=

×

×
=∆

−
 (2.81) 

 TB 0366.075.38610434.75 7 =×××=∆ −π  (2.82) 

Bu akı yoğunluğunun CGS birim sistemindeki karşılığı 366 Gauss’tur. Bu akı 

yoğunluğu değeri için 100 kHz frekans değerinde Şekil 2.25’e bakıldığında 90 

mW/cm3 değerinde bir nüve kaybı değeri bulunur. Ek A.3’te verilen bilgilere göre 

nüve hacmi 4.154 cm3’tür. Öyleyse nüveye ait demir kaybı aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

 WPnüve 374.0154.409.0 =×=  (2.83) 

Giriş bobinine ait tel direnci denklem (2.65)’ten yararlanılarak bulunur: 

 Ω=
×

×
××=

−
− mR cukçikişdc 085.8

10924.1

227.416
103.2

2
6

,  (2.84) 

Bobin üzerinden akan akım RMS değeri ise denklem (2.68)’e göre hesaplanabilir. 

 
AI RMSbobin 61.8

57.8

07.3

12

1
157.8

2

, =






×+×=  
(2.85) 

Denklem (2.69), (2.75) ve (2.76)’ya göre bobine ait bakır kaybı hesaplanabilir: 
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 WP dccu 6.0008085.061.8 2
, =×=  (2.86) 

Bu durumda giriş bobinine ait toplam kayıp nüve kaybı ve DA bakır kaybının 

toplamıdır: 

 WP çiki şcuk 974.06.0374.0, =+=  (2.87) 

2.4.5. Ćuk çevirici şarj denge kondansatörü seçimi 

Şekil 2.15’te görüldüğü gibi şarj denge kondansatörünün üzerine düşen gerilim giriş 

ve çıkış geriliminin toplamıdır. Bu da maksimum 50V giriş gerilimi, maksimum 31.5 

V çıkış gerilimi koşulu düşünüldüğünde 81.5 V’a karşılık gelmektedir. Bu durumda 

gerilim dalgalılığı ve bir miktar güvenlik payı bırakıldığında en az 100 VDA gerilim 

anma değerine sahip bir kondansatör seçmek gerekecektir. 

Benzer biçimde Şekil 2.15’te kondansatör üzerinden akan akımın giriş ve çıkış 

akımının toplamı olduğu görülmektedir. Denklem (2.8)’e göre işlem yapılırsa: 

Kondansatör RMS akımı IC,rms = 8.78 A bulunur. Bu sonuçtan da görüleceği gibi 

kondansatör üzerinden yüksek RMS değerli anahtarlama frekansında bir akım 

akmaktadır. Bu akım kondansatör ESR direnci üzerinde bir kayıp oluşturacaktır. Bu 

yüzden hem yüksek frekansta çalışabilecek, hem de düşük ESR’li bir kondansatör 

seçme zorunluluğu vardır. Bunun için Vishay firmasının MKP1839610165 kodlu 10 

µF, 160V MKP tipi kondansatörü seçilmiştir. MKP tipi film yapılı kondansatörler 

düşük ESR direnci ve yüksek frekansta çalışmaya uygun yapısı sebebiyle bu tip 

uygulamalar için en kullanışlı kondansatörlerdir. Ek A.10’da verilen elektronik 

bileşen veri kağıdı bilgilerine göre 1kHz’te kayıp faktörü tan δ 10x10-4 değerine 

eşittir, veri kağıdındaki tabloya bakarak 100 kHz’te ise kayıp faktörünün tan δ 10-

2’ye eşit olduğu yönünde bir kestirimde bulunuabilir. Öyleyse ESR direnci: 

 fCESR πδ 2tan ×=  (2.89) 

 Ω=×××= − mESR 8.621010201.0 55π  (2.90) 

Buna göre kondansatör RMS akımı ve ESR değeri kullanılarak en kötü koşulda 

kondansatör üzerinde gerçekleşecek kayıp bulunabilir: 

( )































+−+































+×=
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2
2

2
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5.3
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1
151.0189.8
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07.3

12

1
151.057.8rmsCI  (2.88) 
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 ESRIP rmsCESR ×= 2
,  (2.91) 

 WPESR 84.40628.078.8 2 =×=  (2.92) 

2.5. Ćuk Çevirici Kontrol Devresi Tasarımı 

 

Şekil 2.26 : Ćuk çevirici kontrol entegresi şematiği. 

ST firmasına ait UC2843 entegresi akım mod kontrollü DA/DA çevirici kontrolünde 

kullanılabilecek basit ve uygulaması kolay bir entegredir. Entegreye ait çalışma 

frekans aralığı, çıkış doluluk oranı aralığı, UVLO ve besleme gerilimi seviyeleri, 

sürücü çıkış akım seviyesi, akım limitleme özelliği ve uygun maliyet gibi pek çok 

kriter göz önünde bulundurularak bu entegre seçilmiştir. Entegreye ait veri kağıdının 

ilgili bölümlerine Ek A.4’ten ulaşılabilir. 

100 kHz anahtarlama frekansında çalışabilmek için Ek A.4’teki veri kağıdının 6. 

sayfasında yer alan şekil 6’ya bakılarak RT=7.8 kΩ ve CT=2.2 nF seçilmiştir. 

 

Şekil 2.27 : UC2843 entegresi geribesleme devresi kontrol şematiği. 
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Bu entegrenin kullanımında ATMEL firmasına ait Atmega8 işlemcisinden de 

faydalanılmıştır. Şekil 2.27’de verilen şematikte DGM işlemci DGM çıkışını, FB 

UC2843 entegresi geri besleme pinini, COMP pini entegre içindeki hata yükselteci 

çıkışını, CS etiketi Ćuk çeviriciden 5 mΩ’luk akım ölçüm direnci yardımıyla akım 

geri besleme pini ifade etmektedir. Tüm işlemlerin sonunda Vx noktasındaki gerilim 

CS pinideki gerilimle karşılaştırılmakta ve CS gerilimi Vx’e ulaştığında entegre çıkışı 

0’a çekilmekte ve MOSFET kesime götürülmektedir.  

Đşlemcinin DGM çıkışından elde edilen 1745 Hz’lik DGM sinyali bir alçak geçiren 

RC filtre ile filtrelenmekte ve entegre FB pinine 0-5V arasında bir DA gerilim 

uygulanmaktadır. Burada işlemci çıkışındaki sinyali DA’ye çevirebilmek için RC 

filtre kesim frekansı DGM frekansından yeterince küçük olmalıdır. Burada RC filtre 

kesim frekansı 100 Hz olarak seçilmiştir: 

 Hz
RC

f RCc 100
1

, ==  (2.93) 

 FCkR µ10
1001000

1
1 =

×
=→Ω=  (2.94) 

FB pinindeki gerilim VFB ve COMP pinindeki gerilim VCOMP gerilim arasındaki ilişki 

aşağıda verilmiştir. 

 

b

COMP

a

FB

R

V

R

V −
=

− 5.25.2
 (2.95) 

 
FB

a

b

a

b
COMP V

R

R

R

R
V ×−








+= 15.2  

(2.96) 

Akım ölçüm için kullanılan direnç 5mΩ değerindedir ve Şekil 2.16’de R67 koduyla 

gösterilmektedir. GCS akım algılama devresinin CS pini gerilimi için kazanç 

değeridir ve hesabı Bölüm 2.5.1’de hesaplanmıştır. Denklem (2.96)’dan hareketle 

akım ve FB pini gerilimi arasındaki ilişki bulunabilir: 

 
IRG

V
CS

COMP ××=
−

673

2.1
 

(2.97) 

 

673

5.23.1

RRG

VRRR
I

aCS

FBbba

×××

×−×+×
=  (2.98) 

Ra=47 kΩ, Rb=27 kΩ, Rakim=5 mΩ, GCS=15 değerleri için denklem (2.98) tekrar 

hesaplandığında akım ve VFB gerilimi için aşağıdaki ilişki bulunur. 
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005.047000153

27000270005.2470003.1

×××

×−×+×
= FBV

I  (2.99) 

 
FBVI ×−= 55.2161.12  (2.100) 

Đşlemciden üretilen DGM sinyali 8 bitlik Timer 2 sayacına bağlıdır ve bu yüzden 1/28 

çözünürlüğe sahiptir. Bu DGM’in yazılımda doluluk oranının ayarlandığı “duty” 

değişkeninin değeri denklem (2.100)’de aşağıdaki şekilde yerine konulduğunda elde 

edilen akım ile “duty” arasındaki ilişki denklem (2.102)’de verilmektedir. 

 
256

5
55.2161.12

duty
I

×
×−=  (2.101) 

 dutyI ×−= 0498.0161.12  (2.102) 

2.5.1. PV panel akımı algılama devresi 

PV panel akımının algılanması için Şekil 2.28’de görüldüğü gibi op-amp içeren bir 

güçlendirme devresi tasarlanmıştır. Şekil 2.28’de gösterilen PV_NEG neti Şekil 

2.16’da R67 koduyla yer alan 5 mΩ değerindeki PV akım ölçüm direncine bağlıdır.  

 

Şekil 2.28 : PV akımı algılama devresi şematiği. 

Şekil 2.16 ve Şekil 2.28 birlikte düşünülerek UC2843 analog kontrol entegresinin 

akım geri besleme pinine bağlı olan CS netindeki gerilim ve işlemcinin PV akım 

algılama amacıyla ADA portuna bağlı olan I_PV netindeki gerilim hesaplanabilir. 

 

31

34
67

R

R
RIV PVCS ××=  (2.103) 

 
PVPVCS IIV ×=××= 075.0

22

330
005.0  (2.104) 

 

15

16
67_

R

R
RIV PVPVI ××=  (2.105) 

 
PVPVPVI IIV ×=××= 409.0

22

1800
005.0_  (2.106) 
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PV panel akım algılama devresine yönelik ORCAD simülasyon programı yardımıyla 

yapılan simülasyonda elde edilen sonuçlar Şekil 2.29 ve Şekil 2.30’da verilmiştir. 

 

Şekil 2.29 : PV akımı algılama devresi ORCAD simülasyonu. 

 

Şekil 2.30 : PV akımı algılama devresi ORCAD simülasyonu. 

PV panel akımının algılandığı R67 direncinin değeri 5 mΩ ve üzerinden geçen akım 

da denklem (2.76)‘da hesaplanan giriş bobini RMS değeri ile aynı olduğundan direnç 

üzerindeki kayıp şu şekilde hesaplanabilir: 
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67

2
,67 RIP RMSPVR ×=  (2.107) 

 WPR 4.0005.095.8 2
67 =×=  (2.108) 

2.5.2. PV panel gerilimi algılama devresi 

PV panel geriliminin algılanması için Şekil 2.31’de görüldüğü gibi bir direnç bölücü 

devresi yer almaktadır. Şekil 2.31’de gösterilen V_PV neti işlemcinin ADA pinine 

bağlıdır ve buradan panel gerilimi ölçülerek algoritma içerisinde kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.31 : PV gerilimi algılama devresi şematiği. 

 
2526

26
_ _

RR

R
POSPVV PVV +

×=  (2.109) 

 POSPVPOSPVV PVV _091.0
566.5

6.5
__ ×=

+
×=  (2.110) 

PV panel gerilim algılama devresine yönelik ORCAD simülasyon programı 

yardımıyla yapılan simülasyonda elde edilen sonuç Şekil 2.35’de verilmiştir. 

2.5.3. Akü akımı algılama devresi 

Akü akımının algılanması için Şekil 2.32’de görüldüğü gibi op-amp içeren bir 

güçlendirme devresi tasarlanmıştır. Şekil 2.32’de gösterilen I_AKU neti Şekil 

2.16’de R68 koduyla yer alan 5 mΩ değerindeki akü akım ölçüm direncine bağlıdır.  
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Şekil 2.32 : Akü akımı algılama devresi şematiği. 

Şekil 2.16 ve Şekil 2.32 birlikte düşünülerek işlemcinin akü akımı algılama amacıyla 

ADA portuna bağlı olan I_AKU netindeki gerilim hesaplanabilir. 

 
12

1211

8

9
68_ R

RR

R

R
RIV AKUAKUI

+
×××=  (2.111) 

 
2.2

2.210

22

330
005.0_

+
×××= AKUAKUI IV  (2.112) 

 
AKUAKUAKUI IIV ×=

+
×××= 416.0

2.2

2.210

22

330
005.0_

 (2.113) 

Akü akımı algılama devresine yönelik ORCAD simülasyon programı yardımıyla 

yapılan simülasyonda elde edilen sonuçlar Şekil 2.33’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.33 : Akü akımı algılama devresi ORCAD simülasyonu. 
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Akü akımının algılandığı R68 direncinin değeri 5 mΩ ve üzerinden geçen akım da 

denklem (2.85)‘te hesaplanan giriş bobini RMS değeri ile aynı olduğundan direnç 

üzerindeki kayıp şu şekilde hesaplanabilir: 

 
68

2

,68 RIP RMSAKÜR ×=  (2.114) 

 WPR 37.0005.061.8 2
68 =×=  (2.115) 

2.5.4. Akü gerilimi algılama devresi 

Akü geriliminin algılanması için Şekil 2.34’te görüldüğü gibi bir rezistif ve gerilim 

bölücü op-amp güçlendirici devresi yer almaktadır. V_AKU neti işlemcinin ADA 

pinine bağlıdır ve buradan akü gerilimi ölçülerek algoritma içerisinde 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.34 : Akü gerilimi algılama devresi şematiği. 

 

2220

21

1918

19
_ _

RR

R

RR

R
NEGAKUV AKUV +

×
+

×−=  (2.116) 

 
NEGAKUNEGAKUV AKUV _1791.0

5.147

68

2.856

2.8
__ ×−=

+
×

+
×−=  (2.117) 

Akü gerilimi algılama devresine yönelik ORCAD simülasyon programı yardımıyla 

yapılan simülasyonda elde edilen sonuç Şekil 2.35’te verilmiştir. 
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Şekil 2.35 : Akü gerilimi algılama devresi ORCAD simülasyonu. 

2.6. Ćuk Çevirici Deney Sonuçları 

Ćuk çevirici devresine ait teorik tasarım bilgileri daha önceki bölümlerde 

anlatılmıştır. Şekil 2.36, Şekil 2.37, Şekil 2.38, Şekil 2.39 ve Şekil 2.40 tasarımı 

yapılan elektronik kart üzerinden alınan osiloskop ölçüm sonuçlarını göstermektedir.  

 

Şekil 2.36 : Ćuk çevirici MOSFET Vgs ve Vds dalga şekilleri. 
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Şekil 2.37 : Ćuk çevirici MOSFET Vgs ve PV panel akımı dalga şekilleri. 

 

Şekil 2.38 : Ćuk çevirici MOSFET Vgs ve akü akımı dalga şekilleri. 
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Şekil 2.39 : Ćuk çevirici MOSFET Vgs ve diyot gerilimi dalga şekilleri. 

 

Şekil 2.40 : Ćuk çevirici şarj denge kapasitörü gerilim ve akımı (AA mod ölçüm). 

Daha önceki bölümlerde yapılan kayıp hesaplamaları maksimum ortam sıcaklığı (60 

C) koşuluna göre olduğundan Çizelge 2.4’te verilen sonuçlardan fazla olması 

beklenen bir sonuçtur. 

Çizelge 2.4 : Ćuk çevirici verimlilik ölçüm sonuçları (Tort=25 °C). 

Vgiriş(V) Vçıkış(V) Igiriş(A) Içıkış(A) Pgiriş(W) Pçıkış(W) Verimlilik 

15.44 14.00 8.38 8.51 129.42 119.12 %92.04 
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2.7. MPPT Algoritmaları 

2.7.1. Açık devre gerilimi algoritması 

Bölüm 2.1’de anlatıldığı gibi PV panellerin gerilimi akım sıfırken maksimum 

değerindedir ve bu noktadaki panel gerilimine açık devre gerilimi denir. Panelden 

akım çekildikçe panel uçlarındaki gerilim düşmeye başlar. Panelden elde 

edilebilecek maksimum güç noktasındaki panel gerilimi açık devre gerilimi arasında 

bir k oranı söz konusudur, buna göre açık devre gerilimi (VAD) ve maksimum güç 

noktası gerilimleri (VMG) arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir [8, 9]: 

 
ADMG VkV ×=  (2.118) 

Denklem (2.118)’de verilen k katsayısının değeri 0.7~0.8 mertebesindedir ve panel 

tipine, ışınım miktarına, panel sıcaklığına bağlıdır. 

Açık devre gerilimi yönteminde panele ait gerilim panelden akım çekilmediği 

durumda ölçülür, bu açık devre gerilimidir. Önceden belirlenen bir k katsayısı ile 

denklem (2.118) kullanılır ve hedef panel gerilimi bulunmuş olur. Daha sonra panel 

gerilimi hedeflenen VMG değerine ulaşıncaya kadar düşürülür.  

Işınımın logaritmik bir fonksiyonu olan k değeri ışınım arttıkça artar. Ortamdaki 

ışınım miktarı ve sıcaklık değiştikçe k değeri de değişeceğinden bu yöntemde belli 

aralıklarla panelin açık devre edilip açık devre geriliminin tekrar ölçülmesi 

gereklidir. 

2.7.2. “Boz ve gözle” algoritması 

“Boz ve gözle” algoritması (Perturb & Observe) PV panelin maksimum güç 

noktasının bulunabilmesi için PV panel gerilimi veya akımının değiştirildiği, bu 

esnada panelden elde edilen güç azalırsa gerilim ve akımın değişim yönünün ters 

çevrildiği bir yöntemdir. PV panel gerilim ve akımı panele bağlı DA/DA çeviricinin 

anahtar doluluk oranı ayarlanarak değiştirilir. Doluluk oranı arttırıldıkça panelden 

çekilen akım artar, panel gerilimi düşer. Bunun sonucunda PV panel gücünden elde 

edilen güç artıyorsa doluluk oranı arttırılmaya devam edilir, güç azalıyorsa doluluk 

oranı azaltılır. Doluluk oranı azaltıldıkça panelden çekilen akım azalır, panel gerilimi 

artar. Bunun sonucunda PV panel gücünden elde edilen güç artıyorsa doluluk oranı 

azaltılmaya devam edilir, güç azalıyorsa doluluk oranı arttırılır [8, 9]. 



Şekil 2

PV panel geriliminin ışınım ile değişimi

önemli ölçüde değişir. Bu yüzden özellikle düşük ışınım değerlerinde MPPT 

noktasını bulmak için I

MPPT arama algoritmasının başarısında uygun değişim miktarı seçilmesi öne

Çok büyük değişimler MPPT noktası etrafında salınımlara yol açarken küçük 

değişim miktarı ise ışınım miktarındaki değişimlere verilecek cevabı yavaşlatır.

2.7.3. Artan iletkenlik a

Bu yönteme göre anlık iletkenlik değerinin artan iletkenlik değe

olduğu nokta maksimum güç noktasıdır. Buna göre artan iletkenlik algoritmasını 

ifade eden denklem şu şekildedir:

 

Artan iletkenlik algoritması denklem 

sürekli değiştirildiği bir yöntemdir. Denklem 

durur, denklemdeki ifade sağlanmadığı anda aram

sol tarafı sıfırdan büyükse, bu durum maksimum güç noktasının sağında olunduğunu 

ifade eder. Bu durumda algoritma panel gerilimini düşürmek için anahtar doluluk 

oranını arttırmaya başlar. Denklemin sol tarafı sıfırdan küçü
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2.41 : “Boz ve gözle” algoritması akış diyagramı.

PV panel geriliminin ışınım ile değişimi oldukça azken, PV panel akımı ışınım ile 

önemli ölçüde değişir. Bu yüzden özellikle düşük ışınım değerlerinde MPPT 

noktasını bulmak için IMP noktasını doğru saptamak daha önemlidir.

MPPT arama algoritmasının başarısında uygun değişim miktarı seçilmesi öne

Çok büyük değişimler MPPT noktası etrafında salınımlara yol açarken küçük 

değişim miktarı ise ışınım miktarındaki değişimlere verilecek cevabı yavaşlatır.

Artan iletkenlik algoritması 

Bu yönteme göre anlık iletkenlik değerinin artan iletkenlik değerinin negatifine eşit 

olduğu nokta maksimum güç noktasıdır. Buna göre artan iletkenlik algoritmasını 

ifade eden denklem şu şekildedir: 

0=+
PV

PV

PV

PV

V

I

dV

dI
 

Artan iletkenlik algoritması denklem (2.119)’un sağlanması için doluluk oranının 

sürekli değiştirildiği bir yöntemdir. Denklem (2.119) sağlandığında arama işlemi 

durur, denklemdeki ifade sağlanmadığı anda arama işlemi tekrar başlar. Denklemin 

sol tarafı sıfırdan büyükse, bu durum maksimum güç noktasının sağında olunduğunu 

ifade eder. Bu durumda algoritma panel gerilimini düşürmek için anahtar doluluk 

oranını arttırmaya başlar. Denklemin sol tarafı sıfırdan küçük olduğu durum da 

 

algoritması akış diyagramı. 

oldukça azken, PV panel akımı ışınım ile 

önemli ölçüde değişir. Bu yüzden özellikle düşük ışınım değerlerinde MPPT 

noktasını doğru saptamak daha önemlidir. 

MPPT arama algoritmasının başarısında uygun değişim miktarı seçilmesi önemlidir. 

Çok büyük değişimler MPPT noktası etrafında salınımlara yol açarken küçük 

değişim miktarı ise ışınım miktarındaki değişimlere verilecek cevabı yavaşlatır. 
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sol tarafı sıfırdan büyükse, bu durum maksimum güç noktasının sağında olunduğunu 

ifade eder. Bu durumda algoritma panel gerilimini düşürmek için anahtar doluluk 

k olduğu durum da 
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maksimum güç noktasının solunda olunduğunu ifade eder. Bu durumda algoritma 

panel gerilimini arttırmak için anahtar doluluk oranını azaltmaya başlar [8, 9]. 

 

Şekil 2.42 : Artan iletkenlik algoritması akış diyagramı. 

Artan iletkenlik algoritması özelikle değişken ışınım koşulları altında iyi performans 

vermektedir. Ancak elektriksel gürültüden dolayı arama işlemi sürekli hale gelebilir, 

bu yüzden sistem tasarımında, akım ve gerilim algılama ve filtreleme işlemlerinde bu 

konunun göz önünde bulundurulması gereklidir. 

2.7.4. Diğer MPPT algoritmaları 

Yukarıda anlatılan algoritma dışında sabit gerilim yöntemi, kısa devre akımı 

yöntemi, sıcaklık ve sıcaklık parametrik yöntemleri, bulanık mantık yöntemleri gibi 

çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu tez kapsamında yukarıdaki 3 yöntem ele alınmıştır, 

diğer yöntemlerle ilgili de literatürde çokça kaynak bulmak mümkündür. 

2.7.5. Uygulama : melez “boz ve gözle” algoritması 

Bölüm 2.4 ve 2.5’te tasarımı anlatılan Ćuk topolojisine sahip akü şarj devresi 

kullanılarak bir MPPT algoritma gerçeklemesi yapılmıştır. Bu uygulamada açık 

devre gerilimi algoritması ve “boz ve gözle” algoritması kullanılarak melez bir 

algoritma uygulanmıştır.  



Devrenin ilk çalışması esnasında panel açık devre konumundayken panel gerilimi 

ölçülmektedir. Daha sonra açık devre algoritmasına göre panel gerilimi ölçülen bu 

açık devre geriliminin %80’ine düşünceye kadar panel gerilimi düşürülmektedir. 

Bunun ardından Bölüm 

uygulanmaktadır. Şekil

akış şeması verilmektedir.

Şekil 2.43

Melez “boz ve gözle”

Algoritma iki ayrı koşulda koşturularak test edilmiştir. Test için Chroma 

62150H-450S DA güç kaynağı kullanılmıştır. Bu güç kaynağı içerdiği güneş paneli 

simülatörü özelliği sayesinde bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmektedir. Test için 

Kyocera firmasının KC85T kodlu PV paneli modellenmiştir.

PV panel güneş ışığın

olduğunda sabit bir akım

Şekil 2.1’de verilmektedir. Birinci testte s
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Devrenin ilk çalışması esnasında panel açık devre konumundayken panel gerilimi 

ölçülmektedir. Daha sonra açık devre algoritmasına göre panel gerilimi ölçülen bu 

açık devre geriliminin %80’ine düşünceye kadar panel gerilimi düşürülmektedir. 

rdından Bölüm 2.7.2’de tariflendiği şekilde “boz ve gözle”

Şekil 2.43’te uygulanan melez “boz ve gözle”

akış şeması verilmektedir. 

43 : Melez “boz ve gözle” algoritması akış diyagramı.

“boz ve gözle” algoritması için 300 ms’lik çevrim zamanı uygulanmıştır. 

Algoritma iki ayrı koşulda koşturularak test edilmiştir. Test için Chroma 

450S DA güç kaynağı kullanılmıştır. Bu güç kaynağı içerdiği güneş paneli 

simülatörü özelliği sayesinde bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmektedir. Test için 

Kyocera firmasının KC85T kodlu PV paneli modellenmiştir. 

PV panel güneş ışığını doğrudan gördüğünde ve ışınım ile ortam sıcaklığı sabit 

olduğunda sabit bir akım-gerilim eğrisine sahip olacaktır. Bu eğrinin bir benzeri 

verilmektedir. Birinci testte sabit 600 W/m2 ışınım ve 25 C s

Devrenin ilk çalışması esnasında panel açık devre konumundayken panel gerilimi 

ölçülmektedir. Daha sonra açık devre algoritmasına göre panel gerilimi ölçülen bu 

açık devre geriliminin %80’ine düşünceye kadar panel gerilimi düşürülmektedir. 

“boz ve gözle” algoritması 

“boz ve gözle” algoritmasına ait 

 

algoritması akış diyagramı. 

algoritması için 300 ms’lik çevrim zamanı uygulanmıştır. 

Algoritma iki ayrı koşulda koşturularak test edilmiştir. Test için Chroma firmasının 

450S DA güç kaynağı kullanılmıştır. Bu güç kaynağı içerdiği güneş paneli 

simülatörü özelliği sayesinde bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmektedir. Test için 

ı doğrudan gördüğünde ve ışınım ile ortam sıcaklığı sabit 

gerilim eğrisine sahip olacaktır. Bu eğrinin bir benzeri 

ışınım ve 25 C sıcaklık 
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altında paralel iki adet KC85T panel ile %99’luk MPPT verimi elde edilmiştir. Bu 

panelin verebileceği toplam enerjinin %99’luk kısmının üretildiğini ifade etmektedir. 

Bununla birlikte MPPT algoritmasının verimini test etmek için farklı ışınım 

profillerini de göz önünde bulundurmak gereklidir. Işınım miktarının hızlıca değiştiği 

ve bu değişimin sürekli olduğu durumlar algoritma için daha zorlayıcı olmaktadır. 

Örnek olarak rüzgârlı bir havada ağacın dallarının sallandığı düşünülürse dallar 

belirli bir süre panel yüzeyini gölgeleyebilir, belirli bir süre de dalların esnemesinden 

dolayı gölge gidip yine tam ışınım görülebilir. Đkinci testte ise bu örnek olay altında 

MPPT verimini sorgulamak için 5 s sürelerle 600 W/m2 ve 300 W/m2 değerlerinde 

sürekli değişen bir ışınım profili 25 °C sıcaklık altında paralel iki adet KC85T panel 

ile uygulanmıştır. Bu testte de %96.2’lik MPPT verimi elde edilmiştir. 

2.7.6. Uygulama : melez artan iletkenlik algoritması 

Bölüm 2.4 ve 2.5‘te tasarımı anlatılan Ćuk topolojisine sahip akü şarj devresi 

kullanılarak bir MPPT algoritma gerçeklemesi yapılmıştır. Bu uygulamada açık 

devre gerilimi algoritması ve artan iletkenlik algoritması kullanılarak melez bir 

algoritma uygulanmıştır.  

Devrenin ilk çalışması esnasında panel açık devre konumundayken panel gerilimi 

ölçülmektedir. Daha sonra açık devre algoritmasına göre panel gerilimi ölçülen bu 

açık devre geriliminin %80’ine düşünceye kadar panel gerilimi düşürülmektedir. 

Bunun ardından Bölüm 2.7.3’de tariflendiği şekilde artan iletkenlik algoritması 

uygulanmaktadır. Denklem ((2.119)’u mikrokontrolörde uygulayabilmek için ayrık 

zamanda uygulanabilir hale getirmektedir. Buna göre: 

 0
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)1()(

)1()(
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−−
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PV

PV

PVPV

PVPV  (2.120) 

 0)1()()1()()()(2 =−−−− kVkIkIkVkVkI PVPVPVPVPVPV

 
(2.121) 

Buna göre denklem (2.121)’de yer alan ifade sıfırdan büyükse bu MPPT noktasının 

sağında olunduğunu ifade eder, bu ifade sıfırdan küçük olduğunda ise MPPT 

noktasının solunda olunduğunu ifade etmektedir. Şekil 2.44’te uygulanan melez artan 

iletkenlik algoritmasına ait akış şeması verilmektedir. Denklem (2.121)’de yer alan 

ifade Şekil 2.44'te mppt_oranı olarak ifade edilmiştir. 
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Şekil 2.44 : Melez artan iletkenlik algoritması akış diyagramı. 

Melez artan iletkenlik algoritması için 100 ms’lik çevrim zamanı uygulanmıştır. 

Algoritma iki ayrı koşulda koşturularak test edilmiştir. Test için Chroma firmasının 

62150H-450S DA güç kaynağı kullanılmıştır. Bu güç kaynağı içerdiği güneş paneli 

simülatörü özelliği sayesinde bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmektedir. Test için 

Kyocera firmasının KC85T kodlu PV paneli modellenmiştir. 

Bölüm 2.7.5’tekinde yapıldığı şekilde, birinci testte sabit 600 W/m2 ışınım ve 25 °C 

sıcaklık altında paralel iki adet KC85T panel ile MPPT verimi sorgulanmıştır. 

Burada %98.5’lik MPPT verimi elde edilmiştir.  

Đkinci testte ise yine bölüm 2.7.5’te anlatıldığı gibi 5 s sürelerle 600 W/m2 ve 300 

W/m2 değerlerinde sürekli değişen bir ışınım profili 25 °C sıcaklık altında paralel iki 

adet KC85T panel ile uygulanmıştır. Bu testte de %96.6’lık MPPT verimi elde 

edilmiştir. 

Bölüm 2.7.5’teki melez “boz ve gözle” algoritması ile karşılaştırıldığında bu 

yöntemin MPPT veriminin sabit ışınım altında daha düşük olduğu görülmektedir. 
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Ancak ışınımın hızla değiştiği durumlarda daha hızlı tepki verebildiği için daha 

yüksek MPPT verimine sahip olduğu gözlenmiştir 

. 
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3. YÜKSELTĐCĐ DA/DA ÇEVĐRĐCĐ TASARIMI 

3.1. Yükseltici DA/DA Çevirici Çalışma Prensibi 

Yükseltici DA/DA çeviriciler bir DA gerilimi kendisinden daha yüksek başka bir DA 

gerilim seviyesine çevirmekte kullanılan güç elektroniği devreleridir. Şekil 3.1’de bir 

yükseltici çeviriciye ait devre şeması görülmektedir. 

 

Şekil 3.1 : Yükseltici DA/DA çevirici devresi genel bağlantı şekli [11]. 

Yükseltici çevirici topolojisinin çalışma prensibi incelenirken iki adet iletim modu 

ele alınır. Bunlardan bir tanesi bobin akımının kesintiye uğramadığı “Sürekli Đletim 

Modu”, bir diğeri ise bobin akımının kesintiye uğrayarak bir periyot içerisinde 

kaynaktan akım çekilmeyen “Süreksiz Đletim Modudur.” Đşlem kolaylığı olması 

açısından bu bölümde tüm aktif ve pasif elemanlar ideal kabul edilmiştir. (Bobin 

direnci, anahtarların iletim dirençleri ve gerilim düşümleri ile kondansatör ESR 

direnci ihmal edilmiştir.) 

Sürekli iletim modunda Q1 referansı ile gösterilen yarıiletken anahtar iletimdeyken 

Şekil 3.1’de L referansıyla gösterilen bobin üzerindeki akım:  

 
DT

I
LVI

∆
×=  (3.1) 

ifadesine göre yükselmeye başlar. Q1 anahtarı kesime gidip, akımı CR1 anahtarı 

devraldığında ise bobin üzerindeki gerilim VI–V0 olur ve akım  

 
TD

I
LVVI )1(0 −

∆
×=−  (3.2) 



50 

 

ifadesine göre azalmaya başlar. 

 

Şekil 3.2 : Q1 anahtarı iletime, CR1 anahtarı kesimdeyken (DT) [11]. 

 

Şekil 3.3 : Q1 anahtarı kesimde, CR1 anahtarı iletimdeyken ((1-D)T) [11]. 

Buna göre bobin üzerindeki akım dalga şekli Şekil 3.4’te IL, Q1 anahtar akımı IQ1, 

CR1 diyot akımı ICR1, Q1 anahtar gerilimi VDS-Q1, çıkış gerilimi V0 verilmiştir. DT 

süresi TON, (1-D)T süresi de TOFF olarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 3.4 : Yükseltici çevirici sürekli iletim modu dalga şekilleri. 

Devre teorisine göre bir bobinin üzerinden akan ortalama sürekli hal gerilimi sıfır 

olacağından: 

 ( ) ( ) 010 =−×−+× TDVVDTV II  (3.3) 

 
DV

V

I

o

−
=

1

1
 

(3.4) 
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eşitliğine ulaşılabilir. 

3.2. Yükseltici DA/DA Çevirici Güç Devresi Şematiği 

 

Şekil 3.5 : Yükseltici çevirici güç devresi şematiği. 

Hedeflerde belirtilen spesifikasyonlara göre yükseltici devresi anahtarlama frekansı 

100 kHz olarak seçilmiştir. Yükseltici çeviricinin sürekli iletim modu ile süreksiz 

iletim modunun sınırında çalıştığı anda giriş akımı tepe bobin akımın yarısına eşit 

olmalıdır. Ortalama giriş akımı da ortalama bobin akımı IL’ye eşittir. Bu durumda 

(3.1) numaralı eşitlikten yararlanarak 

 
L

DTV
I giriş=∆  (3.5) 

 
L

DTV
III

giriş

Ltepe =×=∆= 2  (3.6) 

ifadesi elde edilebilir. 

Buna göre II giriş akımı için minimum endüktans değeri: 

 

L

giriş

I

DTV
L

×
>

2min  (3.7) 

olmalıdır. Bobinlerin sarılı olduğu manyetik nüveler genellikle yüksek akım altında 

doymaya giderek endüktans değerleri küçüldüğünden tasarımı maksimum bobin 

akımına(maksimum güç, minimum giriş gerilimi) göre yapmak gerekmektedir.  

Bu durumda: 
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Vgiriş = 12 V 

Pçıkış = 100 W 

Vçıkış = 50 V 

η = 0.9 

Yükseltici çevirici çıkış diyotunun ortalama akımı ortalama yük akımına eşittir. 

Diyotun iletimde olduğu (1-D)T süresince akan akımın ortalama değeri de bobin 

akımının yani giriş akımının ortalama değerine eşittir. Öyleyse diyot ortalama akımı, 

doluluk oranı, çıkış gücü ve verimlilikten yola çıkılarak aşağıdaki denklem 

yazılabilir: 
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I
I çikiş

giriş −
=

1
 (3.8) 
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Öyleyse denklem (3.7)’den yararlanarak: 

 

( )





−×

×××
>

−

784.01
22

1010784.012 6

minL  (3.11) 

 HL µ08.5min >  (3.12) 

sonucuna ulaşılır. Sürekli iletim modunda ±%20 akım dalgalılığına ulaşmak için 

gerekli endüktans değeri denklem (3.14)’te hesaplanmıştır. 

 
giriş

giriş
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I

DTV
L
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>

4.0
 (3.13) 

 
HLL arttiranarttiran µ4.25

26.94.0

1010784.012 6
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×
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>
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 (3.14) 

Q1 transistorünün anahtarlanması esnasında görmüş olduğu maksimum gerilim çıkış 

gerilimi ve CR1 diyotu gerilim düşümlerinin toplamına eşittir. En kötü koşullarda 

diyot gerilim düşümü VD 1.5 V olduğu varsayılırsa maksimum transistor gerilimi 

51.5 V olacaktır. PCB üzerindeki hattın yaratmış olduğu parazitik endüktans ve 

yüksek anahtarlama hızından kaynaklanan diğer parazitik etkileri de göz önüne 

alacak olursak transistor gerilimini VQ1>60 V olacak şekilde seçmek uygun olacaktır.  
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Q1 transistor akımının maksimum olduğu nokta ise maksimum güçte giriş 

geriliminin minimum olduğu noktadır. Minimum 15 µH endüktans değeri için bobin 

akım dalgalılığı: 

 
6

6

1010784.0
101512

−
−

××
∆

××=
i

 (3.15) 

eşitliğinden Ai 27.6=∆  değerine ulaşılabilir. Q1 transistorünün akım tepe değeri 

ise: 

 
2,1

i
II LtepeQ
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+=

 

(3.16) 

 AI tepeQ 4.12
2

27.6
26.9,1 =+=  (3.17) 

değerine ulaşılır. Bu değerin üzerine de bir emniyet marjini eklenerek 100 °C 

jonksiyon sıcaklığı için transistor akım sınır değeri en az 25 A olarak seçilmelidir. 

CR1 diyotunun seçiminde ise diyotun üzerine uygulanacak olan ters gerilim ideal 

koşullarda en çok çıkış gerilimi kadar olabilir. Bu seviye yaklaşık 50 V kadardır. Bu 

değerin üzerine bir güvenlik sınırı da eklenerek ters diyot gerilimi en az 75 V’u 

kaldırabilecek şekilde olmalıdır. Diyot akım değeri için önemli olan kriter ise 

ortalama diyot akımıdır. Yükseltici çevirici topolojisini incelediğimizde CR1 

diyotundan akan akımın bara kondansatörü ve yüke boşalmakta olduğu- görülebilir. 

Kararlı halde bir kondansatör üzerindeki ortalama akım değeri sıfır olacaktır. Bu 

yüzden diyot üzerinden akan ortalama akım ortalama yük akımına eşittir ve değeri 1 

A’dir. 

Buna göre seçilecek olan diyotun 100 °C sıcaklıkta sahip olması gereken ortalama 

akım değeri bir güvenlik farkı da konarak en az 4 A’den büyük seçilmelidir. 

Yükseltici çeviricide bara kondansatörü için seçiminde önemli olan kriter istenen 

çıkış gerilimi dalgalılığıdır. Evirici katında hız regülâsyonunu etkili yapabilmek için 

çıkış gerilim dalgalılığı hedefi %1 olarak belirtilmiştir. Kondansatör gerilim 

dalgalılığı miktarı da kondansatörden çekilen elektriksel yük miktarıyla orantılıdır. 

Buna göre: 

 
C
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C
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Maksimum yükte çıkış gerilim 50 V, yük akımı ise 2 A’dir. Anahtarlama periyodu 

10 µsaniye ve görev oranı da 0.784 olduğunda minimum bara kondansatörü değeri: 

 
FC µ36.31

5.0

1010784.02 6

min =
×××

=
−

 
(3.19) 

olarak hesaplanır. 

Tasarım kriteri olarak hesaplanan bu değerin minimum 10 katı büyüklükte bir 

kondansatör seçerek en az 330 µF kullanmak uygun olacaktır. Çıkış gerilimi de 

maksimum 50 V olduğundan kondansatör çalışma gerilim değeri olarak 63 V ve 

üzerinde anma gerilim değerine sahip alüminyum elektrolitik kondansatörler 

seçilmelidir. 

3.2.1. Yükseltici çevirici MOSFET seçimi 

Yükseltici çeviricide kullanılacak MOSFET 100 kHz anahtarlama frekansında uygun 

gerilim ve akım altında çalışabilecek kapasitede olmalı ve sistemin verim ihtiyacını 

da karşılayabilmelidir. 

Şekil 3.4’te görüldüğü gibi Yükseltici çevirici MOSFET’inin kesim anında 

karşılaşacağı maksimum gerilim çıkış gerilimidir. Bu da gerilim açısından en 

zorlayıcı koşul olan 50V çıkış geriliminde 50V’luk maksimum VDS gerilimini 

oluşturacaktır. 

100 W çıkış gücü için 12 V giriş geriliminde, %90 verimlilik hedeflenirse aküden 

çekilen ortalama akım 9.26 A olacaktır. 50 V çıkış gerilimi için formül (3.20)‘ye 

göre görev oranı 0.784 olacağından MOSFET rms akımı 8.25 A olarak hesaplanır. 

Veri kağıtlarında verilen parametrelere göre yapılan verimlik karşılaştırması ve fiyat 

karşılaştırması yapıldığında göre veri kağıdı EKLER’de verilen Infineon firmasına 

ait IPP26CN10N modelinin seçilmesine karar verilmiştir.  

Şekil 3.4’e göre MOSFET’in iletim anında taşıyacağı akım giriş akımına eşittir. 

Buna göre MOSFET üzerinde iletim halinde iken %40 dalgalılıkla 9.26 A akım 

akacaktır: 

MOSFET’in RMS akımı denklem (2.20)’de verildiği şekilde hesaplanabilir: 

 ( ) AI rmsMOS 25.82.0
3

1
1784.026.9 2

, =+=  
(3.20) 
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(3.20)’de verilen maksimum RMS akım ve maksimum VDS gerilimine göre veri 

kağıdı EKLER’de verilen Infineon IPP26CN10N MOSFET’inin seçimi uygun 

gözükmektedir. Bu MOSFET’in 9.26A ortalama akımda 100 °C sıcaklıktaki RDS,on 

direnci 30 mΩ’dur. Buna göre MOSFET’in iletim kaybı: 

 WRIP onDSrmsMOSiletimMOS 04.203.025.8 2
,

2
,, =×=×=  (3.21) 

Yükseltici MOSFET’i üzerinde meydana gelen bir diğer kayıp da anahtarlama 

kayıplarıdır. Anahtarlama kayıpları ile ilgili hesaplamalar yapılırken Bölüm 2.4.1’de 

verilen (2.23)’ten (2.39)’a kadar olan denklemlerden faydalanılmıştır. 

Çizelge 3.1 : Yükseltici çevirici IPP26CN10N MOSFET kayıp hesap tablosu. 

Vgiriş                                                      (V) 12 Ids,rms                            (A) 8.253 

Vçıkış                                                     (V) 50 Vds                                  (V) 50 

Pçıkış                                                     (W) 100 Ids,min                           (A) 7.407 

Bobin Dalgalılık                                   (%) ±20 Ids,maks                        (A) 11.111 

Doluluk Oranı 0.784 Cgd                                (nF) 0.035 

Verim  0.9 Cgs                                (nF) 1.565 

  
 

Cds                                (nF) 0.34 

  
 

t2,kesim                        (ns) 1.396 

Vgs,th @ 150 C                                     (V) 1.85 t3,kesim                        (ns) 93.407 

Vgs,miller @ 150 C ve Ids,min            (V) 4.2 t2,iletim                        (ns) 51.236 

Vgs,miller @ 150 C ve Ids,maks         (V) 4.45 t3,iletim                        (ns) 6.487 

Ciss @ Vds                                           (nF) 1.6 Pmos,iletim                  (W) 2.043 

Crss @ Vds                                          (nF) 0.035 Pmos,iletime girme      (W) 1.069 

Coss @ Vds                                         (nF) 0.375 Pmos,kesime girme      (W) 2.633 

Rds(on)                                                (Ω) 0.030 Pmos,toplam                 (W) 5.746 

Rkapı(iletim)                                      (Ω) 68   
 

Rkapı(kesim)                                      (Ω) 68   
 

Vsürüş,iletim                                      (V) 8   
 

Vsürüş,kesim                                     (V) 0   
 

Anahtarlama Frekansı                     (Hz) 100000   
 

Rth,js                                               (°C/W) 2.5   
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3.2.2. Yükseltici çevirici diyot seçimi 

Yükseltici çeviricide kullanılacak diyot 100 kHz anahtarlama frekansında uygun 

gerilim ve akım altında çalışabilecek kapasitede olmalı ve sistemin verim ihtiyacını 

da karşılayabilmelidir. 

Şekil 3.4’te görüldüğü gibi Ćuk çevirici diyotunun kesim anında karşılaşacağı 

maksimum gerilim çıkış gerilimine eşittir. Bu da gerilim açısından en zorlayıcı koşul 

olan maksimum çıkış geriliminde 50 V’a karşılık gelmektedir. 

Benzer şekilde Şekil 3.4’e göre diyotun iletim anında taşıyacağı maksimum akım 

giriş giriş akımı, bir periyot boyunca taşıyacağı ortalama akım ise yük akımıdır. 

Buna göre diyot üzerinde iletim halinde iken %40 dalgalılıkla 9.26 A akım akacaktır: 

Diyot seçiminde önemli faktör üzerinden akacak olan ortalama akımdır. MOSFET 

için doluluk oranı 0.54 olarak hesaplandığına göre ortalama diyot akımı aşağıdaki 

şekilde hesaplanabilir. 

 ( )DII diyotortdiyot −×= 1,  (3.22) 

 ( ) AI ortdiyot 2784.0126.9, =−×=  (3.23) 

Buna göre ST firmasının STPS8H100 diyotunun seçimi uygun gözükmektedir. 

Seçilen diyot schottky yapılı olduğundan anahtarlama kaybı ihmal edilecek kadar 

azdır. Diyot ile ilgili kayıp hesabı yapılırken diyot doluluk oranına göre iletim kaybı 

eğrisi kullanılmıştır. Diyota ait veri kağıdının ilgili sayfalarına Ek’ten ulaşılabilir. 

Çizelge 3.2 : Yükseltici çevirici STPS8H100 diyot kayıp hesap tablosu. 

If,ort               (A) 2 

δ 0.216 

Piletim          (W) 1.25 

Rth, js       (  ۫C/W) 4 

Tj                 (  ۫C) 131.97 

3.2.3. Yükseltici çevirici soğutucu seçimi 

Çeviricinin maksimum 60 °C ortam sıcaklığında çalışabilmesi için diyot 

jonksiyonunun maksimum 150 °C, MOSFET jonksiyonunun ise maksimum 175 

°C’yi geçmemesi gerekmektedir. Veri kağıtlarındaki bilgilere göre mosfetin termal 

direnci 2.1 °C/W ve diyotun termal direnci 4 °C/W’tır. 
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MOSFET’in soğutucuya temas eden kasası MOSFET’in drain bacağına, diyotun 

soutucuya temas eden kasası da diyotun katotuna bağlıdır. Diyot katotu ile MOSFET 

draini farklı potansiyellerde olduğundan MOSFET kasası ile soğutucu arasına Kunze 

firmasının 0.19 °C/W’lık termal dirence sahip olan izolatörleri bağlanmıştır. Diyot 

kılıfı ise fullpak denilen kendinden izolatörlü yapıda olduğundan diyot kılıfı ile 

soğutucu arasında da Rthc-h=0.05 °C/W’lık bir termal direnç oluştuğu kabul 

edilmiştir. Arma Elektronik Ltd. firmasına ait 151AS profilli Şekil 3.6’daki 

soğutucudan 65 mm uzunlukta kullanıldığında soğutucunun yüzeyi ile ortam 

arasında Rths-a= 6 °C/W değerinde termal direnç oluşmaktadır. Buna göre yükseltici 

çevirici soğutucusu termal modeli için Şekil 3.7’de verilen elektriksel şematik ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Şekil 3.6 : 151AS soğutucu fiziksel boyut ve termal direnci [12]. 

 

Şekil 3.7 : Yükseltici çevirici soğutucusu termal model şematik gösterimi. 

Mosfete ait jonksiyon sıcaklığının soğutucu sıcaklığına farkı denklem (2.43)’e göre 

hesaplanabilir: 

 ( )( ) CTTT sogutucusogutucumosj 16.1319.01.2746.5, +=++×=  (3.24) 

Diyota ait jonksiyon sıcaklığının soğutucu sıcaklığına farkı denklem (2.45)’e göre 

hesaplanır: 
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 ( )( ) CTTT sogutucusogutucudiyotj 06.505.0425.1, +=++×=  (3.25) 

Buna göre soğutucu sıcaklığı denklem (2.48) kullanılarak bulunur: 

 ( )( ) CTsogutucu 976.10160625.1746.5 =+×+=  (3.26) 

Bu sonuç denklem (3.24) ve (3.25)’te kullanıldığında ortaya diyot ve MOSFET için 

maksimum jonksiyon sıcaklıkları çıkmaktadır. 

 CCTT sogutucumosj 13.11516.13, =+=  (3.27) 

 CCTT sogutucudiyotj 04.10706.5, =+=  (3.28) 

Mosfet için denklem (3.27)’de elde edilen 115.13 °C jonksiyon sıcaklığı veri 

kağıdında verilen 175 °C’den ve diyot için (3.28)’de elde edilen 107.04 °C jonksiyon 

sıcaklığı veri kağıdında verilen 150 °C’den küçük olduğundan seçilen soğutucunun 

çalışma koşullarında uygun olduğu görülmektedir. 

3.2.4. Yükseltici çevirici bobin tasarımı 

Yükseltici bobini tasarımında Bölüm 2.4.4’te bahsedilen MS106125 kodlu nüve 

kullanılmıştır. 

Denklem (3.14)’te hesaplanan minimum endüktans değerine ulaşmak için 21 tur 

atılmıştır. 

Denklem (2.52)’ye göre giriş bobini üzerindeki elektrik alan yoğunluğu H 

hesaplanabilir: 

 
m

A
H 35.3061

10352.6

26.921
2
=

×

×
=

−
 (3.29) 

Bu mıknatıslama kuvvetinin CGS birim sistemindeki karşılığı 38.47 Oersted’tir. 

Şekil 2.23’e göre bu mıknatıslama kuvveti altındaki relatif manyetik geçirgenlik 

katsayısı 57.5’tir. Buna göre denklem (2.54)’e göre bobinin endüktans değeri 

hesaplanabilir. 

 H
NA

L
e

ec
boost µ

πµ
81.32

10352.6

2110654.01045.57
2

2472

=
×

×××××
==

−

−−

l
 (3.30) 

Bu denklem (2.17)’de verilen minimum endüktans değerinden büyüktür. Denklem 

(3.5)’e göre giriş bobini akım dalgalılığı hesaplandığında 2.87 A’lik akım dalgalılığı 

değerine ulaşılır. Buna göre denklem (2.58)’e göre B değeri hesaplanır. 
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m

A
H 339

10352.6

2/87.215
2
=

×

×
=∆

−
 (3.31) 

 TB 0245.03391045.57 7 =×××=∆ −π  (3.32) 

Bu akı yoğunluğunun CGS birim sistemindeki karşılığı 245 Gauss’tur. Bu akı 

yoğunluğu değeri için 100 kHz frekans değerinde Şekil 2.25’e bakıldığında 40 

mW/cm3 değerinde bir nüve kaybı değeri bulunur. Ek A.3’te verilen bilgilere göre 

nüve hacmi 4.154 cm3’tür. Öyleyse nüveye ait demir kaybı aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

 WPnüve 166.0154,404,0 =×=  (3.33) 

Bobin üzerinden akan akım RMS değeri ise denklem (2.68)’e göre hesaplanabilir. 

 
AI RMSbobin 3.9

26.9

87.2

12

1
126.9

2

, =






×+×=  (3.34) 

Yükseltici bobini için 1,2 mm çapında bakır tel kullanılmıştır. Bu bobinde kullanılan 

telin yarıçapı denklem (2.67)’de verilen skin depth uzunluğundan büyük olduğundan 

akımın yüksek frekanslı bileşen tel yüzeyinden akacaktır. Akımın DA bileşeni ise 

tüm yüzeyden akacaktır. Bunun için iki ayrı direnç hesaplaması yapmak gereklidir. 

Bu bobine ait telin DA direnci denklem (2.65)’ten yararlanılarak bulunur. 

 
( )

Ω=
××

×
××=

−

− mR LarttiranDA 05.18
106

227.421
103.2

22

6
,

π
 (3.35) 

Denklem (2.69)’a göre bobine ait DA bakır kaybı hesaplanabilir: 

 WP DAcu 54.1018.026.9 2
, =×=  (3.36) 

Bu durumda telin AA direncini bulmak için AA akımın aktığı kesit alanı 

bulunmalıdır:  

 ( )( )
4

22 δ
π

−−
×=

DD
AAA

 (3.37) 

 ( )( ) 2
22

717.0
4

237.022.12.1
mmAAA =

×−−
×= π  (3.38) 

Telin AA direnci şöyle bulunabilir: 
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AA

tur
AA

A

LN
R

×
×= ρ  

(3.39) 

 Ω=
×

×
××=

−
− mRAA 49.28

10717.0

227.421
103.2

2
6  (3.40) 

Bobinin AA bileşeninin RMS değeri ise denklem (3.41)’e göre 

 
32

,

I
I RMSAA

∆
=  (3.41) 

 AI RMSAA 83.0
32

87.2
, ==  (3.42) 

olur. Buna göre tele ait AA bakır kaybı denklem (3.43)’te hesaplanmıştır. 

 WP AAcu 02.002849.083.0 2
, =×=  (3.43) 

Bu durumda giriş bobinine ait toplam kayıp nüve kaybı ve bakır kaybının toplamıdır: 

 WPLartiran 726.102.054.1166.0 =++=  (3.44) 

3.2.5. Yükseltici çevirici bara kondansatörü seçimi 

Bara kondansatörünün ömrünü ve kaybını belirleyen en önemli etkenlerden birisi 

RMS akımıdır. Yükseltici topolojisinde bara kondansatörü akım dalga şekli 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 3.8 : Yükseltici çevirici kondansatör akımı dalga şekli. 
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Bu akım dalga şekline göre transistor iletimdeyken akım tepe değeri 8.695 A, akım 

dalgalılığı ise 2.87 A’dir. Bundan dolayı t=0.216T olduğunda akım değeri 5.825A 

olmaktadır. Diyotun iletimde olduğu süre boyunca da yükü kondansatör akımı 

besleyeceğinden akım değeri -2 A’dir. Akımı 0.216T bölgesinde doğrusal kabul 

edilirse bu bölgede akım ifadesini veren denklem iki noktası bilinen bir doğrunun 

denkleminin bulunması yöntemiyle elde edilir: 

 
T

tI

216.00

0

825.5695.8

695.8

−
−

=
−

−  (3.45) 

 t
T

I
29.13

695.8 −=  (3.46) 

olur. Öyleyse IC,RMS şöyle hesaplanabilir: 

 








−+−= ∫ ∫

T T

T

RMSC dtdtt
TT

I
216.0

0 216.0

22
, )2()

29.13
695.8(

1  (3.47) 

IC,RMS =3.83 A olarak hesaplanabilir. 

Bölüm 4’te belirtildiği gibi seçilecek bara elektrolitik kondansatörü değerinin 330 

µF’ tan büyük olmalıdır. Samwha firmasının WF1J477M16025 kodlu 470 µF, 63 V, 

105 °C sıcaklık’ lık kondansatörü seçilmiştir. Ek A.6’da verilen veri kağıdına göre 

kondansatöre ait kayıp faktörü 120 Hz frekans değerinde tan δ 0.09’dur. 100 kHz 

frekansta ise bu yaklaşık 90 katına çıkmaktadır. Buna göre kondansatörün ESR 

değeri şu şekilde hesaplanabilir [24]: 

 
Cf

ESR
××

=
π

δ
2

tan  (3.48) 

 
 Ω=

×××
×

=
−

mESR 43.27
104701000002

09.090
6π

 (3.49) 

 
100 kHz gibi yüksek bir frekans değerinde empedans hesabı yapıldığında bunun 

neredeyse tamamının ESR olduğu görülebilir. 

Kondansatör üzerindeki kayıp denklem (3.50) ile hesaplanmaktadır. 

 ESRIP RippleESR ×= 2  (3.50) 

 WPESR 4.002743.083.3 2 =×=  (3.51) 
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3.3. Yükseltici Çevirici Analog Kontrol Devresi 

3.3.1. DA/DA çevirici analog kontrol yöntemleri 

DA/DA çeviricilerde kullanılan analog kontrol entegreleri denetimi sağlayabilmek 

için farklı yöntemlerden faydalanırlar. Bu yöntemler temel olarak gerilim mod 

denetim ve akım mod denetim olmak üzere ikiye ayrılır. Akım mod denetimde genel 

olarak tepe akım denetimi ve ortalama akım denetimi isimleriyle iki alt başlık altında 

incelenebilir. 

3.3.1.1. Gerilim kontrol yöntemi 

 

Şekil 3.9 : Gerilim kontrol yöntemi blokları ve sinyalleri [12]. 

En eski denetim metodudur. Çıkış gerilimi bir direnç bölücü yardımıyla ölçülür ve 

entegre tarafından üretilen sabit bir referans ile karşılaştırılarak bir kontrol sinyali 

üretilir. Sabit genlikli testere dişli sinyal entegre tarafından üretilir ve bir 

karşılaştırıcı devresi yardımıyla bu kontrol sinyaliyle karşılaştırılarak gerekli DGM 

sinyalleri üretilir. Bu metodun avantajı maliyetinin daha düşük olmasıdır [12,13]. 

Bu kontrolün dezavantajı giriş gerilimindeki değişmelere göre kontrol davranışı 

gerçekleştirecek bir ileri besleme (feedforward) kontrol yapısının olmayışıdır. Bu 

yüzden giriş gerilimindeki ani değişimlere geç tepki verir. Gürültülere karşı daha 

duyarlıdır. Đstenen koşullarda çalışmak için daha çok kazanç ister [12]. 

Yükseltici ve flyback topolojilerinde çıkış bir diyot yardımıyla sürülür. Transistor 

kesime, diyot iletime geçtiğinde bobin üzerindeki akım sadece çıkışa akar. Eğer yük 

akımı arttırılırsa transistor görev oranı da arttırılarak bobin üzerindeki akımın daha 

çok yükselmesi sağlanmalıdır. Fakat sürekli iletim modunda transistor görev oranı 

arttığında diyot iletim zamanı azalmaktadır. Böylece ilk anda diyot akımı azalmakta, 
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daha sonra bobin akımı arttığından diyot akımı da artmaktadır. Diyot akımındaki bu 

ilk andaki azalış ve ardından gelen artış sağ yarı düzlemde bir sıfıra neden 

olmaktadır. Bu sıfırın hesaplandığı formül aşağıdaki gibidir. 

 ( )
D

D

L

RYÜK
RHPZ

21−
=ω  

(3.52) 

Normal bir sıfır karmaşık s-düzleminin sol yarı düzleminde olmalıdır. Görüldüğü 

gibi bu sıfır yük akımına doğrudan bağlıdır ve bu yüzden kompanze edilmesi 

neredeyse imkânsızdır. Bu durum da gerilim mod denetiminde kapalı çevrim 

çalışmada kararsızlık getirir [12]. 

3.3.1.2. Tepe akım kontrol yöntemi 

Gerilim kontrol yönteminde olduğu gibi gerilim ölçümü sonucu elde edilen kontrol 

sinyalini entegre tarafından üretilen bir rampa sinyali ile karşılaştırarak gerekli DGM 

sinyalleri üretilir. Ancak gerilim denetiminden farkı entegre tarafından üretilen 

rampa sinyalinin sabit genlikli olmamasıdır. Bu rampa sinyali bobin üzerinden geçen 

akım bir direnç üzerinden gerilim olarak okunarak elde edilir. Akımdan elde edilen 

gerilim DGM karşılaştırıcı devresinde bir kontrol gerilimi ile karşılaştırılarak gerekli 

DGM sinyaller üretilir. Kontrol gerilim seviyesiyle aynı zamanda tepe akım değeri 

de belirlenmiş olur [12, 13]. 

 

Şekil 3.10 : Tepe akım kontrol yöntemi ve sinyalleri [12]. 
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Bu denetim metoduyla gerilim denetiminde karşılaşılan dezavantajlar büyük ölçüde 

aşılmış olur. Akım denetimi yoluyla dolaylı olarak giriş gerilimindeki değişimler 

izlenerek ileri besleme (feedforward) sağlanmış olur, böylece devre giriş 

gerilimindeki ani değişimlere hızlı cevap verebilir.  

Ortalama akımı denetlemek kontrol davranışı açısından daha doğru olmasına rağmen 

bu modda tepe akımını denetlemek bir takım problemlere de yol açar. Tepe akım ile 

ortalama akım oranı özellikle düşük yüklerde artar. Bu hatanın gerilim döngüsü 

tarafından düzeltilmesi gerekir, bu durum da devrenin cevap zamanını yavaşlatır. 

Özellikle süreksiz iletim modunda çalışırken bu hata çok yükselir. Bu yüzden tepe 

akım denetimi süreksiz iletim modunda iyi sonuç vermemektedir. 

3.3.1.3. Ortalama akım kontrol yöntemi 

 

Şekil 3.11 : Ortalama akım kontrol yöntemi ve sinyalleri [12]. 

Tepe akım denetiminin en büyük sorunu düşük iç çevrim kazancıdır. Ortalama akım 

denetiminde akım döngüsüne bir akım hata yükselteci eklenerek bu problem aşılmış 

olur. Direnç yardımıyla bobin üzerinden geçen akım ölçülerek gerilim hata 

yükselteci tarafından üretilen sinyalle karşılaştırılır. Gerilim hata yükseltecinin 

ürettiği sinyal istenen akım seviyesini belirlemiş olur. Akım hata yükselteci ile 

akımdaki hata belirlenerek DGM karşılaştırıcı devresine iletilir. DGM karşılaştırıcı 

gerilim mod denetiminde olduğu gibi sabit genlik ve frekanstaki bir ramp sinyali ile 

akım hata yükselteci çıkış gerilimini karşılaştırarak gerekli DGM sinyallerini üretir. 

Ortalama akım denetimi yapıldığından bu metot düşük yüklerde ve süreksiz iletim 

modunda da iyi sonuç vermekte ve böylece sağ yarı düzlemdeki sıfırdan kaynaklanan 

kararsızlık sorunu aşılmaktadır [12]. 
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Çizelge 3.3 : Gerilim kontrol yöntemi ve akım kontrol yöntemi karşılaştırması. 

Gerilim Kontrol Yöntemi Akım Kontrol Yöntemi 

d>0,5 durumunda kararsızlık d>0.5 durumunda kararlılık 

Eski Bir Yöntem Yeni Bir Yöntem 

Değiştirilemez Küçük Modifikasyonla Gerilim 

Kullanımdan Kalkıyor Kullanımda 

Giriş Gerilimindeki Değişimlere Giriş Gerilimindeki Değişimlere 

Kompanzasyon Yapılamaz Kompanzasyon Yapılabilir 

Çizelge 3.3‘de akım mod denetiminin gerilim mod denetimine göre üstünlükleri 

görülmektedir. Ortalama akım mod denetiminin daha çok güç faktörü düzeltme 

(PFC) devrelerinde kullanıldığı, tepe akım denetiminin proje ihtiyaçlarına cevap 

verebileceği göz önünde bulundurularak yükseltici DA/DA katı tasarımında “tepe 

akım denetimi yöntemi”nin kullanılmasına karar verilmiştir.  

3.3.2. TPS40211 entegresi ile yükseltici devre kontrolü 

 

Şekil 3.12 : TPS40211 entegresi kontrol elemanları bağlantı şeması. 

Entegre osilatör frekans RC pinine bağlanan RT direnci ve CT kondansatör 

değerleriyle aşağıdaki formüle göre belirlenmektedir [17]: 
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296472108 104107.1105.1104.1108108.5

1

TTswswTsw

T
CCffCf

R
××−××+×−××+××+×××

=
−−−−−−

 (3.53) 

Ayrıca Ek A.5’te verilen entegre veri kağıdında verilen frekans-zamanlama direnci 

eğrisinden de uygun kondansatör ve direnç değerleri seçilebilmektedir. Bu eğriden 

yararlanarak fsw = 100 kHz için CT = 220 pF ve RT = 820 kΩ seçilmiştir. 

Entegre tepe akım kontrol yöntemiyle çalıştığından yükseltici katı MOSFET’ inin 

akımının ölçülmesi gerekmektedir. Çıkış gerilimine de bakarak analog olarak akım 

bir ölçüm direnci üzerinden algılanarak devrenin görev oranı belirlenecek ve bu 

şekilde MOSFET kontrol edilecektir. Bu kontrolde hassasiyeti sağlamak için firma 

kataloglarında SENSE direnç başlığı altında yer alan düşük endüktanslı ve toleransı 

düşük dirençler kullanmak gereklidir. Bu ölçüm direnci için uygun değer aşağıdaki 

formüllerde verilen her iki eşitsizliği de sağlamalıdır [17]. 
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(3.31) eşitsizliğine göre: 
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 Ω< mRISNS 3.8  (3.57) 

(3.32) eşitsizliğine göre: 

 
( )1256.05060

100000108.2812 6

−+×
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ISNSR  (3.58) 

 Ω< mRISNS 94.14  (3.59) 

PCB üzerindeki yolun empedansı ve ölçülen akımın üzerine binebilecek gürültü de 

hesaba katılarak, her iki eşitsizliği de sağlamak için RISNS direnci 5 mΩ olarak 

seçilmiştir. Farklı firmaların ölçüm dirençleri arasında fiyat/performans 

karşılaştırması yapılmış ve bu dirençlerin ölçüm performansları da devre üzerinde 

denenmiştir. Sonuç olarak Vishay firmasının WSR25L000FEA kodlu 5 mΩ 2W 

%0.5 toleranslı direnci seçilmiştir. 
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RISNS direnci ile okunan MOSFET akımı bir RC alçak geçiren filtre yardımıyla 

entegrenin 7 numaralı ISNS pinine bağlanmaktadır. Entegre veri kağıdında bu 

filtrenin RIFLT değeri olarak 1 kΩ ile 5 kΩ arasında bir değer seçilmesi 

önerilmektedir. RIFLT=1.5 kΩ seçildiğindeyse CIFLT kondansatörünün değeri şu 

şekilde hesaplanmaktadır [17]: 

 
IFLTaanahtarlam

MIN
IFLT

Rf

D
C

×

×
=

1.0  (3.60) 

Minimum görev oranı 31 V’luk giriş geriliminde formül (3.4)’e göre DMIN=0.38 

olacaktır. Buna göre kondansatör değeri 

 pFCIFLT 33.253
1500100000

38.01.0
=

×
×

=  (3.61) 

olacaktır. Devrede CIFLT 390 pF olarak seçilmiştir. 

Çıkış gerilimini ölçerek kontrol entegresine gerilim bilgisi olarak girmek için 

gerilimi bir direnç bölücü yardımıyla bölmek gerekmektedir. Evirici katıyla 

birleştirilip sistem bütün hale getirildiğinde bu bölüm için kontrollü bir direnç bölücü 

devresi tasarlanmıştır. Ancak bu aşamada sadece Yükseltici devresinin istenen güç 

ve gerilimlerdeki optimum çalışması hedeflendiğinden kontrolsüz bir direnç bölücü 

konulmuştur. Entegre veri kağıdında yüksek gerilim tarafındaki direncin 10 kΩ ve 

100 kΩ arasında olması istenmiştir. Buna göre devrede direnç bölücünün yüksek 

gerilim tarafındaki direnci için RÜST (56kΩ) bağlanmıştır. Çıkış geriliminin 24 – 50 

V arasında değişebileceği ve entegrenin FB pinindeki çıkış gerilimi referansının 260 

mV olduğu düşünülürse direnç bölücünün toprağa yakın olan direnç değeri RALT şu 

şekilde hesaplanabilir [17]: 
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olmalıdır. Buna göre RALT yerine 220Ω ve 1kΩ potansiyometre birbirine seri 

bağlanarak çıkış gerilimi ayarlanabilir yapılmış, böylece farklı gerilim seviyelerinde 

testler yapılmıştır. 

Entegre veri kağıdında tarif edildiği şekilde hata yükselteci kompanzasyonu hesabı 

yapabilmek için aşağıdaki aşamaları izlemek gerekir. Devrenin maksimum yük 

empedansı: 

 Ω=== 25
2

50)(
)(

çikiş

maksçikiş

maksçikiş
I

V
R  (3.66) 

Kontrol entegresinin gm transconductance değeri şu şekilde kestirilebilir [17]: 

 

( )aanahtarlamISNSISNS

maksçikiş

aanahtarlam

m
fLRR

R

f
L

g
×+××

××

=
120

13.0

2

)(  
(3.67) 

 

( ) 507.17
100000108.28005.0120005.0

25

100000
108.2813.0

62

6

=
××+××

×××
=

−

−

mg  
(3.68) 

Maksimum çıkış empedansını bulmak için [17]: 
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Bara kondansatörünün parazitik etkili seri direnci RESR (50mΩ), bara kondansatörü 

Cçikiş=470µF, kontrol döngüsünün istenen geçit frekansı kHz
f

f sw
L 5
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==  için: 
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Zçıkış = 0.26 olarak hesaplanır. Buradan da modülatör kazancı: 

 
çikişmCO ZgK ×=  

(3.71) 

 87.13126.017.507 =×=COK  (3.72) 

Öyleyse hata yükseltecinin direnci RFB : 
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olur. Devrede RFB direnci için 390 Ω kullanılmıştır. Şekil 3.12’de R10 referans 

koduyla gösterilmektedir. 

Kontrol döngüsünün sıfırı istenen geçit frekansının 10’da birine eşitlenirse: 

 
 

(3.75) 

 nFCFB 18.816
39050002
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=
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π
 (3.76) 

olacaktır. Devrede CFB kapasitesi olarak 1 µF kullanılmıştır. Şekil 3.12‘de C20 

referans koduyla gösterilmektedir. 

Kontrol döngüsünün yüksek frekanslı gürültüleri bastırabilmesi için fL’nin yaklaşık 

10 katına bir kutup yerleştirmek yeterli olacaktır: 
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olacaktır. 

Devrede CHF kapasitesi olarak 10 nF kullanılmıştır. Şekil 3.12‘de C32 referans 

koduyla gösterilmektedir. 

Entegrenin 9 numaralı BP pini entegre kapı sürücüsü de dahil olmak üzere entegre 

fonksiyonları için oluşturulan 8 V’luk bir gerilim regülatörüdür. Entegre veri 

kağıdında tavsiye edildiği şekilde bu pine 1 µF kondansatör seramik bağlanmıştır. 

Şekil 3.12’de C4 koduyla gözükmektedir. 

Entegrenin özelliklerinden bir tanesi de devre enerjilendiği anda çıkış gerilimini 

istenen seviyeye rampalanarak kademeli olarak çıkartmasıdır. Softstart diye 

adlandırılan bu özelik olmadığı takdirde 0 V’tan birden referans gerilime çıkana bara 

kondansatörü üzerindeki gerilim  

FBL

FB
Rf

C
××
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dt

dV
CI bara ×=

 

(3.79) 

denklemindeki ifadeye göre çok yüksek akım çeker. Bu hem aküden çok yüksek 

akım çekilmesine yola açacağından akü ömrünü kısaltır, hem de devre üzerindeki 

diyot ve MOSFET’in aşırı ısınmasına ve deforme olmasına yol açabilir. 100 ms’lik 

bir softstart süresi seçildiğinde: 

 61020 −××= SSSS TC  (3.80) 

 FC SS µ2101.020 6 =××= −  (3.81) 

olacaktır. Bu kondansatör Şekil 3.12‘de C14 referans koduyla gösterilmektedir. 

3.4. Yükseltici Çevirici PCB Yerleşiminden Kaynaklanan Problemler ve 

Çözümleri 

PCB üzerindeki elektronik bileşen yerleşimi tüm elektronik devrelerinde önemli 

olmakla birlikte güç elektroniği devrelerinde bu konu daha da önem kazanmaktadır. 

Yüksek akım ve gerilimler, kHz’ler hatta MHz’ler mertebesinde gerçekleştirilen 

anahtarlama olayları yüksek di/dt ve dv/dt’lere yol açmaktadır. Bu etkiler sonucu 

oluşan elektromanyetik gürültü hem yakın çevredeki diğer elektronik cihaz ve 

elektronik bileşenleri, hem de güç elektroniği devresinin kendisini kontrol eden 

elektronik bileşenleri (mikroişlemci, analog entegreler vb.) olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Tüm bu etkilere maruz kalmamak veya etkilerini minimuma 

indirmek için dikkat edilmesi gereken pek çok faktör vardır: 

- PCB yol uzunluklarından ve şeklinden kaynaklanan parazitik endüktanslar  

- Yolların ve pcb yüzeylerinin birbirine olan mesafesiyle ortaya çıkan parazitik 

kapasiteler  

- Soğutucu ve motor yüzeyi gibi elektronik bileşenlerin topraklanması halinde 

toprak ile MOSFET, diyot gibi eleman kasaları arasında oluşan kapasiteler  

- Devre elemanlarının kendi parazitik kapasite ve endüktansları 

Tüm bu faktörler göz önüne alınarak Yükseltici katı PCB’sinde bir dizi düzeltme 

yapılmıştır. Gelinen son noktada yapılan değişiklikler ve önemli görülen hususlar 

aşağıda belirtilmiştir: 
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Yüksek di/dt’li akım taşıyan tüm yollar mümkün olan en kısa şekilde bağlanmalıdır. 

(Yükseltici katı içi kısa bağlanması gereken yollar Şekil 3.5’te “kısa yol” ibaresi ile 

belirtilmiştir.) 

Örnek:  

- Bobin, transistor ün source ve diyotun anot bacağını birleştiren yol (Bu yolun 

uzaması ile oluşan endüktans sonucu Ldi/dt ifadesine göre transistor Vds 

gerilimlerindeki artış gözlenmiştir. Bu hem anahtarlama kayıplarını artmasına hem 

de daha kötü durumda transistor maksimum gerilim sınırının aşılarak transistore ve 

karta ciddi hasar verilmesine yol açabilecek bir durumdur.) 

- Transistorün source bacağı ile akım ölçüm direncini birleştiren yol (Bu yolun 

uzaması ile ölçülen akım üzerine binen gürültünün arttığı gözlenmiştir. Bu da analog 

kontrol entegresinin kontrolünü sınırlamakta ve ayarlanandan çok daha küçük 

güçlerde dahi entegrenin akım korumasına girerek gücü ve çıkış gerilimini 

sınırlamasına yol açmaktadır.) 

- Akım ölçen direncin bacağı ile oluşturulan toprak yıldız noktası arasındaki yol (Bu 

yolun uzaması ile ölçülen akım üzerine binen gürültünün arttığı gözlenmiştir. Bu da 

analog kontrol entegresinin kontrolünü sınırlamakta ve ayarlanandan çok daha küçük 

güçlerde dahi entegrenin akım korumasına girerek gücü ve çıkış gerilimini 

sınırlamasına yol açmaktadır.) 

- Sürücüden kapı sürme direncine ve transistor kapısına kadar olan yol 

Analog kontrol entegresinin toprak pini mümkün olduğunca kısa ve kalın bir yolla 

toprak yıldız noktasına direk bağlanmalıdır. (Çift yüzlü PCB yapma imkanı varsa 

toprak pcb yüzeyi oluşturmak faydalı olabilecektir.) 

Yükseltici çeviricinin girişinde yer alan elektrolitik kondansatör ve çıkışında yer alan 

elektrolitik bara kondansatörü düşük frekanslarda kondansatör özelliği 

göstermelerine rağmen yüksek frekanslı gürültüyü bastırma konusunda yetersizdirler. 

Bu yüzden bu kondansatörlere paralel birkaç yüz nanofaradlık seramik dekuplaj 

kondansatörleri koymak yüksek frekanslı gürültüleri bastırmak açısından faydalı 

olacaktır. Dekuplaj amaçlı kondansatörün değeri tamamen yerleşime ve uygulamanın 

akım, gerilim, frekans gibi parametrelerine bağlı olarak değişebileceğinden 

matematiksel yöntemlerle saptanması zordur. Uygun değer ve büyüklüğü belirlemek 
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için ampirik yöntemler kullanılmalıdır. (Not: Özellikle bara kondansatörüne paralel 

olan dekuplaj kondansatörü konmadığında yüksek frekanslı gürültüden dolayı kart 

yerleşimine bağlı olarak belli güç seviyeleri üzerinde analog kontrol entegresinin 

çalışmasının bozulduğu, çıkış gerilim regülasyonunu sağlayamadığı hatta shutdown 

moduna girerek devreyi kapattığı gözlenmiştir.) 

Akım ölçme direncinden akım okunduktan sonra bir alçak geçiren RC filtre ile 

analog kontrol entegresinin ISNS pinine bağlanılmaktadır. RC filtrenin kondansatörü 

entegre ISNS pininin tam dibinden direk bağlanmalıdır. Bu kondansatörün diğer ucu 

da analog entegrenin altına ve etrafına kaplanan toprak pcb yüzey alanına via 

yardımıyla bağlanmalıdır. 

Bara geriliminin direnç bölücü yardımıyla okunarak analog entegrenin FB pinine 

bağlanan yol mümkün olduğunca kısa olmalıdır. 

Analog kontrol entegresi, mikroişlemci gibi hassas elemanlar giriş kondansatörü, 

bobin ve MOSFET arasındaki, bobin, diyot ve çıkış bara kondansatörü arasındaki 

yüksek di/dt döngüleri içinde bırakılmamalıdır, mümkün olduğu ölçüde uzak ve ayrı 

tutulmalıdır. 

100 kHz gibi yüksek anahtarlama frekansları ile yüksek akım ve gerilimli koşulda 

anahtarlama yapılan devrelerde çift yüzlü PCB kullanmak çok büyük avantajlar 

sağlayacaktır. 

Her via ve hole ilave bir endüktans demektir, özellikle yüksek di/dt’li sinyallerde via 

ve hole’lardan kaçınmak gereklidir. 

Besleme ucuna konan “bypass” kondansatörü her elektronik devrede olduğu gibi 

mümkün olduğunca besleme pinine yakın olmalıdır. 

Yüksek EMI performanslı bir güç elektroniği devresi elde etmenin matematiksel 

yöntemleri, hatta simülasyon yöntemleri üzerinde çalışılmakla birlikte bu konuda 

hala en yaygın yaklaşım tecrübeyle edinilen sezgisel metodları kullanmaktır. 

3.5. Yükseltici Çevirici Deney Sonuçları 

Şekil 3.13 ve Şekil 3.14’te yükseltici çeviriciye ait osiloskop görüntüleri 

verilmektedir. Bu esnada kompresör motoru yaklaşık 3600 min-1 hızla dönmekte ve 



73 

 

aküden yaklaşık 100 W’lık güç çekilmektedir. Çizelge 3.4 maksimum çıkış gücünde 

yükseltici çeviriciye ait verimin %91.41 olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 3.4 : Yükseltici DA/DA çevirici verim ölçüm sonuçları (Tort = 25 °C). 

Akü gerilimi (V) Giriş gücü (W) Çıkış gücü(W) Verim 

12 110.48 101 %91.41 

Şekil 3.13’te kanal 1 MOSFET Vgs gerilimi, kanal 2 MOSFET Vds, kanal 3 

yükseltici çevirici çıkış gerilimi ve kanal 4’te yükseltici çevirici bobini akımını 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.13 : Yükseltici çevirici gerilim ve akım dalga şekilleri 1. 

Şekil 3.14’te kanal 1 MOSFET Vgs gerilimi, kanal 3 yükseltici çevirici diyotunun 

üzerindeki gerilimi ve kanal 4’te yükseltici çevirici bobini akımını göstermektedir. 

 

Şekil 3.14 : Yükseltici çevirici gerilim ve akım dalga şekilleri 2. 
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4. FDAM EVĐRĐCĐSĐ TASARIMI 

4.1. FDAM Çalışma Prensibi 

4.1.1. FDAM yapısı ve temel ilkeler 

Fırçalı DA motorlarda ana (güç) devresi, rotordaki yuvalarda yer alan ve armatür 

olarak da bilinen özdeş bir bobin grubundan oluşur. Akım “komutatör”le kayan bir 

kontak oluşturan karbon fırçalar vasıtasıyla rotordan içeri ve rotordan dışarı verilir, 

komutatör silindirik bir cisim üzerine monte edilen yalıtımlı bakır segmanlarından 

oluşur [18]. 

Elektrik motorları bir manyetik alana yerleştirilen, akım taşıyan iletkenlerin üzerinde 

oluşan kuvvet prensibi ile çalışırlar. Đletken üzerine etki eden bu kuvvet, bir moment 

oluşturur ve motor bu moment sayesinde dönmeye başlar. Motorun manyetik kutup 

sayısı sonucu oluşan elektriksel periyodda motorun hareketli kısmı olan rotor yarım 

tur döner. Dönüşün sürekli olabilmesi için her elektriksel periyodun yarısında akımın 

yön değiştirmesi gereklidir. Bu sayede momentin devamlılığı sağlanır ve motor 

sürekli bir dönüş yeteneği kazanmış olur. Bir elektrik motorunda komutatörün 

görevi, rotor konumundan bağımsız olarak akım akışının her zaman moment 

sürekliliği olacak şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Moment devamlılığını 

sağlamak amacıyla fırçalı DA motorlarda akımın yönünü ters çevirme fonksiyonu 

komutatör ve fırçanın mekanik kontağı ile gerçekleşir.  

Yüksek hızla kayan bir kontağın söz konusu olduğu durumlarda problemsiz 

çalışmayı sağlamak için, komutatör, fırça ve ilgili yayların temiz tutulması ve sürekli 

bakımdan geçirilmesi gereklidir. Yağlanmış bir komutatör üzerindeki toz parçaları 

oldukça tehlikelidir ve çok tehlikeli elektrik “ark” arızalarına sebep olabilmektedir. 

Fırçasız DA motorlarda(FDAM) ise bu komutasyon görevi mekanik olarak değil, 

elektronik kontrol devresi yardımıyla gerçekleştirilir. FDAM statorunda genellikle 3 

fazlı bobinler bulunan, rotorunda ise kalıcı mıknatıs (Ferrit, neodyum demir boron 

vb.) bulunan trapezoidal zıt endüklenen gerilimli elektrik motorlarıdır. Bu yönüyle 
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bakıldığında aynı zamanda trapezoidal zıt endüklenen gerilimli, kalıcı mıknatıslı bir 

senkron motordur. 

Şekil 4.1’de de gösterildiği gibi FDAM’ları genellikle 3 fazlı bir yapıya sahiptirler. 

Motorun elektriksel modeli faz direnci, faz endüktansı ve zıt endüklenen 

geriliminden oluşmaktadır.  

 

Şekil 4.1 : FDAM basitleştirilmiş gösterimi [19]. 

FDAM eviricisinde Şekil 4.2’de görüldüğü gibi altı adet yarı iletken anahtar 

bulunmaktadır. Bu anahtarlar vasıtasıyla motor faz akımlarının komutasyonu 

elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. altı kademeli trapezoidal sürüş yönteminde 

motorun üç fazı elektriksel 60 derece aralıklarla Şekil 4.2’de görüldüğü gibi ikili 

gruplar halinde sıra sıra iletime geçirilir. Bu iletime geçirilme işlemi motorun dönüş 

devamlılığını sağlayacak uygun kombinasyonlarda yapıldığında motor istenen tork 

ve hızda dönmeye başlar. 

 

Şekil 4.2 : FDAM eviricisi komutasyon akım yönleri [20]. 
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FDAM’da her bir fazın nötr noktasına göre zıt endüklenen gerilim formu trapezoidal 

dalga şekillidir. Şekil 4.3’te görülen zıt endüklenen gerilim işaretleri bu tez 

çalışmasında kullanılan 4 kutuplu FDAM’a aittir.  

 

Şekil 4.3 : Kullanılan FDAM zıt endüklenen gerilimi ölçümü (1500 min-1). 

FDAM’de hız arttıkça zıt endüklenen gerilimin genliği ve frekansı da artmaktadır. 

Zıt endüklenen gerilim ile hız arasındaki ilişki şu şekilde açıklanabilir: Motor hızının 

artışı birim zamanda daha fazla komutasyonun gerçekleşmesi demektir. Motorun her 

bir mekanik turunda akım moment devamlılığının sağlanması için statorun her bir 

kutup çiftinde bir kez yön değiştirmektedir. Akımın her bir kutup çiftindeki frekansı f 

(Hz) olarak ifade edilirse, p adet kutuba (p/2 kutup çifti) sahip bir motor f frekanslı 

bir komutasyon koşulunda saniyede 2f/p mekanik tur atacaktır. Buna göre dakikada 

motorun mekanik dönüş sayısı n (min-1) ile ifade edilir. 

 
p

f
n

×
=

120  (4.1) 

Motorun dönüş hızı arttığında motor hava aralığı üzerindeki manyetik akının değişim 

hızı da doğrusal olarak arttığından her bir faz sargısı üzerinde endüklenen gerilim de 

artmaktadır. (Denklem (4.2)) Burada N sarım sayısını ifade etmektedir. 

 
dt

d
NE

Φ
=  (4.2) 
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3 fazlı bir FDAM’nin her bir faz gerilimi ve akımı arasında elektriksel 120 derece faz 

farkı vardır. Bu 3 faz Şekil 4.2’de tarif edildiği gibi uygun şekilde arka arkaya 

iletime geçirildiğinde ise FDAM elektriksel modelinin Şekil 4.4’te verilen fırçalı bir 

DA motor modelinden hiçbir farkı yoktur. 

 

Şekil 4.4 : DA motor elektriksel modeli. 

Motorun çıkış gücü ise zıt endüklenen gerilim ile motor faz akımın çarpımına eşittir: 

 IEPmotor ×=  (4.3) 

Motora ait moment (T) ve açısal hız (ω) ile motor gücü arasındaki ilişki ise mekanik 

kayıplar ihmal edildiğinde şu şekilde ifade edilir: 

 ω×=TPmotor  (4.4) 

Denklem (4.3) ve (4.4)’e göre akım ve zıt endüklenen gerilim çarpımı arttıkça motor 

çıkışından elde edilen moment de artmaktadır. Öyleyse FDAM’yi en verimli şekilde 

maksimum moment elde edecek şekilde sürmek için Şekil 4.3’te görülen zıt 

endüklenen gerilime ait trapezoidal dalga şeklinin maksimum olduğu 120 derecelik 

tepe bölümünde ilgili faz pozitif yönde akım akacak şekilde iletime geçirilmelidir. 

Benzer şekilde zıt endüklenen gerilime ait trapezoidal dalga şeklinin minimum 

olduğu 120 derecelik bölümünde ilgili faz negatif yönde akım akacak şekilde iletime 

geçirilmelidir. Şekil 4.2’de verilen komutasyon işaretleri bu ilkeye göre 

oluşturulmuştur. 

4.1.2. FDAM konum algılama yöntemleri 

Buna göre FDAM’nun üç fazını da doğru anlarda iletime geçirmek önemlidir. Motor 

Zıt endüklenen gerilim dalga şekli ile rotorun mekanik konumu arasında doğrudan 

bir ilişki vardır. Rotor konumunun doğru algılanması bu açıdan motor sürüşü için 

kritik öneme sahiptir. Bunun için FDAM uygulamalarında rotor konumu algılama 

amacıyla sensörlü ve sensörsüz konum algılama yöntemleri uygulanmaktadır.  



79 

 

Sensörlü konum algılama yöntemlerinde Hall etkili sensörler, optik sensorler vb. 

kullanılarak motorun zıt endüklenen gerilimi ile aynı faz ve frekansta üç adet sensör 

işareti üretilir ve bu sensör işaretlerine göre motor sürülür. Şekil 4.5’te sensör 

işaretleri ve ilgili fazları kontrol eden transistörleri süren işaretler görülmektedir. 

 

Şekil 4.5 : FDAM konum algılama işaretleri. 

Bu tez kapsamında gerçekleştirilecek olan uygulamada FDAM kompresörün 

içerisinde yer almaktadır. Kompresörlerdeki mekanik parçaları aşınmalardan ve 

ısınmalardan korumak amacıyla kompresör haznesinin içi koruyucu sıvı bir yağ ile 

doldurulur. Sensörlü konum algılama yöntemlerinin tercih edildiği uygulamalar olsa 

da, bu tip bir yağlı ortamda sensörleri yerleştirmek ve kablolarını kompresör dışına 

çıkartarak elektroniğe bağlamak hem mekanik açıdan zordur, hem de yağ sensör 

güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ilave olarak kullanılacak 

sensörlerin ihtiyaç duyacağı besleme gerilimi ihtiyacı, sensör ve kablolama maliyeti 

gibi etkiler düşünüldüğünde kompresör için yapılan FDAM uygulamalarında 

sensörsüz konum algılama yöntemleri çok daha avantajlıdır. 

Sensörsüz motor kontrol yöntemleri, fazlara uygulanan gerilimleri ya da zıt 

endüklenen gerilimleri kullanılarak komutasyon noktalarının belirlenmesi ilkesine 
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dayanır. Bu özellik dışında bütün birimler sensörlü yöntemlerdeki gibi çalışır. Genel 

olarak gerilimlerin kullanılma şekline göre yöntemleri ikiye ayırmak mümkündür. 

Şekil 4.3’de görüldüğü gibi motora ait zıt endüklenen gerilim dalga şekilleri, motor 

nötr noktasına göre alternatif olarak trapezoidal biçimli değişen işaretlerdir. 

Komutasyonun uygulanması gereken noktalar ise zıt endüklenen gerilim dalga 

şekillerinin elektriksel açı eksenini kestiği noktalardan(nötr noktasından) ideal olarak 

elektriksel 30° geridedir. Diğer bir deyişle eğer zıt endüklenen gerilimlerin açı 

eksenini(nötr noktasını) kestiği noktalar bilinirse, bu noktaların 30° ötelenmesi ile 

istenen komutasyon noktaları elde edilmiş olur. Uygulamaya göre bu öteleme açısı 

idealden farklı olarak 20°...30° değişebilir. Şekil 4.2’de görüldüğü gibi motorda aynı 

anda iki faz enerjili durumda ve bir faz boşta kalmaktadır. Sargı uçlarındaki gerilim, 

sargıda akımın oluşturduğu gerilim ve zıt endüklenen gerilimin toplamıdır. Đletimde 

olan iki fazdan sıfır geçiş noktasının algılanması mümkün değildir. Bu sebeple sıfır 

geçişin algılanması gereken faz, o anda iletimde olmayan fazdır. Aynı zamanda sıfır 

geçişi algılanacak olan faz, bir sonraki komutasyonda iletime girecek olan fazdır 

[21]. 

Birinci yöntemde zıt endüklenen gerilim sıfır geçiş noktası bulunup, sayısal olarak 

ötelenmekte ve komütasyon noktaları belirlenmektedir. Ayrıca sıfır geçişi alınan faz 

bir sonraki aralıkta iletime geçmektedir. Bu yöntemin çalışmasına ait blok şema 

Şekil 4.6’da verilmektedir. 

 

Şekil 4.6 : Sensörsüz konum algılama sayısal öteleme yöntemi blok şeması. 
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Bu yöntemde ise faz gerilimleri filtre aşamalarından geçtikten sonra ötelenerek 3 

fazlı dalga şekilleri elde edilir. Öteleme yada filtreleme o şekilde yapılır ki 

dönüştürülmüş 3 faz gerilimler birbirleri ya da nötr noktası ile karşılaştırıldıklarında 

doğrudan komutasyon noktalarını verirler. Bu yöntemin ilkesel diyagramı Şekil 

4.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 : Sensörsüz konum algılama analog öteleme yöntemi blok şeması. 

Yöntemde alçak geçiren filtre devresinin iki görevi vardır. Birincisi yüksek frekanslı 

bileşenleri yok etmek, ikincisi ise dönüştürülmüş gerilimleri gerçek gerilimlere göre 

istenen yerlere ötelemektir.  

Direnç ve kapasite elektronik bileşenlerinden oluşan “alçak geçiren filtre” devresinin 

öteleme miktarı karakteristiği gereği motorun dönme frekansı ile değişir. Dolayısı ile 

istenen öteleme miktarı belirli bir frekans ya da frekans aralığı için geçerlidir. Diğer 

bir deyişle komutasyon işaretleri istenen çıkışlardan uzaklaşır. Komutasyonun 

istenen noktalardan uzaklaşması, akımların zıt endüklenen gerilime göre yanlış 

yerlerde uygulanması anlamına geldiğinden motor verimine de kötü etki yapacaktır 

[21]. 

4.2. FDAM Eviricisi Elektronik Bileşen Seçimi 

4.2.1. MOSFET seçimi 

FDAM rotor konum algılamada sensörsüz denetim metodunun kullanıldığı bu 

projede evirici katında motorun üç fazını kontrol eden altı adet yarıiletken anahtar 

altı aşama trapezoidal şekilde sürülmüştür. Hız kontrolü için yükseltici katında DA 

bara gerilimi ayarlaması yapılabildiğinden evirici katında yüksek frekanslı DGM 

uygulamaya gerek yoktur. Böylece evirici katı anahtarlarının komutasyon frekansı 
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motorun dönüş frekansıyla aynı olmuş ve anahtarlama kayıpları ihmal edilebilecek 

kadar az olmuştur. Kontrol edilen FDAM motor dört kutuplu olduğundan maksimum 

dönüş hızı olan 3600 min-1 için motor dönüşü elektriksel frekansı formül (4.1) 

kullanılarak hesaplanabilir. Bu aynı zamanda evirici katı MOSFET’leri için 

maksimum anahtarlama frekansıdır.  

 Hzf 120
120

36004
=

×
=  (4.5) 

Motor parametrelerine ve kompresör yük koşuluna göre maksimum ortalama DA 

bara akımı 2 A, maksimum DA bara gerilimi 50V ve maksimum anahtarlama 

frekansı da 120 Hz’tir. Motor kalkışı esnasında gerçekleşen sabitleme ve serbest 

dönüş bölgelerindeki akım sınırı 3 A’dir. 

Evirici katı MOSFET’lerini sürebilmek için bir sürücü devresine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bara gerilimi 0 – 50 V aralığında tanımlandığından bu gerilim 

ölçütlerinde P-kanal yapılı MOSFET’ler de bulmak mümkündür. P-Kanal mosfetler 

izole bir güç kaynağı veya bootstrap özelliği ile çalışan bir MOSFET sürücü 

entegresi gerektirmemektedir. Bundan dolayı sürücü devresi tasarımında üst kol 

anahtarları olarak P-Kanal MOSFET kullanılması uygundur. Eviricinin alt 

kollarındaki mosfetler ise devrenin kendi toprak seviyesine göre sürüleceğinden 

bootstrap ya da izole sürücü ihtiyacı alt kol MOSFET’leri için söz konusu değildir. 

P-Kanal MOSFET’ lere göre daha düşük Rds,on direncine sahip olmaları ve alt kolda 

sebebiyle de alt kol anahtarların N-Kanal MOSFET modelleri arasından seçilmiştir. 

Sürücü devresinin tasarımı ile ilgili daha detaylı bilgi Bölüm 4.2.2’de verilmektedir. 

Evirici katı MOSFET’ leri üzerinden akan akımın kararlı haldeki dalga şekli aşağıda 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.8 : FDAM 120 trapezoidal sürüş faz akım dalga şekli. 
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120 derecelik T/3 zaman aralığı ile gösterilen bölümde üzerinden akım akan bir 

anahtarın geriye kalan 2T/3’lük zaman dilimindeki akımı sıfırdır. Akım akan T/3’lük 

zamanda işlem kolaylığı sağlamak için sabit 2 A aktığı düşünülürse her bir anahtar 

üzerindeki RMS akım şu şekilde hesaplanır: 

 dttI
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Evirici katı MOSFET’ lerinin anahtarlama kaybını hesaplamak için bölüm 2.4.1’de 

anlatılan yöntem kullanılabilir. Ancak evirici katında DGM yapılmadığı için 

anahtarlama frekansı maksimum kompresör hızının frekansı olan 120 Hz gibi 

oldukça küçük bir frekans olduğundan bu devrede anahtarlama kayıpları ihmal 

edilebilecek kadar küçüktür. 

Üst kol anahtarlarda Fairchild firmasının FQD11P06 model P-Kanal MOSFET’inin, 

alt kol anahtarlarda Fairchild firmasının HUFA76409D3ST model N-Kanal 

MOSFET’inin kullanılmasına karar verilmiştir. MOSFET’lere ait veri kağıtlarının 

ilgili sayfaları Ek A.8ve Ek A.9’da verilmiştir. 

Bu durumda maksimum hız olan 3600 min-1’de evirici katında meydana gelecek olan 

toplam kayıp  

 WPevirici 158.1)282.0104.0(3 =+×=  (4.11) 

olacaktır. 

4.2.1.1. Evirici katı MOSFET’leri için ısınma hesabı 

Bölüm 4.2.1’de evirici katı MOSFET’leri seçim yöntemi anlatılmış ve hem üst 

evirici kol P-kanal MOSFET’i, hem de alt evirici kol N-kanal MOSFET’i ile ilgili 

güç kayıp hesapları yapılmıştır. MOSFET seçiminde önemli kriterlerden bir tanesi de 



84 

 

evirici katında soğutucuya ihtiyaç duymadan DPAK kılıf SMD MOSFET’in PCB 

üzerinde bırakılan uygun soğutma bakır alanıyla üzerindeki ısıyı atabilmesinin 

sağlanmasıdır. Seçilen MOSFET’lerin veri kağıtlarında verilen bilgilere göre 

yarıiletken jonksiyonu ile ortam arasındaki termal direnci Rөja , soğutucu 

kullanılmaması halinde için 110 °C/W, ’tır. N-Kanal MOSFET için hesaplanan kayıp 

PNMOS 0.104 W, P-Kanal MOSFET için hesaplanan kayıp PPMOS’da 0.282 W 

olduğuna göre 

HUFA76409D3ST model NMOS MOSFET jonksiyon sıcaklığı Tj,NMOS: 

 jaNMOSambNMOSj RPTT θ×+=,  (4.12) 

denkleminden 60 °C ortam sıcaklığında NMOS MOSFET jonksiyon sıcaklığı 

hesaplanabilir: 

 CT NMOSj 44.71110104.060, =×+=  (4.13) 

FQD11P06 model PMOS MOSFET jonksiyon sıcaklığı Tj,PMOS: 

 jaPMOSambPMOSj RPTT θ×+=,  (4.14) 

denkleminden 60 °C ortam sıcaklığında: 

 CT PMOSj 02.91110282.060, =×+=  (4.15) 

olacaktır. 

MOSFET veri kâğıtlarındaki spektlere göre maksimum jonksiyon sıcaklığı 150 

°C’dir. Yapılan hesaplamalara göre soğutucu kullanılmadan yapılacak bir PCB 

tasarımının evirici katı MOSFET’lerinin ısınması anlamında bir problem 

yaratmayacağı görülmektedir. 
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4.2.2. MOSFET sürücü devresi tasarımı 

4.2.2.1. Üst kol p-kanal MOSFET sürücü devresi 

 

Şekil 4.9 : Üst kol P kanal MOSFET sürücüsü sanal toprak oluşturma devresi. 

PMOS MOSFET’ler source’larına göre gate bacaklarına negatif bir gerilim 

uygulanarak sürülürler. Üst koldaki P Kanal MOSFET’lerin source bacakları DA 

baraya, drain bacakları motor faz ucuna bağlıdır. Üst kol MOSFET’lerin 15 V ile 

sürülmesi için sürücü devrenin çıkışı transistör gate bacağına “lojik 0” konumunda 

VDA ve “lojik 1” konumunda VDA-15 V gerilim uygulamalıdır. Öyleyse sürücü 

devrenin beslemesi DA baraya(VDA), toprağı ise devrenin toprağına göre VDA-15 V 

seviyesinde oluşturulan ikinci bir toprağa bağlanmalıdır. Oluşturulan bu ikinci toprak 

“PMOS_GND” şeklinde isimlendirilmiştir.  

Şekil 4.9’de verilen devrede katodu baraya bağlanan 15 V’luk bir zener diyotun 

anodunda VDA-15 V’luk gerilim oluşturulmuştur. R49 direnci zener akımını 

sınırlamak için, zenere paralel kullanılan C50 kondansatörü de zener gerilimini daha 

kararlı bir hale getirmek için kullanılmıştır. Q3 kodlu bir pnp model BJT transistor 

ün bazı zenerin anoduna, emitörü sürücü entegrenin toprağına (PMOS_GND), 

kollektörü ise devrenin genel toprağına bağlanmıştır. Böylece sürücü entegre 

beslemesinden (VDA) akım çektiğinde Q3 transistörü iletime geçer ve emitör-

kollektörü üzerinde VDA-15 V’ luk gerilim düşerek akım toprağa akıtılır. Bu 

transistorü kullanarak daha küçük güç kapasitesine sahip zener diyot 

kullanılabilmiştir. 
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Şekil 4.10 : Üst Kol P kanal MOSFET sürücüsü devresi. 

MOSFET’leri kapı bacaklarına akım basabilmek için CMOS yapılı HCF4050 model 

“buffer” entegresi kullanılmıştır. Burada CMOS tercih edilmesinin sebebi TTL yapılı 

entegrelere göre daha hızlı olmaları ve 20 V gerilim seviyesine kadar transistoru 

sürmeye olanak tanımalarıdır. MOSFET’lerin iletim direnci Vgs arasına uygulanan 

gerilim arttıkça azaldığından TTL entegre kullanarak MOSFET’leri 5 V ile 

sürmektense, CMOS yapılı bir entegre kullanarak 15 V ile sürmek verim açısından 

daha iyi sonuç verecektir. Bir entegre paketinin içinde 6 adet buffer olduğundan 3 

adet MOSFET’in her biri için 2 buffer paralellenerek akım kapasitesi arttırılmıştır. 

U6 kodlu 74HC08 entegresinden gelen üst kol MOSFET sürüş sinyalleri sırasıyla her 

bir faz için HIN1, HIN2 ve HIN3 şeklinde adlandırılır. Lojik 1 ve lojik 0 

konumlarında devrenin çalışma prensibi şu şekildedir: 

Lojik 1 

5V seviyesindeki bir HIN sinyali bir npn model BJT transistorun bazına 

uygulandığında transistorun bazıyla emitörü arasında 0.6 V gerilim düşümüne uğrar. 

Böylece BJT transistor ün emitör ucuyla toprak arasına bağlı olan 33 kΩ’luk direnç 

üzerinde 4.4V gerilim düşümü olur. Baz akımının çok küçük olduğu düşünüldüğünde 

saturasyon modunda sürülen BJT transistor ün kolektörü ile DA bara arasına bağlı 

olan 100 kΩ’luk direnç üzerinden geçen akımda 33 kΩ üzerinden akan akımla aynı 

olacağından HCF4050 entegrenin girişinde şu gerilim oluşur: 
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 2.13)4.43(1 −=×−= dadalojik VVV  (4.16) 

Veri kâğıdındaki bilgilere göre en kötü koşulda HCF4050 entegresinin giriş gerilim 

düşük eşik değeri VIL 4 V’tur. Buna göre düşük gerilim seviyesi şöyle hesaplanabilir: 

 VVV dada 11415 −=+−  (4.17) 

Öyleyse VDA-15 V’tan küçük olan gerilim düşük seviye olarak algılanacak ve 

entegre çıkışında VDA-15 V ‘luk gerilim MOSFET kapı bacağına uygulanarak 

MOSFET iletime geçirilecektir. 

Lojik 0 

0V seviyesindeki bir HIN sinyali npn model BJT transistorun bazına uygulandığında 

transistör iletime geçmeyecek, böylece HCF4050 entegrenin girişine DA bara 

gerilimi uygulanacaktır. Bu da yüksek seviye eşik değerinin üzerinde olduğundan 

buffer entegre MOSFET’in kapı bacağına VDA seviyesinde bir gerilim uygulayarak 

MOSFET’i kesime sokacaktır. 

4.2.2.2. Alt kol n-kanal MOSFET sürücü devresi 

 

Şekil 4.11 : Alt Kol N kanal MOSFET sürücü devresi. 

Evirici alt kolunda yer alan N-kanal MOSFET’lerin sürülebilmesi için HCF4049 

model CMOS ters çeviren buffer kullanılmıştır. Mikroişlemciden gelen LIN 

sinyalleri 5V seviyesinde olduğundan bir transistorlu devre yardımıyla ters çevrilerek 

12V’ çıkartılmaktadır. Devrede ters çeviren buffer kullanılmasının sebebi bu sinyali 

tekrar orijinal haline döndürerek MOSFET’lerin sürülmesini sağlamaktır. 

HCF4049 entegresi 12V’luk kaynak ile beslenmiş ve alt kol N-kanal MOSFET’ler 

12 V ile sürülmüştür. 
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4.3. FDAM Eviricisi Sensörsüz Kontrol Yöntemi Uygulaması 

Bu tez çalışmasında kullanılan sensörsüz konum algılama yöntemi Bölüm 4.1.2’de 

anlatılan yöntemlerden ikinci gruba girmektedir. 

Elektronik kart üzerinde motorun 3 fazındaki gerilimler ayrı Şekil 4.12’de görüldüğü 

gibi direnç bölücü ile 
Ω+

Ω
k

k

)33150(

33
 oranında bölünecek ve her faz için Şekil 

4.12’de gösterildiği gibi 68 nF’lık kondansatörlerle filtrelenecektir.  

 

Şekil 4.12 : Motor fazlarına bağlı gerilim bölücü ve faz kaydırma devresi. 

Şekil 4.12’de görülen her bir faza ayrı ayrı bağlı 47nF, 22nF ve 150nF 

kondansatörler şematikte S1, S2, S3 etiketi ile gösterilen işaretlerin konumlarına göre 

(+5V veya 0V) farklı kombinasyonlarda devreye alınacaktır. S1, S2 ve S3 netleri 

sırasıyla işlemcinin PORTD_Bit7, PORTD_Bit6 ve PORTD_Bit4 pinlerine bağlıdır.  

S1, S2 ve S3 anahtarlama bilgileri ile kapasiteler motor hızına göre devreye 

alınmakta faz kayması kompanze edilmektedir. Anahtarlanan kapasite kademeleri 

için çalışma eğrisi ve faz kayması eğrileri Şekil 4.13’te verilmektedir. S1,S2,S3 

anahtarlarının değerlerinin her hız kademesi için farklı olmasının sebebi, motorun 

dönüş hızı arttıkça motor geriliminin frekansının da artması böylece devreye alınan 

kondansatörlerle yaratılan faz kaymasının yüksek hızlarda (yüksek frekans ve düşük 

periyot olduğundan) daha düşük olmasına gerek duyulmasıdır. Motor en düşük hızda 

iken yüksek kayma açısı gerekeceğinden, S1, S2, S3 devrede olduğundan bütün 

kondansatörler paralel bağlanır. Bu durumda Şekil 4.13‘te 1 nolu eğri ile 

çalışılmaktadır. Motor hızlandıkça faz öteleme ihtiyacı azalacağından kondansatör 

değerleri kademeli olarak azaltılır. Sırası ile S3 devreden çıkarılarak 2 nolu eğriye, 
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S2 devreden çıkarılarak 3 nolu eğriye, S1 devreden çıkarılarak yalnızca 68 nF’lık 

kondansatörün öteleme açı değerinin belirlediği 4 nolu eğriye geçilir. En yüksek 

çalışma hız değerinde ise motor birinci seviye alçak geçiren filtre öteleme değerleri 

ile çalışır [28]. 

 

Şekil 4.13 : Kapasite kademeleri için faz kayma eğrisi [21]. 

Dönüş hızına göre faz kaydırma miktarı ayarlanmış ve Şekil 4.12’de gösterilen 

direnç bölücülerle bölünen gerilimler Şekil 4.14‘te gösterilen karşılaştırıcı yapısıyla 

birbiri ile karşılaştırılarak motorun elektriksel dönüş frekansında doluluk oranı 180 

derece olan birbirinden 120 derece faz farklı üç adet kare dalga sinyal oluşmaktadır. 

Şekil 4.14’te görüldüğü gibi Faz 1 ve Faz 3’ün karşılaştırılmasıyla COM1 sinyali, 

Faz 2 ve Faz 1’in karşılaştırılmasıyla COM2 sinyali, Faz 3 ve Faz 2’nin 

karşılaştırılmasıyla da COM3 sinyali oluşturulmaktadır.  

 

Şekil 4.14 : Motor ötelenmiş faz gerilimleri karşılaştırma devresi. 
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Konum algılama yöntemi sayesinde rotor pozisyonu doğru bir şekilde algılanmış ve 

motor altı kademeli trapezoidal sürüş yöntemine göre sürülmüştür. Şekil 4.15’te 

3000 min-1 hızda FDAM’na ait faz gerilimleri ve faz akımları verilmektedir. 

 

Şekil 4.15 : FDAM faz gerilimi ve akımı ölçüm sonuçları. 

Buna göre Şekil 4.12’de her bir motor fazı için yer alan gerilim bölücü ve faz 

kaydırma devresi çalışarak trapezoidal dalga şekilli faz gerilimini bölmekte ve 

filtrelemektedir. Sonuç olarak Şekil 4.16’da görülen, sinüse benzer motor faz 

gerilimi algılama işaretleri her bir motor fazı için oluşmaktadır. 

 

Şekil 4.16 : Motor faz gerilimi algılama dalga şekilleri. 

Şekil 4.16’daki osiloskop çıktısında ve şematikte IN1, IN2 ve IN3 olarak gösterilen 

motor faz gerilimi algılama işaretleri Şekil 4.14’teki karşılaştırma devresi yardımıyla 
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karşılaştırılmakta ve motorun rotor konumunu ifade eden 3 adet kare dalga konum 

algılama işareti oluşmaktadır. Şekil 4.17’de IN2 ve IN3 işaretlerinin karşılaştırılması 

sonucu ortaya çıkmakta olan COM2 işareti görülmektedir.  

 

Şekil 4.17 : Motor faz gerilimi karşılaştırma devresi osiloskop görüntüsü. 

Benzer şekilde diğer karşılaştırma işlemleri de gerçekleştirildiğinde, Şekil 4.18’de 

görülmekte olan birbirine göre 120 derece faz farkı olan, 180 derece doluluk oranına 

sahip COM1, COM2 ve COM3 sinyalleri elde edilmektedir. 

 

Şekil 4.18 : FDAM sensörsüz konum algılama işaretleri. 
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FDAM kontrolünü gerçekleştirmek için yukarıda anlatılan şekilde elde edilen COM 

işaretleri ATMEL firmasına ait Atmega8 işlemcisi kullanılarak bir dizi işlem 

yapılmaktadır. 

COM işaretleri sayısal olarak 0-5V seviyesinde kare dalga işaretlerdir ve frekansları 

motor faz akımı frekansına eşittir. Motor kontrol algoritmasında hız geri beslemesi 

de COM işaretlerinin periyodu ölçülerek yapılmaktadır. Ayrıca COM işaretlerinin 

konumları altı adet komutasyon ikilisine denk gelmektedir. Mikrokontrolör COM 

işaretlerinin sayısal pozisyonunu algılayarak Çizelge 4.1’deki gibi ilgili evirici 

anahtarlarını iletime sokmaktadır. 

Çizelge 4.1 : Konum işaretlerine göre FDAM eviricisi anahtar iletim durumları. 

COM 1 0 1 1 1 0 0 

COM 2 1 1 0 0 0 1 

COM 3 0 0 0 1 1 1 

Đletimdeki 
Anahtarlar 

Aüst 
Calt 

Aüst 
Balt 

Cüst 

Balt 
Cüst 
Aalt 

Büst 
Aalt 

Büst 
Calt 

Ancak sensörsüz konum algılama devresinin çalışabilmesi için motorun dönmeye 

başlaması ve faz uçlarında karşılaştırma devresinin çalışmasına yetecek kadar gerilim 

oluşması gerekmektedir. Bu yüzden Çizelge 4.1’de tarif edilen şekilde anahtarları 

iletime geçirebilmek için motorun rotorunu ilk önce bilinen bir konuma getirmek, 

daha sonra da açık çevrim şekilde motoru geri besleme işaretlerine bakmaksızın 

döndürmek gereklidir. Bu açık çevrim döndürme esnasında motor belli bir miktar 

hızlandıktan sonra faz uçlarında yeterli gerilim oluşmakta ve COM işaretleri 

algılanarak hem pozisyon hem de hız kontrolü yapılmaktadır. Buna göre motor 

kontrole ait 3 evreyi sabitleme, serbest dönüş ve kapalı çevrim çalışma olarak ifade 

edebiliriz: 

Sabitleme: Motorun rotorunun bilinen bir konuma getirilmesi için sadece iki fazın 

enerjilendirildiği kısımdır. Kompresörde kullanılan 2.2 Ω faz-faz arası sargı direnci 

olan motor için maksimum sabitleme akımı 3 A olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Sabitleme frekansı 1.25 kHz ve sabitleme süresi yaklaşık 3.2 saniyedir. 

Serbest Dönüş: Sabitleme sonrası sensörlü çalışma moduna geçmeden konum 

algılamada kullanılan kare dalga işaretlerin oluşabilmesi için yeterli bir süre boyunca 

ardışık fazları sırasıyla iletime geçirmek gerekir. Motor yeterli hıza ulaşıp sensörsüz 
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kontrol kare dalga sinyalleri oluştuğunda bir sonraki aşama olan sensörlü çalışma 

rutini görevi devralır. Buna göre arka arkaya altı komutasyon olacak şekilde 5 kHz 

frekansında maksimum akımı 3 A olacak şekilde serbest dönüş rutini 

oluşturulmuştur. 

Kapalı Çevrim Çalışma: Kapalı çevrim çalışmada mikroişlemciye gelen COM1, 

COM2, COM3 işaretlerine göre hangi faz ikilisinin iletime geçirileceği belirlenir ve 

motorun elektriksel dönüş frekansıyla aynı frekansta her bir anahtar 120 derece 

iletime geçirilecek şekilde evirici katı anahtarlarına sinyaller yollanır. Bu aşamada 

DGM yoktur ve transistorların anahtarlama frekansı dört kutuplu FDAM motor için 

maksimum hız olan 3600 rpm’de 120 Hz’dir. Bu çalışma modunda referans hıza 

ulaşabilmek için işlemcinin PORTD_Bit5 pininden üretilen 100 Hz frekansındaki 

doluluk oranı ayarlanabilen kare dalga işaret ile yükseltici kontrol entegresinin 

gerilim algılayan direnç bölücü oranı değiştirilmektedir. 

Şekil 4.19’da motora ait sabitleme, serbest dönüş ve kapalı çevrim aşamalarındaki 

akım ve gerilim dalga şekilleri görülmektedir. Burada kanal 1 A fazının akımını, 

kanal 2 B fazının akımını, kanal 3 C fazının akımını ve kanal 4 de yükseltici çevirici 

devresinin çıkış gerilimini göstermektedir. Görüldüğü gibi sabitleme boyunca 

yükseltici çıkış gerilimi sabit bir değere ayarlanmış ve motorun iki fazı (faz B ve faz 

C) üzerinden ortalama 3 A değerinde bir akım akmıştır. Daha sonraki bölümde 

serbest dönüş ve kapalı çevrim çalışma bölgelerindeki motor faz akımları 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.19 : Motor kalkışı esnasında faz akım ve kontrol gerilimi dalga şekilleri. 
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Şekil 4.20’de görüldüğü gibi motorun serbest çalışma bölgesi sabitleme bölgesinden 

hemen sonra başlamakta ve toplam altı komutasyon boyunca devam etmektedir. 

Serbest çalışma bölgesinin ardından motora ait zıt endüklenen gerilimler yeterli 

seviyeye ulaştığından sensörsüz konum algılama devresi yukarıda tariflendiği şekilde 

çalışabilmektedir. 

 

Şekil 4.20 : Serbest çalışma bölgesi motor faz akımları dalga şekilleri. 
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5. SONUÇLAR 

Sürdürülebilir enerji kaynakları arayışında son zamanlarda en çok dikkati çeken 

kaynaklardan biri güneş enerjisidir. Şebeke erişiminin mümkün olmadığı mobil 

uygulamalarda (Örnek : karavan, yat vb.) güneş enerjisinden elektrik eldesinde 

kullanılan PV paneller ile enerji ihtiyacı karşılanabilir. Buna ek olarak evsel kullanım 

düşünüldüğünde PV paneller yardımıyla elde edilen enerjinin kullanılmasıyla 

elektrik faturası giderleri önemli ölçüde düşürülebilir.  

Buzdolapları gün içerisinde en uzun çalışma süresine sahip ürün olmaları dolayısıyla 

evsel kullanımda elektrik enerjisi tüketiminde en büyük paya sahip olan beyaz eşya 

ürünleridir. Bundan dolayı buzdolapları tüm beyaz eşya ürünleri arasında ucuz ve 

temiz enerji kaynaklarından beslenebilme, elektrik şebekesinden bağımsız olabilme 

öncelikleri konusunda ilk sırada yer almaktadır. 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında PV panelden beslenen bir buzdolabı için verimli 

enerji depolama ve soğutma sağlayan bir buzdolabı sisteminin kontrol elektroniği 

tasarımı anlatılmıştır. PV panel, akümülatör, yüksek verimli FDAM içeren bir 

kompresör sistemi kullanılarak bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

Bu tez, enerji ihtiyacının gitgide arttığı günümüzde sürdürülebilir enerji 

kaynaklarının en önde gelenlerinden biri olan güneş enerjili bir sistem çözümü 

önermesi yönünden önemlidir. Buna ek olarak yüksek verimli FDAM kullanan 

kompresör sayesinde düşük güç tüketimine sahip bir çözüm sunulmuş ve değişken 

devirli kompresör kullanılarak verimli soğutma algoritmaları kullanılarak optimize 

edilecek bir platform oluşturulmuştur.  

PV paneli maksimum güç noktasında çalıştırarak aküyü şarj etmeye yarayan MPPT 

şarj devresi 9-50 V panel gerilimi aralığında çalışmakta, 12/24V aküyü şarj 

edebilmektedir ve Ćuk tipi DA/DA çevirici topolojisine sahiptir. Ćuk çevirici 

topolojisinin seçilmesinin sebepleri şunlardır: 

- Giriş bobini sayesinde giriş akımı dalgalılığı düşüktür, böylece MPPT işlemi 

başarıyla gerçekleştirilebilir. 
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- Akü beslemeli sistemlerde akü tepe akımının değeri önemlidir, çünkü bu akü 

ömrünü ve parazitik kayıpları doğrudan etkiler [4]. Çıkış bobini sayesinde 

çıkış akımı dalgalılığı düşüktür, bu akü ömrünü olumlu yönde etkilemektedir. 

- Düşürücü-yükseltici karakterinden dolayı günün her saati ve her mevsimsel 

koşulda farklı tipte PV panelleri MPPT noktasında çalıştırarak 12/24V aküleri 

şarj edebilir. 

- Klasik düşürücü-yükseltici ve Zeta çevirici topolojilerinin girişinde yer alan 

transistörden dolayı giriş akım dalgalılığı ve harmoniği çoktur, diferansiyel 

mod elektromanyetik gürültü fazladır. Ćuk çeviricinin harmonik ve 

elektomanyetik gürültüsü daha azdır.  

Ćuk çevirici için 119.12W çıkış gücünde %92.04 verim elde edilmiştir. (12V akü, 

15V giriş gerilimi) 

Tez kapsamında yapılan çalışmalarda farklı MPPT algoritmaları incelenmiş ve melez 

boz ve gözle algoritması ile melez artan iletkenlik algoritması gerçeklenmiştir. 

MPPT algoritmaları ile ilgili yapılan araştırma ve deneysel sonuçlar şöyledir: 

- Đlk enerjilenme anında MPPT noktasına en hızlı şekilde açık devre 

algoritması ile ulaşıldığı görülmüştür. 

- Sabit ışınım altında boz ve gözle algoritmasının %99’luk MPPT verimi 

performansıyla %98.5 değerinde kalan artan iletkenlik algoritmasına göre 

daha başarılı olduğu görülmüştür. 

- Artan iletkenlik algoritmasının elektriksel gürültüye daha hassas olduğundan 

uygulamasının daha güç olduğu, ancak anlık ışınım değişimlerinin daha çok 

olduğu durumlarda %96.6’lık MPPT verimi performansıyla %96.2’de kalan 

boz ve gözle algoritmasına göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir.  

Motor hız kontrolü için 12/24V aküden beslenen, çıkış gerilimini 50V’a kadar 

ayarlayabilen bir Yükseltici DA/DA Çevirici tasarlanmıştır. Bu çeviricide elde edilen 

verim %91.41’dir. (12V giriş gerilimi, 101 W çıkış gücü) 

Kompresör motoru olarak kullanılan FDAM 6 kademeli trapezoidal sürüş yöntemi 

ile sürülmüştür. 

Sensörsüz kontrol yöntemleri incelenmiş sensörsüz pozisyon denetimi 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yöntemde motor faz gerilimleri birbiri ile 

karşılaştırılarak analog öteleme yapılarak konum sinyalleri üretilmiştir. 
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PV panelden beslenen ürünlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaya devam edecektir. 

Elektrik enerjisi üretiminde PV panellerin kullanımı cihazlara şebekenin olmadığı 

ortamlarda da çalışma imkanı sunabileceği gibi şebekenin olduğu durumlarda da 

elektrik faturası maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır. Şu anda mühendislik 

dünyasının ve pek çok teknoloji şirketinin gündeminde önemli bir yer tutan akıllı 

şebeke (smart grid) ve akıllı ev (smart home) konuları bu önemi daha da 

pekiştirecektir. Akıllı şebeke uyumlu yeni nesil ürünler şebeke ile ZigBee, 

PLC(power line communication) gibi haberleşme teknolojileri kullanarak 

haberleşecek ve günün farklı saatlerinde ucuz tarifelerin geçerli olduğu anlarda 

çalışacaktır. Böylece elektrik faturası maliyetleri önemli ölçüde düşebilecektir. Akıllı 

şebeke standartlarına uyumlu şekilde çalışan, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi 

sürdürülebilir enerji kaynaklarından beslenen ürünlerde bu açıdan önemli olacaktır. 

Elektrik şebekesinin pahalı olduğu durumlarda güneş enerjisinden beslenen veya 

güneş enerjisinden aküye enerji depolayan, hem şebeke hem de PV panelden 

beslenen yapıda ürünler hakkında yapılacak araştırma çalışmaları yakın gelecekte 

gitgide önem kazanacaktır. Bu tez çalışması yakın gelecekte gerçekleşmesi 

öngörülen bu gelişmeler göz önüne alındığında bu bilgi alt yapısının 

oluşturulmasında atılan bir adım olması açısından önemlidir. 
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Ek A – Elektronik bileşen Veri Kağıtları Đlgili Sayfaları 

Ek A.1 

IPP26CN10N MOSFET veri kağıdı ilgili sayfaları aşağıda yer almaktadır. 
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Ek A.2 

ST firmasına ait STPS30100ST diyotuna ait veri kağıdının ilgili sayfaları aşağıda 

verilmiştir. 
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Ek A.3 

Arnold Magnetics firmasına ait MS106125 kodlu nüveye ait veri kağıdının ilgili 

sayfaları aşağıda verilmiştir. 
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Ek A.4 

ST firmasına ait UC2843 kodlu entegreye ait veri kağıdının ilgili sayfaları aşağıda 

verilmiştir. 
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Ek A.5 

Yükseltici çevirici kontrolünde kullanılan Texas Instruments firmasına ait TPS40211 

model entegreye ait veri kağıdının ilgili sayfaları aşağıda verilmiştir. 
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Ek A.6 

Samwha firmasının WF1J477M16025 kodlu 470 µF, 63 V, 105 C sıcaklık’ lık 

kondansatörüne ait veri kağıdı aşağıda verilmektedir. 
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Ek A.7 

IPP16CN10L MOSFET veri kağıdı ilgili sayfaları aşağıda yer almaktadır. 
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Ek A.8 

Fairchild firmasına ait HUFA76409D3ST kodlu MOSFET’in veri kağıdı ilgili 

sayfaları aşağıda yer almaktadır. 
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Ek A.9 

Fairchild firmasına ait FQD11P06 kodlu MOSFET’in veri kağıdı ilgili sayfaları 

aşağıda yer almaktadır. 
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Ek A.10 

Vishay firmasına ait MKP1839610165 kodlu 10 µF, 160V MKP tipi kondansatörü 

veri kağıdı ilgili sayfaları aşağıda yer almaktadır. 
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EK B – Elektronik Kart Şema ve Baskı Devreleri 

Ek B.1 

Ćuk çevirici şeması aşağıda yer almaktadır. 
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Ek B.2 

Ćuk çevirici baskı devresinin 1:1 ölçülerindeki görünümü aşağıda verilmektedir. 
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Ek B.3 

Motor kontrol devresi şeması aşağıda yer almaktadır. 

 

 



136 

 

Ek B.4 

Motor kontrol devresi baskı devresinin 1:1 ölçülerindeki görünümü aşağıda 

verilmektedir. 
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EK C – Deney Düzeneği 

 

Şekil C.1 : Ćuk çevirici devresi üstten görünümü. 

 

Şekil C.2 : Motor kontrol devresi üstten görünümü. 
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Şekil C.3 : Kompresör ve FDAM üstten görünüşü (üst kapak çıkartılmış). 

 

Şekil C.4 : Deney düzeneği genel görüntüsü 1. 
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Şekil C.5 : Deney düzeneği genel görüntüsü 2. 

 

Şekil C.6 : Deney düzeneği genel görüntüsü 3. 
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Şekil C.7 : DA güç kaynağı PV simülatörü kontrol ekranı görüntüsü. 
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