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Özetçe—Tek fazlı eviricilerde çoklu-kaskad sayısı yeterince 
yüksek olduğunda, ihmal edilebilecek düzeyde Toplam 
Harmonik Bozulma (THB) sağlanarak kaliteli gerilim ve 
akım dalga formları üretilebilir.  
Güneş panel temelli mikro şebekelerde kullanılan 
mikroeviriciler sistemde üretilen ve tüketilen elektrik 
enerjisini anlık ve ortalama değerlerini hesaplayarak enerji 
yönetim ve izleme sistemleri için kullanılabilir veri 
sağlayabilir. 
Bu proje TÜBİTAK tarafından 113E298 numaralı 1002 hızlı 
destek programı altında desteklenmiştir. 
 
   Anahtar Kelimeler — gerilim kaynaklı evirici; toplam 
harmonik bozulum; mikro evirici tasarımı. 
 
   Abstract—In such settlements up to a few kW and below 
single-phase inverters are widely used in order to convert 
electric power network transmission system. Sufficiently 
high number of multi-cascade, negligible level of Total 
Harmonic Distortion (THB) is provided and high quality 
voltage and current waveforms can be generated.  
In this study, Microinverter systems which are used in the 
solar panel based micro grid systems, can supply useful datas 
for energy management and monitoring systems by 
calculating the instantaneous and average value of consumed 
and produced electricity. 
This project was supported by TÜBİTAK under number of 
113E298 as 1002 fast support program. 
    
   Keywords - voltage source inverter; total harmonic 
distortion; micro-inverter design. 

I.  GIRI Ş 

Bu projede, PIC32 mimarisini tek kart üzerinde 
destekleyen geliştirme seti ile çoklu-kaskad mikro evirici 
tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Devrelerin tasarımı 
tamamlandıktan sonra, MATLAB ile simüle edilen sistem 
C dili kullanılarak yazılıma geçilmiş, içerisinde 
Mikroelektronika PIC32MX795F512L MCU modülü 
barındıran EasyPIC Fusion v7 geliştirme kiti üzerinde test 
edilmiştir. DSP üzerinde çalışan bu anahtarlama sistemi, 
değişken yük koşulları altında çalıştırılmış ve dinamik 
performansı test edildikten sonra omik-kapasitif-indüktif 
yük değeri için çıkış akım ve gerilim sinyalleri elde 
edilmiştir. 

Tüm eviriciler ortak bir DA barasından beslenmektedir. 
Transformatörler, primer tarafı paralel, sekonder tarafı seri 
bağlı ve evirici çıkış tarafında yer almaktadır. Üç adet, 
farklı çevirme oranlarına sahip transformatörlerin 
gruplandırılması ile çıkış gerilimi elde edilmektedir. Her 
bir evirici katı farklı bir kontrol metodu ile çalışmaktadır. 
Böylece, bu üç evirici katına bağlı üç trafonun 
anahtarlanması ile THB ve evirici kayıpları 
belirlenmektedir. 2, 6, 12 ve 20 kHz anahtarlama 
frekansları kullanılarak test edilen MOSFET eviricilerin 
çıkış geriliminin THB değeri azalmaktadır. Bu avantajlar 
genellikle ortak bir çözüm olan filtre uygulamasını da 
ortadan kaldırarak sistemlerin toplam maliyetlerini de 
azaltmaktadır [1].  

 

 
Şekil 1. Sistemin blok diyagramı 

 
Şekil 1’de sistem sabit gerilim kaynağı, evirici ve 
transformatörden oluşmaktadır. 
Sabit gerilim kaynağında meydana gelebilecek 
dalgalanmanın azaltılması için terminal uçlarına paralel 
bir kapasitör bağlanmıştır ve sistemin güneş panelleri ile 
bağlanması durumunda gerekli olan kapasitör değeri 
hesaplanmıştır [2]. 
 



Güneş panelinin (GP) Maksimum Güç Noktası (MGN) 
bölgesinde çalıştırıldığı varsayılarak elde edilen gerilim ve 
akım değerleri: 
 

��� = ���� + �	     (1) 
 

�	 = �
. sin	(�. �)    (2) 
 

��� = ���� + � ̃    (3) 
 
Güneş paneli tarafından üretilen güç: 
 

��� = ��� . ���    (4) 
 

��� = (���� + �	). (���� + �̃)  (5) 
 
Eviriciye aktarılan güç 2. dereceden sinüzoidal sinyal 
şeklindedir ve kapasitörden akan akım değeri: 
 

���� = ���� . (1 − 2. �� !(�. �))  (6) 
 
olarak ifade edilir. �, şebeke açısal hızıdır. Kapasitör 
uçlarında meydana gelen gerilim 1/C ⋅∫ �� dt formülü ile 
bulunur: 
 

�	# = ���� + �	 = ���� + $%&'
�&( ) 1 − 2. �� !(�. �) *� =

���� + �
. sin	(�. �)  (7) 
 
�⋅t = π/4 anında gerilim maksimum değerine 
ulaşmaktadır. Güneş panelinin ürettiği gerilim değeri ise: 
 

�
 = $%&'
!.�&(.+ = �%&'

!.�&(.,.-%&'  (8) 

 
Belirlenen MGN gücü ve gerilim değeri maksimum izin 
verilen gerilim dalgalanmasını belirlemektedir: 
 

.�� ⩾ �%&'
!.01.,.-%&'   (9) 

 
Elektrolitik DA-barası kondansatör büyüklüğü DA-
barasının enerjisinin sabit olduğu kabul edilerek 
belirlenmiştir. Bu durumda DA barasından çekilen güç 
�� !(�. �) dalga formuna sahiptir: 
 

.2� = �34
!.,.-534.ũ36   (10) 

 
72�, DA barasının ortalama gücü, � şebeke frekansı, �52� 
ortalama bara gerilimi ve ũ28 dalgalanma geriliminin 
genliğidir. 

9: = ;<=
;ü=   (11) 

?@A, sinüs sinyalinin, ?üA ise üçgen sinyalinin genliğini 
ifade etmektedir. 

9B = Bü
Bş    (12) 

Dü, üçgen dalganı frekansını, Dş şebeke frekansını 
belirtmektedir. 

Projede iki farklı şebeke frekansı (50, 60 Hz) 
tanımlanmıştır. Anahtarlama frekansları (2-20 kHz) 
seçiminde dört farklı frekans değeri belirlenmiş, 
modülasyon indeksi (0.35, 0.85 ve 1) değerleri ile THB 
değişimi kıyas edilmiştir. 
 
Projede, her bir H-köprü evirici çıkışına 3 adet 
transformatör paralel olarak bağlanmıştır. Transformatör 
kullanma amacı; 

• Eviriciler arasında galvanik yalıtım sağlamak,  
• Tek bir DA kaynak kullanımına olanak 

sağlamak, 
• Transformatörlerin primer tarafları paralel, sekonder 

tarafları seri bağlanarak yük üzerinde gerilim 
üretilmektedir. Çevrim oranlarını ayarlayarak istenilen 
çıkış gerilimi de elde edilebilmektedir. 

Her bir transformatörün çevirme oranı birbirlerinden 
farklıdır. Tablo 1’de, birinci kat H-Köprü modülüne bağlı 
olan transformatörün çevirme oranı 1:1, ikinci katta 
bulunan eviriciye bağlanan transformatörün çevirme oranı 
1:2, son katta bulunan eviriciye bağlanmış olan 
transformatörün çevirme oranı ise 1:4’tür. 

Birinci kat çıkışında bulunan transformatörün benzetim 
parametreleri uluslar arası birimler sistemi (SI) değerleri 
olarak verilmiştir. 

 Uluslararası birimler sistemi (SI)  
Transformatör-

1 
Transformatör-

2 
Transformatör-

3 
Nominal Güç 

(VA) 
100 200 400 

Frekans (Hz) 50 50 50 

Sargı Nominal 
Gerilimleri- 

V1,V2  (Vrms) 

52, 52 52, 100 52, 200 

Sargı Direnci-
R1 (ohm) 

1,9 1,9 1,9 

Sargı Kaçak 
Endüktansı – 

L1 (mH) 

118 110 31 

Mıknatıslanma 
Direnci (kohm) 

442, 086 416,660 390,620 

Mıknatıslanma 
Endüktansı 

(mH) 

187,406 181,950 170,570 

E (çevirme 
oranı) 

1:1 1:2 1:4 

Tablo 1. Transformatörlerin teknik değerleri 



Her bir evirici farklı anahtarlama tekniği ile çalışmaktadır. 
Yüksek anahtarlama frekansı (2–20 kHz) ile anahtarlanan 
birinci kat eviricide meydana gelen kayıplar, daha düşük 
anahtarlama frekansı ile anahtarlanan ikinci ve üçüncü kat 
eviricilerdeki kayıplardan fazladır [3].  

Birinci katta bulunan H-Köprü evirici devresi, PWM 
tekniği ile anahtarlanarak, diğer evirici çıkışları ile 
toplanarak şebeke frekansında (50, 60 Hz), düşük 
harmonik bozulumlu sinüzoidal dalga formunun 
üretilmesinde yardımcı rol üstlenmektedir. 1:1 çevirme 
oranına ve 100 VA görünür güce sahip transformatörün 
bağlanmış olduğu bu evirici, aktarılmak istenen enerjinin 
%14.28’ini sinüs dalga formunun düzeltilmesi için 
kullanmaktadır. 

Devrenin modülasyon indeksi (9:) ve frekans 
modülasyonu (9B); 
Toplam anahtarlama kayıplarını azaltmak için ise, ikinci 
ve üçüncü eviriciler daha düşük frekans ile 
anahtarlanarak, PWM ile anahtarlanan birinci kat 
eviricinin temel gerilim taşıyıcısı görevini 
üstlenmektedirler. İkinci evirici bir periyot içinde sadece 6 
kez (3 kez pozitif ve 3 kez negatif yönde) açılıp 
kapatılırken, üçüncü evirici ise bu zaman aralığında 
sadece 2 kez (1 kez pozitif, 1 kez negatif yönde) açılıp 
kapatılmaktadır. İkinci eviriciye bağlı transformatör 1:2 
çevirme oranına, 200 VA görünür güce sahiptir ve çıkış 
gerilimini 2 katına yükselterek, toplam gücün % 
28.57’sini yüke iletmektedir.  

Üçüncü evirici 1:4 çevirme oranı ve 400 VA görünür gücü 
ile aktarılan toplam gücün %56.14’ünü iletmektedir. Bu 
eviricinin ana görevi çıkış geriliminin dalga formunu 
iyileştirmekten ziyade güç aktarımını sağlamaktır.  

Kaskad Evirici 
Yapılandırma (H-Köprü): 2-seviyeli GKE 

(Gerilim kaynaklı 
evirici) 

MOSFET özellikleri: VDSS=75 [V]; 
RDS=13 [mΩ] 

DA-bara kondansatörü: 23 [mF] 
Anahtarlama frekansı: 2, 6, 12 ve 20 [kHz] 

Transformatör ve Şebeke  
Çevirme oranları: 1:1, 1:2, 1:4 
Test Edilen Maksimum Nominal güç: 700 [VA] 
Güç beslemesi φ / V / Hz: 1 / 220 – 240 / 50 

Tablo 2. Evirici ünitesinin teknik değerleri 

II.  SISTEM YAZILIMI  

Evirici ünitesinin gömülü yazılımı MikroC üzerinde C 
kullanılarak geliştirilmi ştir. 

 
 

 
 

Şekil 2. Seri port terminali ara yüzü  
 

Şekil 2’de gösterilen seri port terminali ara yüzü, 
kullanıcıya eviricinin çalışma parametrelerini dışarıdan 
girme olanağı sağlamaktadır. İki ayrı şebeke frekans 
değeri (50, 60 Hz) tanımlanmış ve 4 farklı üçgen dalga 
frekansı (2, 6, 12 ve 20 kHz) ile çıkış gerilim ve akımının 
THB değerleri izlenebilmektedir. Ayrıca farklı 
modülasyon değerleri ile yine THB üzerindeki etkiler 
deneysel olarak görülmektedir. Projenin ilerleyen 
kısımlarında arayüze daha farklı parametrelerin girilmesi 
ve izlenebilmesi amaçlanmaktadır. 
 
A. Toplam Harmonik Bozulum (THB) 

Evirici sisteminin performansı THB ile belirlenir. Farklı 
yük değerleri, farklı DA bara gerilimleri ile test edilen 
sistemin çıkış gerilim ve akımın harmonik değerleri elde 
edilmiştir. THB formülü aşağıda ifade edilmiştir. 

FGH = I∑ KLM∞LNM,P,…
KR 	=	IKSTUM VKRM

KR  (13) 

DA barası, 0 ile 30 V arasında gerilim sağlayan sabit bir 
gerilim kaynağına bağlanmıştır. DA kaynağının kendi 
arasında seri bağlanması ile 0-60 V gerilim üretilmiş ve 
sistem sırası ile 5 V, 10 V, 40 V ve 50 V DA giriş gerilimi 
ve yüksüz, 10 Ω omik direnç, omik-indüktif (10 Ω + 
2,1µH) ve omik-indüktif-kapasitif (10 Ω + 2,1µH+ 10nF) 
yük altında test edilmiştir.  

50 W değerinde akkor telli lamba yük önünde 0-100 Ω 
değerinde ayarlanabilir direnç kullanılmıştır. Akımda 
meydana gelebilecek ani yükselmeleri ön direnç aracılığı 
ile sınırlamak ve yükü koruma amaçlı kullanılan bu 
potansiyometre sayesinde yük üzerindeki gerilim 
sinyalinin değişimi de gözlemlenebilmektedir.  
 
B. Benzetim ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Her bir katta bulunan eviricinin çalışma prensibi 
birbirlerinde farklılık göstermekle birlikte tüm eviriciler 



tek bir kart üzerinde tasarlanmış, düşük güç sistemlerinde 
(<700 VA) kullanılması planlanan, PWM tekniği ile 
anahtarlanarak dijital olarak programlanmış olan bu 
evirici modeli dSPIC kullanımı sayesinde, optimize 
edilmiş anahtarlama frekansı ve entegre devre halinde 
prototip olarak üretilmiştir. Yapılan testler, donanımın 
güvenilirliğinin yanı sıra, farklı yük profillerine cevap 
verdiğini ortaya koymuştur. 

Tasarlanan ünite 2-20 kHz anahtarlama frekansında, 220 
Vrms çıkış geriliminde THD-V= % 0.77 değerine sahiptir. 
MOSFET evirici için 6 kHz anahtarlama frekansı tipik 
çalışma frekanslarına oranla (20 kHz) düşüktür.  
 

Benzetim sonuçları 

 
(a) 

Deneysel sonuçlar 
 

 
(b) 

 
Şekil 3. Benzetim sonuçları ve tasarlanan ünitenin gerilim 

sinyallerinin karşılaştırılması (a) faz-nötr gerilimi (C = 3.3mF, 
fanahtarlama =6000 Hz, fhat = 50 Hz, ma = 1) (b) Gerilim harmonik 

spektrumu (C = 4.4 mF, fanahtarlama = 
Hz, fhat = 50 Hz, ma = 1) 

20 V DA gerilimi uygulanan sistemde 9: = 1	9B =	160 
fs=6 kHz anahtarlama frekansı sonucunda DA giriş akımı 
0.82 A, yük gerilimi 70,47 Vrms, yük akımı 0.41 Arms ve 
THD-V=%1.8, THD-I=%81.24 olarak ölçülmüştür. 
9: = 1 9B =	160 fs=6 kHz anahtarlama frekansı 
sonucunda ise THD-V=%0.77, THD-I=%3.9 elde 
edilmiştir.  

Şekil 3, MATLAB / SIMULINK benzetim modeli ile 
deneysel sonuçların karşılaştırılmasını göstermektedir. 
Benzetim çalışmalarında anahtarlamalar arasında ölü 

zaman aralığı tanımlanmadığı için gerilim sinyalinde 
yükselmeler meydana geldiği görülmektedir. Ünite 
devresinde ise ölü zaman aralığı MOSFET sürücüde 
tanımlanmış ve anahtarlama esnasında meydana 
gelebilecek kısa devre durumları böylece elimine 
edilmiştir.  
 

 Benzetim sonuçları Deney sonuçları 
 (fa=6kHz, Ma=1) (fa=6kHz, Ma =1) 

THD-V - % 0.68 0.77 
THD-I - % 1.96 3.9 

 
Tablo 3. 8-seviyeli Çoklu-Kaskad MOSFET Evirici THB sonuçları 

Tablo 3’de, benzetim ve deneysel çalışmalarında elde 
edilen faz-nötr gerilimlerinin THB değerleri 
kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, 
deneysel ve benzetim sonuçları örtüşmektedir.  

 

Şekil 4. Ünitenin genel görünümü 
 

III.  SONUÇ VE ÖNERILER  

Önerilen bu projede, özgün bir yazılım sayesinde düşük 
THB elde edilmiştir. DSPIC kontrollü, çoklu-kaskad 
evirici sisteminin tasarımı ve gerçeklenmesi tanıtılmıştır.  
 
Proje çıktısı olarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir: 
• Önerilen MOSFET mikro evirici modeli yeni ve 

karmaşık bir algoritmaya sahiptir. 
• Bu proje ile kısmi PWM yöntemlerinin kabul 

edilebilir olduğu gösterilmiştir. 
• Önerilen MOSFET evirici modeli düşük ve orta güç 

akıllı şebekelerde enerji üretim ve depolama 
sistemleri uygulamalarında kullanılabilir. 

• Düşük DA barası gerilimi ile yüksek gerilim üretimi 
mümkündür. 

• Yüksek anahtarlama frekanslarında THB oldukça 
düşük değerlere sahiptir. Uygun modülasyon indeksi 
seçilerek harmonik bozulum daha da azaltılabilir. 
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