
6. Bölüm6. Bölüm  

Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Şebeke Bağlantıları ve Şebeke 

GirişGiriş--ÇıkışlarıÇıkışları  

11  

Doç. Dr. Ersan KABALCI 

AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 



GirişGiriş  

Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji 

ihtiyacını karşılamaya amacıyla ada modu eviriciler yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Ada modu eviricilerin kontrolleri daha basit olduğundan maliyetleri de 

şebeke etkileşimli eviricilere göre daha düşüktür.  

 

Ancak ada modunda çalışan sistemde kullanılan aküler sistem 

maliyetini arttırmakta ve üretilen enerjinin ihtiyaçtan fazla olması 

durumunda fazla enerji şebekeye aktarılamadığından kaynaktan verimli 

bir şekilde yararlanılamamaktadır. 

 

Üretim kapasitelerindeki artışlar fotovoltaik (FV) modül fiyatlarının 

düşmesini sağlamaktadır. Örneğin, ABD’de 1992 yılında FV modülün att 

başına fiyatı 4,4~7,9 USD iken günümüzde 2,6~3,5 USD’ye düşmüştür. 

Fiyatlardaki azalmanın da etkisiyle panellerin çatıya yerleştirildiği, 1-2 

kW gücündeki FV sistemler Almanya gibi birçok ülkede 

desteklenmektedir.  
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GirişGiriş  
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Ada modlu evirici; FV panel, şarj denetleyicisi, akü grubu ve DA-AA evirici 

içermektedir. Ayrıca şarj denetleyicisi sistemde bulunan DA yükleri de 

beslemektedir. Ada modu çalışan eviricilerin kontrolleri daha basit ve maliyetleri  

daha düşüktür. Bu tip eviricilerde üretilen güç belirli yüklerin beslenmesinde 

kullanılmaktadır. 

 

YEK’lerin şebekeye bağlanabilmesi ve böylece daha verimli bir çalışma 

sağlanılabilmesi için şebekeyle paralel çalışabilen ve şebeke etkileşimli adı 

verilen eviricilere ihtiyaç vardır. 

Şekil 1. Ada modlu çalışan evirici blok diyagramı. 



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Şebeke etkileşimli eviricilerde üretilen tüm veya fazla enerji doğrudan 

şebekeye aktarılır. Bu durumda şebekeye aktarılan akımın şebeke 

gerilimi ile aynı fazda olması gerekmektedir. Birim güç faktörü (pf) için 

şebeke geriliminin faz ve frekans bilgisinin bilinmesi gereklidir. Bu 

bilgileri tespit etmek için faz kilitleme döngüsü (PLL) devreleri kullanılır. 

 

Şebeke etkileşimli FV invertörlerde şebekenin kesilmesi durumunda 

evirici şebekenin kesildiğini tespit edip sistemi şebekeden hızlı bir 

şekilde ayırmak zorundadır. 
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Şekil 2. Şebeke etkileşim modunda çalışan evirici blok diyagramı. 



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

  
Şebeke etkileşimli evirici ile FV panellerde üretilen DA elektrik enerjisi 

AA elektrik enerjisine dönüştürülmekte olup, evirici çıkışı dağıtım 

tablosuna bağlanmıştır.  

 

Sistemdeki yüklerin tamamı veya bir kısmı eviriciden beslenebildiği 

gibi üretilen enerjinin ihtiyaçtan fazla olması durumunda şebekeye enerji 

aktarımı da mümkün olmaktadır.  

 

Böylece daha verimli bir çalışma sağlanabilmektedir. Bu tip bir evirici 

ile küçük güçlü bir FV sisteme sahip bir kullanıcının dahi günün belli 

saatlerinde satıcı durumuna geçebilmesini mümkün kılar. 

55  



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Tipik bir şebeke etkileşimli eviricinin taşıması gereken özellikler şu 

şekilde belirlenmiştir;  

 

a) Şebekeye sinüs şeklinde akım enjekte etmeli ve bu akımın 

harmonikleri yönetmeliklerde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır.  

b) Şebeke etkileşimli eviricinin güç faktörü 1 olmalıdır. 

c) Eviricideki güç elemanlarının yüksek frekanslı anahtarlaması 

nedeniyle oluşan radyo girişimi kontrol altında olmalıdır.  

d) Şebeke kesildiğinde şebeke etkileşimli evirici şebekeden 

ayrılmalıdır. 

e) YEK’in veriminin en yüksek tutulmasını yani FV’lerden her an 

maksimum güç çekilmesini sağlamalıdır. 
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Şekil 3. a)Tek aşamalı güç işleme b)İki aşamalı güç işleme 



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Şebeke etkileşimli eviricilerde tek bir güç işleme aşaması bulunabildiği 

gibi bunların sayısı iki veya daha fazla olabilir. Şekil 3(a)’da tek aşamalı 

evirici görülmektedir.  

 

Bu evirici maksimum güç takibi (MGT), şebeke akımı kontrolü ve eğer 

gerekli ise gerilim yükseltilmesi gibi bütün görevleri yerine getirmelidir. 

Şekil 3(b)’de iki aşamalı evirici görülmektedir. Bu sistemde MGT (ve 

gerekli ise gerilimin yükseltilmesi) DA-DA dönüştürücü tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 

FV modüllerin toplam geriliminin şebeke geriliminin tepe değerinden 

düşük olduğu durumlarda evirici çıkış gerilimi de şebeke geriliminden 

düşük olacağından şebekeye enerji transfer edilemez.  

 

Bu durumda evirici çıkış geriliminin yükseltilmesi için dönüştürme 

oranı gerilim farkına göre belirlenen bir transformatör 

kullanılabilmektedir. 
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Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Şekil 4’te görüldüğü gibi bazı eviriciler DA-DA güç dönüştürücüsü veya 

DA-AA evirici bünyesinde yüksek frekanslı transformatörler içerirlerken 

bazıları şebeke tarafında hat frekanslı transformatör kullanırlar. 

 

Hat frekanslı transformatör kullanımı IEEE ve IEC gibi standartların 

sınırlandırdığı ve dağıtım transformatörlerinde doymaların oluşmasına 

neden olan DA akım transferini engeller ve aynı zamanda şebeke ile FV 

kaynak arasında elektriki izolasyon sağlar.  

 

Topraklanması gereken sistemlerde eviricilerin çalışabilmesi için DA 

kaynak ile şebeke arasında elektriki izolasyonun bulunması 

gerekmektedir. 
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Şekil 4. Transformatörlü evirici örnekleri a) Şebeke ile evirirci arasına hat frekanslı transformatör (HFT) bağlı b) 

YF link şebeke etkileşimli AA-AA eviriciye bütünleşik yüksek frekanslı transformatör (YFT) c) DA-DA güç 

dönüştürücüsüne gömülü YFT 



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

 Ada modu çalışan eviriciler kesintisiz güç kaynağı (KGK) eviricileri ile 

benzer yapıda olup genellikle gerilim kontrollüdürler.  

 

 Şebeke etkileşimli eviriciler ise gerilim kontrollü veya akım kontrollü 

olarak tasarlanabilmektedir. Ancak gerilim kontrollü eviricide gerçekleşen 

küçük bir senkronizasyon hatası eviricinin aşırı yüklenmesine neden 

olmaktadır. 

 

 Akım kontrollü evirici ise bu duruma karşı daha az duyarlı olduğundan 

şebeke güç aktarımında önerilmektedir. Akım kontrolü için PI, histerezis, 

deadbeat, bulanık mantık gibi değişik kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.  

 

Ayrıca şebeke etkileşimli eviriciler yüke reaktif güç aktaracak (böylece 

reaktif güç kompanzasyonu yapabilecek) şekilde veya yük uçlarındaki 

gerilim harmoniklerini azaltacak şekilde de kontrol edilebilmektedir. 

 

 

99  



Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

 

 Şebeke etkileşimli çalışmada herhangi bir nedenle şebekenin kesilmesi 

durumunda evirici tarafından beslenen bölgede bir elektrik adası oluşur.  

 

 

Durumdan habersiz bakım personeli için tehlikeli olabilecek bu ada 

durumun tespit edilmesi ve eviricinin hemen şebekeden ayrılması 

gereklidir. Ada modunun tespiti için aktif ve pasif yöntemler geliştirilmiştir. 

 

 

Alçak/yüksek gerilim rölesi, alçak/yüksek frekans rölesi, gerilim faz 

sıçramasının tespiti, gerilim harmoniklerinin tespiti, akım harmoniklerinin 

tespiti gibi pasif metotlar, sadece şebeke parametrelerini izler, güç kalitesi 

üzerine etkileri yoktur.  
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Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Aktif metotlar olarak empedans ölçümü, belirli bir frekanstaki 

empedansın tespiti, frekans eşiği, frekans kaydırma, gerilim kaydırma gibi 

yöntemler incelenmiştir.  

 

Bunlar şebekedeki bozulmaları ortaya çıkarır ve etkiyi izler. Şebekede 

ortaya çıkarılan bu bozulmalar güç kalitesini etkiler ve şebekeyle paralel 

çalışan çeşitli eviricilerde olduğu bilinen problemlerin tetikleyicisi olabilir. 

 

Yüksek gerilim rölesi, alçak gerilim rölesi, yüksek frekans rölesi ve alçak 

gerilim rölesi bulunduran bir evirici temel ada modu tespit yeteneğine 

sahiptir.  

 

Gerilim seviyesi veya frekans normal aralığın dışına çıkarsa şebekenin 

hatalı olduğu düşünülerek ve evirici şebekeden ayrılır. Bununla beraber bu 

yöntemler ile kaynak-yük dengeli olma durumunda şebeke kesilse dahi 

ada modu tespit edilemez 
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Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  

Tespit yeteneğini arttırmak için geliştirilen diğer yöntemlerden biride 

gerilim harmoniklerinin izlenmesidir. Bu metot dağıtım transformatörlerinin 

doğrusal olmayan karakteristiklerine dayanır. Güçlü bir gerilim kaynağı 

(şebeke) olmaz ise evirici tarafından transformatöre enjekte edilen akım 

büyük gerilim harmoniklerine neden olur. 

 

Harmonik seviyesi arttığında verimli biçimde ada modu tespit edilmiş 

olur. Faz atlama tespit yöntemi adı verilen başka bir yöntem evirici gerilimi 

ve akımı arasındaki faz farkını izler.  

 

Şebeke etkileşimli çalışmada evirici akımı şebeke gerilimi ile aynı 

fazdadır. Şebeke kesildiğinde ise evirici gerilimi ve akımı arasındaki faz 

farkı yük tarafından belirlenir.  

 

Bu ani faz değişimi koruma devresini tetikler ve evirici durdurulur. Ancak 

bu yöntem yükün omik olması durumunda ada modunu tespit edemez 
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Şebeke Etkileşimli EviricilerŞebeke Etkileşimli Eviriciler  
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Şekil 5. Şebeke etkileşimli bir eviricinin kontrol yapısı 



Dizi Eviriciler ve Mikro EviricilerDizi Eviriciler ve Mikro Eviriciler  

Bu yöntemde bütün eviriciler DA baraya paralel bağlanır, ana evirici 

güneş enerjisinin durumuna göre kaç adet uydu eviricinin çalışacağını 

belirler ve bunları kontrol eder. Bu çalışma ile düşük ışınım durumlarında 

tüm eviricilerin çalıştığı duruma göre daha yüksek verim elde 

edilebilmektedir 
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Şekil 6. Dizi eviriciler ve bağlantı yapısı 



Dizi Eviriciler ve Mikro EviricilerDizi Eviriciler ve Mikro Eviriciler  

Takım kavramı bir başka FV sistem kavramıdır. Dizi teknolojisi ile ana-

uydu teknolojisini birleştirerek çok eviricili FV sistemlerde ayrı ayrı çalışan 

eviricilere göre sistem verimliliğini arttırır.  

 

Çok düşük ışınım durumlarında tüm FV sistem sadece bir eviriciye 

bağlanır. Işımanın artması ile her eviricinin anma yüküne yakın bir yük ile 

çalışması sağlana kadar FV sistem küçük dizilere ayrılır. Bu durumda her 

hizi kendi MGT denetleyicisi ile beraber çalışır. Düşük güneş ışıması 

altında eviriciler ana-uydu durumunda çalışmaktadır. 
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Şekil 7. Çok dizili eviriciler ve bağlantı yapısı 



Dizi Eviriciler ve Mikro EviricilerDizi Eviriciler ve Mikro Eviriciler  

Çok dizili evirici kavramı dizi eviricilerin yüksek verimi ve merkezi 

eviricilerin düşük maliyet özelliklerini birleştirmek için geliştirilmiştir. 

 

 Daha düşük güçlü DA-DA güç dönüştürücüleri ayrı ayrı FV dizilere 

bağlanır. Her FV dizisinde diğer dizilerden bağımsız çalışarak güç çıkışını 

optimize eden MGT ünitesi bulunmaktadır.  

 

Sistem gücünü arttırmak için sadece yeni bir dizi ve o dizi için DA-DA 

güç dönüştürücüsü eklenmelidir. Bütün DA-DA güç dönüştürücüleri DA 

bara ile merkezi eviriciye, merkezi evirici ile de şebekeye bağlanmaktadır.  

 

Merkezi evirici, her türlü koruma ve denetleme fonksiyonları olan PWM 

eviricidir. 
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Eviricilerin KarşılaştırılmasıEviricilerin Karşılaştırılması  

Geçmişte kullanılan büyük güçlü sistemlere bağlı merkezi eviriciler, her 

panelin kendi eviricisi ile şebekeye bağlandığı AA modüller, bir grup 

panelin bir eviriciye bağlandığı dizi eviriciler, her dizinin kendi DA-DA güç 

dönüştürücüsü ve kendi MGT’si bulunan ve bir evirici ile şebekeye 

bağlanan çok dizili eviriciler ile Takım, HERIC gibi yeni evirici yaklaşımları 

geliştirilmiştir. 

 

 

Sonuç olarak düşük maliyetli, kolay kurulumlu, uzun ömürlü doğal şartlar 

nedeniyle geniş bir aralıkta değişebilen giriş gerilimi ve güç değerlerinde 

dahi yüksek verimde çalışabilen eviriciler geliştirebilmek amacıyla 

araştırmalar devam etmektedir. 
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Eviricilerin KarşılaştırılmasıEviricilerin Karşılaştırılması  
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Tablo 1. Evirici topolojilerinin özellikleri 
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