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DENEY NO: 1 

DENEYİN ADI: GÜNEŞ GÖZELERİNDE ÖLÇÜMLER  

Deneyin Amacı: Güneş gözelerinin kontakları üzerinden çıkış almak ve Akım – Gerilim     

(I-V) ile Güç - Gerilim (P-V) karakteristiğini incelemek. 

Kullanılan malzemeler: Güneş gözesi, alüminyum (Al) şerit tel, havya, osiloskop, ışık 

kaynağı, voltmetre, ampermetre, potansiyometre ve reosta. 

TEORİK BİLGİ 

Güneş gözeleri, güneşten gelen ışınımı fotovoltaik etki sayesinde doğrudan elektrik enerjisine 

çeviren elektronik devre elemanlarıdır. Genel olarak üzerine ışık düşürüldüğü zaman iki 

elektrot arasında potansiyel farkın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Pratik olarak bütün 

güneş gözeleri yarıiletken malzemelerden üretilen bir p-n ekleminden oluşur. 

Bir malzemenin güneş gözesi olabilmesi, belirli şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu 

şartlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1- Soğurucu özelliği, 

2- Pencere özelliği, 

3- Yansıtıcı olmayan yüzey özelliği, 

4- Kontak özelliği. 

Bu özelliklerin en önemlisi malzemenin soğurucu özelliğidir. Her yarıiletken güneş göze 

yapımında soğurucu malzeme olarak kullanılabilir ancak bazı yarıiletkenler daha uygundur. 

Pencere olarak kullanılacak malzemeler hem ışığı yarıiletkene geçirecek hem de yapısal bir 

elektrik alan oluşturacak özelliğe sahiptir. Yansıtıcı olmayan yüzeylerin (anti-reflection 

coating) oluşturulması için kullanılacak malzemeler ise gelen ışığın yapıya en etkin şekilde, 

en az yansıma ile aktarılmasını sağlamalıdır. Kontak malzemesi ise ışığın soğurulması 

sonucunda oluşan akımın toplanmasını sağlamalıdır. 

Şekil 1.1’de p-n eklemi yapısındaki güneş gözesi tanıtılmıştır. Metal parmak kontak, 

elektriksel kontaklarından birini oluştururken aynı zamanda arasından güneş ışınlarının 



geçmesine izin verir. Parmak kontakların arasında bulunan yansıma engelleyici katman, 

yarıiletken malzemeye iletilen ışığın miktarını arttırmak için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1.1. p-n eklemin şematik gösterimi 

Güneş gözeleri temelde üç farklı yapıda olurlar bunlar: kristal güneş gözeleri, ince film güneş 

gözeleri ve organik güneş gözeleridir. Bunlar da kendi aralarında Şekil 1.2’de görüldüğü gibi 

farklı yapılara ayrılırlar. 

 

Şekil 1.2. Güneş gözelerinin çeşitleri. 

Güneş Gözelerinde Akım - Gerilim Karakteristiği 

İdeal bir güneş gözesinin eşdeğer devresi Şekil 1.3’te verilmiştir. Şekil 1.3’te görüldüğü gibi 

güneş gözesi üzerine ışık düşmediği durumda gözenin elektriksel yapısı bir diyotun yapısı ile 

aynı özellikleri gösterir. Göze üzerine ışık düşürüldüğünde, göze güç üretmeye başlar ve I-V 

eğrisi ışık şiddeti oranında kayar. Bu durumda gözenin güç ürettiği bölge x-y koordinat 

sisteminde 4. bölgedir. Gözelerin karakterizasyonunda sadece bu bölge ile ilgilendiğimiz için 

diğer I-V eğrilerinde bu bölge 1. bölgeye taşınmıştır (Şekil 1.4). 

Kristal Güneş Gözeleri İnce Film Güneş Gözeleri Organik Güneş Gözeleri. 

 Tek kristal  

 Polikristal 

 

 Amorf silikon  

 CdTe 

 CuInSe2  (CIS) 

 Cu(InGa)Se2 

 Mikrokristal  

 Nanokristal  

 Boyaya Duyarlı  

 Moleküler 

 Polimer 



 

Şekil 1.3. Işık altındaki bir güneş gözesinin ideal eşdeğer devresi ve akım gerilim karakteristiği 

İdeal bir güneş gözesi için akım gerilim grafiğinin matematiksel ifadesi 

 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉𝑑
𝑘𝑇 − 1)   

ile verilir. Burada k, Boltzmann sabiti (1,38x10
-23

 J/K); T, mutlak sıcaklık (K); q, elektron 

yükü (1,6x10
-19

 C); Vd, uçlar arasında oluşan potansiyel farkı (V); I0, diyotun doyma akımı 

(A); Isc, gözenin kısa devre akımıdır (A). Üreticiler farklı büyüklükte göze ürettiklerinden 

doyma akımı ve kısa devre akımını her göze için farklı değer gösterir. Bu sorunu ortadan 

kaldırabilmek için bu değerler akım yoğunluğu cinsinden (A/cm
2
) verilir. Böylece hücrenin 

büyüklüğüne göre kısa devre ve doyma akımı hesaplanabilir. 

Bir güneş hücresinin performansını etkileyen temel iki parametre vardır. Bunlar: kısa devre 

akımı (Isc) ve açık devre gerilimidir (Voc). 

Kısa devre akımı (Short circuit current): Güneş gözesinin uçları arası potansiyel farkın 

sıfır olduğunda elde edilen akım değeridir (Şekil 1.) ve ISC olarak gösterilir. İdeal bir güneş 

gözesinde, kısa devre akımı ile fotoakım aynıdır ve bu nedenle kısa devre akımı güneş 

gözesinden çekilebilecek en yüksek akım değeridir. Kısa devre akımı, gözenin alanına, gelen 

ışık yoğunluğuna ve ışık spektrumuna, gözenin soğurma ve yansıtma özelliklerine bağlıdır 

Açık devre gerilimi (Open circuit voltage): Güneş gözesinden akım geçmezken elde edilen 

maksimum potansiyel farktır (Şekil 1.4) ve VOC olarak gösterilir. 



 

Şekil 1.4. Güneş gözelerinin düzeltilmiş akım gerilim karakteristiği. 

Dolum faktörü (Fill factor): Kısa devre akım ve açık devre gerilim değerleri güneş gözesi 

için maksimum akım ve gerilim değerleri olsa da, bu iki noktada güneş gözesinin gücü 

sıfırdır. Dolum faktörü, ya da yaygın olarak kullanılan kısaltmasıyla “FF”, güneş gözesinden 

alınacak olan en fazla gücü belirleyen ölçüdür. FF tanım olarak gözenin maksimum gücünün, 

VOC ve ISC değerlerinin çarpımına oranıdır. Grafiksel olarak gözenin I-V eğrisi ne kadar 

kareye benzerse dolum faktörü o kadar büyük olur. I-V eğrisine çizilebilecek en büyük 

dikdörtgen FF’yi belirler. Dolum faktörü 

 

eşitliği ile tanımlanır. Şekil 1.5’te gözenin dolum faktörünü, maksimum güç noktasında altta 

kalan alanı kısa devre akımı ile açık devre gerilimi değerlerinin kesiştiği noktanın altında 

kalan alana oranlayarak hesaplayabiliriz. 

 

 

Şekil 1.5. Max. Çalışma noktalarının belirlenmesi. Dolum faktörünün hesaplanması 



Verim: Farklı gözeleri karşılaştırmak için en sık olarak kullanılan parametredir ve gözeden 

elde edilen çıkış enerjisinin, gözeye gelen güneş enerjisine oranı olarak tanımlanır. Gözenin 

performansını yansıttığı gibi aynı zamanda gelen güneş ışınımı şiddetine, spektrumuna ve 

göze sıcaklığına bağlıdır. Bu yüzden herhangi bir karşılaştırma yapmadan önce belli 

standartlarda ölçümler alınmalıdır. Yeryüzünde kullanılacak olan gözelerin verimleri AM1.5 

spektrumunda, 25 
o
C sıcaklığında ölçülür. Uzay çalışmalarında kullanılacak gözeler ise AM0 

spektrumunda ölçülür. Gözenin verimi gelen güneş enerjisinin elektrik enerjisine çevrim 

oranıdır. P, güneş ışınımı güç değeri olmak üzere,  

 

eşitliği ile verilir. 

Seri ve Paralel Direnç Etkisi 

Güneş hücrelerinin yapım aşamasında oluşan kristal kusurlar hücre üzerinde paralel direnç 

etkisi oluşturur. Aynı zamanda hücre hazırlandıktan sonra üzerine yapılan metal kontaklar, 

yarıiletken malzeme içindeki tabakaların iç dirençleri ve gözenin üst yüzeyindeki metalik 

parmak kontak dirençleri hücre üzerinde seri direnç etkisini oluşturur. 

Paralel direnç etkisi gözenin açık devre gerilimini ve dolum faktörünü azaltan bir etkendir. 

Seri direnç etkisi gözenin kısa devre akımını ve dolum faktörünü azaltan bir etkendir. Bu 

etkiler dikkate alındığında güneş gözesinin eşdeğer devresi Şekil 1.6’daki gibi olur.  

 

Şekil 1.6. Güneş gözesinin gerçek eşdeğer devresi. 

Bu durumda akım gerilim arasındaki matematiksel ilişki; 



 

İfadesi ile verilir. Bu ifadeye Kircohff yasası uygulandığında (Vd=V+IRs) 

𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉𝑑
𝑘𝑇 − 1) −

𝑉𝑑

𝑅𝑝
   

ifadesi elde edilir.  

DENEYSEL KESİM 

Kesim 1. 

Amaç: Gözelerin alt ve üst kontaklarına Al şeridin lehimlenmesi 

 Lehimli Al şeridi güneş gözesinin 1,5 katı uzunluğunda kesiniz ve düzeltiniz.  

 Şerit üzerinde olabilecek yağ ve kiri alkol kullanarak temizleyiniz. (Bu işlemi el 

değdirmeden cımbız kullanarak yapınız.) Al şeridi temiz bir peçete üzerine koyunuz. 

 Cımbız kullanarak güneş gözesini daha önceden temizlediğiniz temiz zemine koyunuz. 

(Göze altında herhangi bir artık toz çıkıntı olmamalıdır. Aksi taktirde göze kırılabilir.) 

 Güneş gözesi üzerindeki parmak kontakları birleştiren şerit üzerine sıvı pastayı 

nazikçe sürünüz. (Hücreler çok ince olduğundan bastırırsanız kırabilirsiniz.) 

 Daha önceden temizlediğiniz Al şeridi cımbız kullanarak güneş gözesi üzerindeki 

şeridin üstüne yerleştiriniz.(Al şeridin bir ucu güneş gözesi üzerine sınırdan 1-2 mm 

içeride olacak şekilde yerleştirilmelidir. Diğer uç gözenin uzunluğundan en az ½ daha 

uzun olmalıdır.) 

 Daha önceden ısıtılan havyayı Al şerit üzerine bastırınız. Şeridin erimeye başladığını 

hissettiğiniz/gördüğünüz anda havyayı kaldırmadan ve aralık vermeden yavaş yavaş 

göze boyunca çekiniz. (Şekil 1.7, Al şeridin gözeye yapıştığından emin olunuz.)  

 Güneş gözesini cımbızla nazikçe tutarak çeviriniz ve aynı işlemleri arka yüzeydeki 

şerit üzerinde tekrarlayınız. 

 Karanlık bir ortamda (Gözenin ön yüzeyi altta kalacak şekilde) lehimlediğiniz alt ve 

üst kontakları ohmmetre ile ölçerek kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

Şekil 1.7. Güneş gözesinin alt kontağının lehimlenmesi. 

Kesim 2. 
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Amaç: Güneş gözelerinin Akım - Gerilim (I-V) ve Güç - Gerilim (P-V) karakteristiklerini 

elde etmek. 

Kesim 2.1. Şekil 1.8’de verilen devreyi kurunuz ve sabit bir ışık kaynağı altına yerleştiriniz. 

Potansiyometre değerini sıfır ile sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı 

gerilim değerleri için okuduğunuz akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Gücü 

hesaplayınız. 

 

Kesim 2.2. Yük direncinin sıfır ve sonsuz durumlarında okunan akım – gerilim değerleri 

nedir. Bu durumlarda akım ve gerilimin matematiksel ifadesini ideal güneş gözesi için 

bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

Kesim 2.3. Güneş gözesinin I-V ve P-V grafiklerini üst üste çiziniz. 

Şekil 1.8. Devre şekli 

R V I P=V.I 

0  0 V ISC=….. 0 

R1    

R2    

R3    

R4    

R5    

R6    

R7    

R8    

  VOC=….. 0 A 0 

 



 

Kesim 2.4. Güneş gözesinin dolum faktörünü yukarıda çizdiğiniz grafik yardımıyla 

hesaplayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç: 

  



DENEY NO: 2 

DENEYİN ADI: GÜNEŞ GÖZELERİNİN SERİ BAĞLANMASI  

Deneyin Amacı: Seri bağlı güneş gözelerinin I-V ve P-V karakteristiklerinin farklı ışık 

şiddetlerinde incelemek  

Kullanılan malzemeler: Güneş gözesi, Al şerit tel, havya, osiloskop, ışık kaynağı, voltmetre, 

ampermetre, potansiyometre ve reosta. 

TEORİK BİLGİ 

Güneş Gözelerinin Seri Bağlanması 

Tipik olarak bir güneş gözesi 25–30 cm
2’

 lik kare bir alana sahip olup, yaklaşık 1W’lık güç 

üretir. Yüksek güçler elde edebilmek için birçok güneş gözesi seri ve paralel olarak bağlanır 

ve büyük bir alana sahip bir modül elde edilir. Bir PV güneş paneli ise ihtiyaç olan akım ve 

gerilimi üretecek şekilde modüllerin seri-paralel kombinasyonlarını içerir. Özetle, gözeler 

modülü, modüller paneli, panellerin bir araya gelmesi de dizileri oluşturur. 

Gözelerin seri bağlanmasıyla modül gerilimi  

𝑉𝑚𝑜𝑑ü𝑙 = 𝑛. 𝑉 = 𝑛. (𝑉𝑑 − 𝐼𝑅𝑠)   

ifadesi ile değişir. Böylece gözelerin seri bağlanmasıyla akım sabit kalırken açık devre 

gerilimi artar (Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1. Seri bağlı güneş gözelerinin akım gerilim karakteristiği.  

 

1.Göze 2.Göze 

n.Göze 



Güneş Işınımının Etkisi: 

Birimi W/m
2
 olan güneş ışınımı, güneş yoğunluğu (sun intensity) veya güneş radyasyonu 

(solarradiation/solar irradiance) olarak da ifade edilir. Kısa devre akımının büyüklüğü güneş 

yoğunluğu ile doğru orantılı olarak değişir. Örneğin %100 güneş yoğunluğu (1000 W/m
2
) 

altındaki kısa devre akımı, %50 güneş yoğunluğu (500 W/m
2
) altındaki kısa devre akımının 

iki katıdır. Genel bir ifade olarak, referans şartlardaki kısa devre akımını ISC0 ve referans 

güneş radyasyonu da G0 ile gösterirsek, farklı güneş ışınımı (G) altındaki yeni kısa devre 

akımı (ISC) 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶0 ×
𝐺

𝐺0
  

ile ifade edilir. Işınım miktarı ile açık devre gerilimi arasında da doğrusal bir ilişki söz konusu 

olmasına rağmen ışınıma göre açık devre geriliminin değişimi oldukça küçüktür. Bu 

açıklamalar ışığında farklı ışınım değerlerinde I-V eğrisi Şekil 2.2’deki gibi değişir. 

 

Şekil 2.2. Güneş gözerlinin farklı ışınım altında akım gerilim karakteristiği 

 

DENEYSEL KESİM 

Kesim 1. 

Amaç: Gözeleri seri bağlamak. 

Bir önceki deneyde I-V ve P-V karakteristiğini çıkardığınız gözelerin alt kontaklarını havya 

yardımı ile dikkatlice çıkarınız. 

Şekil 2.3’de görüldüğü gibi birinci gözenin üst kontağına lehimlenmiş Al şeridi 2. Gözenin alt 

kontağına lehimleyiniz. Bu işlemi elinizdeki hücre sayısı kadar tekrarlayınız. 



 
Şekil 2.3. Gözelerin seri bağlantı şekli. 

Kesim 2. 

Amaç: Seri bağlı gözelerin I-V ve P-V karakteristiğini incelemek. 

Kesim 2.1. Şekil 2.4’te verilen devreyi kurunuz ve sabit bir ışık kaynağı altına yerleştiriniz. 

Potansiyometre değerini sıfır ile sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı 

gerilim değerleri için okuduğunuz akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Gücü 

hesaplayınız. 

 

Kesim 2.2. Işık kaynağını bir üst seviyeye çıkararak aşağıdaki tabloyu yeniden doldurunuz. 

Işık seviyesi 2. kademede 

R V I P=V.I R V I P=V.I 

0  0 V ISC=….. 0 .    

R1    .    

R2    .    

R3    .    

R4    .    

R5    Rn    

R6      VOC=….. 0 A 0 

 

Şekil 2.4. Devre şekli 

 

Işık seviyesi 1. kademede 

R V I P=V.I 

0  0 V ISC=….. 0 

R1    

R2    

R3    

R4    

R5    

R6    

.    

.    

.    

.    

.    

Rn    

  VOC=….. 0 A 0 
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Kesim 2.2. Modülün I-V ve P-V değişimini her iki ışık seviyesi için üst üste çiziniz 

 
Sonuç: 

 

 

  

V 

P I P 

V 



DENEY NO: 3 

DENEYİN ADI: GÖLGELEME FAKTÖRÜ  

Deneyin Amacı: Seri bağlı güneş gözelerinde gölgeleme faktörünün ve köprü (bypass) 

diyotunun gölgeleme faktörüne etkisini incelenmek  

Kullanılan malzemeler: Güneş gözesi, diyot, havya, osiloskop, ışık kaynağı, voltmetre, 

ampermetre, potansiyometre ve reosta. 

TEORİK BİLGİ 

Bir güneş panelinde değişik sebepler dolayısıyla, seri bağlı güneş gözelerinden bir kısmı 

gölge etkisine maruz kalabilir. Bu durumda gölgeli gözeler foto–gerilim üretme özelliğini 

kaybeder ve doğal olarak güçte üretemez. Fakat gölge altındaki gözeler seri bağlı oldukları 

şeritteki diğer gözelerin oluşturduğu toplam akımı bağlantı gereği taşımak zorundadır. 

Bundan dolayı gölge altındaki gözeler yük gibi davranır ve üzerlerinde I
2
xR lik bir güç 

harcanmasına neden olur. Bu güç ve ısı olarak açığa çıkar (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3. 1. Gölgelenmiş seri bağlı güneş gözeleri. 

Gölgeleme etkisi sistemde sadece gerilim ve güç azalmasına yol açmaz, aynı zamanda fiziksel 

olarak sisteme zarar verebilir. Gölgeleme etkisinden dolayı 1 göze üzerinde yaklaşık 30 watt’a 

kadar güç harcanması söz konusu olabilir. Bu durum ise göze üzerinde oldukça sıcak 

noktaların oluşmasına neden olup gözenin fiziksel olarak zarar görmesine neden olabilir. 

PV modülde ufak bir kısım bile gölgelenme etkisine maruz kalsa bile PV modülün çıkışı ciddi 

miktarlarda azalabilir. Ancak gölgeli gözenin PV çıkışı üzerinde oluşturabileceği olumsuz 

etkinin büyük bir kısmı köprü (bypass) diyotları ile giderilebilir. Köprü diyotları normal iletim 

esnasında aktif değil iken, gölge etkisi durumunda aktif hale gelir. Gölgeli gözenin toplam 

çıkış gerilimi üzerindeki etkisi  

Isı 



𝑉𝑔ö𝑙𝑔𝑒𝑙𝑖 𝑔ö𝑧𝑒 = −𝐼 × (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠)  

İfadesi ile verilir. Köprü diyotu var iken oluşan gerilim düşümü ise yaklaşık -0,6 V 

civarındadır. Bir PV modülde gölgeleme etkisinin, köprü diyotu varken ve yokken ki, I-V 

karakteristiğinde yaptığı değişiklik Şekil 3.2’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.2. Köprü diyotu bağlanmış seri bağlı güneş gözeleri ve gölgeleme etkisi altında ki akım gerilim değişimi. 

Gölge etkisini azaltmak amacı ile köprü diyotlarının her gözenin karşısına yerleştirmek pratik 

bir yaklaşım değildir. Bu nedenle köprü diyotları, bir modül içerisindeki bir grup gözeye ortak 

olarak veya her bir modül için ayrı bir diyot ile birlikte kullanılabilir. Elbette ki her bir göze 

için köprü diyotu kullanılırsa gerilim duşumu daha az olacaktır. Bu durumun etkisi           

Şekil 3.3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3. Köprülenen göze sayısının değişimi ile akım gerilim karakteristiğindeki değişim. 

Grafikten de anlaşılacağı üzere, bir diyot tarafından köprülenen göze sayısının artması, gölge 

şartları altında daha fazla gerilim düşümüne neden olacaktır. 

 

 

DENEYSEL KESİM 

Gölgeleme yok 

Gölgeleme var. 18 Gözeye 1 

köprü diyotu takılı 

Gölgeleme var. Köprü 

diyotu yok 

I(A) 

V 



Kesim 1. 

Amaç: Köprü diyotu yok iken seri bağlı gözelerde, gölgeleme etkisinin I-V karakteristiğine 

olan etkisini incelemek. 

Kesim 1.1. Şekil 3.4’ verilen devreyi kurunuz ve sabit bir ışık kaynağı altına yerleştiriniz. 

Gözelerden birini bir defter yardımı ile kapatınız. Potansiyometre değerini sıfır ile sonsuz 

direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı gerilim değerleri için okuduğunuz akım 

değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Gücü hesaplayınız. Aynı işlemi iki göze kapalı iken 

tekrarlayınız. 

 

Kesim 1.2. Modülün I-V ve P-V değişimini her iki durum için üst üste çiziniz 

 

Kesim 2. 

1 göze gölgede 2 göze gölgede 

R V I P=V.I V I P=V.I 

0  0 V ISC=.. 0 0 V ISC=.. 0 

R1       

R2       

R3       

R4       

R5       

R6       

.       

.       

.       

.       

.       

Rn       

  VOC=.. 0 A 0   VOC=.. 0 A 

 

 
 

 
 

V A 

Şekil 3. 4 Devre şekli 

V 

P I P 

V 



Amaç: Köprü diyotu varken seri bağlı gözelerde, gölgeleme etkisinin I-V karakteristiğine 

olan etkisinin incelenmesi 

Kesim 2.1. Şekil 3.5’te verilen devreyi kurunuz ve sabit bir ışık kaynağı altına yerleştiriniz. 

Bir diyot tarafından köprülenen gözelerden birini bir defter yardımı ile kapatınız. 

Potansiyometre değerini sıfır ile sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı 

gerilim değerleri için okuduğunuz akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Gücü 

hesaplayınız. Aynı işlemi bir diyot tarafından köprülenen iki göze kapalı iken tekrarlayınız. 

 

Kesim 2.2. Modülün I-V ve P-V değişimini her iki durum için üst üste çiziniz 

 

Kesim 3. 

1 göze gölgede 2 göze gölgede 

R V I P=V.I V I P=V.I 

0  0 V ISC=.. 0 0 V ISC=.. 0 

R1       

R2       

R3       

R4       

R5       

R6       

.       

.       

.       

.       

.       

Rn       

  VOC=.. 0 A 0   VOC=.. 0 A 

 

 
 

 
 

V A 

Şekil 3. 5. Devre şekli 

V 

P I P 

V 



Amaç: Köprü diyotu varken seri bağlı gözelerde, gölgeleme etkisinin I-V karakteristiğine 

olan etkisini incelemek. 

Kesim 3.1. Şekil 3.5’te verilen devreyi kurunuz ve sabit bir ışık kaynağı altına yerleştiriniz. 

İki farklı diyot tarafından köprülenen gözelerden birer tanesini bir defter yardımı ile kapatınız. 

Potansiyometre değerini sıfır ile sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı 

gerilim değerleri için okuduğunuz akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Modülün I-V 

değişimini çiziniz 

 

Sonuç: Kesim 1, 2 ve 3’ü birbiri ile karşılaştırınız. 

 

 

 

 

  

İki farklı diyot tarafından köprülenen 

gözelerden birer tanesi gölgeli 

R V I P=V.I 

0  0 V ISC=.. 0 

R1    

R2    

R3    

R4    

R5    

R6    

.    

.    

.    

.    

.    

Rn    

  VOC=.. 0 A 0 

 



 

 

  



DENEY NO: 4 

DENEYİN ADI: GÜNEŞ GÖZELERİNİN PARALEL BAĞLANMASI  

Deneyin Amacı: Paralel bağlı güneş gözelerinin I-V ve P-V karakteristiklerinin farklı ışık 

şiddetlerinde incelemek  

Kullanılan malzemeler: Güneş gözesi, Al şerit tel, havya, osiloskop, ışık kaynağı, voltmetre, 

ampermetre, potansiyometre ve reosta. 

TEORİK BİLGİ 

Güneş Gözelerinin paralel Bağlanması 

Gözelerin paralel bağlanması ile oluşturulan modülün acık devre gerilimi sabit kalırken kısa 

devre akımı göze sayısı ile lineer olarak artar (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1. Paralel bağlı güneş gözelerinin akım gerilim karakteristiği. 

Güneş gözelerinin paralel bağlanması ile oluşturulan modülün yeni akımı 

𝐼𝑆𝐶 = 𝑛. 𝐼𝑆𝐶0  

ifadesi ile verilir. Burada n, paralel bağlı hücre sayısı; ISC0, her bir gözenin kısa devre akımı 

ve ISC, yeni oluşturulan modülün kısa devre akımıdır. 

Oluşturulacak modülün istenen güçte olabilmesi için güneş gözelerinin uygun miktarda seri 

ve paralel olarak bağlanası gerekir. Seri bağlamada modülün gerilim değeri ayarlanırken 

oluşturulan bu seri modüllerin birbirine paralel bağlanması ile akım değeri ayarlanır. 

Böylelikle oluşturulan panelin gücü belirlenmiş olur. 

DENEYSEL KESİM 



Kesim 1. 

Amaç: Seri bağlı gözelerden oluşturulan modüllerin birbirine paralel bağlanmasıyla 

oluşturulan panelin I-V karakteristiğini incelemek. 

Kesim 1.1. Daha önce yaptığınız seri bağlı gözelerden oluşan modülü kullanarak              

Şekil 4.2’deki devreyi kurunuz. Sabit bir ışık kaynağı altında potansiyometre değerini sıfır ile 

sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı gerilim değerleri için okuduğunuz 

akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız.  

 

Kesim 1.2. Şekil 4.3’teki devreyi kurunuz. Sabit bir ışık kaynağı altında potansiyometre 

değerini sıfır ile sonsuz direnç aralığında değiştirerek elde ettiğiniz farklı gerilim değerleri 

için okuduğunuz akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazınız.  
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Şekil 4.2. Devre şekli. 
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Şekil 4.3. Devre Şekli. 
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Kesim 1.3. Kesim 1.1 ve 1.2’de aldığınız verilerle panelin I-V ve P-V değişimini üst üste 

çiziniz 

 
Sonuç: 

 

 

  

V 

P I P 

V 



 

 

 

 

  



DENEY NO: 5 

DENEYİN ADI: FOTOVOLTAİK BİR SİSTEMİN PROJELENDİRİLMESİ  

Deneyin Amacı: İhtiyaca göre gerekli panel ve akü sayısını belirlemek. Uygun inverter 

seçimi yapılarak fotovoltaik bir sistemi kurumak.  

Kullanılan malzemeler: Panel, inverter, şarj kontrol, soketler, sigorta, akü, AC ve DC 

lambalar, pens ampermetre ve bağlantı kabloları. 

TEORİK BİLGİ 

Fotovoltaik bir sistemin projelendirilmesinde ilk yapılması gereken: kullanılacak enerji 

miktarını belirlemektir. Bu enerji miktarını iki ayrı şekilde düşünmek gerekir. Bunlar, 

 Gün boyunca kullanılacak toplam güç miktarı (gece ve gündüz) 

 Anlık kullanacağım max. güç miktarı 

dır. Bu değerler belirlendikten sonra, anlık çekilecek güç miktarına göre inverter seçimi 

yapılmalıdır. Sisteme bağlı olan yükün çekebileceği max. güç inverter gücünü aşamaz. 

Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için sisteme bağlı yükün anlık çekçeği güç kesin bir şekilde 

belirlendikten sonra seçilecek olan inverterın gücü bu güçten %20 daha büyük olmalıdır. 

İnverter seçiminde dikkat edilecek diğer bir husus inverter üzerinde daha az ısı oluşması için 

inverterın giriş DC gerilimini mümkün olduğunca yüksek olmalıdır.  

İnverterin gücü, giriş ve çıkış gerilim değerleri belirlendikten sonra, belirlenen inverteren giriş 

gerilimine göre akü sayısı ve bağlantı şekli (kaç tanesinin seri /paralel bağlanacağı) belirlenir. 

Akü bağlantılarının çıkış gerilimi inverteren giriş gerilimine eşit olmalıdır. Giriş gerilimini 

elde edilene kadar aküler seri bağlanır. Bu durumda istenen güç karşılanmıyorsa, isten gücü 

elde edene kadar seri bağlı akü setleri birbirine paralel bağlanır. Aküler gündüz 

kullanılmayacaksa akülerin toplam gücü en azından en uzun gece boyunca ihtiyacınız olan 

gücü karşılayacak kadar olmalıdır.  

Akü gücü belirlendikten sonra panel gücü ve sayısı belirlenir. Panelin çıkış gerilimi akü 

geriliminden %20 daha büyük olmalıdır. Kullanılacak panel sayısının belirlenmesinde anlık 

çekeceğiniz güç ve akülerin ne kadar zamanda doldurulacağını belirlemeniz gerekir. Zaman 

önemli bir parametredir. Akülerde olduğu gibi paneller istenilen çıkış gerilimini elde edinceye 



kadar seri bağlanır. Bu durumda ki panel gücü inverter gücünü ve ya akü şarj süresine uygun 

değilse, uygun güce ulaşana kadar seri panel gurupları birbirine paralel bağlanmalıdır.   

Panelin etiketinde bulunan çalışma gerilimi değeri sizi yanıltmamalıdır. Bu değer ideal 

koşullarda olup günlük kullanımda bu değerlere çıkılması zordur. Bu yüzden çalışma 

değerlerinin etiket değerlerinden %20 daha az olabileceği öngörülerek hesaplama 

yapılmalıdır. 

Güneşlenme süresi yıl içinde değişiklik gösterdiğinden, güneşlenme süresinin en düşük 

olduğu zamanda kullanacağınız enerjin hesabını iyi yapmalısınız. Bu enerji akülerinizde 

olması gereken enerji olduğuna göre bu enerjiyi akülerinize doldurmak için gereken süre o 

günkü güneşlenme süresi içinde olmalıdır. Ancak; bu şekilde tasarım yaptığınızda, 

güneşlenme süresi artığında açığa çıkan fazla enerjiyi bir şekilde değerlendirmeniz 

gerekecektir. 

Bağlantı yapılırken dikkat edilecek hususlar 

Panel, akü ve inverter bağlantılarında dikkat edilmesi ve hesaplanması gereken en önemli 

parametre kablo çapıdır. Neden? Kablo çapı belirlenirken panel akü ve inverteren güçleri ve 

giriş/çıkış gerilimlerinin belirlenmesi gerekir. Bu değerlere göre kablolardan geçecek akım 

miktarı hesaplanır ve bu akım değerine göre kablo çapı belirlenir. 

𝑆 =
200. 𝑙. 𝐼

𝐾. 𝑉. 𝑒
 

l=kablo uzunluğu (m) 

I=kaplodan gecen akım (A) 

K=iletkenlik katsayısı (m/(.mm
2
)) 

V=hat gerilimi 

e=Yüzde gerilim düşümü( %e ) 

Yüzde gerilim düşümü: 

 Yapı bağlantı kutusu ile sayaçlar arasında % 0,5, 

 Aydınlatma için en yüklü veya en uzun linyenin, linye sigortası ile linye uç noktası 

olan sayaçla tüketim araçları arasında% 1,5, 

 Kuvvet için en yüklü veya en uzun linyenin, linye sigortası ile linye uç noktası olan 

sayaçla motorlar arasında% 3, 

 Yapı yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmış ise, 

transformatörün çıkış uçlan ile yapı bağlantı kutusu arasında % 5, 

 Sayactan sonraki ic tesisatta, gerilim duşumu aydınlatma icin tam yuk altında % 1,5,  

 motor tesisatı için % 3 değerini geçemez. 



kullanılan kablo mümkün olduğunca kısa olmalıdır, keskin köşe şeklinde bükülmemelidir.  

Akünün gücü her zaman için inverteren gücünden büyük olduğundan inverter zarar görebilir. 

Bu durumu önlemek için inverteren aküden çekebileceği max. akım belirlenir ve bu akım 

değerinin %20’si düşülerek kalan değer için inverter girişine bir sigorta konulur.  

DENEYSEL KESİM 

Kesim 1. 

Amaç: Yukarıdaki anlatım doğrultusunda istenen özellikte bir tasarım yapmak. 

Kesim 1.1. 3958′50″ K ve 3233′25″D enlem ve boylamda bulunan bir evde 10kW günlük 

güce ihtiyaç duyulurken saatlik harcanan max. güç 2000W dır. Evin ihtiyacına yaz, kış 

karşılık verebilmek için gerekli olan inverter seçimi, akü sayısı ve bağlantı şeklini ve gerekli 

panel sayısı ile bağlantı şeklini hesaplayınız.  

Teorik hesaplamalar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesim 2.  



Amaç: Fotovoltaik bir sistemin kurulumunu ve kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken 

hususları öğrenmek. 

Kesim 2.1. Size verilen malzemelerin (akü, panel, inverter, sigorta, yük) etiket değerlerine 

bakarak uygun sigorta değerlerini hesaplayınız. Max. verimlilikte çalışacak bir sistemi     

Şekil 5.1’de verilen şemaya uygun olarak kurunuz. 

 

Şekil 5.1. Fotovoltaik bir sistemin bağlantı şeması. 

Sonuç:  

  

Şarj kontrol cihazı 

DC/AC 

İnverter 
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