
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 20
	Text15: 06
	Text17: 10
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 344869
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Elektrik Elektronik Mühendisliği ]
	yeri: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu
	Text1: Büşra ÖZGENÇ
	Text12: Şebeke Bağlantılı FV Sistemlerde Gölgelenme Etkisinin İncelenmesi ve Güç Kayıplarının Azaltılması
	Text20: Güneş enerjisi’nden elektrik üretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu konuda yaygın kullanılan fotovoltaik panellerden büyük güçlü sistemlerin kurulumu yüksek maliyete sahiptir. Bu nedenle mevcut enerjinin verimli bir şekilde kullanılması önem arz eder. Fotovoltaik panellerden elde edilen güç, çevresel faktörlere bağlı olarak değiştiği için gün içinde her zaman aynı güç değerini vermez. Ayrıca her bir panele gelen gün ışığı değeri eşit olmadığında gölgelenme durumu ortaya çıkar ve bu da büyük güç kaybına neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan etkili yöntemlerden biri maksimum güç noktası takibidir.Bu tez çalışmasında, şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemde gölgelenme etkisi analiz edilmiş ve gölgelenmeden dolayı oluşan güç kaybı azaltılmıştır. Simbiyotik Organizma Arama Algoritması ve Balina Optimizasyon Algoritması bu çalışmada kullanılan yöntemlerdir. Önerilen yöntemler MATLAB’de programlanmış ve şebeke bağlantılı FV sistemin Simulink’te benzetimi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tezde kullanılan yöntemin performansı değerlendirilmiş ve sistemdeki güç kayıpları kısmi olarak azaltılarak yöntemin uygulanabilirliği ve üstünlüğü gösterilmiştir.
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