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Садржај—  У раду је извршена анализа могућности 
побољшања производње електричне енергије из соларног 
стринга са  употребом посебно дизајнираног уређаја под 
називом „Power Optimizer“, који у себи садржи DC-DC 
претварач енергетске електронике са одговарајућим 
управљањем. У „Simulink“ окружењу програма MATLAB је 
извршено моделовање функционалности једноставног 
соларног стринга, са и без употребе „Power Optimizer“-а. 
Извршена су два типа симулација, први са циљем 
верификовања исправности рада „Power Optimizer“-а, а 
други у циљу поређења излазних снага соларног стринга са 
употребом „Power Optimizer“-а и обичног соларног стринга. 

Кључне ријечи: соларни стринг; Power Optimizer; DC-DC 
претварач; 

I. УВОД 
PV систем за напајање електричном енергијом се 

састоји од PV модула, који претвара Сунчеву свјетлост у 
електричну енергију, и претварача енергетске електронике 
који омогућава ефикасно повезивање PV модула са 
остатком система за напајање. У циљу постизања веће 
излазне снаге, PV панели се међусобно вежу у стринг, као 
што је приказано на сл. 1. 

 

Слика 1.  Конвенционални серијски стринг PV модула 

Када PV серијски стринг ради при неравномјерним 
условима осунчања, појављује се тзв. проблем серијског 
стринга. Све ћелије PV низа дијеле исту струју, али до 
проблема долази у случају када сјена пада само на једну 

PV ћелију или само групу ћелија. У том случају, могућа су 
два сценарија [1]: 

• група ћелија које су под сјеном ће тежити да 
успостави радни систем ћелија које нису под 
сјеном у режим мање струје, чиме ће излазна снага 
система бити ограничена снагом оног панела који 
производи најмању струју, 

• неосјенчене ћелије ће изазвати радни режим ћелија 
под сјеном, у којем ће оне радити са већом струјом. 

Због велике промјењивости напона стринга Vstring 
користи се DC-DC претварач за регулисање улазног 
напона инверторa, што је приказано на сл. 1. Који ће се од 
претходно описана два случаја десити, зависи од 
механизма за праћење тачке максималне снаге (the 
Maximum Power Point Tracker), у оквиру инвертора. 

II. АНАЛИЗА И МОДЕЛОВАЊЕ DC-DC ПРЕТВАРАЧА ЗА 
ПРИМЈЕНУ У PV СИСТЕМИМА 

Као најефикасније рјешење за унапређење добити у 
излазној снази соларног стрингa предлаже се употреба 
интегрисаних претварача са MPPT контролерима. Сваки 
PV панел, осим референтног или групе референтних, за 
овај случај ради у каскадној вези са DC-DC претварачем. 
Врло често се DC-DC претварач са способношћу праћења 
тачке максималне снаге (MPPT) назива „Power Optimizer“. 
Излазни услови стринга соларних панела су одређени 
референтним PV панелима, док се остали панели уз помоћ 
„Power Optimizer“-a прилагођавају поменутим условима. 
PV панел са употребом „Power Optimizer“-a се назива 
„потпомогнути панел“ („Assisted Panel”). 

A. Одабир топологије DC-DC претварача 
Постоји неколико топологија DC-DC претварача које се 

могу користити у структури „Power Optimizer“-a. 
Најосновније су: 

- „класични подизач“ са једним транзистором,  

- „класични спуштач“ са једним транзистором, 

- спуштач-подизач са два транзистора, 

- спуштач-подизач са четири транзистора. 
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B. Најповољнија топологија за употребу у PV 
системима 
У реалим условима, струјно-напонска карактеристика 

PV панела је врло осјетљива на промјене температуре и 
осунчања. Из тог разлога, претварач се мора дизајнирати 
са великом флексибилношћу на ове варијације и треба 
бити у стању дa, по потреби, подиже или спушта улазни 
напон. Дакле, као логично рјешење се намеће употреба 
топологије претварача спуштач-подизач. Због смањења 
губитака активне снаге при раду претварача препоручује 
се употреба синхронизованог спуштача-подизача. Због 
велике осјетљивости струјно-напонске карактеристике PV 
панела, пожељно је омогућити рад претварача на великим 
фреквенцијама, због тога се као прекидачи користе 
транзистори типа MOSFET. 

У зависности од услова рада, MPPT/PM ( “Maximum 
Power Point Tracker/ Panel Mode”) контролер динамички 
одређује адекватан мод рада, тако да претварач обезбјеђује 
рад панела у тачки максималне снаге. Постоје три могућа 
режима рада [2]: 

• Панел мод 

Када су присутни оптимални услови рада (панел 
производи максималну снагу), разлика између струје 
панела и излазне струје стринга је мања од 2%, MPPT/PM 
контролер активира панел мод, чиме се обезбјеђују 
минимални губици снаге као и преспојна заштита у 
случају квара претварача. 

• Mод спуштача 

Када је струја панела испод 98% вриједности струје 
стринга, контролер покреће режим спуштача. 

• Mод подизача 

Када је струја панела већа од 102% вриједности струје 
стринга, контролер покреће режим рада подизача. 

III. МОДЕЛ DC-DC ПРЕТВАРАЧА У ПРОГРАМУ MATLAB 
Модел претварача је реализован у програму MATLAB, 

одабрано окружење је Simulink. Одабир компоненти 
претварача је је извршен према [1]. 

За правилно пројектовање претварача неопходно је 
познавати карактеристике PV панела са којим ће претварач 
радити у каскади. Моделовање претварача je извршено на 
примјеру каскадног рада са панелом BP MSX 120. За било 
који други одабрани панел, поступак је аналоган. 

На сл. 2 је приказана имлеменација DC-DC претварача 
у „Simulink“ окружењу програма МATLAB. 

 

 
Слика 2.  Симулациона шема DC-DC претварача реализована у Simulink 

окружењу програма MATLAB 

IV. ПРИМЈЕНА МОДЕЛА „POWER OPTIMIZER“-А У PV 
СИСТЕМИМА 

Соларни стринг се формира серијским везивањем PV 
панела у циљу повећања излазног напона, а самим тим и 
излазне снаге. Соларни низови који користе тзв. 
потпомогнуте панеле, који раде у каскади са „Power 
Optimizer“-ом, се називају потпомогнути низови („Assisted 
Strings“). 

Тестирање модела „Power Optimizer“-а је извршено на 
једноставном примјеру соларног низа који се састоји од 
два PV панела, од којих је један референтни, а други 
потпомогнути панел. 

Извршена су два типа симулација, први са циљем 
верификовања исправности рада моделованог „Power 
Optimizer“-а, а други у сврху анализе повећања излазне 
снаге кориштењем потпомогнутог низа у односу на 
употребу обичног соларног низа. Комплетно моделовање 
је обављено у окружењу „Simulink“ програма MATLAB. 

На сл. 3 је приказана симулациона шема описаног 
моделовања. 

 
Слика 3.  Симулациона шема потпомогнутог низа са два PV панела 

На сл. 3 различитим бојама су означени поједини 
модели елемената симулационе шеме. Модели PV панела 
су обиљежени жутом бојом, модел DC-DC претварача 
плавом и модел контролера, са способношћу праћења 
тачке максималне снаге, зеленом.  

Излаз соларног низа је у овом случају моделован 
идеалним извором константне струје (блок црвене боје на 
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симулационој шеми, сл. 3), чија је вриједност струје 
подешена на вриједност струје референтног панела у тачки 
максималне снаге. Промјеном услова инсолације и 
температуре тачка максималне снаге (MPP) референтног 
панела „шета“, па се мијења и вриједност излазне струје 
соларног низа. На овај начин референтни панел у 
потпуности дефинише излазне услове, док се 
потпомогнути панел путем „Power Optimizer“-а 
прилагођава тим условима. Пажљиво се прате и снимају 
промјене фактора испуне и услова инсолације. 

A. Резултати симулације при постепеном паду 
вриједности инсолације на потпомогнутом панелу и 
константној вриједности инсолације на референтном 
панелу 
Почетни услов прве симулације је једнака вриједност 

осунчања од 1000 W/m2 на оба PV панела. На сл. 4, 5 и 6 су 
респективно приказане промјене: инсолације на 
потпомогнутом панелу, фактора испуне и излазне снаге 
соларног низа. 

Пажљивом анализом графичких резултата симулације, 
закључује се да се у почетном периоду инсолација на 
потпомогнутом панелу није мијењала, остала је једнака 
почетној вриједности од 1000 W/m2. Алгоритам за праћење 
тачке максималне снаге је почео „обарати“ вриједност 
фактора испуне до 0, јер је „Power Optimizer“ стартовао у 
моду подизача. У тренутку пада вриједности фактора 
испуне на 0 долази до активације панел мода и снага 
соларног низа достиже своју максималну вриједност од 
240 W. Импулс за активацију панел мода приказан је на сл. 
7. 

 
Слика 4.  Промјена инсолације на потпомогнутом панелу 

 
Слика 5.  Промјена вриједности фактора испуне 

 
Слика 6.  Промјена вриједности излазне снаге соларног низа 

 

Слика 7.  Промјена импулса за активацију панел мода 

За вријеме трајања панел мода, MPP алгоритам полако 
подиже вриједност фактора испуне, независно од рада 
претварача. Сљедећи кључни тренутак је пад инсолације 
потпомогнутог панела на вриједност 900 W/m2. Селектор 
мода рада пребацује „Power Optimizer“ у мод рада 
спуштача. Вриједност фактора испуне, регулисана 
алгоритмом за праћење MPP, полако расте до вриједности 
0.9. На овај начин је омогућен рад потпомогнутог панела у 
тачки максималне снаге, па је укупна снага соларног низа 
око 230 W. Инсолација постепено наставља да се смањује, 
„Power Optimizer“ остаје у моду спуштача, те долази до 
опадања вриједности фактора испуне како би се поново 
обезбједио рад у MPP потпомогнутог панела.  

B. Резултати симулације при постепеном паду 
инсолације на потпомогнутом панелу до вриједности 
која изазива „Heavy Shading“ и константној 
вриједности инсолације  на референтном панелу 
Вриједност инсолације на референтном панелу је 

непромјењива и износи 1000 W/m2, док је почетна 
вриједност инсолације на потпомогнутом панелу 800 
W/m2. На сл. 8 и 9 су респективно приказане промјене 
инсолације на потпомогнутом панелу и напона на излазу 
„Power Optimizer“-а. Селектор мода рада доводи „Power 
Optimizer“ у мод рада спуштача. Почетна вриједност 
фактора испуне је 0.8. Са сваким наредним смањењем 
нивоа инсолације, алгоритам за праћење тачке максималне 
снаге редукује вриједност фактора испуне. При паду 
инсолације потпомогнутог панела на ниво 200 W/m2 
долази до појаве малог негативног напона на излазу 
„Power Optimizer“-а. Оваква појава се назива „Heavy 
Shading“. Затим се дешава активација бајпас мода „Power 
Optimizer“-а. На описани начин се постиже излазна снага 
соларног низа од 120 W. 

 
Слика 8.  Промјена инсолације на потпомогнутом панелу 
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Слика 9.  Промјена излазног напона „Power Optimizer“-а 

C. Резултати симулације при постепеном порасту 
инсолације на потпомогнутом панелу до вриједности 
1000 W/m2, па затим постепеном паду инсолације на 
референтном панелу до вриједности 400 W/m2 
Почетна вриједност инсолације на потпомогнутом 

панелу је 800 W/m2, док је на референтном панелу 1000 
W/m2. Селектор мода рада на почетку доводи „Power 
Optimizer“ у мод спуштача, при иницијалној вриједности 
фактора испуне од 0.8. Симулација је реализована у циљу 
илустровања рада „Power Optimizer“-а у моду подизача. 
Кроз сам временски ток симулације, селектор мода мијења 
сва три мода рада „Power Optimizer“-а, што може бити 
веома чест случај у реалности. Ради се о ситуацији да је 
потпомогнути панел на почетку под благом сјеном 
(смањена инсолација), док је референтни панел номинално 
осунчан. За одређено вријеме сјена „напушта“ 
потпомогнути панел и оба PV панела су номинално 
осунчана. На крају поново долази до појаве сјене, али 
овога пута на референтном панелу, чиме је смањена 
вриједност излазне струје соларног низа, док је 
потпомогнути панел и даље номинално осунчан. На сл. 10, 
11, 12 и 13 су респективно приказане промјене: инсолације 
потпомогнутог панела, инсолације референтног панела, 
фактора испуне и укупне излазне снаге соларног низа. 

 
Слика 10.  Промјена инсолације на потпомогнутом панелу 

 
Слика 11.  Промјена инсолације на референтном панелу 

 
Слика 12.  Промјена фактора испуне „Power Optimizer“-а 

 
Слика 13.  Промјена вриједности излазне снаге соларног низа 

Од почетне вриједности, инсолација на потпомогнутом 
панелу расте на вриједност 900 W/m2, вриједност фактора 
испуне постаје 0.9, снага соларног низа је око 230 W. Још 
увијек се „Power Optimizer“ налази у моду спуштача. 
Потом, ниво инсолације на потпомогнутом панелу 
достиже вриједност од 1000 W/m2, чиме постаје изједначен 
са нивоом инсолације на референтном панелу. Селектор 
мода рада аутоматски пребацује „Power Optimizer“ у панел 
мод, при чему излазна снага достиже свој максимум од 240 
W. MPP алгоритам независно од рада претварача полако 
почиње да „обара“ вриједност фактора испуне, који је 
претходно био достигао свој максимум у спуштачком 
моду. Панел мод траје све док ниво инсолације на 
референтном панелу не падне на вриједност 800 W/m2. 
Поново долази до промјене мода рада, овога пута у 
подизачки. Ова промјена ће да изазове нагли, али 
краткотрајни пад излазне снаге на вриједност око 95 W. 
Ово стање траје до тренутка када фактор испуне достигне 
вриједност 0.2, чиме се и излазна снага стабилизује на 
вриједност око 215 W. У наредним временским циклусима 
инсолација на референтном панелу постепено пада, што 
има за посљедицу смањење излазне снаге соларног низа и 
постепено повећање фактора испуне, подизачког мода. 
Симулација завршава када ниво инсолације на 
референтном панелу достигне вриједност 400 W/m2, при 
вриједности фактора испуне од 0.6 и нивоу излазне снаге 
од 160 W. 

Када је ниво инсолације на потпомогнутом панелу већи 
од нивоа инсолације на референтном панелу, „Power 
Optimizer“ ради у подизачком моду и увијек „извлачи“ 
максималну снагу из потпомогнутог панела, тј. не 
дозвољава да слабије осунчани референтни панел 
ограничи снагу потпомогнутог панела. 
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D. Резултати симулације поређења вриједности 
излазних снага добијених из соларних низова, са и без 
употребе „Power Optimizer“-а. 
Ради једноставности, кориштен је најпростији соларни 

стринг састављен од два PV панела. Пројектоване су двије 
симулационе шеме. Прва је већ размотрена и приказана на 
сл. 3. Ради се о тзв. потпомогнутом стрингу. На другој 
симулационој шеми је реализован обични соларни низ, без 
употребе „Power Optimizer“-a, а затим су поређене излазне 
снаге ова два стринга. Резултати симулација су графички 
приказани на сл. 14. Употребом потпомогнутог панела 
излазна снага стринга је знатно већа. 

 

Слика 14.  Поређење вриједности излазних снага стрингова са и без 
употребе „Power Optimizer“-a 

V. ЗАКЉУЧАК 
У раду је извршена анализа утицаја „Power Optimizer“-а 

на ефикасност рада соларног стринга. Детаљно је 
анализиран начин рада „Power Optimizer“ са промјеном 
осунчања соларног стринга. 

У програмском окружењу MATLAB је извршено 
моделовање простог соларног стринга од два PV панела, са 
употребом „Power Optimizer“-а. Потом је моделован исти 
соларни стринг, али без употребе „Power Optimizer“-а , те 
су поређене излазне снаге ова два стринга. Резултати 
симулација су јасно показали добит у производњи снаге 
соларног низа са употребом претварача, у односу на случај 
без употребе претварача.  
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ABSTRACT 
This paper analyzes possibilities for improving the 

production of electricity from solar string using a specially 
designed device called "Power Optimizer", which contains a 
DC-DC converter of power electronics with appropriate 
management. Тhe modeling of functionality of simple solar 
string is simulated in enviroment Simulink of program 
MATLAB, with and without the use of Power Optimizer. Two 
types of simulations, first with the aim of verifying the proper 
operation of the "Power Optimizer", the others for the purpose 
of comparing the output power of the solar string with "Power 
Optimizer" and the output power of ordinary solar string, are 
performed. 

 

Analysis of Power Optimizer's impact on the efficiency of 
solar string 

Jovana Tuševljak 
 

 


