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Abstract 
The work was performed a study as the basis of equivalent replacement scheme is synthesized model of photovoltaic 

module in the programming environment of Matlab/Simulink. Results are obtained for input and output voltage and 
current of a PV system with active and active-inductive load. It has been found that the voltage at the inverter output 
have a strictly defined form which depends on the control algorithm of the power devices in the scheme. The shape of 
the current through the load at the output, provided on it a voltage is applied to a very specific shape, it depends on the 
characters and parameters of the load circuit. 

 
Keywords: PV System, simulation, VA characteristic, inverter. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Едни от най-често използваните еквива-

лентни заместващи схеми на фотоволтаични-
те (PV) клетки, са изградени от източник на 
ток и паралелно свързани един или два диода 
(фиг.1) [1, 2, 3, 4]. Еквивалентната схема има 
четири компонента: генератор на ток, пара-
лелно свързан в обратна посока диод, серий-
но Rs и шунтово Rsh съпротивление.  

 

 
Фиг. 1. Еквивалентна заместваща схема на 

PV-клетка 
 

Тези схеми се използват при моделиране 
работата на PV клетки, най-вече на I–V и P–
V характеристики.  

Най-популярният подход е моделиране на 
еквивалентна схема, основаваща се предимно 
на еднодиоден модел. Той се състои от гене-

ратор на ток и паралелно включен в обратна 
посока диод [5, 6]. В този модел изчислява-
нето на волт-амперната характеристика се 
извършва на базата на тока на късо съедине-
ние Isc, напрежението на празен ход Voc и 
фактора на идеалност а. По-точни модели се 
получават чрез добавянето на серийно съ-
противление, Rs [4, 5, 6]. Като недостатък на 
тази заместваща схема може да се посочи 
малката точност при големи температурни 
колебания. За целта се добавя шунтов резис-
тор Rp.  

За получаване на по-голяма изходна мощ-
ност PV клетки се групират в PV модули - гео-
метрично подредени еднотипни елементи в 
мрежа и свързани електрически, така че да се 
спазят технически характеристики, зададени от 
производителите [7]. Всяко конкретно изисква-
не за определена мощност може да се спази чрез 
паралелно или последователно свързване на 
определен брой PV модули. Стандартите в про-
ектирането на модулите опростява производст-
вения процес и прави PV захранващи системи 
значително по-гъвкави, освен това така се уле-
сняват автоматизацията и контрола на произ-
водствения процес. 
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Извършените проучвания показват, че из-
ползваните модели на PV системи се базират 
на еквивалентен тип вериги и се използват за 
оптимизиране на основните им характери-
стиките [8, 9]. 

Целта на настоящата статия е да се синте-
зира модел на фотоволтаичен модул в про-
грамната среда на Matlab/Simulink и се про-
вери неговата работоспособност при стан-
дартни условия на изпитване. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
На фиг. 2 е показано математическо моде-

лиране на PV клетка с модули от библиоте-
ката на Simulink в раздела SimPowerSystem 
[7, 12, 24]. 

 
Фиг.2. Диалогов прозорец в Simulink с матема-

тическия модел на PV клетка 
 

Моделът от фиг. 2 е приложен за замест-
ващата схема, показана на фиг. 1, където  
коефициентът на идеалност ;  
токът на късо съединение;  напрежени-
ето на празен ход;  мо-
ментната и номиналната слънчева радиация.  

На фиг. 3. е показана вътрешната структу-
ра от Subsystem , която преобразува енергия-
та попаднала върху фотоклетката Solar Cell в 
електрическа.  

 

 
Фиг. 3. Архитектура на блок Subsystem 

 
Светлинната енергия чрез Current Sensor се 
моделира в източник на ток. Конвертиране на 
параметрите от раздела SimPowerSystem и 
SimElectronics от Simscape към Simulink, се 
извършва с блок Converter. Модулът Current 

в паралел с (отразява вътрешните загуби 
заедно с ), симулира източника на напре-
жение от източник на ток. 

Блоковете V, V1, V2 и V3 се използват за 
контрол и преобразуване на напрежението от 
PV модули (фиг. 4). Изходното напрежение 
Ud се подава към инверторите, които преоб-
разуват нивото и честотата на напрежението 
в подходящ вид. 

 
Фиг. 4. Последователно свързани PV модули за 
увеличаване на постоянно напрежение при 

неизменен изходен ток. 
 
На фиг. 5 е показана синтезирана схема на 

еднофазен мостов инвертор на напрежение. 
Управляващите импулси от Subsystem имат 
правоъгълна форма и са дефазирани за двете 
рамена от мостовата схема.  

 
Фиг. 5. Схема на PV система в SimPowerSystem 

изградена от PV модули, блок управление 
Subsystem и еднофазен мостов инвертор с RL 

товар. 
 
Времедиаграмите от фиг. 6. показват ре-

жима на работа при активно – индуктивен 
товар, който е преобладаващ при товарите в 
електрическата мрежа. При диаграмата на 
постоянния Id се наблюдава отрицателен 
участък, получен от запасената в индуктив-
ния елемент енергия, върната с отрицателен 
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знак през обратния диод на съседния прибор 
и в момент, когато токът през ключовите 
елементи минават през нулата. 

 

 
А) 

 
Б) 

Фиг. 6. Диалогов прозорец с времедиаграми в 
режим на работа на PV системата от фиг.5.: 

А – входни, Б – изходни параметри 
 
За неуправляеми инвертори с чисто акти-

вен товар, формата на тока би била еднаква с 
тази на изходното напрежение и биха лип-
свали интервалите на проводимост на обрат-
ните диоди. От действието на схемата става 
ясно, че при избрания алгоритъм на управле-
ние на силовите прибори не може да се осъ-
ществи регулиране на стойността на изход-
ното напрежение. То е равно или на +Ud през 

положителния полупериод или на -Ud през 
отрицателния (фиг. 7). 

 

 
Фиг. 7. Времедиаграми на нерегулируем  

инвертор 
Изходното напрежение е определено по  

,                              (1) 
където ; 

. 

Решението му по отношение на товарния 
ток е  

 ,                                    (2) 

където  е времеконстантата на товара.; 
 – константата. 

Времеконстантата се определя по 
.                                                       (3) 

Константата А се намира при  
 и за  

След заместване се получава: 
                                      (4) 

Следователно за товарния ток може да се за-
пише 

                                    (5) 

След заместване на  се 
намира максималната стойност на тока: 

.                                              (6) 
 

Ако се пренебрегнат комутационните 
пренапрежения при превключване на сило-
вите прибори, то максималното напрежение 
върху тях е равно на захранващото. По този 
начин от фиг. 7 може да се определи ефек-
тивната стойност на изходното напрежение 
по 
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                       (7) 

При направените допускания са прене-
брегнати падовете на напрежение върху си-
ловите прибори, които нарастват при промя-
на на тока през тях. Много често диапазонът 
на изменение на захранващото напрежение е 
широк (например акумулаторни батерии, го-
ривни клетки) и в комбинация с изменение 
на товарния ток предизвиква големи промени 
в стойността на изходното напрежение. Това 
би нарушило нормалната работа на консума-
тора и се изисква регулиране и стабилизация 
на стойността на изходното напрежение.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На базата на еквивалентна заместваща 

схема е синтезиран модел на фотоволтаи-
чен модул в програмна среда на Matlab/ 
Simulink. Получени са резултати за входния 
и изходния ток и напрежение на PV систе-
ма при активен и активно-индуктивен то-
вар. 

Установено е, че напрежението в изхода 
на инвертора има строго определена форма, 
която зависи от алгоритъма на управление 
на силовите прибори в схемата. Формата на 
тока през товара в изхода, при положение 
че върху него се прилага напрежение със 
строго определена форма, зависи от харак-
тера и параметрите на товарната верига. 
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