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REZUMAT 

Lucrarea prezintă principalele configuraţii ale sistemelor fotovoltaice cu panouri solare, alături de cele mai utilizate topologii de 

invertoare fotovoltaice. Sunt descrise elementele componente ale acestora, avantajele, dezavantajele şi domeniile de putere şi 

aplicabilitate.  

 

ABSTRACT 

The paper deals with the main power configurations for PV systems with solar cells and the most used topologies of PV inverters 

with and without DC-DC boost converters and LF/HF transformers. The main components, configurations, advantages, drawbacks 

and a range of applications are also described.  

 

1. INTRODUCERE 

Sursele clasice de producere a energiei electrice 

(termocentrale, centrale nucleare, hidrocentrale) pot fi 

reduse semnificativ prin înlocuirea cu surse 

neconvenţionale de conversie a energiei, cum ar fi panouri 

solare, turbinele de vânt (generatoare eoliene), sisteme de 

conversie a curenţilor marini etc., rezultând astfel o 

scădere a gradului de poluare, o reînnoire a resurselor 

indigene şi, într-un final, crearea unei industrii energetice 

moderne, cu implicaţii majore în susţinerea economiei. 

Puterea instalată pe glob, obţinută din conversia 

energiei solare, între anii 1992 şi 2004 a înregistrat o 

creştere exponenţială şi a fost de 2,5 GW, din totalul de 

3,7 GW [4, 5]. Preţul panourilor solare a fost estimat că va 

scădea la jumătate până în anul 2020, iar puterea instalată 

va creşte cu încă 1 GW [5, 7]. 
Energia solară poate fi folosită utilizând sisteme solare 

fotovoltaice care realizează conversia radiaţiilor solare în 
energie electrică, prin intermediul panourilor solare. 

Sistemele fotovoltaice se bazează pe captarea razelor 
solare de pe o suprafaţă mai mare, concentrate într-o 
suprafaţă mult mai mică (1 cm

2
), astfel fiind posibilă 

utilizarea celulelor fotovoltaice. Aceste celule sunt 
construite astfel încât să poată fi răcite cu apă pentru a 
obţine temperaturi mari şi o eficienţă de până la, 38–40%. 
Aceste sisteme fotovoltaice cu panouri solare pot fi de 
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diferite forme, dimensiuni şi puteri (de exemplu 
25kW/850 W/m

2
) şi pot funcţiona independent sau 

conectate direct la reţea [1–3, 4, 6].  

Ca aplicaţii, pot fi utilizate pentru sateliţi, maşini de 

curse sau pentru case de vacanţă, cu acoperişul integrat 

sau neintegrat. 

2. PRINCIPALELE CONFIGURAŢII  

ALE SISTEMELOR FOTOVOLTAICE  

CU PANOURI SOLARE 

Panourile solare pot fi conectate, în serie sau paralel, la 

un invertor monofazat sau trifazat. Prin intermediul 

invertorului se realizează conversia din energie continuă, 

produsă de panourile solare pe baza efectului fotovoltaic, 

în energie alternativă, pentru conectarea la reţea. 

O celulă solară poate produce în medie 1–4 W, de 

aceea sunt conectate împreună (în serie) într-un panou 

solar. 

În figura 1 sunt prezentate principalele configuraţii ale 

sistemelor fotovoltaice. 

Fig. 1. Principalele configuraţii ale sistemelor fotovoltaice  

cu panouri solare [4]. 

Panourile solare pot fi conectate în paralel la un 

invertor trifazat central, caracteristic sistemelor solare de 

puteri mari (10–250 kW). Această configuraţie are 

următoarele caracteristici: eficienţă ridicată, cost redus, 

siguranţă şi fiabilitate reduse. O altă soluţie, dedicată 

aplicaţiilor rezidenţiale de puteri medii (1,5–5 kW), 

conţine câte un invertor pentru fiecare şir de panouri 

solare. Această variantă constructivă permite funcţionarea 

sistemului solar la eficienţă maximă (pe caracteristica de 

funcţionare), şirul de panouri solare poate avea diferite 

orientări, iar la puteri mai mici de 5 kW, invertoarele sunt 

trifazate. A treia soluţie conţine invertoare de tip modul, 

de mică putere (50–180 W), fiecare panou având propriul 

invertor. Această soluţie are un cost destul de mare / kW, 

o întreţinere dificilă şi o eficienţă redusă. 

3. DIFERITE TOPOLOGII  

DE CONVERTOARE PENTRU 

INVERTOARELE FOTOVOLTAICE 

Există o varietate mare de topologii de convertoare 

dedicate sistemelor fotovoltaice, în principal dependente 

de nivelul de putere şi de cerinţele legate de separarea 

galvanică [1–3]. 

Invertoarele fotovoltaice, care funcţionează în două 

cadrane şi care au în componenţă şi convertoare cc-cc 

(variatoare/stabilizatoare de tensiune), sunt folosite în 

special pentru aplicaţiile rezidenţiale, având o putere 

instalată de până la 4,5 kW. 

Configuraţiile de invertoare care nu conţin şi 

transformatoare pentru separare galvanică au devenit 

foarte atractive, în special datorită faptului că au o 

eficienţă mai ridicată. 

În figura 2 sunt prezentate elementele componente ale 

unui invertor fotovoltaic (PV Inverter). 
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Fig. 2. Configuraţia elementelor componente ale invertoarelor 

fotovoltaice [1]. 

După cum descrie figura 2, topologia unui invertor 

fotovoltaic poate să conţină un convertor de cc-cc ridicător 

de tensiune şi un transformator pentru izolare galvanică. 

În cadrul sistemelor fotovoltaice se impune utilizarea 

convertoarelor ridicătoare de tensiune deoarece tensiunea 

continuă este mult mai mică decât tensiunea reţelei. 

 

3.1. Invertoare fotovoltaice cu convertor 

cc-cc ridicător de tensiune şi trafo 

de izolare 
 

Figura 3 prezintă schema-bloc a unui invertor 

fotovoltaic, având în componenţă şi un convertor ridicător 

de tensiune. Deosebirea dintre cele două configuraţii 

constă în amplasarea transformatorului pentru izolare 

galvanică, pe partea de joasă frecvenţă (fig. 3,a), sau pe 

partea de înalţă frecvenţă (fig. 3,b). 
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Fig. 3. Schema-bloc a unui invertor fotovoltaic cu convertor de cc-

cc ridicător de tensiune. 

 
Soluţia prezentată în figura 3,b) este mai compactă, dar 

are un design mai complex. 

În figura 4 este ilustrată schema detaliată clasică a unui 

invertor fotovoltaic, cu convertor cc-cc coborâtor – 

ridicător de tensiune şi transformator de înaltă frecvenţă. 

Invertorul are configuraţia în punte completă, comandat cu 

tehnica modulării în lăţime de puls (PWM-pulse width 

modulation). Filtrul de reţea poate fi de tipul LCL, LC sau L. 
 

 
 

Fig. 4. Invertor fotovoltaic în punte, cu convertor  

coborâtor-ridicător de tensiune. 

 

Topologia prezentată în figura 4 este utilizată în 

general pentru puteri mai mari de 750 W, având tensiunea 

continuă de intrare de valoare mică. Drept avantaj se poate 

menţiona o bună utilizare a transformatorului de înaltă 

frecvenţă, pierderi reduse şi performanţe ridicate, iar ca 

dezavantaj, numărul mare de componente şi gabarit mare. 

 

3.2. Invertoare fotovoltaice cu convertor 

cc-cc ridicător de tensiune şi fără 

trafo de izolare 
 

Invertoarele fotovoltaice având topologia fără 

transformator de izolare au devenit foarte atractive, 

datorită eficienţei ridicate, în special în ţări ca Japonia sau 

Germania, unde izolarea galvanică nu este necesară. 

În figura 5 este ilustrată schema-bloc (a) şi cea detaliată 

(b) a unui invertor fotovoltaic fără trafo de izolare. 
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Fig. 5. Schema-bloc (a) şi schema detaliată (b) a unui invertor 

fotovoltaic cu convertor ridicător şi fără transformator de izolare. 

 
Soluţia prezentată în figura 5 are avantajul unei 

eficienţe ridicate (>96 %), datorită absenţei transformatorului, 

şi al unui design integrat, dar necesită utilizarea unei diode 

suplimentare. 
 

3.3. Invertoare fotovoltaice fără  

convertor cc-cc ridicător de tensiune 
 

Invertoarele fotovoltaice care nu au în componenţă 

convertoare cc-cc sunt utilizate la scară destul de redusă, 

în special în cazul aplicaţiilor cu tensiune de intrare 

scăzută. Soluţia clasică conţine un invertor în punte 

completă, cu (fig. 6,a) şi fără (fig. 6,b) trafo de izolare. 
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Fig. 6. Invertor fotovoltaic cu izolare şi fără convertor cc-cc (a),  

fără convertor cc-cc şi fără izolare galvanică (b). 

 
Soluţia prezentată în figura 6,a are dezavantajul unui 

gabarit ridicat şi al unui volum mare, din cauza 

transformatorului de reţea. 

În figura 7 sunt prezentate soluţiile detaliate pentru 

invertorul fotovoltaic fără convertor cc-cc, cu trafo de 

reţea (fig. 7,a) şi fără izolare (figura 7,b). 
 

DC

AC

Grid
PV

Array

DC

DC

DC

AC

GridPV

Array

DC

AC

AC

DC



ENERGII ALTERNATIVE 

Buletinul AGIR nr. 3/2007 ● iulie-septembrie 82 

 
 

a 
 

 
 

b 
Fig. 7. Schemele detaliate ale celor două topologii de invertoare 

fotovoltaice, prezentate schematic în figura 6. 

 
Soluţia prezentată în figura 7,a este avantajoasă 

deoarece utilizează aceeaşi putere ca invertorul de reţea. 

4. CONCLUZII 

Energia solară este o sursă de energie promiţătoare, cu 

un potenţial imens. Puterea instalată până în 2005 a fost de 

peste 3 GW. Preţul panourilor solare se estimează că va 

scădea la jumătate până în 2020. 

Datorită gradului de poluare, costului tot mai mare şi 

resurselor tot mai limitate se impune înlocuirea surselor 

clasice de producere a energie electrică cu diferite surse 

alternative regenerabile (nepoluante). 

Lucrarea prezintă principalele configuraţii ale 

sistemelor fotovoltaice cu panouri solare, alături de cele 

mai utilizate topologii de invertoare fotovoltaice. Cele mai 

utilizate topologii de invertoare sunt cele care au în 

componenţă convertoare cc-cc ridicătoare şi transformatoare 

de înaltă frecvenţă pentru izolare galvanică. De asemenea, 

topologia fără transformator de izolare a devenit foarte 

atractivă, datorită eficienţei ridicate, în special în ţări ca 

Japonia sau Germania (primele două în lume ca putere 

instalată), unde izolarea galvanică nu este necesară. 
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