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Introducere 

 

Energia electrică, în forma utilizată de către om, reprezintă o formă secundară de energie, 

care încă de la primele aplicații din secolul al XIX-lea a schimbat în mod ireversibil dezvoltarea 

umanității, pătrunzând practic în toate domeniile de activitate din societate. Astăzi energia electrică 

joacă un rol deosebit de important, în absența căreia societatea modernă, așa cum este ea percepută, 

pur și simplu nu ar mai putea exista.  

Cu toate acestea influența dezvoltării tehnologice asupra creșterii consumului de energie 

electrică este totuși ponderată de creșterea eficienței energetice a tuturor tehnologiilor, astfel încât, 

per ansamblu, necesarul de energie electrică nu înregistrează o tendință exagerată de creștere. 

Astfel, în anul 2018 cantitatea de energie electrică generată a crescut cu 3,7 % față de anul anterior, 

principalele state care au contribuit la această creștere fiind China, India și Statele Unite ale 

Americii [1]. Pe viitor, există toate premisele ca energia electrică să fie utilizată într-o gamă din 

ce în ce mai diversă de aplicații tehnologice, crescând astfel și mai mult dependența umanității de 

această formă de energie. Astfel estimările optimiste arată că la nivelul anului 2050 energia 

electrică va deveni principala formă de energie utilizată, ponderea acesteia urmând să crească de 

la aproximativ 20% cât este în prezent, la peste 50% din consumul final de energie [2]. 

În acest context, asigurarea necesarului de energie electrică reprezintă unul dintre 

principalele obiective la nivelul fiecărui stat de pe glob, iar îndeplinirea acestui deziderat este 

puternic influențată de tipul resurselor primare de energie disponibile la nivelul național. Modul 

concret în care statele lumii înțeleg să își asigure securitatea energetică poate avea implicații 

deosebit de importante în plan politic și economic, precum și asupra mediului înconjurător. 

În ceea ce privește impactul producerii energiei electrice asupra mediului este cunoscut 

faptul că arderea combustibililor fosili, în special a cărbunelui, reprezintă principala sursă de 

poluare din sectorul energetic [3], [4]. Emisia gazelor toxice (oxizii de sulf și azot), a gazelor cu 

efect de seră (dioxidul de carbon), precum și a particulelor fine solide conduce către o poluare 

sistemică a mediului înconjurător cu efecte ce se resimt la nivel global. Ca o consecință directă a 

acestui aspect, dar și al caracterului epuizabil al rezervelor de combustibili fosili, astăzi la nivel 

mondial este promovată din ce în ce mai intens utilizarea resurselor regenerabile de energie, a 

căror conversie în energia electrică nu se soldează și cu emisia de gaze toxice sau cu efect de seră, 

ele putând fi astfel considerate drept surse nepoluante de energie. 

Din categoria surselor regenerabile de energie cele mai importante pot fi considerate 

energia solară, energia eoliană și energia apelor. Ordinea în ceea ce privește ponderea acestor 

resurse în asigurarea necesarului de energie electrică este însă inversă, energia apelor fiind în 

prezent cea mai exploatată resursă regenerabilă de energie. Astfel energia apelor asigura la nivel 

mondial, în anul 2015, aproximativ 71% din totalul energiei electrice produse din surse 

regenerabile [5], fiind urmată apoi de energia eoliană și cea solară. Situația se menține într-o 
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manieră similară și la nivelul anului 2018, așa cum rezultă de datele furnizate în raportul BP 

privind starea sectorului energetic la nivel mondial [1]. 

Astfel, energia solară, deși prezintă cel mai ridicat potențial energetic dintre toate surse 

regenerabile, nu este și cea mai utilizată, acest fapt fiind datorat unor factori precum: eficiența 

scăzută a instalațiilor de conversie (de aproximativ 20 % în cazul conversiei fotovoltaice), costul 

acestora, influența factorilor geofizici și meteorologici, problematica integrării acestor surse în 

sistemele electroenergetice, ș.a. Cu toate acestea, datorită multiplelor avantaje (ex: distribuția 

aproape uniformă a potențialului, caracterul gratuit al resursei, utilizarea nepoluantă, costurile 

reduse de exploatare, ș.a.), la nivel mondial se depun permanent eforturi în vederea eliminării, sau 

reducerii pe cât mai mult posibil, a dezavantajelor asociate exploatării energiei solare. Având în 

vedere toate aceste aspecte, se estimează că la nivelul anului 2040 puterea totală instalată în 

instalațiile de conversie fotovoltaică a energiei solare va atinge valoarea de aproximativ 3150 GW, 

față de cei 495 GW instalați la finalul anului 2018 [6]. 

Astfel, în concordanță cu tendințele actuale de cercetare din domeniul conversiei 

fotovoltaice a energie solare, prezenta teză de doctorat abordează o tematică de mare actualitate, 

și anume identificarea unor soluții de creștere a producției de energie electrică a instalațiilor de 

conversie fotovoltaică. În acest sens, la momentul actual există o gamă foarte largă de soluții ce 

pot fi luate în considerare, aplicabile fie la nivelul panoului fotovoltaic propriu-zis, fie la nivelul 

sistemului de conversie a energiei furnizate de matricea de panouri fotovoltaice. Cele mai 

importante soluții care pot fi luate în considerare pentru implementare se referă la dezvoltarea unor 

noi celule fotovoltaice realizate din alte materiale decât siliciu, creșterea cantității de radiație solară 

incidentă pe panourile fotovoltaice, răcirea panourilor, asigurarea funcționării panourilor în 

punctul de putere maximă, reducerea pierderilor de energie în elementele sistemului fotovoltaic, 

ș.a. 

Cercetările întreprinse au vizat în special analiza eficienței soluțiilor de creștere a densității 

de putere a radiației solare la nivelul panourilor fotovoltaice, acestea având ca efect imediat 

creșterea intensității curentului debitat de panouri și implicit a puterii electrice și energiei furnizate 

de către acestea. Din această categorie, principalele soluții considerate se referă la orientarea 

panourilor în funcție de poziția soarelui, respectiv concentrarea radiației solare la nivelul panoului 

fotovoltaic. Orientarea panourilor poate fi permanentă, caz în care se folosesc sisteme automate, 

sau periodică, situație în care orientarea se face prin ajustarea manuală a unghiului de înclinare în 

funcție de valoarea optimă a acestuia specifică amplasamentului sistemului fotovoltaic și perioadei 

de timp considerate. Pentru concentrarea radiației solare se folosesc sisteme optice realizate din 

oglinzi sau lentile, existând variante constructive ce asigură un factor redus de concentrare, precum 

și sisteme cu factor ridicat de concentrare. Studiile de caz efectuate au urmărit analiza eficienței 

implementării unui sistem de orientare periodică a modulelor fixe, respectiv a unui sistem cu factor 

redus de concentrare a radiației solare, în ipoteza implementării acestora în cadrul modulelor 

fotovoltaice aferente sistemului fotovoltaic al platformei de cercetare ENERED a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

 Teza de doctorat este structurată pe cinci capitole principale, încadrate de prezenta parte 

introductivă, un capitol de concluzii și lista referințelor bibliografice citate. Au fost întocmite și 
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prezentate, de asemenea, și liste cu figurile și tabelele din cuprinsul lucrării, precum și o serie de 

anexe în care sunt prezentate valorile intensității radiației solare specifice amplasamentului 

sistemului fotovoltaic, ce au fost utilizate în calculele de determinare a puterii și energiei produse 

de modulele fotovoltaice. De asemenea, la finalul lucrării, este prezentată și lista publicațiilor 

autoarei din decursul ciclului de studii doctorale. 

Primele trei capitole abordează chestiuni de ordin teoretic referitoare la conversia 

fotovoltaică a energiei solare, structura, funcționarea și evoluția sistemelor fotovoltaice, respectiv 

problematica integrării acestora în rețea. Al patrulea capitol prezintă în detaliu metodele de creștere 

a cantității de energiei livrate de sistemele fotovoltaice, în timp ce în capitolul cinci sunt sintetizate 

rezultatele studiilor de caz efectuate, ce au vizat analiza eficienței implementării unui sistem de 

orientare periodică a modulelor fotovoltaice, respectiv a unui sistem de concentrare a radiației 

solare.  

Ultimul capitol al acestui proiect este destinat concluziilor, precum și identificării și trasării 

direcțiilor de cercetare pe parcursului programului individual de cercetare științifică, specific 

ciclului de studii doctorale.  
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Capitolul 1. Conversia fotovoltaică a energiei solare 

 

1.1. Energia solară 

 

Soare reprezintă principala sursă de energie a Sistemului solar, Pământul rotindu-se în jurul 

acestuia pe o orbită eliptică, fiind poziționat la o distanță medie de 1,496·1011 m, ce este cunoscută 

și sub denumirea de o unitate astronomică (u.a.). La nivelul Soarelui au loc în permanență reacții 

termonucleare de fuziune, principala reacție constând în fuziunea hidrogenului și formarea 

heliului, acestea fiind însoțite de eliberarea unor cantități foarte mare de energie, sub formă de 

radiații electromagnetice, ce sunt cunoscute sub termenul general de energie solară sau radiație 

solară. 

Spectrul lungimilor de undă a radiației solare transmise către Pământ variază între 200 și 

3000 nm, aceasta fiind repartizată după cum urmează: 10% în domeniul ultraviolet, 40% în 

domeniul vizibil şi 50% în domeniul infraroşu. În afara atmosferei terestre Pâmântul primește o 

cantitate de energie de 2,21·1017 kWh, asociată unei valori medii de 1367 ± 3% W/m2, valoare 

cunoscută sub denumirea de constantă solară (densitate de putere sau radianță).  

La trecerea prin atmosfera terestră radiația solară suferă o serie de procese de reflecție, 

absorbție și transmisie, astfel încât la nivelul solului există mai multe componente ale radiației 

solare, după cum urmează: radiația directă (B), radiația difuză (D), radiația reflectată (R). 

Radiația globală (G) – reprezintă suma componentelor directe și difuze a radiației solare, conform 

relației (1.1): 

DBG +=                                                                          (1.1) 

Ca urmare a tuturor acestor procese, la nivelul solului se constată scăderea intensității 

radiației solare, cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că valoarea maximă a densității de putere 

a radiației solare este de aproximativ 1000 W/m2, înregistrată în cele mai favorabile condiții (la 

amiază, în condiții de cer senin) [8]. 

 

1.2. Conversia fotovoltaică a energiei solare 

 

Transformarea energiei solare direct în energie electrică este posibilă datorită efectului 

fotoelectric (fotovoltaic) intern ce apare la unele materiale semiconductoare ce sunt expuse 

radiației solare. Acest fenomen a fost pus în evidență prima oară de Edmond Becquerel, în anul 

1839, explicația teoretică a fenomenului fiind oferită de Albert Einstein, în anul 1907.  

Termenul „fotovoltaic” descrie generarea electricităţii cu ajutorul luminii, termenul 

derivând din combinaţia cuvântului grec photos ce înseamnă lumină şi numele unităţii de măsură 

a forţei electromotoare – volt. 
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Efectul fotovoltaic poate fi definit, pe scurt, ca fiind efectul de apariţie a unei tensiuni 

electromotoare sub acţiunea energiei solare. Acest efect este datorat eliberării de sarcini electrice 

negative (electroni) si pozitive, într-un material solid, atunci când suprafaţa acestuia 

interacţionează cu lumina. Tensiunea electromotoare ce apare poate genera curent electric într-un 

circuit închis datorită polarizării electrice a materialului respectiv, care este un semiconductor. 

Dispozitivele ce funcţionează pe baza acestui fenomen se numesc celule fotovoltaice.  

Materialele din care sunt alcătuite celulele fotovoltaice sunt materiale semiconductoare, cel 

mai utilizat fiind siliciul (Si). Acest element este foarte răspândit, reprezentând cca. 25% din 

scoarţa terestră, fiind disponibil în cantităţi mari este şi ieftin, iar procesele de prelucrare a acestui 

material nu sunt dăunătoare mediului înconjurător. 

În mod normal, electronii ocupă diferite nivele energetice, numite benzi energetice, în jurul 

nucleelor atomilor materialului respectiv. Aceste benzi energetice sunt despărţite de benzi 

energetice interzise, inaccesibile pentru electroni, așa cum se poate observa și din figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5. Reprezentarea benzii interzise pentru cazul metalelor (a), a materialelor izolatoare (b), respectiv a 

materialelor semiconductoare (c) 

Nivelul acestor benzi energetice diferă la fiecare material, astfel diferenţa de potenţial 

energetic ∆E, dintre banda de conducţie şi banda de valenţă, este diferenţa dintre nivelurile 

energetice al benzii de conducţie si cel al benzii de valenţă, şi reprezintă valoarea benzii interzise. 

În cazul siliciului monocristalin, valoarea benzii interzise este ∆E ≈ 1,1 eV (electron-volt), iar în 

cazul siliciului amorf ∆E ≈ 1,7 eV. Aceste valori reprezintă energia ce trebuie transmisă 

electronilor aflaţi în banda de valenţă pentru ca aceştia să devină liberi, adică să poată trece în 

banda de conducţie. 

Prin expunerea la radiaţia solară a materialelor semiconductoare, fotonii sunt capabili să 

transmită electronilor energia necesară de a ieşi de pe banda de valenţă, să depăşească banda 

interzisă sau bariera energetică şi să treacă pe banda de conducţie, fiind astfel eliberați. 

Celulele fotovoltaice sunt fabricate cu siliciu impurificat sau dopat cu diferite elemente 

chimice în vederea obţinerii unui surplus de sarcini fie negative fie pozitive. Atomul de siliciu are 

un număr de patru electroni în stratul de valență, prin intermediul cărora se realizează legăturile 

covalente cu atomii învecinați. Prin introducerea în cristalul de siliciu a unor atomi de bor, cu doar 

trei electroni pe stratul de valență, legăturile covalente ce se formează între atomi vor fi incomplete. 

Zona interzisă, 

ΔE > 3eV 

Banda de conducție 

Banda de valență Banda de valență 

Banda de conducție 

Zona de suprapunere 

Banda de conducție 

Banda de valență 

Zona interzisă, 

ΔE < 3eV 

a) 
b) c) 
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Spațiile libere neocupate de către electroni sunt asimilate unor sarcini electrice pozitive, fiind 

cunoscute sub denumirea de goluri. Prin doparea cristalului de siliciu cu atomi de fosfor, care 

deține cinci electroni pe stratul de valență, legăturile covalente ce se formează sunt complete, 

existând însă și un exces de electroni, care va determina tipul de conducție specific acestei zone. 

Astfel se obţin straturile de siliciu semiconductoare de tip p, respectiv n, în funcţie de tipul 

sarcinilor electrice care predomină. Prin punerea în contact a celor două zone impurificate diferit, 

într-o primă fază apare tendința de migrare a sarcinilor electrice, reprezentată simolic în figura 1.6. 

(a). Astfel, datorită diferenţei de potenţial electric ce se manifestă în zona de contact, surplusul de 

sarcini electrice negative din stratul n are tendinţa de a migra în stratul p, care prezintă deficit de 

sarcini electrice negative. În mod analog, surplusul de sarcini electrice pozitive din stratul p are 

tendinţa de migrare în stratul n, cu deficit de sarcini electrice pozitive.  

  

 

 

 

 

 

 

Fig.1.6. Formarea joncțiunii p-n 

O reechilibrare totală a sarcinilor în cele două straturi nu se poate realiza datorită faptului 

că amploarea migraţiei sarcinilor electrice între cele două straturi este limitată de nivelul energetic 

al purtătorilor celor două tipuri de sarcini electrice, însă se creează o zonă superficială la nivelul 

ambelor straturi cu sarcini electrice diferite, în sensul că o zonă superficială din stratul n va fi 

ocupată de sarcini electrice pozitive şi o zonă superficială din stratul p va fi ocupată de sarcini 

electrice negative. Astfel, la nivelul joncţiunii va avea loc o redistribuire a sarcinilor electrice, 

conform figurii 1.6 (b), ce are ca efect apariţia unei diferenţe de potenţial la nivelul joncţiunii. 

Datorită acestei diferenţe de potenţial, ce acţionează ca o barieră, se împiedică o eventuală 

deplasare ulterioară a sarcinilor electrice dintr-un strat într-altul, sarcinile electrice din cele două 

straturi fiind respinse din zona joncţiunii spre suprafeţele acestor straturi, opuse joncţiunii p-n. 

În urma iluminării joncţiunii p-n, fotonii radiației solare sunt capabili să transfere suficientă 

energie electronilor aflaţi pe straturile de valenţă ale atomilor pentru a trece pe straturile de 

conducţie şi să devina electroni liberi. Datorită diferenţei de potenţial interne manifestată local la 

nivelul joncţiunii, electronii liberi din stratul n sunt respinşi spre suprafaţa stratului n, iar electronii 

liberi care se formează în stratul p sunt atraşi spre zona de joncţiune. Fiecare electron liber care se 

formează, în urma trecerii sale pe stratul de conducţie, lasă în urmă o sarcină electrică pozitivă 

(numită gol) în structura atomului pe care l-a părăsit, deci sub acţiunea radiaţiei solare nu apar doar 

electroni liberi ci perechi de sarcini electrice negative (electroni) si pozitive (goluri). Golurile care 

a) b) 
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se formează în stratul p, sub acţiunea diferenţei de potenţial interne care se manifestă la nivelul 

joncţiunii p-n, sunt respinse spre periferia stratului p al joncţiunii, iar golurile care se formează în 

stratul n sunt atrase spre zona de joncţiune, pe care o vor traversa şi odată ajunşi în stratul p, sunt 

respinşi spre spurafaţa acestui strat.  

Astfel, în urma deplasărilor sarcinilor electrice, se produce o polarizare electrică la nivelul 

suprafeţelor exterioare ale joncţiunii p-n, iar dacă suprafeţele exterioare ale joncţiunii p-n sunt 

acoperite cu câte un strat metalic, reprezentând fiecare câte un electrod, între aceştia se va 

manifesta o diferenţă de potenţial, care într-un circuit închis va conduce la circulația unui curent 

electric, așa cum se poate observa și din figura 1.7: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.7. Procese de polarizare în urma expunerii joncțiunii p-n la radiația solară 

Într-un astfel de regim joncțiunea p-n devine un element generator de energie, fiind 

denumită și celulă fotovoltaică. Curentul total debitat de celulă este diferența dintre curentul de 

diodă, notat ID în figura anterioară, respectiv curentul de iluminare, notat cu IL și se poate determina 

conform expresiei: 

L
kT

qU

LD IeIIII −













−=−= 10                                                            (1.3) 

în care: 

▪ q – sarcina electrică elementară (e = 1,6·10-19 C); 

▪ U – tensiunea aplicată la bornele joncțiunii;  

▪ k – constanta lui Boltzmann (k = 1,38·10-23 J/K); 

▪ T – temperatura absolută; 

▪ I0 – curentul care circulă prin joncțiune în cazul polarizării inverse a acesteia. 

Valoarea tensiunii ce apare la bornele celulei fotovoltaice expuse radiației solare este 

denumită tensiune fotovoltaică sau fotoelectrică, și poate fi cel mult egală cu lățimea benzii 

interzise a materialului semiconductor, aceasta fiind cu atât mai mare cu cât doparea 

IL 

ID 

R 

I 



 

 

 Capitolul 1 – Conversia fotovoltaică a energiei solare 

8 

semiconductorului este mai mare. În realitate tensiunea fotovoltaică nu depășește 2/3 din lățimea 

benzii interzise, deoarece la dopări prea mari curentul invers crește pe seama efectului tunel. 

 

1.4. Modelul echivalent al celulei fotovoltaice 

 

Celula fotovoltaică poate fi asimilată unui generator de curent, iar pentru descrierea 

funcționării acesteia, în literatura de specialitate, există mai multe modele matematice, ce diferă în 

funcție de modul de calcul, precizia și numărul de parametri considerați în vederea determinării 

caracteristicii curent-tensiune a fotocelulei. 

Astfel, cele mai întâlnite sunt modelele cu o singură diodă, respectiv cu două diode, 

reprezentate grafic în figura 1.19, dintre acestea două, modelul echivalent cu o singură diodă fiind 

cel mai utilizat. Acest model oferă un raport optim între precizie și simplitate, în timp ce modelul 

echivalent cu două diode, deși mai precis, este mai puțin utilizat din cauza complexității mai 

ridicate. 

Reprezentarea de principiu a modelului echivalent cu o singură diodă al unei celule 

fotovoltaice este prezentată în figura 1.9.a, acesta fiind realizat dintr-o sursă de curent continuu și 

o diodă semiconductoare legată în paralel, la care se adaugă o rezistență serie, Rs, și una în paralel, 

Rp.  

 

  

 

 

 

Fig.1.9. Modelul echivalent cu o singură diodă al unei celule fotovoltaice  

 

Curentul la bornele celulei fotovoltaice, notat cu I în modelul prezentat în figura anterioară, 

este determinat cu ajutorul următoarei expresii: 

p

skT

IRUq

LDL
R

IRU
eIIIII

S

+
−














−−=−=

+

1

)(

0
                                             (1.4) 

Tensiunea la bornele celulei fotovoltaice, notate cu U, se poate determina conform 

expresiei: 

0

ln 1L
I IkT

U
q I


 −

= + 
 

                                                                 (1.5) 

Semnificația termenilor din expresiile 1.4 și 1.5 este următoarea: 

▪ IL – curentul generat în urma iluminării celulei fotovoltaice (curent de iluminare); 

Rs 

Rp  IL U 

I 

ID 

Rs 

Rp IL U 

I 

 ID1  ID2  

a) b) 
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▪ ID – curentul de diodă; 

▪ I0 – curentul care circulă prin joncțiune în cazul polarizării inverse a acesteia (curentul de 

saturație al diodei); 

▪ q – sarcina electrică elementară (e = 1,6·10-19 C); 

▪ U – tensiunea ce apare la bornele celulei fotovoltaice; 

▪ RS, RP – rezistențele serie și paralel ale modelului; 

▪ α – factorul de idealitate al celulei (valori cuprinse între 1 și 5); 

▪ k – constanta lui Boltzmann (k = 1,38·10-23 J/K); 

▪ T – temperatura absolută; 

Rezistența RS a modelului descrie rezistența electrică a contactelor celulei, precum și 

rezistența internă a materialului semiconductor utilizat. Valoarea acestei rezistențe este de ordinul 

miliohmilor. Rezistența RP descrie pierderile de curent ce apar datorită rezistenței mici a muchiilor 

celulei, valoarea acestei rezistențe fiind de peste 10 Ω [4]. În cazul ideal rezistența serie ar trebui 

să fie nulă, în timp ce rezistența paralel infinită. În realitate, aceste rezistenţe au mici variaţii în 

funcţionare, iar pentru simplificare se pot considera constante. 

În același timp rezistența paralel a modelului este suficient de mare pentru a putea fi 

asimilată unui circuit deschis, în timp ce rezistența serie are valori foarte mici, motiv pentru care 

cele două rezistențe ar putea fi neglijate, fără a afecta prea mult precizia modelului. 

În ipoteza neglijării rezistențelor serie și paralel expresia de calcul a curentului debitat de 

celulă se modifică de asemenea, acesta putând fi determinat cu relația: 














−−=−= 10

kT

qU

LDL eIIIII                                                           (1.6) 

Ținând cont de faptul că un modul fotovoltaic este compus din mai multe celule, conectate 

în serie și paralel, atunci curentul debitat de un astfel modul poate fi determinat cu relația (1.7), în 

care Ns și Np reprezintă numărul de celule conectate în serie, respectiv în paralel. 
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Capitolul 2. Structura, funcționarea și evoluția sistemelor 

fotovoltaice 

 

2.1. Structura unui sistem fotovoltaic 

 

Celula fotovoltaică, ca și entitate de sine stătătoare, are o formă pătrată cu dimensiuni de 

maxim 20 cm. Tensiunea la bornele unei celule fotovoltaice este de aproximativ 0,5..0,6 V, în timp 

ce puterea debitată nu depășește 2 W. Pentru a obţine tensiuni şi puteri necesare consumatorului 

celulele fotovoltaice se conectează în serie şi/sau în paralel. 

Astfel cea mai mică instalaţie electrică formată din celule fotovoltaice interconectate și 

încapsulate, pentru a obţine o rezistenţă mecanică mai mare şi a proteja celulele împotriva mediului 

se numeşte modul fotovoltaic. Asamblarea și conectarea electrică a mai multor module 

fotovoltaice permite obținerea unei unități generatoare și mai mari, cunoscute sub numele de panou 

fotovoltaic. O reprezentarea grafică a unei astfel de structuri este prezentată în figura 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.1. Componentele unui panou fotovoltaic 

 

În ceea ce privește modul optim de conectare a celulelor într-un modul fotovoltaic, s-a 

constatat că varianta paralel – serie asigură pierderi de putere mai mici decât cea serie – paralel, 

fiind totuși mai scumpă. De asemenea, puterea totală a unui modul este mai mică decât suma 

puterilor celulelor ca urmare a dispersiei caracteristicilor celulelor [8]. 

Durata de exploatare a modulelor fotovoltaice este de ordinul deceniilor, majoritatea 

producătorilor garantând pentru o perioadă de minim 20 de ani [15], [16]. 

Celulă fotovoltaică 

 

Modul fotovoltaic 

Panou fotovoltaic 
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Alimentarea consumatorilor cu energie electrică direct de la panourile fotovoltaice nu este 

posibilă, motiv pentru care au fost dezvoltate instalații complexe care să permită livrarea energiei 

electrice la parametri corespunzători consumatorilor conectați. Astfel de instalații poartă 

denumirea de sisteme fotovoltaice. Întrucât panourile fotovoltaice produc energie electrică în 

tensiune continuă pentru alimentarea consumatorilor conectați, sau livrarea acesteia în rețeaua de 

distribuție, este necesară prezența unui invertor ce asigură transformarea în tensiune alternativă. 

Dacă se dorește obținerea unei autonomii mai mari în ceea ce privește alimentarea consumatorilor 

atunci este necesară și o baterie de acumulatoare, căreia îi este asociată și un regulator de tensiune 

ce îi asigură procesul de încărcare, precum și protecția împotriva descărcării totale. 

 

2.2. Clasificarea sistemelor fotovoltaice 

 

În funcție de modul de interacțiune cu rețeaua publică de distribuție sistemele fotovoltaice 

se pot clasifica după cum urmează: 

▪ Sisteme fotovoltaice conectate la rețea (on-grid): acestea permit transferul energiei 

electrice în și dinspre rețea; 

▪ Sisteme fotovoltaice autonome (off-grid sau stand-alone): acestea nu sunt conectate în 

niciun fel la rețeaua de distribuție și necesită un sistem de stocare a energie electrice precum 

și un generator de rezervă. 

Sistemele fotovoltaice conectate la rețea funcționează în paralel cu aceasta,  fiind posibile 

astfel schimburi de energie între sistem și rețea. Astfel de sisteme pot fi utilizate fie pentru 

alimentarea unor consumatori locali, fie pentru injectarea puterii direct în rețea.  

Sistemele fotovoltaice autonome (off-grid) sunt instalații care nu sunt conectate la rețea și 

consistă din panouri fotovoltaice și un sistem de stocare care să asigure alimentarea 

consumatorilor, atunci când iluminarea este slabă sau când este întuneric. Și sistemele off-grid 

necesită prezența unui invertor pentru a permite astfel alimentarea consumatorilor în curent 

alternativ. Astfel de instalații sunt avantajoase din punct de vedere tehnic și financiar ori de câte 

ori rețeaua electrică nu este prezentă sau ori de câte ori nu este uşor de a ajunge la rețea, deoarece 

acestea pot înlocui un grup electrogen. În plus, într-o configurație „stand-alone,” numărul 

panourilor fotovoltaice  poate fi dimensionat astfel încât în timpul orelor de expunere la soare, atât 

aprovizionarea cu energie, precum și reîncărcarea bateriilor de depozitare, să poate fi garantată cu 

o anumită marjă de siguranță, luând în considerare zilele cu radiație solară slabă. 

 

2.3. Configurarea câmpului de panouri fotovoltaice 

 

Panourile fotovoltaice și invertorul reprezintă elemente cheie al oricărui tip de sistem 

fotovoltaic (on-grid sau off-grid). În funcție de numărul de panouri utilizate, precum și de modul 
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lor de interconectare și numărul invertoarelor poate varia, existând următoarele configurații 

posibile: 

▪ sisteme cu invertor central; 

▪ sisteme cu un invertor pe fiecare rând de panouri; 

▪ sisteme multi-invertor. 

2.3.1. Sisteme fotovoltaice cu invertor central 

Aceasta este cea mai simplă configurație a unui sistem fotovoltaic, fiind indicată sistemelor 

de puteri mici, în care panourile fotovoltaice sunt de același tip și beneficiază de aceeași expunere 

la soare. Astfel, un anumit număr de panouri fotovoltaice sunt conectate în serie, formând șiruri, 

sau rânduri, ce sunt la rândul lor conectate în paralel, iar întreaga matrice fotovoltaică este 

conectată la un singur invertor. Specific acestei configurații este faptul că toate panourile 

funcționează la aceeași tensiune, care nu este neapărat cea asociată punctului de putere maximă. 

Principalul avantaj al unei astfel de configurații este de natură economică, constând într-o 

valoarea mai mică a investiției inițiale, precum și a costurilor ulterioare de exploatare. Cu toate 

acestea există și o serie de dezavantaje, cele mai importante fiind următoarele: 

▪ defectarea invertorului cauzează ieșirea din funcțiune a întregului sistem fotovoltaic; 

▪ posibilitățile de creștere ulterioară a puterii instalate sunt limitate; 

▪ umbrirea sau defectarea unor panouri conduce la scăderea performanțelor electrice ale 

sistemului fotovoltaic. 

2.3.2. Sisteme fotovoltaice cu un invertor pe fiecare rând 

Într-o asemenea configurație fiecare rând de panouri fotovoltaice este conectat direct la 

propriul invertor. Această configurație este specifică sistemelor fotovoltaice de dimensiuni medii, 

principalul avantaj fiind creșterea cantității de energie produse. Utilizarea câte unui invertor pentru 

fiecare rând permite panourilor din fiecare rând să funcționeze în conformitate cu propriile lor 

puncte de putere maximă, îmbunătățindu-se astfel performanțele acestora în condiții de iluminare 

diferită și umbrire, spre deosebire de schema cu invertor central în care există un singur punct de 

putere maximă care, de regulă, nu corespunde cu cel al tuturor panourilor, conducând astfel la o 

productivitate mai scăzută a întregului sistem. 

Tot ca un avantaj al acestei configurații trebuie menționat faptul că este posibilă formarea 

unor rânduri din panouri fotovoltaice de diferite tipuri, fapt ce asigură creșterea eficienței 

întregului sistem. 

La capitolul dezavantaje se poate menționa numărul mai mare de elemente componente ale 

sistemului, cu implicații directe asupra costurilor de montaj și de exploatare. 

2.3.3. Sisteme fotovoltaice multi-invertor 

Sistemele fotovoltaice cu configurație multi-invertor sunt destinate instalațiilor de puteri 

mari (parcuri fotovoltaice) în care matricea de panouri fotovoltaice este divizată în câmpuri 
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distincte formate din mai multe rânduri de panouri conectate în paralel, fiecare câmp fiind gestionat 

de către un singur invertor. 

Această structură prezintă avantajul utilizării unui număr mai mic de invertoare, păstrând 

totodată avantajele asociate posibilității de urmărire a punctului de putere maximă pe fiecare rând 

de panouri în parte, datorită convertorului c.c.-c.c. utilizat, similar configurației cu câte un invertor 

pe fiecare rând. De asemenea defectarea unui invertor nu atrage după sine ieșirea din funcțiune a 

întregului sistem, ci doar a câmpului asociat invertorului defect. În acest sens se recomandă ca 

fiecare rând de panouri să poate fi deconectat separat, minimizând astfel impactul operațiilor de 

mentenanță asupra funcționalității sistemului fotovoltaic. 

2.5. Dezvoltarea sectorului fotovoltaic la nivel mondial. Evoluții și tendințe 

viitoare 

Conversia fotovoltaică a energiei solare a înregistrat, în ultimul deceniu, una dintre cele 

mai mari creșteri dintre toate tehnologiile energetice existente. Cauzele care au stat la baza acestei 

evoluții spectaculoase sunt multiple, pornind de la avantajele specifice acestui tip de sursă de 

energie (caracter gratuit și repartiție uniformă pe glob), ținând cont și impactul utilizării 

combustibililor fosili asupra mediului, în acest sens fiind luate măsuri concrete de limitare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și datorită calităților intrinseci ale sistemelor de 

conversie fotovoltaică, precum costuri reduse de exploatare, fiabilitate ridicată, ș.a.  

Dezvoltarea acestui sector a fost posibilă și datorită reducerii costurilor modulelor 

fotovoltaice, fapt care a permis ca această tehnologie să devină, încă de la începutul anilor 2010-

2011, o alternativă competitivă la combustibilii fosili [21]. Tendința de descreștere a costurilor 

asociate instalării sistemelor fotovoltaice, precum și costul cu energia electrică produsă în 

sistemele fotovoltaice (LCOE – Levelized Cost of Energy) se va accentua în următoarele trei 

decenii, raportul IRENA  (International Renewable Energy Agency) din 2019 [22], privind 

evoluția sectorului fotovoltaic indicând următoarele predicții: 

Tabelul 2.1. Prognoza IRENA privind evoluția costurilor cu instalarea sistemelor fotovoltaice și 

a energiei produse de către acestea [22] 

Tipul costului 2018 2030 2050 

Cost instalare [$/kW] 1210 340 ÷ 834 165 ÷ 481 

Cost energie produsă [$/kWh] 0,085 0,02 ÷ 0,08 0,015 ÷ 0,05 

 

În aceste condiții la finalul anului 2018, pe plan mondial, puterea totală instalată în 

sistemele fotovoltaice a depășit 500 GW [23], producția de energie electrică fiind de 585 TWh, 

ceea ce reprezintă 2,2 % din totalul energiei electrice consumate la nivel global [9].  

În acest context se preconizează că energia solară, prin intermediul conversiei fotovoltaice 

va deveni la nivelul anului 2050 a doua cea mai importantă sursă de energie, după energia eoliană, 

urmând a acoperi aproximativ 25% din necesarul mondial de energie [22].  
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Prognoza Agenției Internaționale a Energiilor Regenerabile (IRENA) indică o creștere a 

puterii totale instalate în sistemele fotovoltaice de până la 8519 GW la nivelul anului 2050, cu un 

prag de 2840 GW în anul 2030 [2], [22]. Asemenea valori vor putea fi atinse doar printr-un ritm 

susținut de instalare a noilor capacități, aceeași agenție prognozând o creștere a capacităților anuale 

instalate de la 97.9 GW în 2018, așa cum reiese și din figura 2.8, la 270 GW în 2030, respectiv 

372 GW la nivelul anului 2050 [2], [19]. Investițiile vor crește în mod evident, fiind estimate valori 

de 192 miliarde de dolari pentru anul 2050, față de cele 114 miliarde de dolari care s-au investit în 

anul 2018 [22]. Numărul locurilor de muncă din acest sector va crește și el, la 18 milioane în 2050 

față de 3,6 milioane din 2018 [22].  
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Capitolul 3. Problematica integrării în rețea a surselor fotovoltaice de 

energie 

 

3.1. Aspecte generale 

Dezvoltarea spectaculoasă din ultimul deceniu a sectorului surselor regenerabile de energie 

a fost încurajată de o serie de facilități economice oferite investitorilor, precum și prin adoptarea 

unor acte normative prin care operatorii de rețea au obligativitatea de a permite accesul la rețeaua 

electrică publică a tuturor producătorilor de energie din surse regenerabile. 

Cu toate acestea, ponderea surselor regenerabile de energie dintr-un sistem electroenergetic 

poate fi mai mică, sau mai mare, în funcție de [8]: 

▪ caracteristicile funcționale ale surselor fotovoltaice și puterea generată de acestea; 

▪ caracteristicile rețelei electrice în care se dorește integrarea acestora; 

▪ caracteristicile de funcționare ale surselor clasice existente în sistem.  

Integrarea surselor regenerabile de energie, și în particular a sistemelor fotovoltaice, în 

rețelele electrice publice comportă o serie întreagă de probleme de ordin tehnic, cu certe implicații 

economice, în principal datorită caracterul variabil și incontrolabil al puterii generate de către astfel 

de surse. 

 Astfel, conceptul de integrare a surselor regenerabile în rețeaua electrică include mai multe 

aspecte ce țin atât de conectarea propriu-zisă la rețea, cât și de comportamentul ulterior al acestora, 

respectiv de funcționarea sistemului în prezența surselor regenerabile conectate.  

  

3.2. Limita puterii instalabile în centralele fotovoltaice, respectiv a energiei 

produse de către acestea 

 

Limita puterii instalabile într-un sistem fotovoltaic este determinată de influența mai multor 

factori, cei mai importanți fiind: densitatea de putere a radiației solare din amplasamentul 

considerat, tensiunea rețelei publice în punctul de conectare, respectiv caracteristicile rețelei 

electrice în care se realizează conectarea CEF, precum și ale sistemului electroenergetic în 

ansamblu [8].  

Astfel, în funcție de tensiunea rețelei în punctul de conectare, puterea maximă a unui sistem 

fotovoltaic se încadrează în următoarele limite: 

▪ sub 1 MW, în cazul conectării în rețelele de joasă tensiune (JT); 

▪ maxim 10 MV, în cazul conectării în rețelele de medie tensiune (MT); 
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▪ maxim 100 ÷150 MW, în cazul conectării în rețelele de înaltă tensiune (ÎT – 110 kV); 

▪ peste 150 MW, la conectarea în rețelele de transport (foarte înaltă tensiune, FÎT - 220 kV, 

400 kV, sau mai mult). 

Valorile limită ale puterii maxime ale sistemelor fotovoltaice, prezentate mai sus, derivă 

dintr-o gamă mai largă de restricții ce apar atât la nivel local, în sectorul de rețea în care se 

realizează conectarea, cât și la nivelul întregului sistem electroenergetic. 

Astfel, principalele restricții ce apar la nivel local sunt [8]: 

▪ condițiile tehnice impuse în punctul de conectare sau în punctul comun de conectare (PCC); 

▪ capacitatea de utilizarea a puterii generate; 

▪ capacitatea liniilor electrice din zonă de a evacua puterea generată; 

▪ asigurarea nivelului admis al calității energiei electrice injectate în rețea; 

▪ asigurarea stabilității tensiunii în sectorul de rețea considerat. 

 

3.4. Impactul sistemelor fotovoltaice asupra rețelei electrice 

 

Conversia fotovoltaică a energie solare a evoluat, de la primele unități a căror putere 

instalată era de ordinul kilowaților, ajungându-se în prezent la centrale fotovoltaice a căror putere 

este de ordinul sutelor de MW. Astfel, în funcție de puterea instalată, centralelor electrice 

fotovoltaice se pot clasifică după cum urmează [36]: 

▪ CEF mici (Small Scale Photovoltaic Power Plants – S-PVPPs): Pi < 1 MW; 

▪ CEF mari (Large Scale Photovoltaic Power Plants – LS-PVPPs): Pi ≥ 1 MW; 

▪ CEF foarte mari (Very Large Scale Photovoltaic Power Plants – VLS-PVPPs): Pi ≥ 100 

MW; 

Indiferent de dimensiune, orice centrală electrică fotovoltaică trebuie să îndeplinească un 

set minim de condiții pentru a putea fi conectată la rețeaua electrică publică. Condițiile de 

conectare au fost impuse în urma analizei influenței conectării CEF în sistemul electroenergetic.  

Principalele aspecte care trebuie avute în vedere în urma conectării CEF țin de stabilitatea 

frecvenței și a tensiunii din sistem, în acest sens fiind deosebit de important modul în care CEF 

asigură controlul puterii active și reactive produse.  

O scurtă detaliere a tuturor acestor aspecte este prezentată în continuare. 

3.4.1. Stabilitatea frecvenței  

Frecvența tensiunii din sistem este dictată de viteza de rotație a generatoarelor sincrone ce 

echipează centralele electrice clasice. Modificarea frecvenței se realizează prin creșterea sau 

reducerea vitezei de rotație a generatoarelor, aceste intervenții fiind impuse de necesitatea 

menținerii echilibrului dintre valoarea puterii cerute de către sarcinile din sistem, respectiv puterea 

produsă de unitățile generatoare.  

Spre deosebire de sursele clasice, sistemele fotovoltaice nu dispun de o mașină rotativă, 

conectarea acestora la rețea realizându-se prin intermediul invertoarelor. Acest fapt, coroborat cu 

variabilitatea puterii, contribuie la apariția unor probleme legate de stabilitatea frecvenței din 
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sistem, așa cum rezultă dintr-o serie de studii efectuate la nivelul comunității științifice 

internaționale [37], [38], [39], [40]. 

Principalele aspecte identificate în studiile respective relevă faptul că stabilitatea frecvenței 

în sistem este influențată de următoarele aspecte [41]:  

▪ nivelul penetrării surselor fotovoltaice în sistem;  

▪ lipsa inerției rotaționale, în cazul invertoarelor, cu influență directă asupra metodele de 

reglaj primar și secundar ale frecvenței; 

▪ valoarea incrementului/decrementului radiației solare, ce modifică puterea generată de 

către CEF; 

▪ lipsa rezervei de putere, în cazul funcționării la putere maximă, pentru a putea participa la 

controlul frecvenței. 

În aceste condiții, reglajul frecvenței rămâne în seama centralelor clasice, care trebuie să 

prezinte o flexibilitatea ridicată pentru a putea prelua variațiile de putere din sistem.  

3.4.2. Stabilitatea tensiunii  

Menținerea tensiunii din nodurile sistemului electroenergetic în limitele admisibile 

reprezintă, alături de stabilitatea frecvenței, unul prin principalele obiective ale operatorilor de 

transport și de distribuție din toată lumea. 

Creșterea puterii instalate în sistemele fotovoltaice și gradul din ce în ce mai mare de 

integrare al acestora în rețelele electrice a condus la necesitatea efectuării unor analize în vederea 

estimării impactului asupra tensiunii din nodurile sistemului. 

Astfel, ca urmare a integrării în rețele a centralelor fotovoltaice de putere mică, utilizate 

preponderent în aplicații de ordin rezidențial, comercial sau industrial, standardul american IEEE 

1547  nu recomandă necesitatea implementării unor măsuri de control a tensiunii în punctul comun 

de conectare (PCC) din rețea [42]. 

În ceea ce privește conectarea în rețelele de distribuție a unor CEF de putere mare ( Pi ≥ 1 

MW), studiile efectuate au relevat următoarele concluzii referitoare la influența acestora asupra 

nivelului tensiunii din sistem: 

▪ variabilitatea puterii generate, ca urmare a variației gradului de nebulozitate atmosferică, 

conduce la modificarea tensiunii în nodurile rețelei, întrucât comutatoarele de ploturi ale 

transformatoarelor nu pot fi acționate suficient de rapid pentru a menține nivelul tensiunii 

constant [43], [44]; 

▪ lungimea fider-ului și distanța la care este instalată CEF influențează, de asemenea, nivelul 

pierderilor de putere, precum și stabilitatea tensiunii din rețea [45], [46]. 

Influența integrării sistemelor fotovoltaice de mare putere în rețelele de transport asupra 

nivelului tensiunii este mai puțin cunoscută, la ora actuală ne-existând suficiente studii în acest 

sens.  

În lucrările [47] și [48] autorii au investigat influența punctului de conectare a CEF în rețea 

asupra profilului tensiunii, rezultatele obținute arătând că la creșterea puterii generate de către 

sistemele fotovoltaice, în intervalul 0.2 ÷ 10 MW, profilul tensiunii pe linia de evacuare a puterii 
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capătă o alură parabolică, valoarea maximă înregistrată depinzând de valoarea impedanței parcului 

CEF și a liniei electrice în cauză. Trebuie făcută precizarea că rezultatele amintite mai sus au fost 

obținute în ipoteza considerării unei valori constante a puterii generate, de-a lungul zilei, de către 

sistemele fotovoltaice. O astfel de ipoteză este, în mod evident, neconformă cu situația reală, 

puterea generată suferind permanent modificări. 

În consecință, elaborarea unor soluții pentru controlul tensiunii în punctele comune de 

conexiune (PCC) din rețea nu poate fi realizată fără înțelegerea deplină a modului în care CEF 

influențează profilul tensiunii în PCC [41].  

Astfel, primul pas este de a înțelege, mai întâi, modul în care nebulozitatea atmosferică, 

intensitatea radiației solare și variațiile temperaturii influențează nivelul tensiunii din sistem, ca 

urmare a variației puterii generate de sistemele fotovoltaice conectate. Astfel de analize implică 

însă crearea unor modele cât mai corecte ale CEF de mare putere, alături de considerarea 

dimensiunii și topologiei rețelei electrice în care acestea sunt integrate. 

În ceea ce privește modalitățile efective de reglaj a tensiunii, acestea pot fi împărțite în trei 

mari categorii, și anume: modificarea tensiunii, modificarea factorului de putere și reglajul direct 

al puterii reactive.  

3.4.3. Controlul puterii active  

  Valoarea puterii active generate de către sistemele fotovoltaice depinde, în mod direct, de 

intensitatea radiației solare, invertoarele asigurând funcționarea CEF în punctul de putere maximă 

(MPP – Maximum Power Point) prin intermediul unor algoritmi de urmărire a acestui punct 

(tehnicile MPPT – Maximum Power Point Tracking). 

Principalul dezavantaj al algoritmilor MPPT îl reprezintă numărul mare de senzori necesari 

și timpul mare de răspuns în raport cu variația intensității radiației solare. Astfel, variația puterii 

generate de sistemelor fotovoltaice poate cauza dezechilibre în balanța producție – consum din 

sistem. În studiul efectuat în [39], pe o rețea de distribuție, s-a arătat că puterea activă generată de 

CEF conectate la rețea poate fluctua cu o rată de variație (ramp rate) de peste 2,5 MW/min ca 

urmare a modificării intensității radiației solare. Astfel, principalele consecințe posibile sunt 

apariției unor congestii în rețea, respectiv afectarea dispecerizării economice la nivelul sistemului 

[50]. 

Pentru a putea împiedica apariția unor astfel de scenarii, la nivel mondial, operatorii de 

transport și distribuție solicită, ca și condiții de racordarea a rețea, posibilitatea de reducere a puterii 

generate de CEF, precum și reglajul treptei de variație a puterii generate. 

O consecință directă a acestor solicitări o reprezintă faptul că invertoarele sistemelor 

fotovoltaice nu mai sunt obligate să asigure funcționarea acestora în punctul de putere maximă, 

acestea trebuind în schimb să urmărească puterea cerută de către dispeceri [41].  

Cu toate acestea, principala dificultate o constituie reducerea puterii debitate de CEF cu o 

rată de variație constantă, aspect greu de realizat cu ajutorul tehnologiei disponibile în prezent. 
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Sunt necesare în continuare studii referitoare la impactul variației nebulozității asupra puterii 

generate de CEF de dimensiuni mari și foarte mari. 

În prezent, pentru asigurarea reglajului puterii active, sunt propuse următoarele procedee 

[41]: 

▪ utilizarea sistemelor de stocare a energiei; 

▪ utilizarea generatoarelor diesel; 

▪ modificarea algoritmilor de urmărire a punctului de putere maximă; 

▪ dezvoltarea unor tehnici speciale pentru managementul puterii debitate de CEF. 

Utilizarea sistemelor de stocare a energiei permite un reglaj eficient al puterii active în 

condițiile variației intensității radiației solare. Astfel, cerințele operatorilor de transport și 

distribuție referitoare la reducerea puterii generate și rata de variație a puterii pot fi îndeplinite prin 

controlul adecvat al sistemelor de stocare a energiei. În acest sens, în lucrarea [51] sunt trecute în 

revistă principalele tehnici de control ale sistemelor de stocare a energiei. 

Pentru stocarea energiei, în prezent, sunt folosite o gamă largă de echipamente, pornind de 

la acumulatorii litiu-ion, cu sare, sau redox vanadiu, continuând cu pile de combustie, 

supercondensatoare și bobine supra-conductoare. 

Principalul dezavantaj referitor la utilizarea sistemelor de stocare a energiei îl reprezintă 

costurile asociate acestora, precum și durata relativ mică de viață a bateriilor litiu-ion sau cu sare 

utilizate. 

Utilizarea generatoarelor diesel frecvent întâlnită în cazul sistemelor fotovoltaice din 

zonele rurale, principalul obiectiv în cazul acestor sisteme hibride fiind minimizarea consumului 

de combustibil și maximizarea puterii debitate de sistemul fotovoltaic [41]. Eficiența utilizării 

generatoarelor diesel pentru reglajul puterii la nivelul CEF este totuși limitată, în principal, datorită 

următorilor factori [51]:  

▪ timpul mare de răspuns al acestora la modificările rapide ale puterii debitate de sistemele 

fotovoltaice; 

▪ scăderea eficienței la funcționarea cu sarcină redusă; 

Totuși, generatoarele diesel s-au dovedit eficiente în ceea ce privește reglajul frecvenței la 

nivelul acestor sisteme hibrid. Astfel, în [52], a fost propus și dezvoltat un controller bazat pe 

tehnici fuzzy, ce asigură o abatere a frecvenței în banda ± 0,2 Hz, valoare considerată 

satisfăcătoare, prin comparație cu reglajul asigura prin algoritmii MPPT. 

Modificarea algoritmului MPPT se constituie, de asemenea, într-o metodă de control a 

puterii active generate de CEF, a ratei de variație a puterii, precum și a abaterilor de frecvență. În 

literatura de specialitate au fost propuse astfel de tehnici, care fie nu necesită niciun echipament 

suplimentar [53], fie utilizează un număr de senzori și micro-invertoare ce sunt conectate la un 

număr restrâns de panouri fotovoltaice [54]. Ambele variante au condus la rezultate satisfăcătoare 

în ceea ce privește reglajul ratei de variație a puterii, respectiv a frecvenței. 

În categoria tehnicilor speciale de management al puterii produse de sistemele fotovoltaice 

intră metodele de control diferențiat pe parcursul unei zile, după cum urmează [55]: 
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▪ controlul prin algoritmul MPPT când puterea generată de CEF este sub limitele impuse de 

operator; 

▪ limitarea puterii injectate în rețea la o valoare constantă atunci când puterea generată de 

panouri este mai mare decât necesarul din rețea: 

Autorii lucrării [56] propun o altă abordare, și anume: 

▪ reglajul puterii independent abaterea frecvenței; 

▪ controlul de urgență, este activat în situațiile în care apar abateri ale frecvenței datorate 

variației condițiilor meteorologice sau pierderii sarcinii. 

3.4.4. Controlul puterii reactive  

Actualmente, invertoarele utilizate în sistemele fotovoltaice pot asigura controlul puterii 

reactive, în acest sens în literatura de specialitate fiind propuse diferite tehnici. 

Astfel, în lucrarea [57] s-a propus controlul independent al puterii active și a celei reactive, 

în scopul asigurării stabilității tensiunii în PCC. Autorii lucrării [58] propun ca mijloc de control 

fie reglajul factorului de putere, fie modificarea directă a puterii reactive. În [59] s-a investigat 

impactul reglajului factorului de putere asupra tensiunii din punctul comun de conectare. Trebuie 

menționat ca toate aceste analize s-au realizat fără a ține cont de variația radiația solare de-a lungul 

zilei.  

În [60] s-a propus un mijloc de reglare al puterii reactive prin intermediul sistemului online 

de supraveghere și control, SCADA, în scopul monitorizării stabilității tensiunii, în condițiile 

variației intensității radiației solare. 

O altă abordare constă în utilizarea invertoarelor din sistemele fotovoltaice pe post de 

dispozitive FACTS. Astfel, o serie de studii efectuate în [61] și [62] au pus în evidență faptul că 

utilizarea invertoarelor drept dispozitive statice de compensare (STATCOM), pe timpul nopții, 

poate conduce la creșterea stabilității tensiunii rețelei, precum și a creșterii puterii generate de alte 

centrale, cum ar fi cele eoliene. 

În cazul în care centralele fotovoltaice nu pot asigura necesarul de putere reactivă cerut în 

rețea, atunci acestea pot fi echipate, la rândul lor, cu dispozitive STATCOM sau baterii de 

condensatoare. Cu toate acestea, la ora actuală, nu există suficiente studii care să evalueze impactul 

utilizării acestor dispozitive în cadrul sistemelor fotovoltaice. 
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Capitolul 4. Metode de creștere a cantității de energie furnizate de 

sistemele fotovoltaice 

 

4.1. Bilanțul energetic al unui sistem fotovoltaic 

Pentru identificarea soluțiilor de creștere a producției de energie electrică a unui sistem 

fotovoltaic trebuie realizată mai întâi o analiză detaliată a bilanțul energetic, ce include și pierderile 

de energie ce apar în diversele componente ale sistemului, după care în funcție de natura acestor 

pierderi se pot propune soluțiile adecvate. 

Astfel, cantitatea de energie electrică ce este generată de un sistem fotovoltaic este 

influențată de mai mulți factori, având în vedere faptul că transformarea energiei solare în energie 

electrică și livrarea acesteia la consumatori locali, sau direct în rețea, este posibilă doar prin 

intermediul mai multor echipamente interconectate, fiecare având propriul randament.  

În ceea ce privește pierderile de energie, specifice oricărui sistem de conversie fotovoltaică, 

acestea rezultă din diferențele energiei livrate la nivelul matricei de panouri fotovoltaice și pe 

ansamblul întregului sistem fotovoltaic, în raport cu energia de referință, acestea putând fi 

clasificate după cum urmează: 

▪ pierderi sub formă de radiație solară, înaintea pătrunderii acesteia în panourile fotovoltaice; 

▪ pierderi la nivelul panourilor fotovoltaice;  

▪ pierderi în circuitul de conversie a energiei din tensiune continuă în tensiune alternativă.  

O detaliere a tuturor categoriilor de pierderi de energie care apar la nivelul sistemelor de 

conversie fotovoltaică este prezentată în tabelul 4.1, fiind indicate de asemenea și valorile uzuale 

ale acestor tipuri de pierderi. 

Tabelul 4.1. Pierderi de energie într-un sistem fotovoltaic [11] 

Localizare Tip Observații Valoare 

Înaintea 

panoului 

Abaterea de la 

puterea nominală 

Panoul fotovoltaic nu furnizează puterea nominală 

indicată de producător. 
5% 

Umbrire 

Obiectele înconjurătoare (copaci, clădiri, sau alte 

structuri) pot umbri suprafața panourilor, parțial 

sau integral, pe anumite perioade de timp. 

- 

Acoperire cu praf 

Depunerile de praf obstrucționează pătrunderea 

radiației solare în modulele fotovoltaice. Efectul 

este mult mai pronunțat în regiunile aride. 

4% 

÷25% 

Acoperire cu 

zăpadă 

Depunerile de zăpadă obstrucționează 

pătrunderea radiației solare în modulele 
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fotovoltaice. Nivelul acestor pierderi depinde de 

locația în care sunt amplasate panourile, precum și 

de eforturile de curățare întreprinse. 

Reflexie 
Valoarea acestor pierderi crește odată cu creșterea 

unghiului de incidență. 
4% 

La nivelul 

panoului 

Pierderi de 

radiație în 

procesul de 

conversie 

fotovoltaică 

Randamentul de conversie indicat de producător 

este rezultatul unor procese ce au loc în interiorul 

materialului semiconductor. Astfel, fotonii 

radiației solare cu nivel energetic prea scăzut, sau 

prea ridicat, nu vor putea genera perechi de sarcini 

libere. De asemenea, o parte din sarcinile electrice 

generate se vor recombina dacă nu sunt generate 

în zona de influență a câmpului electric intern al 

joncțiunii.  

80% 

Pierderi termice 

Creșterea temperaturii de funcționare a modului 

implică reducerea randamentului de conversie. 

Aceste pierderi depind de valoarea intensității 

radiației solare, materialele utilizate la realizarea 

panoului, precum și de viteza vântului. 

8% 

După 

panou 

Pierderi în cabluri 

Căderi de tensiune ce apar la nivelul cablurilor de 

conexiune utilizate atât pe partea de tensiune 

continuă, cât și pe partea de tensiune alternativă. 

2% 

Punctul de putere 

maximă 

Punctul de putere maximă al panoului se modifică 

în permanență în funcție de condițiile 

meteorologice, funcționarea acestuia în alte puncte 

conducând la extragerea unei porțiuni mai mici din 

puterea totală disponibilă 

2% 

Pierderi în 

invertor 
Eficiența de conversie a invertorului. 2-5% 

Dimensionarea 

incorectă a 

invertorului 

Un invertor subdimensionat nu va putea asigura 

exploatarea optimă în condițiile în care 

intensitatea radiației solare este ridicată. Pe de 

altă parte, un invertor supradimensionat este 

ineficient în condiții de iluminare slabă. 

1% 

Pierderi în 

transformator 

În cazul în care energia produsă de sistemul 

fotovoltaic este livrată în rețeaua publică de 

distribuție, pierderi suplimentare de putere apar 

la nivelul transformatorului de conexiune. 

3% 

La nivelul 

întregului 

sistem 

Pe parcursul 

operațiunilor de 

mentenanță 

În mod normal timpul asociat operațiunilor de 

mentenanță este foarte redus în cazul sistemelor 

fotovoltaice 

1% 

 

Din analiza pierderilor de energie detaliate în tabelul 4.1 se pot identifica o serie de metode 

ce pot conduce la creșterea cantității de energie generate de sistemele fotovoltaice. Astfel, exista 

o serie de metode aplicabile la nivelul matricei de panouri fotovoltaice, respectiv metode aplicabile 

la nivelul echipamentelor de conversie a energie aferente oricărui sistem fotovoltaic. 

În acest sens, principalul obiectiv referitor la matricea de panouri fotovoltaice îl reprezintă 

captarea radiației solare într-o pondere cât mai ridicată din totalul disponibil la un anumit moment 
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dat. Astfel, principalele soluții care pot fi implementate în vederea îndeplinirii acestui deziderat 

sunt următoarele: 

▪ dispunerea optimă a panourilor fotovoltaice, fie prin utilizarea sistemelor automate de 

orientare pe una sau pe două axe, fie prin ajustarea manuală în funcție de unghiul optim de 

înclinare pentru o anumită perioadă, în cazul panourilor fixe; 

▪ concentrarea radiației solare la nivelul panourilor prin sisteme de oglinzi sau lentile; 

Alte măsuri care pot fi implementate la nivelul matricei de panouri fotovoltaice 

▪ curățarea periodică a panourilor fotovoltaice, pentru îndepărtarea depunerilor de praf sau 

zăpadă; 

▪ răcirea panourilor fotovoltaice; 

▪ limitarea pierderilor prin reflexie a radiației solare; 

▪ creșterea randamentului de conversie fotovoltaică prin dezvoltarea unor noi panouri 

fotovoltaice capabile să asigure conversia radiației luminoase pe un spectru mai larg. 

În ceea ce privește soluțiile ce pot fi implementate la nivelul sistemului de conversie a 

energie electrice furnizate de matricea de panouri fotovoltaice, principalele direcții urmărite sunt: 

▪ reducerea pierderilor în cabluri și în echipamentele asociate (invertor, transformator, ș.a.); 

▪ asigurarea funcționării sistemului în permanență în punctul de putere maximă. 

În paragrafele următoare ale acestui capitol vor fi trecute în revistă detalii referitoare la 

posibilitățile de creștere a cantității de energie livrate de panourile fotovoltaice ce au fost 

enumerate mai sus, insistându-se cu precădere asupra primelor două soluții, ce vor fi utilizate și 

pentru efectuarea unor studii de caz, în vederea determinării eficienței acestora. 

Pentru început însă se vor prezenta o serie de aspecte referitoare la geometria solară, având 

în vedere importanța cunoașterii în detaliu a mișcării aparente a soarelui pe cer pentru proiectarea 

sistemelor de orientare. 

 

4.2. Elemente de geometrie solară și determinarea analitică a intensității 

radiației solare incidente pe un plan 

4.2.2. Modelul analitic de estimare a intensității radiației solare 

Pentru calculul intensității radiației solare pe o anumită suprafață de la nivelul solului 

trebuie cunoscută poziționarea acelei suprafețe în raport solul, respectiv cu soarele. Astfel, în afara 

unghiurilor de altitudine solară, zenit și azimut solar, care au fost definite în paragraful anterior 

prin expresiile 4.5 ÷ 4.7, mai este necesară cunoașterea valorilor următoarelor unghiuri, după cum 

rezultă și din reprezentarea grafică din figura 4.4:   

▪ Unghiul de incidență al radiației solare - θ este unghiul format între normala la suprafață 

și razele soarelui și permite calculul relativ simplu al radiației incidente pe o suprafață.  
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▪ Azimutul de suprafață - γ este unghiul dintre axa orientată direct către sud și proiecția 

normalei la suprafață în planul orizontal. Valoarea unghiului este considerată pozitivă dacă 

normala este la vest de axa orientată către sud și negativă dacă este orientată către est. 

▪ Unghiul de înclinare al suprafeței - β este unghiul format de suprafața înclinată și planul 

orizontal și este considerat pozitiv atunci când este orientat spre sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Unghiurile ce descriu poziția unei suprafețe în raport cu solul și cu soarele 

Unghiul de incidență a unui fascicul de radiație solară pe o suprafață orizontală poate fi 

definit printr-o ecuație generală care include unghiurile menționate anterior, prezentate și în figura 

4.4,conform expresiei următoare [73]:  

cos cos cos sin sin cos( )
z z s

      =  +   −                                 (4.15) 

În literatura de specialitate există o serie întreagă de modele analitice care își propun 

calculul intensității radiației solare, însă întrucât nu acesta este obiectivul principal al tezei de 

doctorat, în cele ce urmează va fi prezentat doar un model valabil pentru condiții atmosferice 

izotrope, conform cărora procesele de reflexie, refracție și absorbție a radiației solare se desfășoară 

în mod uniform la nivelul întregii atmosfere. Astfel, intensitatea radiației totale incidente pe o 

suprafață de pe sol, se poate determina utilizând expresia următoare [73]: 

t b b d d r
H H R H R H R=  +  +                                                (4.16) 

în care: Hb și Hd sunt componente directă și difuză ale radiației solare zilnice pe o suprafață 

înclinată, H este radiația zilnică totală pe o suprafață orizontală, Rb, Rd și Rr sunt factori de 

conversie, ⲣ este coeficientul de reflectivitate al pământului considerat în general 0.2 [11]. 

 Factorii de conversie Rb, Rd și Rr   sunt calculați conform relațiilor [73]: 

cos( ) cos sin ' ( / 180) ' sin( ) sin

cos cos sin ( / 180) sin sin

s s

b

s s

R
        

      

− + −
=

+
      (4.17) 
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1 cos

2
d

R
+

= , 
1 cos

2
r

R
−

=                                            (4.18) 

în care: ω’s reprezintă unghiul solar de răsărit și de apus specific suprafeței înclinate cu un unghi 

β față de sol, valoarea acestuia putând fi calculată cu expresia 4.19, iar ϕ reprezintă latitudinea 

amplasamentului considerat. 

 ' min , arccos( tan( ) tan )
s s

    = − −                                     (4.19) 

Dacă se dorește calculul intensității radiației solare pentru intervale mai mari de timp, 

precum o lună, media lunară a radiației totale pentru intervalul considerat poate fi obținută prin 

împărțirea fiecărui termen din relația 4.16 la H, rezultând astfel următoarea expresie: 

1t d d

b d r

H H H
R R R

H H H


 
= −  +  +  
 

                                           (4.20) 

în care variabilele au aceeași semnificație ca în relația 4.16 cu observația că în acest caz sunt 

considerate valorile medii lunare. 

 Trebuie menționat că raportul dintre valorile medii ale componentei difuze a radiației 

solare și radiația totală zilnică pe o suprafață orizontală depind de gradul de acoperire al cerului cu 

nori, notat cu K. Corelația dintre intensitatea radiației solare și gradul de acoperire poate fi 

exprimată cu o relație de forma [10]: 

2 3

1.39 4.027 5.531 3.108d
H

K K K
H

= −  +  −                              (4.21) 

în care valoarea medie a gradului de acoperire a cerului poate fi determinată cu ajutorul relației: 

0

H
K

H
=                                 (4.22) 

În expresia 4.22 de calcul a indicelui K cu H0 s-a notat intensitatea radiației solare 

extraterestre pe o suprafață dispusă în plan orizontal. Valoarea acesteia se poate estima cu relația 

de mai jos: 

0

24 360
1 0.033 cos cos( ) cos sin sin( ) sin

365 180

sc s

s

G n
H


    



   
= +  +   

   
         (4.23) 

De asemenea, trebuie făcută precizarea că modelul de calcul prezentat anterior permite 

estimarea intensității radiației solare numai în ipoteza în care suprafață considerată este orientată 

direct  
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4.3. Soluții implementabile la nivelul matricei de panourile fotovoltaice 

Așa cum s-a arătat anterior, în capitolul 1 al lucrării, curentul debitat de o celulă 

fotovoltaică, și implicit puterea generată de către aceasta depind în mod direct proporțional de 

intensitatea radiației solare incidente pe suprafața celulei. Astfel, este evident că prin creșterea 

cantității de radiație solară incidente pe suprafața panourilor se va obține și o creștere a cantității 

de energie electrică produsă de sistemele fotovoltaice. 

În consecință, în cele ce urmează vor fi prezentate principalele posibilități de creștere 

cantității de radiație incidente la nivelul panourilor fotovoltaice, acestea fiind: orientarea 

panourilor fotovoltaice în funcție de poziția soarelui și concentrarea radiației solare prin sisteme 

de oglinzi sau lentile. 

 

4.3.1. Orientarea panourilor fotovoltaice 

După cum s-a precizat anterior, o primă posibilitate de creștere a cantității de radiație solară 

incidente la nivelul panourilor fotovoltaice o reprezintă orientarea panourilor în funcție de poziția 

soarelui pe cer.  

La ora actuală există o multitudine de variante constructive a sistemelor de orientare a 

panourilor fotovoltaice dar, în principiu, toate au una sau mai multe din următoarele caracteristici: 

▪ structură realizată dintr-o singură coloană sau de tip consolă; 

▪ unul sau două motoare de acționare; 

▪ senzor de lumină; 

▪ sisteme autonome sau auxiliare de alimentare cu energie electrică; 

▪ posibilitate de orientare în funcție de intensitatea radiației solare sau de tip calendaristic; 

▪ ajustarea orientării panourilor cu sau fără modificarea unghiului de înclinare al acestora. 

Cea mai simplă clasificare a sistemelor de orientare le împarte pe acestea în sisteme pasive, 

respectiv sisteme  

 

4.3.1.2. Sisteme active de orientare 

Spre deosebire de sistemele pasive, sistemele active de orientare utilizează motoare sau 

alte mecanisme de acționare, precum și o serie de elemente de control pentru a asigura astfel 

dispunerea panourilor fotovoltaice direct către soare. Un prim criteriu de clasificare al acestor 

sisteme îl reprezintă direcțiile în funcție de care se efectuează mișcările de urmărire a poziției 

soarelui. Astfel, sistemele active de orientare pot realiza urmărirea poziției soarelui pe o singură 

axă (Est-Vest – după unghiul de azimut, sau Nord-Sud – după unghiul de elevație solară), respectiv 

pe ambele axe.  

În ceea ce privește modul concret de realizare a orientării, sistemele active de orientare pot 

fi realizate și ele în două variante, și anume sisteme active cu orientare periodică, respectiv sisteme 

active cu orientare permanentă [74]. 
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a. Sisteme active cu orientare periodică 

Această categorie de sisteme permite orientarea panourilor într-o anumită direcție pe o 

durată mai mare de timp pe parcursul anului, fiind posibilă efectuarea unor corecții în funcție de 

anotimp. În această categorie pot fi incluse sistemele de ajustare manuală a unghiului de înclinare 

al panourilor, caz în care reglarea se face pe direcția Nord-Sud, în funcție de unghiul de elevație 

al soarelui. 

În mod tradițional panourile fotovoltaice care nu urmăresc poziția soarelui sunt instalate pe 

sisteme fixe, dispuse în raport cu solul sub un unghi optim anual. Este, însă, evident faptul că 

unghiul de înclinare anual nu asigură cele mai ridicate valori ale intensității radiației solare pe 

întreaga durata a anului, în acest sens putând fi utilă posibilitatea de ajustare periodică a unghiului 

de înclinare, intervalul de timp putând fi unul lunar, sezonier, respectiv bianual. 

Indiferent de perioada considerată pentru ajustarea unghiului de înclinare, valoarea acestuia 

depinde de latitudinea locului de amplasare al panourilor.  În literatura de specialitate există două 

categorii de modele: cele mai simple sunt bazate pe unghiul de latitudine și declinație, în timp ce 

modelele mai complexe sunt capabile de a determina unghiul optim de înclinare după estimarea 

intensității radiației solare pe suprafața panoului considerat. 

Cea mai simpla metoda pentru a determina unghiul de înclinare optimă a unui panou are în 

vedere latitudinea specifica locației împreună cu unghiul de declinație Pământului.  Având în 

vedere că valoarea unghiul de declinație este diferita pentru fiecare zi, unghiul de înclinare optimă 

zilnică a unui panou  poate fi calculat utilizând următoarea expresie [78] : 

opt
  = −                                                                   (4.30) 

în care: βopt  este unghiul de înclinare optimă zilnică a unui panou, ⸹ reprezintă unghiul de 

declinație, iar 𝜙 = latitudinea observatorului. 

Expresia anterioară este valabilă doar pentru latitudini mai mici de 66,5 ° și unghiul optim 

de înclinare trebuie considerat egal cu zero când relația 4.30 produce valori negative [79]. 

Pentru intervale de timp sezoniere și anuale s-au propus diferite modalități de calculare a 

unghiurilor de înclinare optime [80], după cum se prezintă mai jos: 

summer
  = −                                                               (4.31) 

iarnă
  = −                                                                (4.32) 

prim toamnă anual
   = = =                                                      (4.33) 

O altă posibilitate de a evalua unghiurile lunare de înclinare optime constă în utilizarea 

următoarelor expresii empirice [81]: 

2 2
60.00012 1.49986 3.49996 ( 30)(0.7901 0.01749 0.0165 )

opt
M M M M = + − + − + +        (4.34) 

2 2
216.0786 72.03219 6.00312 ( 40)(1.07515 0.11244 0.03749 )

opt
M M M M = − + + − + −      (4.35) 
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2 2
29.11831 20.52981 2.50186 ( 50)( 11.17256 2.70569 0.15035 )

opt
M M M M = − + + − − + −      (4.36) 

2 2
441.2385 84.54322 3.50196 ( 40)(4.2137 054834 0.0223 )

opt
M M M M = − + − + − − +      (4.37) 

în care cu M s-a notat luna specifică, relația 4.34 fiind utilizată din ianuarie până în martie, expresia 

4.35 din aprilie până în iunie, relația 4.36 pentru intervalul iulie-septembrie, iar 4.37 pentru 

ultimele trei luni ale anului (octombrie-decembrie). 

Expresiile 4.30 ÷ 4.37 permit o determinare facilă a unghiurilor optime de înclinare ale 

panourilor fotovoltaice, însă valorile determinate nu sunt însă și cele mai corecte. În acest sens, 

pentru o determinare cât mai precisă a unghiurilor de înclinare optime se recomandă modelele ce 

au la bază estimarea intensității radiației solare 

Aceste tipuri de modele sunt mult mai complexe decât modelele bazate pe latitudine și 

declinație, unghiul optim de înclinare fiind identificat după evaluarea nivelurilor radiației solare 

pe o anumită suprafață, modificând unghiul de înclinare al suprafeței între 0 ° și 90 °. Astfel 

unghiul de înclinare pentru care radiația solară este maximă va fi considerat unghiul optim. 

Calculul intensității radiației solare se poate realiza fie la nivelul solului, caz în care se va 

folosi expresia 4.16 prezentată anterior în paragraful 4.2.2, fie pentru o suprafață de la nivelul 

superior al atmosferei terestre, în acest utilizând relația de mai jos [82]: 

                                        0t b
H H R=                                                      (4.38) 

unde Rb este factorul de conversie care poate fi determinat din folosind expresia 4.17, iar H0 

reprezintă intensitatea radiației solare extraterestre pe o suprafață dispusă în plan orizontal, valoare 

ei putând fi estimată conform relație 4.23. 

Avantajul unui asemenea sistem îl reprezintă simplitatea constructivă și costurile reduse 

implicate pentru realizare și mentenanță, dar în același timp și eficiența acestuia este mai redusă 

comparativ cu cea a sistemelor ce urmăresc în permanență poziția soarelui.  

b. Sisteme active cu orientare permanentă 

Sisteme active cu orientare permanentă permit realizarea mișcărilor de orientare pe una sau 

pe ambele axe, așa cum s-a prezentat și în figura 4.5, ajustarea poziției panourilor fotovoltaice 

fiind făcută în permanență pe decursul ciclului diurn.  

În funcție de sistemul de control al mișcărilor se disting următoarele categorii de trackere 

active [74]: 

▪ sisteme ce folosesc senzori ai radiației solare; 

▪ sisteme de orientare cu microprocesor; 

▪ sisteme cu control în buclă; 

▪ sisteme de control bazate pe tehnici ale inteligenței artificiale; 

▪ sisteme ce folosesc două sau mai multe din tehnicile enumerate mai sus. 

Sistemele de orientare pe baza senzorilor electro-optici au costul cel mai redus, în 

performanțele acestora sunt mai scăzute în condiții meteorologice nefavorabile. Sistemele cu 
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microprocesor, fie în buclă închisă sau deschisă, și cele cu tehnici ale inteligenței artificiale asigură 

performanțe mai ridicate, însă au o construcție mai complexă, fiind necesar un personal calificat 

pentru operațiunile de montaj, necesită acțiuni de mentenanță mai frecvente, implicând și costuri 

mai ridicate [74].  

Procentual, s-a constatat că utilizarea sistemelor de orientare a panourilor în funcție de 

poziția soarelui conduce la o creștere a puterii generate cu valori cuprinse între 12 și 25% pentru 

sistemele cu orientare pe o singură axă, respectiv între 17 și 31% pentru sistemele cu orientare pe 

două axe [106]. 

La nivel global, puterea totală instalată în sisteme fotovoltaice echipate cu sisteme de 

orientare în funcție de poziția soarelui era de 14,5 GW în anul 2017 [107]. 

4.3.2.  Concentrarea radiației solare la nivelul panourilor fotovoltaice 

4.3.2.1. Aspecte generale referitoare la sistemele de concentrare a radiației solare 

Procesul de concentrare a radiației solare la nivelul panourilor fotovoltaice implică 

utilizarea unor sisteme optice de concentrare, realizate din oglinzi sau lentile, care atașate 

panourilor fotovoltaice vor asigura o intensitate mai mare a radiației solare incidente pe suprafața 

acestora. Ideea nu este nouă, primele încercări în acest sens fiind conduse de către Hollands la 

începutul anilor ’70 [108], dar rata de implementare la nivel comercial a rămas destul de modestă, 

în martie 2017 capacitatea totală instalată în sistemele fotovoltaice cu concentrarea radiației fiind 

de 370 MW [109], iar evoluția puterii instalate anual în astfel de sisteme fiind prezentată în figura 

4.10. Așa cum se poate observa, dezvoltarea acestei tehnologii a cunoscut o perioadă efervescentă 

între anii 2012 și 2014, după care rata de implementare a scăzut considerabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.10. Evoluția puterii instalate anual în sisteme fotovoltaice cu concentrarea radiației solare [109] 
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Cu toate acestea interesul pentru dezvoltarea acestei tehnologii nu s-a diminuat, existând 

numeroși cercetători care studiază în continuare diferite posibilități de a facilita implementarea 

acestei tehnologii la o scară mult mai mare.  

Principalele aspecte care îi motivează pe acești cercetători sunt legate de următoarele 

avantaje ale implementări tehnicii concentrării radiației solare: 

▪ permite utilizarea unor celule/module fotovoltaice de dimensiuni mai mici; 

▪ se pot folosi celule fotovoltaice mai scumpe dar cu randament de conversie mult mai 

ridicat, cum ar fi cele multi-joncțiune; 

▪ asigură creșterea randamentului de conversie al celulei si al întregului sistem fotovoltaic; 

▪ permite reducerea costului de generare a energiei electrice [110], [111]. 

Sistemele de concentrare a radiației solare asigură concentrarea, în principal, a 

componentei directe a radiației și mai puțin a celei difuze [112], motiv pentru care tehnica 

concentrării radiației solare produce cele mai bune rezultate în cazul în care sistemele fotovoltaice 

utilizează și sisteme de orientare în funcție de poziția soarelui, cele mai eficiente în acest sens fiind 

în mod evident sistemele de orientare pe două axe. 

Principalul parametru care caracterizează eficiența unui sistem de concentrare a radiației 

solare este factorul de concentrare, care indică gradul de concentrare a radiației solare asigurat de 

sistemul optic. Astfel, în funcție de valoarea factorului de concentrare, principalele tipuri de 

sisteme fotovoltaice cu concentrarea radiației solare sunt prezentate în tabelul 4.2, unde pentru 

fiecare tip de sistem în parte sunt prezentate și alte informații, precum ar fi necesitatea unui sistem 

de orientare în funcție de poziția soarelui, necesitatea unui sistem de răcire, tipul celulei folosite, 

precum și cele mai frecvent utilizate tehnologii de concentrare.  

Tabelul 4.2. Clasificarea sistemelor fotovoltaice în funcție de factorul de concentrare 

Echipamente 

Factor de concentrare 

Nivel redus de 

concentrare: 

1,25 ÷ 40 

Nivel mediu de 

concentrare:  

40 ÷ 250 

Nivel ridicat de 

concentrare: 

250 ÷ 1700 

Sistem de urmărire a 

soarelui 

Nu este necesar, 

sau pe o singură 

axă 

Sistem de urmărire 

a soarelui cu o axa 

Sistem de urmărire a 

soarelui cu 2 axe 

Sistem de răcire Nu este necesar Răcire pasivă Răcire activă 

Celule fotovoltaice Siliciu mono-cristalin 
Celule  cu joncțiuni 

multiple 

Sistem de concentrare 
Concentrator cu 

oglinzi plane 

Concentrator cu oglinzi parabolice 

Concentrator cu lentile Fresnel 

 

În continuare vor fi prezentate se vor detalia o serie de aspecte referitoare la fiecare 

categorie de sisteme de concentrare, insistându-se în special asupra sistemelor cu factor redus de 
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concentrare, eficiența acestora urmând a fi investigată și capitolul rezervat studiilor de caz al 

prezentei teze de doctorat. 

4.3.2.3. Sisteme fotovoltaice cu factor redus de concentrare a radiației solare 

Sistemele fotovoltaice cu factor redus de concentrare (Low Concentration Photovoltaic 

Systems – LCPV) pot asigura o creștere a intensității radiației solare incidente pe suprafața panoului 

fotovoltaic cuprinsă între 1,25 și 40 [112]. Sistemul de concentrare a radiației solare poate fi 

realizat în multiple variante, pe piață existând soluții ce utilizează oglinzile (jgheaburi) parabolice 

(parabolic troughs), oglinzile Fresnel liniare (linear Fresnel reflectors), concentratoare parabolice 

compuse (compound parabolic concentrators), precum și sisteme de oglinzi plane dispuse în V 

(V-trough) [112]. 

Se poate considera că aceste sisteme de concentrare, având un sistem optic bidimensional, 

asigură concentrarea radiației solare doar pe o singură axă, în cealaltă axă ele funcționând sub 

incidența radiație directe de la soare. Unghiul de acceptare al radiației solare este mult mai mare 

decât în cazul sistemelor cu factor ridicat de concentrare, putând depăși valoarea de 23,75° pentru 

cazul sistemelor cu un factor de concentrare cuprins între 2 și 2,5. Astfel, dacă sistemul este 

poziționat corespunzător, radiația solară va fi incidentă la nivelului sistemului în limitele impuse 

de unghiul de acceptare specific, pe întreaga durată a anului, astfel încât este eliminată necesitatea 

orientării sistemului în funcție de poziția soarelui [112]. În cazul sistemelor cu factor de 

concentrare ceva mai ridicat, 2,5 ÷ 10, este suficientă orientarea acestora de două ori pe an, în timp 

ce pentru a obține sisteme cu factor de concentrare mai mare decât 10 este necesară asigurarea 

orientării pe o singură axă [112]. 

Pentru a realiza sisteme de concentrare cu valori ale factorului de concentrare mai mici sau 

egale cu 3, cea mai facilă și puțin costisitoare soluție constă în atașarea unor oglinzi plane dispuse 

în V, un exemplu grafic fiind prezentat în figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.14. Schema de principiu a unui sistem de concentrare cu oglinzi plane dispuse în V 
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Notațiile din figura anterioară au următoarele semnificații:  

▪ a – lungimea panoului fotovoltaic;  

▪ A – apertura sistemului de concentrare; 

▪ L – lungimea oglinzilor folosite; 

▪ δ – unghiul de deschidere al oglinzilor în raport cu normala la suprafața panoului 

fotovoltaic; 

▪ θi – unghiul de incidență al radiației solare; 

▪ θu – unghiul de acceptare specific sistemului de concentrare. 

În cazul unui astfel de sistem, factorul geometric de concentrare este dat de raportul dintre 

apertura concentratorului și lungimea panoului fotovoltaic, conform expresiei: 

g

A
C

a
=                                                                 (4.48) 

Din analiza figurii 4.14 și a expresiei 4.48 se poate constata că valoarea factorului de 

concentrare geometric depinde lungimea oglinzilor utilizate și de unghiul de deschidere al acestora 

în raportul cu normala la suprafața panoului fotovoltaic, δ, astfel încât la creșterea lungimii 

oglinzilor, respectiv a unghiului de deschidere, va crește și apertura sistemului de concentrare, A, 

fapt ce conduce la o creșterea factorului geometric de concentrare. 

Cu toate acestea, creșterea lungimii oglinzilor reflectoare peste o anumită valoare nu este 

recomandată, întrucât pot apărea o serie de inconveniente, după cum urmează [118]: 

▪ creșterea solicitărilor mecanice ca urmare a greutății mai mari a sistemului optic, precum 

și a acțiunii vântului; 

▪ creșterea gabaritului întregului sistem și necesitatea unei suprafețe mai mari pentru 

instalare; 

▪ creșterea costului întregului sistem fotovoltaic; 

▪ creșterea pierderilor prin reflexia radiației solare ca urmare a apariției reflexiilor multiple 

în interior sistemului optic. 

Pentru a evita apariția unor zone supraîncălzite pe suprafața panoului fotovoltaic este 

necesară iluminarea uniformă a acestuia. Un sistem fotovoltaic cu oglinzi plane dispuse în V, 

perfect orientat către soare, va asigura iluminarea uniformă a panoului fotovoltaic dacă valoarea 

factorului geometric de concentrare îndeplinește următoarea condiție [119]: 

1 2 cos(2 )
g

C  +                                                          (4.49) 

Condiția impusă prin relația 4.49 este valabilă doar pentru cazul în care radiația solară 

suferă un singur proces de reflexie în interior sistemului optic de concentrare [119].  

În cazul în care nu se poate asigura o orientare foarte precis a sistemului către soare, atunci 

pentru menținerea iluminării uniforme la nivelul panoului fotovoltaic se pot instala oglinzi cu o 

lungime mai mare, situație în care apertura sistemului de concentrare devine egala cu A’, așa cum 

se poate observa și din figura 4.14. Menținerea iluminării uniforme a suprafeței panoului 

fotovoltaic este realizabilă atâta timp cât unghiul de incidență al radiației solare, θi, este mai mic 

sau egal cu unghiul de acceptare al sistemului optic, θu. Datorită simetriei sistemului optic de 
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concentrare, rezultate ca urmare a utilizării a două oglinzi identice, deschiderea unghiulară pentru 

care este asigurată iluminarea uniformă a panoului fotovoltaic este cunoscută sub denumirea de 

apertura unghiulară a concentratorului, θap, care este definită conform expresiei: 

2
ap u

 =                                                                 (4.50) 

S-a arătat anterior că valoarea unghiului de acceptare al unui sistem fotovoltaic cu oglinzi 

plane dispuse în V depinde de valoarea unghiului de deschidere a oglinzilor, δ, precum și de 

factorul de concentrare al acestuia, conform expresiei 4.51 [120], în care N reprezintă numărul de 

reflexii suferite de radiația solară în interiorul sistemul de concentrare. În mod obișnuit acest tip 

de sisteme de concentrare este realizat pentru a asigura un număr de maxim două reflexii ale 

radiației solare, până când aceasta ajunge la nivelul panoului fotovoltaic [120]. 

( )  

( )  

2
sin cos ( 1) sin

1
tan

2
sin sin ( 1) cos

1

g

u

g

N N
C

N N
C

  



  

 + −
−

= −

 + +
−

                                           (4.51) 

În afara unghiului de acceptare, performanțele unui sistem de concentrare cu oglinzi plane 

dispuse în V mai pot fi analizate și prin prisma funcției unghiulare de acceptare, F(θi), parametru 

care va furniza informații despre fracțiunea din radiația solară care intrând în interiorul sistemului 

de concentrare va ajunge la nivelul panoului fotovoltaic. Expresia de calcul a acestei funcții este 

dată de relația 4.52 [120]. 

2 sin( )
1 cos[( 1) ]

sin( )
i

g

N
N

F
C






+ +

=                                             (4.52) 

Din punct de vedere optic, performanțele sistemului de concentrare pot fi caracterizate prin 

factorul optic de concentrare, Copt si randamentul optic, ηopt. Factorul optic de concentrare va fi în 

mod evident mai mic decât cel geometric, pentru determinarea valorii acestuia putând fi utilizată 

expresia de mai jos [121]: 

1 2 cos(2 )
opt

C  = +                                                        (4.53) 

Pentru evaluarea performanțelor optice ale sistemului de concentrare este necesară și 

considerarea componentei difuzei a radiației solare, chiar dacă contribuția acesteia este mult mai 

mică comparativ cu cea a componentei directe. Astfel, pentru calculul randamentului optic se poate 

utiliza expresia 4.54 [122]. 

(1 )
opt D B D D

F F  = − +                                                     (4.54) 

în care ηB și ηD reprezintă randamentul optic specific componentei directe, respective componentei 

difuze a radiației solare, iar FD este procentul componentei radiației difuze din totalul radiației 

solare, definit ca raportul dintre componenta difuza ID și radiația totală, I. 

Randamentul optic specific concentrării componentei directe a radiației solare este dat de 

expresia următoare: 
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1 2 cos(2 )
B

g
C

 


+  
=                                                     (4.55) 

Iar randamentul optic asociat concentrării componentei difuze a radiației solare se poate 
calcula conform [122]: 

d

g

n

C

D

g
C


                                                                 (4.56) 

unde: 

1
sin (1 / )

g

D

C
n a b



− 
 +  

  

                                                       (4.57) 

Coeficienții a și b din expresia 4.57 depind de valoarea factorului geometric de concentrare, 

valori particulare fiind propuse în [122]. 

Pentru evaluarea performanțelor unui sistem fotovoltaic cu oglinzi reflectoare dispuse în V 

se poate utiliza modelul analitic propus de Reis în [123], conform căruia puterea activă generată de 

către acesta poate fi determinată conform expresiei: 

mod modca C t inv
P I A   =                                                      (4.58) 

în care I este intensitatea radiației solare exprimată în kW/m2, δC este coeficientul de concentrare 

specific sistemului optic, δt este un coeficient ce descrie variația eficienței de conversie a panoului 

în funcție de variația temperaturii de funcționare a acestuia, Amod este aria modulelor fotovoltaice, 

iar ηmod și ηinv reprezintă randamentul modulului fotovoltaic în condiții standard, respectiv 

randamentul invertorului utilizat.  

Coeficientul de concentrare al sistemului poate fi determinat utilizând următoarea relație 

[123]: 

1 ( 1)
C g opt c

C i = + −                                                       (4.59) 

unde Cg este factorul geometric de concentrare, care se determină cu relația 4.48, ηopt este 

randamentul optic ce se obține conform expresiei 4.54, iar ic reprezintă raportul dintre radiația 

directă și radiația globală, specific locului de instalare a sistemului fotovoltaic.  

Pentru determinarea coeficientului ce descrie eficiența panoului fotovoltaic în funcție de 

temperatură de funcționare a acestuia, și care se poate folosi următoarea relație [123]: 

1 ( )
t t cel STC

T T = +  −                                                    (4.60) 

în care σt este coeficientul de temperatură a celulei fotovoltaice folosite, Tcel este temperatura de 

funcționare a acestuia, iar TSTC este temperatura de referință, specifică condițiilor standard (TSTC = 

25°C).   

Creșterea temperaturii de funcționare o dată cu creșterea intensității radiației solare 

incidente pe panou reprezintă o problemă semnificativă, în special în caz sistemelor fotovoltaice cu 



 

 

 Capitolul 4 – Metode de creștere a cantității de energie furnizate de sistemele fotovoltaice 

35 

concentrarea radiației. Din experiența de exploatare s-a constatat faptul că pentru o intensitate a 

radiației solare de 2000 W/m2 temperatura panoului atinge valoarea de 90° C, fapt care poate afecta 

integritatea materialul protector prin intensificarea proceselor de îmbătrânire, colorare și delaminare 

[121].  

Pentru determinarea temperaturii de funcționare a panoului fotovoltaic, în literatura de 

specialitate au fost propuse mai mult expresii de calcul, ce au în vedere influența unor parametri de 

mediu, precum temperatura ambientală, intensitatea radiației solare și viteza vântului, dar și a unor 

parametri specifici modulului fotovoltaic, precum transmitanța stratului protector al panoului, 

coeficientul de absorbție al celulei, ș.a. 

Astfel, cea mai facilă posibilitate de estimare a tensiunii de funcționare a unui panou 

fotovoltaic ține seama doar de intensitatea radiației solare, relația de calcul fiind de forma următoare 

[121]: 

( 20)
800

cel amb NOCT

I
T T T= +  −                                               (4.61) 

în care Tamb este temperatura mediului ambient, I este intensitatea radiației solare, iar TNOCT 

reprezintă temperatura celulei fotovoltaice înregistrată la funcționarea în regim de gol, la o 

temperatură ambientală de 20° C, expusă unei radiații de 800 W/m2, iar viteza vântului fiind mai 

mică de 1 m/s. Acest ultim parametru este furnizat de fiecare producător de panouri fotovoltaice, el 

regăsindu-se în fișa de catalog a produsului. 

În cazul în care se dorește o evaluare și mai exactă, care să țină cont și de viteza vântului, 

având în vedere faptul că vântul asigură răcirea panourilor fotovoltaice, atunci temperatura de 

funcționare a celulei/panoului fotovoltaic poate fi determinată conform expresiei [123]: 

20

800 ( 1) ( 20)

NOCT

cel amb

NOCT

T
T T I

h v T

−
= + 

+  −  −
                                         (4.62) 

unde v este viteza vântului, iar h este un parametru ce ține seama de modul de disipare a căldurii ca 

urmare a proceselor de convecție, valoarea acestuia fiind de 6,62 W/m2·°C [123]. Restul termenilor 

au aceeași semnificație cu cei din expresia 4.61. 
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Capitolul 5. Studii de caz privind evaluarea eficienței soluțiilor de 

creștere a cantității de energie furnizate de sistemele fotovoltaice 

 

5.1. Obiectivele studiilor de caz 

Prezentul capitol al tezei este dedicat efectuării unor studii de caz menite să evalueze 

eficiența soluțiilor de creștere a cantității de energie electrică livrate de sistemele fotovoltaice. 

Astfel, dintre soluțiile prezentate anterior, în capitolul IV al tezei, se vor avea în vedere doar acelea 

care pot asigura creșterea cantității de radiației solară incidente la nivelul panourilor. În consecință, 

studiile de caz vor urmări analiza eficienței următoarele soluții de creștere a cantității de energie 

electrică: 

▪ orientarea panourilor fotovoltaice cu ajutorul sistemelor active cu orientare permanentă și 

periodică; 

▪ concentrarea radiației solare la nivelul panourilor, printr-un sistem cu factor redus de 

concentrare. 

Eficiența soluțiilor considerate va fi analizată prin determinarea pe cale analitică și 

experimentală a cantității de energie electrică produse de sistemul fotovoltaic de 9 kW din cadrul 

laboratorului de Surse Neconvenționale de Energie al facultății de Inginerie Electrică, Energetică 

și Informatică Aplicată din Iași. Acest sistem fotovoltaic este compus din nouă module fotovoltaice 

cu o putere de 1 kW fiecare, trei dintre ele fiind instalate sub un unghi fix în raport cu solul, 

următoarele trei utilizează sisteme de orientare pe o singură axă, iar ultimele trei module dis 

dispuse pe sisteme de orientare pe două axe. O prezentare detaliată a acestui sistem fotovoltaic 

urmează a fi realizată pe parcursul paragrafului următor al capitolului. 

Într-o primă etapă se va determina producția de energie electrică a sistemului fotovoltaic 

folosit, aceste rezultate fiind deosebit de importante întrucât permit evaluarea eficienței sistemelor 

active cu orientare permanentă, pe o axă, respectiv pe două axe, în raport cu modulele ce nu 

urmăresc poziția soarelui. 

 În continuare se va realiza determinarea analitică a producției de energie electrică a 

sistemului fotovoltaic în ipoteza implementării unor soluții de creștere a cantității de radiație solară 

incidente la nivelul modulelor fotovoltaice. Astfel se urmărește analiza eficienței implementării 

unui sistem de orientare periodică a modulelor fotovoltaice, ce are la bază ajustarea manuală a 

unghiului de înclinare a modulelor fotovoltaice în concordanță cu unghiurile optime de înclinare 

specifice amplasamentului, considerate pentru diverse intervale de timp (lunar, sezonier și bi-

anual). Rezultatele obținute vor fi comparate cu valorile producției de energie electrice rezultate 
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ca urmare a utilizării unui unghi optim anual, așa cum este cazul în dispunerea actuală a modulelor 

fotovoltaice fixe ale parcului. 

În ultima parte se propune analiza caracteristicilor constructive ale unui sistem cu factor 

redus de concentrare a radiației solare, realizat din oglinzi plane dispus în V, și determinarea pe 

cale analitică a creșterii cantității de energie electrică generate în cazul echipării modulelor din 

cadrul sistemului fotovoltaic cu astfel de sisteme de concentrare a radiației. În final se vor realiza 

o serie de analize comparative între producția de energiei electrică a sistemului fotovoltaic în 

configurația actuală și producția de energie ce ar rezulta ca urmare a implementării soluțiilor 

considerate. 

Pentru efectuarea tuturor acestor studii se au în vedere mai multe etape, un prim pas 

constând în realizarea unei baze de date cu informații referitoare la densitatea de putere a energiei 

solare și a temperaturii, ca medii zilnice lunare specifice amplasamentului sistemului fotovoltaic, 

aceste date fiind necesare pentru modelele de calcul ale cantității de energie electrică furnizate de 

sistemul fotovoltaic. În lipsa monitorizării în timp real, mediile zilnice lunare ale intensității 

radiației solare și ale temperaturii vor fi preluate din bazele de date disponibile la nivel 

internațional. O altă posibilitate constă în determinarea intensității radiației solare pe cale analitică, 

cu ajutorul modelului prezentat în paragraful § 4.2.2 din capitolul anterior. Această modalitate va 

fi utilizată cu precădere la secțiunea dedicată identificării unghiurilor optime de înclinare specifice 

panourilor fixe, una din metodele de calcul a unghiurilor optime fiind bazată tocmai pe calculul 

intensității radiației solare maxime, după cum s-a prezentat anterior în § 4.3.1.2, precum și la calcul 

intensității radiației solare în planurile dispuse sub unghiurile optime determinate în prealabil. 

  

5.2. Sistemul fotovoltaic al platformei de cercetare ENERED 

Sistemul fotovoltaic de 9 kW a fost dezvoltat în cadrul proiectul intitulat Dezvoltarea 

platformei de cercetare pentru energie eficientă și durabilă – ENERED, ce a fost realizat, în 

colaborare, de către Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, 

Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Facultatea 

de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, respectiv Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și 

Ingineria Mediului [133]. 

Proiectul presupunea modernizarea unui număr de zece laboratoare din cadrul celor cinci 

facultăți implicate. Scopul urmărit a fost acela de a permite dezvoltările unor teme de cercetare 

care să conducă la optimizarea proceselor de obținere a energiilor regenerabile și  durabile. 

În acest context, între anii 2013 și 2015, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și 

Informatică Aplicată au fost modernizate un număr de trei laboratoare, și anume: Laboratorul de 

Surse Neconvenționale de Energie (SNE), Laboratorul de Monitorizarea, Diagnosticarea şi 

Testarea Echipamentelor Electrice (MODITEST), respectiv Laboratorul de Ingineria 

Disponibilității Sistemelor Energetice alimentate din Surse Regenerabile de Energie (INDISREG). 
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Unul dintre aspectele urmărite cu ocazia modernizării Laboratorului de Surse 

Neconvenționale de Energie a fost dotarea acestuia cu sistem fotovoltaic de conversie a energiei 

solare [133].  

Lucrările propriu-zise s-au desfășurat pe parcursul anului 2015 și s-au concretizat prin 

realizarea, în spațiul din apropierea Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică 

Aplicată, a unui parc fotovoltaic cu o putere maximă instalată de 9 kW. Acesta este alcătuit dintr-

un  număr de 36 de panouri fotovoltaice, pe câte 9 module distincte, dispuse pe câte trei 

rânduri/șiruri, așa cum se poate observa din figura 5.1 [133]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.1. Sistemul fotovoltaic din cadrul platformei de cercetare ENERED 

Fiecare modul este realizat dintr-un număr de 4 panouri fotovoltaice, astfel, fiecare șir va 

fi format din 3 x 4 = 12 panouri fotovoltaice, după cum urmează [133]: 

▪ rândul 1 (cel mai apropiat de axul Bld. Dimitrie Mangeron): este format din 3 module fixe 

tip EXALCO, cu posibilitatea reglării manuale a unghiului de elevație între 15º și 30º. 

Suprafața maximă de fixare a panourilor fotovoltaice a unui singur modul fix poate fi de 

până la 12 m2; 

▪ rândul 2: format din 3 module orientabile pe o singura axa, cu unghi de elevație reglabil 

între 0º și 30º, unghi de rotație Est-Vest -45º - +45 º și o cursă maximă Est-Vest de 0 - 850 

mm. Mișcarea pe ax este comandată de o unitate de control acționată de la distanță cu 

tensiune continuă de 24 V. Suprafața maximă de fixare a panourilor fotovoltaice pe un 

singur tracker poate fi de până la 40 m2. 

▪ rândul 3: format din 3 module tip tracker orientabile pe 2 axe, cu unghi de elevație reglabil 

între 20º și 90º, un unghi de rotație Est-Vest 300º, cu o cursă a elevației între 0 și 1000 mm. 

Mișcarea pe cele două axe este comandată de o unitate de control acționată de la distanță 
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cu posibilitatea: 80 ... 265 Vca sau 80 ... 380 Vcc. Suprafața maximă de fixare a panourilor 

fotovoltaice pe un singur tracker poate fi de până la 25 m2. 

5.3. Analiza eficienței sistemelor cu orientare permanentă asupra creșterii 

producției de energie a modulelor fotovoltaice 

5.3.1. Obiective 

Studiile de caz efectuate în decursul programului de cercetare științifică aferent stagiului 

doctoral și care urmează a fi prezentate în decursul acestui subcapitolul au avut ca o obiectiv 

determinarea eficienței sistemelor active de orientare asupra creșterii producției de energie 

electrică a modulelor din cadrul sistemului fotovoltaic al platformei de cercetare ENERED. 

Oportunitatea acestui studiu este justificată de însăși structura parcului fotovoltaic, care conține 

trei module fixe, trei module orientabile pe o axă, respectiv alte trei module orientabile pe două 

axe, după cum s-a prezentat în detaliu în paragraful anterior. 

Analiza producției de energie a sistemului fotovoltaic în cauză s-a realizat în două moduri 

distincte, și anume: 

▪ pe cale analitică, prin estimarea producției de energie pe baza unor relații matematice din 

literatura de specialitate; 

▪ experimental, prin măsurători efectuate la nivelul sistemului fotovoltaic.   

Pentru realizarea determinărilor analitice mai întâi a fost necesară realizarea unei baze de 

date cu informații referitoare la intensitatea radiației solare, precum și valorile temperaturii și 

vitezei vântului specifice amplasamentului centralei, informații suplimentare fiind prezentate în 

cele ce urmează. 

5.3.3. Determinarea analitică a producției de energie a sistemului fotovoltaic 

Utilizând valorile intensității radiației solare prezentate anterior în tabelul 5.1, în cele ce 

urmează, s-au realizat o serie de analize referitoare la producția de energie electrică a centralei 

fotovoltaice. Astfel, într-o primă fază pentru determinarea cantității de energie electrică furnizată 

de sistemul fotovoltaic s-a utilizat formula de calcul propusă de Comisia Internațională de 

Electrotehnică în standardul IEC 61724 - Photovoltaic system performance – Part 1: Monitoring 

[72]: 

                     
t rW A H P=                                                           (5.1) 

în care: A este aria suprafeței ocupate de panourile fotovoltaice (A=19,57 m2 pentru matricea 

fotovoltaică a centralei), η este randamentul de conversie al panourilor (15,33% în cazul de față), 

Ht reprezintă densitatea de energie a radiației solare, prezentate în tabelul 5.1, iar Pr este factorul 

de performanță al sistemului fotovoltaic ce ține cont de pierderile de energie ce apar în invertor, 

cablaje, etc, valoarea acestuia fiind considerată de 0,8. 
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Tabelul 5.1. Valorile medii zilnice ale densității totale de energie a radiației solare [135], respectiv 

ale temperaturii [135] și ale vitezei vântului [136] în amplasamentul centralei fotovoltaice 

Luna 

Ht 

(kWh/m2/zi) tmed 

(°C) 

v 

(m/s) 
R1 R2 R3 

Ianuarie 1,35 1,46 1,67 -2,44 3,37 

Februarie 2,20 2,38 2,65 -0,98 3,70 

Martie 3,94 4,45 4,91 4,28 4,12 

Aprilie 5,15 6,16 6,55 10,64 3,96 

Mai  5,93 7,4 7,94 16,20 3,58 

Iunie  6,23 7,95 8,43 20,05 3,47 

Iulie 6,60 8,44 8,93 22,27 3,26 

August 6,21 7,75 8,40 21,48 3,10 

Septembrie 4,83 5,66 6,18 16,34 3,42 

Octombrie  3,19 3,55 4,24 9,32 3,37 

Noiembrie 1,93 2,08 2,52 4,93 3,28 

Decembrie 1,26 1,33 1,55 -0,64 3,18 

Medie anuală 4,07 4,88 5,33 10,12 3,49 

R1 – modulele din rândul 1, dispuse sub un unghi de înclinare de 30° în 

raport cu solul; 

R2 – modulele din rândul 2, orientabile pe o axă; 

R3 – modulele din rândul 3, orientabile pe două axe; 

 

Utilizând expresia de calcul 5.1 și valorile medii zilnice ale iradierii, prezentate anterior în 

tabelul 5.1, s-a determinat valoarea energiei electrice care ar putea fi generată de centrala 

fotovoltaică. Astfel, valorile calculate ale energiei lunare produse de modulele din cele trei rânduri 

ale sistemului fotovoltaic, sunt prezentate în tabelul 5.2. Pentru o vizualizare și mai precisă a 

producției lunare de energie specifică celor trei tipuri de module din cadrul sistemului fotovoltaic, 

în figura 5.5 s-a reprezentat grafic variația energiei lunare produse de acestea. 

Tabelul 5.2. Valorile lunare ale energiei furnizate de modulele sistemului fotovoltaic analizat  

Luna 

W 

(kWh) 

R1 R2 R3 

Ianuarie 100,44 108,63 124,25 

Februarie 147,84 159,94 178,08 

Martie 293,14 331,09 365,31 

Aprilie 370,81 443,53 471,61 

Mai  441,20 550,57 590,75 

Iunie  448,57 572,42 606,98 

Iulie 491,05 627,95 664,41 

August 462,04 576,62 624,98 

Septembrie 347,77 407,53 444,97 

Octombrie  237,34 264,13 315,46 
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Total anual 3.572,93 4.291,12 4.683,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5. Producția lunară de energie a modulelor din parcul fotovoltaic ENERED 

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.2, precum și a reprezentării grafice din figura 

5.5, se poate constata că modulele orientabile pe două axe produc, așa cum era și de așteptat, o 

cantitate mai mare de energie comparativ cu modulele orientabile pe o singură axă, respectiv cu 

cele fixe. Astfel, producția anuală de energie a modulelor orientabile pe două axe este de 4,68 

MWh, în timp ce modulele orientabile pe o axă produc 4,29 MWh, iar modulele fixe 3,57 MWh.  

Pentru a analiza și mai în detaliu eficiența sistemelor de orientare asupra producției de 

energie în cele ce urmează s-a calculat aportul lunar de energie, ΔW, în valori absolute și valori 

relative,  asigurat de sistemele de orientare pe o axă, respectiv pe două axe, în raport cu producția 

de energie a modulelor fixe ale sistemului. De asemenea s-a realizat și o comparație între cantitățile 

energiei produse de modulele orientabile pe două axe, respectiv cele asigurate de modulele 

orientabile pe o singură axă. Valorile sunt prezentate mai jos, în tabelul 5.3. 

În continuare s-a trasat grafic variația procentuală a aportului lunar de energie rezultat prin 

echiparea modulelor fotovoltaice din rândurile 2 și 3 cu sisteme de orientare pe una, respectiv două 

axe, față de modulele fixe din primul rând. Graficul rezultat este prezentat în figura 5.6.  
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Tabelul 5.3. Comparație între valorile energiei furnizate de modulele orientabile și cele fixe   

Luna 

R2 vs R1 R3 vs R1 R3 vs R2 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

Ianuarie 8,18 8,15 23,81 23,70 15,62 14,38 

Februarie 12,10 8,18 30,24 20,45 18,14 11,34 

Martie 37,95 12,94 72,17 24,62 34,22 10,34 

Aprilie 72,72 19,61 100,80 27,18 28,08 6,33 

Mai  109,37 24,79 149,55 33,90 40,18 7,30 

Iunie  123,84 27,61 158,40 35,31 34,56 6,04 

Iulie 136,90 27,88 173,36 35,30 36,46 5,81 

August 114,58 24,80 162,94 35,27 48,36 8,39 

Septembrie 59,76 17,18 97,20 27,95 37,44 9,19 

Octombrie  26,78 11,29 78,12 32,92 51,34 19,44 

Noiembrie 10,80 7,77 42,48 30,57 31,68 21,15 

Decembrie 5,21 5,56 21,58 23,02 16,37 16,54 

Total anual 718,20 20,10 1.110,65 31,09 392,46 9,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din analiza datelor prezentate în tabelele 5.2 și 5.3, precum și a reprezentărilor grafice din 

figurile 5.5 și 5.6 se desprind următoarele concluzii referitoare la eficiența sistemelor active de 

orientare asupra creșterii producției de energie electrică a modulelor din cadrul sistemului 

fotovoltaic al platformei de cercetare ENERED: 

▪ sistemul de orientare pe o singură axă asigură o creștere a producției anuale de energiei 

electrică de 718,2 kWh față de modulele fixe, ceea reprezintă un procent de 20,1%. Aportul 

maxim în raport cu modulele fixe este realizat în luna iulie, creșterea fiind de 136,9 kWh, 

ceea ce reprezint 27,88%. Creșteri consistente, cu valori apropiate sau peste 20%, sunt 

obținute în intervalul cuprins între lunile aprilie-august, așa cum reiese din tabelul 5.3 și 

din figura 5.6. Pe parcursul sezonului rece, cuprins între lunile noiembrie – februarie, 

sistemele orientabile pe o axă asigură o creștere mai redusă a cantității de energie produse, 

Fig.5.6. Creșterea procentuală 

lunară a producției de energie prin 

echiparea cu sisteme orientabile 

pe o axă, respectiv pe două axe. 
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sub 10%, comparativ cu modulele fixe, valoarea minimă fiind înregistrată în luna 

decembrie, când practic producția de energie este mai mare cu 5,21 kWh, procentul aferent 

fiind de 5,56 %, ceea ce reprezintă o valoare infimă; 

▪ sistemul de orientare pe două axe este mai eficient, așa cum era și de așteptat, producția 

anuală de energie a modulelor din rândul 3 fiind mai mare cu 1.110,65 kWh față de 

modulele fixe din primul rând, ceea ce înseamnă o creștere de 31.09 %. Spre deosebire de 

modulele orientabile pe o singură axă, cele pe două axe din rândul trei asigură în fiecare 

lună din an creșteri ale producției de peste 20 % comparativ cu modulele fixe, în intervalul 

mai-august creșterea procentuală lunară fiind chiar de peste 30%. În valori absolute, 

creșterea maximă înregistrată este de 173,36 kWh, înregistrată fiind în luna iulie. Aportul 

minim se înregistrează de asemenea pe parcursul sezonului rece, între lunile noiembrie – 

februarie, când creșterile absolute variază între 21,58 kWh și 42,48 kWh pe lună; 

▪ de asemenea se poate constata că modulele orientabile pe două axe produc anual o cantitate 

de energie mai mare cu 392,46 kWh față de cele orientabile pe o singură axă, ceea ce 

reprezintă o creștere de 9,15 %. Creșterile cele mai mari în valori absolute se înregistrează 

în intervalul cuprins între lunile martie – octombrie, chiar daca procentual valorile mai mari 

se obțin decursul lunilor octombrie – ianuarie.  

 

5.3.4. Determinarea experimentală a producției de energie a sistemului fotovoltaic 

 

În afara abordării analitice care a fost detaliată în paragraful anterior, pentru determinarea 

a evalua eficiența sistemelor active de orientare au fost efectuate și o serie de măsurători ale 

producției de energiei electrică a modulelor din cadrul sistemului fotovoltaic. 

Trebuie făcută precizarea că la punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, pentru a 

asigura o serie de consumatori fiecărui sistem de conversie prezentat în figura 5.3, au fost separate 

o serie de circuite distincte, sarcinile asociate fiecăruia fiind prezentate mai jos: 

▪ sistemul de conversie I – alimentează corpurile de iluminat cu LED din interiorul parcului 

fotovoltaic (prin timer-ul programabil din tabloul din interiorul parcului) și motoarele de 

acționare ale panourilor; 

▪ sistemul de conversie II – alimentează sigla și numele facultății, plus totemul facultății; 

▪ sistemul de conversie III – alimentează sistemul de iluminat al statuilor din fața facultății; 

▪ sistemul de conversie IV – alimentează corpurile de iluminat aflate pe hol, la intrarea în 

facultate; 

▪ sistemul de conversie V – alimentează corpurile de iluminat aflate pe hol, pe culoarul din 

fața lifturilor; 

Puterea totală a sarcinilor conectate pe circuitele sistemelor II ÷ IV este de aproximativ 800 

W, în timp ce consumatorii conectați pe circuitele sistemelor I și V este de aproape 1300 W. 
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Având în vedere regimul intermitent de funcționare al acestor consumatori, sistemul de 

iluminat fiind utilizat preponderent seara, sau în condițiile unei iluminări naturale mai reduse, 

monitorizarea cantităților de energie furnizate de modulele fotovoltaice din cadrul sistemului nu 

oferă însă informații foarte relevante pentru a putea realiza o analiză comparativă pertinentă între 

producția de energie a celor trei tipuri de module.  

Pentru a depăși acest impediment sistemelor de conversie I și V, care gestionează modulele 

fotovoltaice prin primele două rânduri ale sistemului le-a fost conectat un consumator cu puterea 

totală de 1,5 kW, format din 6 becuri cu incandescență de 250 W fiecare, în timp ce sistemelor II, 

III și IV li s-au conectat câte o sarcină de 0,5 kW fiecăruia (formată din două lămpi cu 

incandescență de 250 W), sarcina totală astfel conectată pe modulele din rândul 3 fiind tot de 1,5 

kW.  

Sistemul de consumatori descris mai sus a fost alimentat pentru un număr de șapte zile din 

luna iulie a anului 2017 de la sistemele de conversie aferente fiecărui rând de module fotovoltaice 

din parc, lămpile fiind alimentate continuu în decursul celor șapte zile, pe timpul nopții energia 

electrică necesară fiind preluată din bateriile de acumulatoare.  

Cu ajutorul sistemelor de monitorizare s-au măsurat cantitățile de energiei electrică 

furnizate de modulele fotovoltaice din cele trei rânduri, valorile înregistrate fiind prezentate în 

tabelul 5.4.  

Tabelul 5.4. Valorile energiei furnizate de modulele sistemului fotovoltaic pe parcursul 

celor șapte zile monitorizate  

Ziua 

W 

(kWh) 

R1 R2 R3 

1 12,59 18,66 21,43 

2 13,11 17,58 21,75 

3 14,39 19,55 19,74 

4 10,06 18,68 15,83 

5 15,22 15,15 14,44 

6 13,22 12,28 20,22 

7 10,7 14,93 15,15 

Total 89,29 116,83 128,56 

 

Pe perioada monitorizată modulele orientabile pe două axe au produs cea mai mare 

cantitate de energie, și anume 128,56 kWh, fiind urmate de module orientabile pe o axă cu 116,83 

kWh livrați, respectiv modulele fixe, care au furnizat 89,29 kWh.  

Similar abordării folosite anterior la determinarea analitică a cantității de energiei electrică 

au fost calculate și creșterile procentuale ale producției de energie asigurate de modulele 

orientabile în raport cu cele fixe, valorile rezultate fiind prezentate în tabelul 5.5. Trebuie făcută 

precizarea că producția de energie din luna iulie a fost recalculată ținând cont de intensitatea 

radiației solare din anul în care au fost efectuate măsurătorile experimentale, datele referitoare la 
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radiația solară ce au fost prezentate în cele două anexe și au fost folosite în calculele anterioare 

reprezentând valori medii pentru un interval de 10 ani.  

Tabelul 5.5. Comparație între creșterile procentuale de energie asigurate de sistemele orientabile, 

rezultate în urma determinărilor analitice și experimentale  

ΔW (%) R2 vs R1 R3 vs R1 R3 vs R2 

Analitic  32,55 41,85 9,17 

Experimental 30,84 43,98 10,04 

 

Așa cum se poate observa din tabelul anterior, există o bună corelație între valorile 

determinate pe cale analitică, respectiv pe cale experimentală. Diferențele care apar între cele două 

tipuri de determinări pot avea mai multe cauze, precum:  

▪ monitorizarea experimentală a fost efectuată doar pe un interval de șapte zile, sistemul de 

consumatori cu lămpi cu incandescență fiind conectat în săptămâni diferite fiecărui modul 

de conversie a energiei; 

▪ factorul de performanță utilizat în expresia (5.1) s-a considerat a fi egal cu 0,8, valoarea 

respectivă fiind una standard, care nu neapărat este caracteristică și sistemului fotovoltaic 

considerat. 

 

5.4. Analiza eficienței sistemelor cu orientare periodică asupra creșterii 

producției de energie a modulelor fotovoltaice 

5.4.1. Obiective 

 

Datorită mișcării de revoluție a planetei traiectoria soarelui pe bolta cerească este diferită 

în fiecare zi din decursul unui an, astfel încât instalarea panourilor fotovoltaice sub un singur unghi 

în raport cu solul poate asigura performanțe medii anuale foarte bune, dar cu siguranță vor exista 

perioade în care unghiul optim anual ales limitează producția de energie a unui astfel de sistem 

fotovoltaic.  

Astfel, pentru a crește producția de energie electrică o posibilă soluție constă în ajustarea 

periodică a unghiului de înclinare a panourilor fotovoltaice, conform unor valori optime calculate 

pentru niște intervale mai scurte. Un sistem de instalare a panourilor fotovoltaice care permite 

modificarea periodică, prin acționare manuală, a unghiului de înclinare al panourilor în raport cu 

solul reprezintă de fapt un sistem de orientare periodică. 

În continuare se va analiza eficiența utilizării unui astfel de sistem cu orientare periodică a 

modulelor fotovoltaice. În acest scop se vor considera doar modulele sistemului fotovoltaic din 
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primul rând, valorile estimate ale producției de energie electrică, prezentate anterior în tabelul 5.2, 

urmând a fi utilizate ca date de referință pentru studiile comparative viitoare.  

În consecință, obiectivele urmărite în cadrul acestei analize sunt următoarele: 

▪ determinarea unghiurilor optime de amplasare a modulelor fotovoltaice, pentru patru 

intervale de timp și anume: lunar, sezonier, bianual, respectiv anual, considerând locația 

de amplasare a sistemului fotovoltaic analizat; 

▪ calcul energiei produse de modulele fixe ale sistemului fotovoltaic în ipoteza în care 

unghiul de înclinare al acestora ar fi modificat în concordanță cu valorile optime 

determinate anterior; 

▪ analize comparative între valorile energiei produse în urma utilizării unghiurilor optime și 

energia furnizată de modulele fotovoltaice în actuala configurație, unghiul de instalare 

actual fiind de 30° pe întreaga durată a anului.  

Concluziile acestor studii pot sta la baza stabilirii oportunității realizării unor sisteme de 

montaj a modulelor care să permită ajustarea manuală, cu un minim efort, a unghiului de instalare 

a acestora în funcție de unghiurile optime rezultate. 

 

5.4.2. Determinarea unghiurilor optime pentru diverse intervale de timp 

 

Pentru testarea eficienței unui astfel de sistem de orientare au fost luat în considerare patru 

intervale de timp pentru care se va determina unghiul optim de instalare, și anume: lunar, sezonier, 

bianual, respectiv anual.  

Modelele analitice de calcul ale unghiului optim pentru intervalele considerate au fost 

descrise pe larg în Capitolul IV al tezei, în cele ce urmează ele fiind prezentate succint pentru o 

raportare mai ușoară la acestea. Astfel, pentru calcule de determinare au fost folosite următoarele 

modele: 

▪ M1 – modelul bazat pe unghiul de declinație al planetei [78]: rel. 4.30, prezentată în 

paragraful § 4.3.1.2; 

▪ M2 – modelul propus de El-Kassaby [81]: relațiile 4.34 ÷ 4.37, prezentate în paragraful § 

4.3.1.2; 

▪ M3 – model bazat pe calcul radiației solare extraterestre [82]: rel. 4.38, prezentată în 

paragraful § 4.3.1.2; 

▪ M4 – model bazat pe calculul radiației solare la nivelul solului [73]: relația 4.16, prezentată 

în paragraful § 4.2.2. 

Dintre modelele menționate mai sus, toate în afară de modelul M2 propus de El-Kassaby 

necesită cunoașterea unghiului de declinație al planetei, acesta din urmă necesitând doar 

latitudinea locației în care sunt instalate panourile fotovoltaice, respectiv numărul lunii 

considerate. Astfel, pentru celelalte trei modele, M1, M3 și M4, s-a determinat mai întâi unghiul 

de declinație al planetei, folosind expresia 4.8 prezentată anterior § 4.2.1, considerând în acest sens 
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ziua medie din fiecare lună în parte, notate cu d în relația 4.8, în care unghiul de declinație este cel 

mai apropiat față de media unghiurilor de declinație înregistrate în luna respectivă [73]. 

Astfel, informațiile referitoare la ziua medie a fiecărei luni, unghiul de declinație, δ, precum 

și insolația medie specifică zilei considerate din fiecare lună sunt prezentate mai jos, în tabelul 5.6.  

   Tabelul 5.6. Parametri necesari modelelor analitice de calcul a unghiurilor optime de înclinare  

Luna d 
δ 

( ° ) 
H 

(kWh/m2/zi) 

Ianuarie 17 -20,9 0,94 

Februarie 16 -13,0 1,62 

Martie 16 -2,4 3,13 

Aprilie 15 9,4 4,59 

Mai  15 18,8 5,74 

Iunie  11 23,1 6,27 

Iulie 17 21,2 6,49 

August 16 13,5 5,64 

Septembrie 15 2,2 3,92 

Octombrie  15 -9,6 2,27 

Noiembrie 14 -18,9 1,26 

Decembrie 10 -23,0 0,81 

 

Valorile insolației la nivelul solului, prezentate în tabelul 5.6 au fost calculate ca mediile 

lunare ale valorile înregistrate în intervalul 2007 – 2016, datele fiind preluate din baza de date 

PVGIS, pusă la dispoziție de Comisia Europeană [135]. Toate aceste informații se constituie în 

datele de intrare necesare pentru modelele analitice de calcul a unghiurilor optime. 

Modelele analitice au fost implementate sub forma unor fișiere funcție într-un software de 

calcul specializat, programul de calcul rezultat fiind rulat pentru determinarea unghiurilor optime 

de amplasare, specifice coordonatelor geografice ale sistemului fotovoltaic al platformei de 

cercetare ENERED. Valorile optime sezoniere și bianuale ale unghiurilor de înclinare, au fost 

determinate considerând următorul mod de definire a intervalele de timp respective: 

a. Intervale sezoniere: 

▪ primăvară – lunile: martie, aprilie, mai; 

▪ vară – lunile: iunie, iulie, august; 

▪ toamnă – lunile: septembrie, octombrie, noiembrie; 

▪ iarnă – lunile: decembrie, ianuarie, februarie; 

b. Intervale bianuale: 

▪ sezon cald – intervalul cuprins între lunile martie ÷ august; 

▪ sezon rece – intervalul cuprins între lunile septembrie ÷ februarie. 

Studiile efectuate pentru determinarea unghiurilor optime au fost publicate în [137], 

valorile obținute fiind structurate în funcție de intervalul de timp pentru care ele au fost 

determinate, rezultând astfel tabelul sintetic 5.9, prezentat mai jos: 
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Tabelul 5.9. Valorile optime ale unghiurilor de înclinare determinate conform celor patru modele 

folosite  

Unghiuri lunare (°) Unghiuri sezoniere (°) 

Perioada 
Model Perioada Model 

M1 M2 M3 M4  M1 M2 M3 M4 

Ianuarie 68,07 72,13 73 66 Primăvară 39 31 33 30 

Februarie 60,10 64,28 65 58 Vară 28 11 13 12 

Martie 49,57 50,00 51 47 Toamnă 56 59 59 54 

Aprilie 37,74 30,61 32 29 Iarnă 66 70 73 64 

Mai  28,36 11,00 15 14 Unghiuri bianuale (°) 

Iunie  24,06 2,86 5 4 
Perioada 

Model 

Iulie 25,97 6,86 10 9 M1 M2 M3 M4 

August 33,70 22,57 25 24 Sezon cald 34 21 23 21 

Septembrie 44,93 44,15 44 40 Sezon rece 61 65 66 59 

Octombrie  56,75 60,86 61 56 Unghiuri anuale (°) 

Noiembrie 66,06 71,29 71 66 
Perioada 

Model 

Decembrie 70,20 75,04 75 68 M1 M2 M3 M4 

 Anual 47 43 44 40 

 

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.9, se desprind următoarele concluzii referitoare 

la unghiurile optime de înclinare a panourilor fotovoltaice pentru coordonatele geografice 

specifice orașului Iași: 

▪ există o foarte bună corelație între valorile unghiurilor optime determinate cu ajutorul 

modelelor M2 și M3, bazate pe relațiile empirice propuse de El-Kassaby, respectiv pe 

determinarea intensității radiației solare extraterestre; 

▪ modelul analitic M1, bazat pe unghiul de declinație, furnizează cele mai mari valori ale 

unghiurilor optime în intervalul cuprinse între lunile aprilie și august, diferența cea mai 

mare apărând în luna iunie atunci când unghiul optim calculat este de 24,06°, în timp ce 

toate celelalte trei modele oferă unghi optim mai mic sau egal cu 5°; 

▪ modelul analitic M4, ce presupune determinarea unghiului optim în funcție de intensitatea 

maximă a radiației solare pe o suprafață la nivelul solului, furnizează valori ce sunt în bună 

corelație cu cele propuse de modelele M2 și M3 pentru intervalul cuprins între lunile mai 

și august, în restul anului valorile fiind apropiate de cele rezultate prin aplicarea modelului 

M1; 

▪ în ceea ce privește variația unghiului optim de instalare în funcție de perioada considerată, 

toate modelele furnizează valori mai mici pe perioada lunilor din sezonul cald, unghiurile 

optime fiind cu atât mai mici cu cât intervalul considerat este mai scurt, așa cum reiese și 

din figura 5.10. Pe perioada sezonului rece unghiurile optime au valori mari, modelele M2 

și M3 propunând chiar valori de peste 70° în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie; 

▪ unghiul optim anual variază între 40°, valoare rezultată conform modelului M4 și 47°, așa 

cum reiese din utilizarea modelul M1.  

În concluzie, comparând valorile calculate ale unghiului optim de înclinare cu situația 

actuală a modulelor fixe din primul rând al sistemului fotovoltaic analizat reiese că unghiul de 
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instalare al acestora, anume 30°, nu corespunde nici măcar unghiului optim anual rezultat din 

calculele analitice. 

În cele ce urmează se va realiza calculul energiei produse prin dispunerea modulelor sub 

unghiurilor optime de înclinare determinate în această secțiune. 

 

5.4.3. Calculul energiei produse de modulele fotovoltaice în ipoteza amplasării lor sub 

unghiurile optime determinate 

 

Pentru a evalua eficiența ajustării periodice a unghiului de înclinare a modulelor 

fotovoltaice în raport cu solul, în continuare s-a realizat calculul energiei electrice ce ar fi produse 

de modulele fotovoltaice fixe, din primul rând al sistemului fotovoltaic din facultate, folosind 

unghiurile optime determinate în paragraful anterior.  

Având în vedere corelația foarte bună dintre valorile unghiurilor optime rezultate conform 

modelelor M2 și M3, pentru calcul energiei s-au ales valorile unghiurilor furnizate de celelalte 

două metode, și anume metoda M1 bazata pe unghiul de declinație, respectiv metoda M4 bazată 

pe determinarea intensității radiației solare la sol. Valorile unghiurilor optime lunare, sezoniere, 

bianuale, respectiv anuale au fost prezentate anterior în tabelul 5.9. 

Astfel, pentru calcul energiei produse de modulele fotovoltaice s-a folosit tot relația (5.1), 

propusă în [72], cu mențiunea că densitatea de energie Ht din expresia respectivă a fost de această 

dată calculată cu ajutorul modelului analitic constituit din setul de relații 4.16 ÷ 4.29, prezentate 

în paragraful § 4.2.2 din capitolul anterior al tezei.  

Astfel, utilizând expresia 5.1 și valorile recalculate ale insolației a fost determinată 

producția de energie a celor trei module fixe din primul rând al sistemului fotovoltaic, în ipoteza 

ajustării periodice a unghiului de înclinare conform perioadelor considerate. Rezultatele obținute 

sunt prezentate în tabelul 5.11. 

La o primă analiză a rezultatelor furnizate în tabelul anterior reiese că utilizarea unghiurilor 

optime de înclinare calculate conform modelului analitic M4 asigură valorile anuale cele mai mari 

ale producției de energie a modulelor fixe din primul rând al sistemului fotovoltaic. Diferențele 

sunt însă de ordinul zecilor de kWh, aportul suplimentar de energie pe an variind între 27,06 kWh 

în cazul utilizării unghiurilor optime lunare, respectiv de 45,51 kWh în cazul unghiului optim 

anual. 

Tabelul 5.11. Producția de energie a modulelor fotovoltaice fixe în ipoteza ajustării periodice a 

unghiului de înclinare a acestora în raport cu solul. 

Luna 

W (kWh) 

Unghi optim – Model M1 Unghi optim – Model M4 

Lunar Sezonier Bianual Anual Lunar Sezonier Bianual Anual 

Ianuarie 132,86 132,93 132,53 127,18 132,88 132,87 132,15 122,24 

Februarie 169,70 168,45 169,60 167,53 169,81 169,03 169,78 163,61 
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Luna 

W (kWh) 

Unghi optim – Model M1 Unghi optim – Model M4 

Lunar Sezonier Bianual Anual Lunar Sezonier Bianual Anual 

Martie 306,79 305,06 301,44 307,12 307,12 297,27 283,87 305,57 

Aprilie 362,26 361,42 364,00 353,22 364,59 364,63 361,44 360,67 

Mai  430,73 415,93 424,04 398,77 436,08 429,05 435,53 414,06 

Iunie  444,10 439,14 429,26 398,34 452,29 452,09 447,13 416,58 

Iulie 480,67 478,22 468,82 437,53 487,41 487,88 485,12 456,21 

August 445,09 448,03 444,84 426,24 448,25 440,01 447,42 438,23 

Septembrie 345,77 336,88 329,69 344,86 346,54 339,22 332,80 346,54 

Octombrie  260,57 260,58 259,80 258,01 260,58 260,45 260,30 252,51 

Noiembrie 176,47 174,31 175,94 168,66 176,47 173,36 175,42 161,92 

Decembrie 123,62 123,57 122,82 116,72 123,66 123,36 122,30 111,56 

Total 3678,62 3644,54 3622,78 3504,19 3705,68 3669,22 3653,27 3549,70 

 

Având în vedere faptul că totuși la nivel anual producția de energie asociată utilizării 

unghiurilor date de modelul M4 este totuși mai mare, în continuare, pentru analiza comparativă a 

eficienței ajustări unghiului de înclinare la intervale mai mici de timp se vor lua în considerare 

doar valorile energiei produse în cazul utilizării acestor unghiuri. 

Astfel, în continuare a fost calculat aportul lunar de energie, ΔW, asigurat prin modificarea 

lunară, sezonieră, respectiv bianuală a unghiului de înclinare în raport cu producția specifică 

utilizării unghiului optim anual. Rezultatele obținute sunt prezentate în valori absolute, respectiv 

în valori procentuale în tabelul 5.12. 

Tabelul 5.12. Creșterea producției de energie a modulelor fotovoltaice fixe prin utilizarea 

unghiurilor optime de înclinare. 

Luna 

Unghiuri lunare Unghiuri sezoniere Unghiuri bianuale 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

ΔW 

(kWh)  

ΔW  

(%) 

Ianuarie 10,64 8,70 10,63 8,70 9,91 8,11 

Februarie 6,2 3,79 5,42 3,31 6,17 3,77 

Martie 1,55 0,51 -8,3 -2,72 -21,7 -7,10 

Aprilie 3,92 1,09 3,96 1,10 0,77 0,21 

Mai  22,02 5,32 14,99 3,62 21,47 5,19 

Iunie  35,71 8,57 35,51 8,52 30,55 7,33 

Iulie 31,2 6,84 31,67 6,94 28,91 6,34 

August 10,02 2,29 1,78 0,41 9,19 2,10 

Septembrie 0 0,00 -7,32 -2,11 -13,74 -3,96 

Octombrie  8,07 3,20 7,94 3,14 7,79 3,09 

Noiembrie 14,55 8,99 11,44 7,07 13,5 8,34 

Decembrie 12,1 10,85 11,8 10,58 10,74 9,63 

Total anual 155,98 4,39 119,52 3,37 103,57 2,92 
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Valorile negative din tabelul 5.12 indică faptul că lunile respective producția modulelor 

fotovoltaice dispuse sub unghiul optim anual este mai mare decât în cazul utilizării unghiului optim 

asociat unui interval de timp mai mic. Astfel, folosind valorile din tabelul 5.12 în figura 5.15 s-a 

reprezentat grafic variația creșterii, respectiv reduceri producției lunare de energie a modulelor 

fotovoltaice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.15. Diferențele lunare de energie care apar ca urmare a utilizării unghiurilor optime de înclinare 

lunare, sezoniere, respectiv bianuale. 

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.12 și a reprezentării grafice din figura 5.15 se 

desprind următoarele concluzii referitor la eficiența utilizării unghiurilor optime de înclinare 

specifice unor intervale mai mici de timp: 

▪ în mod evident producția anuală de energie a modulelor considerate va fi cu atât mai mare 

cu cât ajustarea unghiului de înclinare se face la intervale mai scurte, în acest sens utilizarea 

unghiurilor optime lunare asigurând cea mai mare creștere a producției de energie, de 

155,98 kWh pe an, valoare care reprezintă un surplus de 4,39 % față de cazul utilizării 

unghiului optim anual de 40° propus de acest model de calcul; 

▪ modificarea unghiului de înclinare a modulelor de patru ori pe an, respectiv doar de două 

ori pe an, asigură o creștere a producției totale de energie de 119,52 kWh, respectiv de 

103,57 kWh, care în valori procentuale reprezintă 3,37%, respectiv 2,92%;  

▪ din figura 5.15 se poate observa că în lunile martie și septembrie utilizarea unghiului optim 

sezonier și bianual conduce la o reducere a energiei produse comparativ cu cazul utilizării 

unghiului optim anual, reducerea mai pronunțată, de 21,7 kWh în luna martie, respectiv 

13,74 kWh în luna septembrie, înregistrându-se în cazul utilizării unghiului bianual; 

▪ per ansamblu, modificarea lunară a unghiului de înclinare este cea mai indicată pentru 

maximizarea cantității de energie electrică produse de modulele fotovoltaice fixe, creșterea 

procentuală rezultată față de cazul utilizării unghiurilor sezoniere fiind de aproximativ 
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30%. Cu toate acestea, pentru cazul modulelor fotovoltaice analizate ajustarea lunară a 

unghiului de înclinare asigură în valori absolute o creștere de doar 36,46 kWh față de cazul 

ajustării unghiului de numai patru ori pe an;  

▪ dacă modificarea lunară a unghiului de înclinare nu este considerată justificată atunci, 

atunci analizând strict variantele de ajustare sezonieră, respectiv bianuală, reiese că 

utilizarea a două unghiuri optime pe an, unul pentru sezonul cald, celălalt pentru sezonul 

rece, apare mai avantajoasă prin prisma efortului presupus pentru modificarea manuală a 

unghiului, această soluție asigurând o producție mai mică cu doar 15,95 kWh pe an față de 

cazul modificării sezoniere a unghiului de înclinare.  

Pentru a putea realiza o comparație între energia produsă de cele trei module fotovoltaice 

în actuala configurație, acestea fiind înclinate la un unghi de 30° față de sol, și energia care ar putea 

fi produsă prin utilizarea unghiurilor optime calculate anterior a fost necesară recalcularea 

producției de energie a celor trei module, utilizând valorile insolației medii zilnice lunare 

determinate pe cale analitică pentru unghiul de înclinare 30°,  conform modelului constituit din 

setul de relații 4.16 ÷ 4.29 prezentat în capitolul IV al tezei. Acest fapt a fost necesar întrucât 

valorile prezentate anterior în tabelul 5.2 din paragraful § 5.3.3 au fost calculate folosind valorile 

insolației preluate din baza de date PVGIS. 

Astfel, în tabelul 5.13 au fost centralizate valorile lunare ale producției de energie ale celor 

trei module fixe pentru unghiul actual de înclinare și unghiurile optime anuale de 47° și 40° propuse 

de modelele M1 și M4. Așa cum se poate observa unghiul optim anual de 40° propus de modelul 

M4 nu aduce niciun beneficiu în ceea ce privește creșterea producției anuale de energie, în timp ce 

unghiul de 47° este în mod evident și mai defavorabil, utilizarea sa conducând la o reducere cu 

aproape 46 kWh a energie anuale produse.  

Tabelul 5.13. Energia produsă de modulele fixe în cazul utilizării a trei unghiuri optime anuale  

Luna 
W (kWh) ΔW (kWh) 

β=30° β=40° β=47° β=40° vs β=30° β=47° vs β=30° 

Ianuarie 112,76 122,24 127,18 9,49 14,42 

Februarie 154,80 163,61 167,53 8,81 12,73 

Martie 297,27 305,57 307,12 8,30 9,85 

Aprilie 364,63 360,67 353,22 -3,96 -11,41 

Mai  429,05 414,06 398,77 -14,99 -30,28 

Iunie  436,16 416,58 398,34 -19,58 -37,82 

Iulie 475,45 456,21 437,53 -19,24 -37,92 

August 447,35 438,23 426,24 -9,12 -21,11 

Septembrie 342,01 346,54 344,86 4,52 2,85 

Octombrie  239,51 252,51 258,01 13,00 18,50 

Noiembrie 148,95 161,92 168,66 12,97 19,71 

Decembrie 101,93 111,56 116,72 9,63 14,79 

Total 3549,88 3549,70 3504,19 -0,18 -45,69 
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Analizând producția de energie pe fiecare lună în parte se constată că utilizarea unghiurilor 

optime anuale calculate cu cele două modele analitice va conduce la reducerea producției de 

energie în intervalul cuprins între lunile aprilie și august și la creșterea acesteia în restul lunilor din 

ani. Acest rezultat este explicabil prin faptul că unghiul actual de 30° este mai mic decât celelalte 

două, această valoare fiind mai potrivită pentru lunile din sezonul cald decât pentru lunile din 

sezonul rece.  

5.5. Analiza creșterii producției de energie electrică prin concentrarea radiației 

solare 

5.5.1. Obiective 

 

Ultima soluție de creștere a cantității de energie electrică furnizate de sistemele fotovoltaice 

care a fost considerată spre analiză o reprezintă concentrarea radiației solare la nivelul modulelor 

fotovoltaice. În acest sens s-a propus utilizarea unui sistem de concentrare cu oglinzi plane dispuse 

în V care să fie atașat modulelor orientabile pe două axe din rândul trei al sistemului fotovoltaic. 

Principalele obiective urmărite în cadrul acestor studii sunt următoarele: 

▪ analiza parametrică a configurației sistemului de concentrare ce vizează determinarea 

parametrilor ce descriu performanțele unui astfel de sistem, în funcție de geometria 

sistemului optic de concentrare; 

▪ alegerea configurației optime a sistemului de concentrare ținând cont de indicatorii de 

performanță ai sistemului și de posibilitățile efective de instalare date distanțele dintre cele 

trei module orientabile pe două axe; 

▪ calculul energiei produse de modulele fotovoltaice din rândul trei în ipoteza utilizării unui 

astfel de sistem de concentrare a radiației solare, având în vedere influența creșterii 

temperaturii ca urmare a concentrării radiației la nivelul panourilor fotovoltaice; 

▪ analize comparative între valorile energiei produse în urma concentrării radiației și energia 

furnizată de modulele fotovoltaice în actuala configurație.  

În paragrafele următoare ale acestui subcapitol vor fi prezentate în detaliu studiile efectuate 

pentru realizarea obiectivelor propuse și rezultatele obținute în fiecare etapă. 

 

5.5.2. Analiza parametrică a configurației sistemului de concentrare cu oglinzi în V 

 

Proiectarea unui sistem de concentrare cu oglinzi plane dispuse în V constă, de fapt, în 

stabilirea lungimii oglinzilor, L, respectiv a unghiului pe care acestea îl fac în raport cu normala la 

suprafața panoului fotovoltaic, unghi ce mai este cunoscut și sub denumirea de unghi de deschidere 

și este notat cu δ, după cum s-a notat și în figura 4.14 prezentat în paragraful § 4.3.2.3 al lucrării. 

Principalii parametri care descriu performanțele unui astfel de sistem de concentrare a 

radiației solare au fost prezentați în detaliu în § 4.3.2.3, fiind enumerați mai jos: 
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▪ factorul geometric de concentrare, Cg, care se poate calcula conform expresiei 4.48; 

▪ factorul optic de concentrare, Copt, care se poate calcula conform expresiei 4.53; 

▪ randamentul optic, ηopt, ce se poate determina fie ca raport între factorul optic de 

concentrare și factorul geometric, fie utilizând expresia 4.54, caz în care este necesară și 

determinarea randamentelor optice specifice concentrării componentelor directă și difuză 

a radiației solare, date de expresiile 4.55 și 4.56. 

În mod evident la proiectarea unui sistem de concentrare a radiației se urmărește obținerea 

unui factor de concentrare cât mai ridicat, în condițiile asigurării unei iluminări uniforme a 

panoului fotovoltaic. Din analiza figurii 4.14 și a expresiei 4.48 reiese că factorul geometric de 

concentrare poate fi mărit fie prin creșterea lungimii oglinzilor, fie prin creșterea unghiului de 

deschidere δ. De asemenea, trebuie avute în vedere și o serie de inconveniente ce pot apărea prin 

alegerea unor oglinzi de dimensiuni prea mari, precum creșterea solicitărilor mecanice și 

necesitatea unei suprafețe mai mari de instalare ca urmare a creșterii gabaritului întregului sistem, 

creșterea costurilor asociate sistemului. 

Prin prisma acestor considerente în cele urmează s-a realizat o analiză a influenței lungimii 

oglinzilor asupra indicatorilor de performanță ai sistemului de concentrare, considerând raportul 

dintre lungimea oglinzilor și lungimea panoului fotovoltaic, conform expresiei: 

L
k

a
=                                                                       (5.2) 

Astfel, considerând că oglinzile sistemului de concentrare iau valori între 10 % și 100 % 

din lungimea panoului, cu un pas de 10 %, s-a urmărit determinarea pentru fiecare caz în parte a 

unghiului de deschidere δ al oglinzilor pentru care este îndeplinită condiția de iluminare uniformă, 

dată de expresia 4.49, precum și a factorului geometric de concentrare, a factorului optic de 

concentrare și a randamentului optic al sistemului. Cercetările au fost efectuate anterior și publicate 

în [138], considerând pentru lungimea unui panou fotovoltaic o valoare de referință de 1 m. 

Valorile obținute pentru indicatorii de performanță ai sistemului de concentrare sunt prezentate în 

tabelul următor. 

Tabelul 5.14. Indicatori de performanță ai unui sistem de concentrare a radiației solare  

k δ (°) Cg Copt ηopt 

0,1 44 1,14 1,06 0,931 

0,2 42 1,27 1,17 0,923 

0,3 40 1,39 1,27 0,917 

0,4 38 1,49 1,38 0,925 

0,5 37 1,60 1,44 0,899 

0,6 35 1,69 1,54 0,912 

0,7 34 1,78 1,60 0,897 

0,8 33 1,87 1,65 0,882 

0,9 32 1,95 1,70 0,870 

1 30 2,00 1,80 0,900 
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În figura 5.16 s-a reprezentat grafic variația randamentului optic al sistemului în funcție de 

raportul k dintre lungimea oglinzilor și lungimea panoului fotovoltaic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.16. Variația randamentului optic în funcție de raportul k 

 

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.14 și a reprezentării grafice din figura 5.16 se 

desprind următoarele concluzii: 

▪ la creșterea lungimii oglinzilor reflectoare vor crește și valorile celor doi factori de 

concentrare ai sistemului, valorile minime fiind de 1,14, respectiv 1,06, pentru o lungime 

a oglinzii egală cu 10% din lungimea panoului fotovoltaic sistemul, în timp ce valoarea 

maximă a factorilor de concentrare este egală cu 2, respectiv 1,8, dacă oglinzile reflectoare 

au lungimea egală cu cea a panoului fotovoltaic; 

▪ pentru asigurarea unei iluminări uniforme a panoului este necesară reducerea unghiului de 

deschidere δ pe măsura creșterii lungimii oglinzilor, valoarea cea mai mare a acestui unghi 

fiind de 44° când k = 0,1, iar valoarea minimă este 30° când k = 1;  

▪ randamentul optic al sistemului înregistrează o serie de variații, valoarea minimă fiind de 

87% pentru k = 0,9, iar valoarea maximă fiind 93,1% când k = 0,1. Trebuie făcută 

precizarea că randamentul optic calculat în acest mod are semnificația unui randament 

optic asociat componentei directe a radiației solare, așa cum reiese și din expresia 4.55. 

O estimare cât mai corectă a randamentului optic al sistemului de concentrare presupune și 

considerarea efectului de concentrare al componentei difuze a radiației solare, caz în care se poate 

utiliza expresia de calcul 4.54. Trebuie precizat însă că în această situație analiza eficienței optice 

trebuie realizată în mod particular pentru locația de amplasare a sistemului, precum și pentru 

diferite momente, întrucât în expresia 4.54 este necesară cunoașterea raportului dintre componenta 

difuză și radiația solară totală, raport care nu este constant în timp.  De asemenea, în literatura de 
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specialitate, aportul adus de concentrarea componentei difuze a radiației solare este de cele mai 

multe ori neglijat, considerându-se că valoarea acestei componente în interiorul sistemului de 

concentrare este mult prea mică [123].  

 

5.5.3. Alegerea configurației sistemului de concentrare cu oglinzi în V utilizabile pentru cazul 

modulelor fotovoltaice ale sistemului ENERED  

 

Pentru alegerea configurației sistemului de concentrare a radiației solare care ar putea fi 

implementat modulelor orientabile pe două axe din rândul 3 al sistemului fotovoltaic trebuie 

realizat un compromis între dorința de a obține un sistem cu un factor de concentrare cât mai ridicat 

și dezavantajele dictate de gabaritul unui asemenea sistem.  

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.14 și a reprezentării grafice din figura 5.16 au 

fost identificate trei configurații convenabile atât din punct de vedere al randamentului optic, cât 

și al dimensiunilor asociate întregului sistem de concentrare. Acestea au fost notate cu SC1, SC2 și 

SC3 (sistem concentrare), parametrii specifici fiind prezentați în tabelul de mai jos: 

Tabelul 5.15. Variante ale sistemului de concentrare considerate spre implementare 

Soluție k δ (°) Cg Copt ηopt L (m) x (m) y (m) 

SC1 0,2 42 1,27 1,17 0,923 0,66 0,44 0,49 

SC2  0,4 38 1,49 1,38 0,925 1,32 0,81 1,04 

SC3 0,6 35 1,69 1,54 0,912 1,97 1,13 1,62 

 

Parametrii L, x și y din tabelul anterior reprezintă lungimea oglinzilor, respectiv lungimile 

proiecțiilor acestora în planul modului fotovoltaic, respectiv în planul perpendicular pe modulul 

fotovoltaic. Semnificația acestor parametri este prezentată sub formă grafică în figura 5.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.17. Secțiune transversală prin sistemul de concentrare a radiației solare cu oglinzi plane  

 

Din punct de vedere al gabaritului sistemului de concentrare, un alt aspect care trebuie avut 

în vedere îl reprezintă spațiul dintre cele trei module fotovoltaice orientabile pe două axe, respectiv 

L 

x 

y 

δ 

Modul fotovoltaic 

Oglinzi reflectoare 
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gardul de delimitare a întregului parc fotovoltaic. Având în vedere dimensiunile sistemelor de 

concentrare prezentate în tabelul 5.15 și distanțele existente între modulele fotovoltaice ale 

sistemului se poate constata că variantele sistemului de concentrare propuse spre analiză și 

prezentate în tabelul 5.15 ar putea fi realizate și implementate fără nicio problemă. 

Spațiul dintre modulele fotovoltaice din rândul 3 este de asemenea mai mult decât suficient 

pentru a putea permite instalarea oglinzilor reflectoare, în oricare din cele trei configurații propuse. 

În acest sens, în figura 5.19 este prezentată reprezentarea tridimensională a întregului parc 

fotovoltaic în ipoteza în care modulele din rândul trei ar fi echipate cu sistemul doi de concentrare 

propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.19. Reprezentarea 3D a parcului fotovoltaic în cazul utilizării sistemelor de concentrare a radiației 

pe modulele orientabile pe două axe 

 

5.5.4. Calculul puterii produse de un modul orientabil pe două axe echipat cu un sistem de 

concentrare a radiației solare   

 

Pentru a evalua eficiența concentrării radiației asupra creșterii cantității de energie furnizate 

de modulele fotovoltaice au fost considerate cele trei sisteme de concentrare propuse în paragraful 

anterior. Astfel, mai întâi, au fost calculate valorile medii zilnice ale puterii orare produse de un 

singur modul orientabil pe două axe pentru fiecare lună a anului în parte. În acest scop s-a folosit 

modelul analitic de calcul al puterii active generate de un sistem fotovoltaic, propus de Reis în 

[123] și prezentat anterior în paragraful § 4.3.2.3 al lucrării prin setul de relații 4.58 ÷ 4.61, care 

necesită ca date de intrare valorile medii zilnice ale densității orare de putere a radiației solare, 

prezentate în Anexa 2.  

Pe baza rezultatelor obținute s-a trasat variația puterii orare pentru o zi din luna decembrie, 

respectiv din luna iulie, reprezentările grafice rezultate fiind prezentate mai jos: 
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Fig.5.20. Variația orară a puterii generate de un modul orientabil pe două axe într-o zi din luna 

decembrie, respectiv din luna iulie. 

Din analiza valorilor calculate și a reprezentările grafice prezentate în figura 5.20, reiese, 

așa cum era de așteptat, că utilizarea sistemului de concentrare SC3 asigură nivelul cel ridicat la 

puterii generate de modulul fotovoltaic. 

 5.5.7. Determinarea cantității de energie furnizate de modulele fotovoltaice în urma 

concentrării radiației solare 

 

Utilizând valorile puterii medii orare prezentate în tabelul 5.16. în continuare s-a calculat 

producția de energie electrică a tuturor celor trei module orientabile pe două axe din rândul trei al 

sistemului fotovoltaic, valorile obținute fiind prezentate mai jos, în tabelul 5.23, alături de 

producția de energie a modulele fără sistem de concentrare. 

Tabelul 5.23. Energia produsă de modulele orientabile pe două axe echipate cu sistemul de 

concentrare a radiației solare 

Luna 
W (kWh) 

SC1 SC2 SC3 R3 

Ianuarie 177,89 195,12 209,90 156,71 
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Februarie 251,30 275,54 296,30 221,40 

Martie 495,41 544,92 586,98 433,83 

Aprilie 616,76 679,57 732,67 538,21 

Mai 747,87 823,80 887,76 652,50 

Iunie 754,42 830,99 895,39 658,11 

Iulie 814,96 899,52 970,35 708,11 

August 772,18 853,92 922,37 668,85 

Septembrie 570,40 630,51 681,24 495,08 

Octombrie 424,83 470,05 508,47 368,58 

Noiembrie 251,76 277,65 299,79 219,80 

Decembrie 164,69 181,21 195,38 144,38 

Total 6.042,46 6.662,80 7.186,59 5.265,56 

Modul de variație a producției lunare de energie a modulelor orientabile, conform datelor 

prezentate în tabelul 5.23, este prezentat în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.23. Producția lunară de energie a modulelor orientabile pe două axe, în ipotezele considerate 

Pentru a putea realiza o analiză comparativă adecvată a celor trei variante ale sistemului de 

concentrare, în continuare au fost calculate creșterile de energie, în valori absolute și valori relative, 

rezultate ca urmare a concentrării radiației solare, comparativ cu producția modulelor fără sistemul de 

concentrare. Valorile astfel rezultate sunt prezentate mai jos, în tabelul 5.24. 

Tabelul 5.24. Aportul sistemului de concentrare a radiației solare în ceea ce privește producția de 

energie electrică a celor trei module orientabile pe două axe 

Luna 

SC1 vs R3 SC2 vs R3 SC3 vs R3 

ΔW 

(kWh) 

ΔW 

(%) 

ΔW 

(kWh) 

ΔW 

(%) 

ΔW 

(kWh) 

ΔW 

(%) 

Ianuarie 21,18 13,52 38,41 24,51 53,19 33,94 

Februarie 29,89 13,50 54,14 24,45 74,89 33,83 

Martie 61,58 14,19 111,09 25,61 153,15 35,30 

Aprilie 78,55 14,59 141,36 26,26 194,46 36,13 
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Luna

SC1 vs R3 SC2 vs R3 SC3 vs R3

Mai 95,36 14,62 171,30 26,25 235,25 36,05 

Iunie 96,31 14,63 172,88 26,27 237,28 36,06 

Iulie 106,85 15,09 191,41 27,03 262,24 37,03 

August 103,32 15,45 185,07 27,67 253,52 37,90 

Septembrie 75,32 15,21 135,43 27,36 186,16 37,60 

Octombrie 56,25 15,26 101,47 27,53 139,89 37,95 

Noiembrie 31,96 14,54 57,85 26,32 79,99 36,39 

Decembrie 20,31 14,07 36,83 25,51 51,00 35,33 

Total 776,90 14,75 1.397,23 26,54 1.921,03 36,48 
 

Aportul lunar adus de fiecare variantă a sistemului de concentrare considerată este reprezentat în 

valori absolute în figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.24. Creșterea lunară a producției de energie în cazul utilizării concentrării radiației 

Din analiza datelor prezentate în tabelele 5.23 și 5.24, precum și a reprezentărilor grafice 

din figurile 5.23 și 5.24 se desprind următoarele concluzii referitoare la eficiența concentrării 

radiației solare în cazul sistemului fotovoltaic considerat: 

▪ sistemul de concentrare SC3, având valoarea cea mai mare a factorului de concentrare, 

asigură în mod evident și cea mai mare creștere a producției de energie în raport cu situația 

actuală a modulelor. Astfel, cantitatea anuală de energie electrică produsă de cele trei 

module echipate cu un asemenea sistem de concentrare este de 7.186,59 kWh, față de cei 

5.265,56 kWh produși de modulele fără concentrarea radiației. Rezultă, așadar o creștere 

anuală a producției de energie de 1.921,03 kWh, ceea ce reprezintă un surplus de 36,48 %; 

▪ creșterile producției de energie ca urmare a utilizării sistemelor de concentrare SC2 și SC1 

sunt ceva mai mici, de 1.397,23 kWh, respectiv 776,9 kWh, care în procente reprezintă 

26,54% pentru cazul sistemul SC2, respectiv 14,75% pentru sistemul de concentrare SC1; 
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▪ din reprezentările grafice prezentate în figurile 5.23 și 5.24 reiese că eficiența cea mai 

ridicată a concentrării radiației solare apare în intervalul cuprins între lunile martie ÷ 

octombrie, valorile cele mai ridicate înregistrându-se în lunile iulie și august, indiferent de 

varianta sistemului de concentrare considerată. Această concluzie este perfect explicabilă, 

deoarece componenta directă a radiației solare înregistrează valori mult mai mari în 

decursul intervalul menționat anterior, față de restul lunilor din an, așa cum reiese de altfel 

și din analiza datelor prezentate în Anexa 2; 

▪ se poate constata, de asemenea, că valoarea creșterii producției de energiei aferente fiecărui 

sistem de concentrare este mai mică decât valoarea factorului geometric de concentrare 

specific sistemului în cauză (ex: SC1 este caracterizat de un factor de concentrare de 1,27, 

în timp ce creșterea producției de energie este de 1,1475), aceste diferențe fiind explicate 

prin prisma randamentului optic subunitar al sistemului de concentrare, respectiv prin 

prisma reducerii randamentului de conversie al panourilor fotovoltaice, datorită încălzirii 

suplimentare ce apare prin concentrarea radiației solare. 

 În concluzie, se poate aprecia că soluția concentrării radiației solare asigură creșteri 

semnificative ale producției de energiei electrică chiar și în cazul aplicării acesteia pentru sistemele 

cu panouri fotovoltaice tradiționale din siliciu policristalin sau monocristalin, un rol foarte 

important avându-l totuși sistemul de orientare a modulelor fotovoltaice pe două axe.  
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6.1. Concluzii finale 

 

Teza de doctorat abordează o tematică de mare actualitate pe plan mondial, și anume aceea 

a valorificării la cote cât mai ridicate a energiei solare, deziderat care are ca justificare multiplele 

avantaje ale acestei forme de energie, precum și impactul negativ asupra mediului înconjurător 

asociat arderii combustibililor fosili. 

În acest context, comunitatea științifică internațională caută în permanență noi soluții de 

creștere a cantității de energiei electrică obținută prin conversia energiei solare, iar prezenta teză 

de doctorat urmează această direcție identificând și analizând eficiența unor soluții de creștere a 

radiației solare incidente la nivelul panourilor fotovoltaice.  

Astfel, au fost considerate două posibilități de creștere a intensității radiației solare 

incidente pe panourile fotovoltaice, și anume utilizarea sistemelor de orientare, respectiv 

concentrarea radiației cu ajutorul unor sisteme optice. Ideea orientării panourilor fotovoltaice în 

funcție de poziția soarelui nu este nouă, ea fiind implementată cu succes în numeroase sisteme 

fotovoltaice de pe întreg globul, însă în această teză de doctorat a fost investigată eficiența unui 

sistem cu orientare periodică, care permite reglarea manuală a unghiului de înclinare a panoului 

fotovoltaic în funcție de valoarea optimă a unghiului, calculată pentru diferite intervale de timp. 

Cealaltă soluție considerată se referă la concentrarea radiației solare cu ajutorul unui sistem 

optic caracterizat printr-un factor redus de concentrare, sistem ce poate fi atașat relativ facil unui 

modul fotovoltaic orientabil pe două axe. Cercetările efectuate au vizat identificarea unor 

configurații convenabile ale sistemului optic realizat din oglinzi plane dispuse în V și determinarea 

creșterii producției de energie a modului fotovoltaic echipat cu un asemenea sistem de concentrare. 

De asemenea, s-a realizat și o analiză asupra modului în care concentrarea radiației solare conduce 

la creșterea temperaturii de funcționare a modulului fotovoltaic, precum și a reducerii puterii 

generate de către acesta ca urmare a încălzirii suplimentare astfel apărute. 

Studiile de caz au avut un caracter preponderent analitic, în acest scop fiind folosite modele 

analitice de calcul ale puterii, respectiv energiei, produse de panourilor fotovoltaice, ce au fost fie 

adoptate în diverse standarde internaționale, fie au fost publicate în articole științifice din volumele 

unor conferințe și jurnale. Totuși, toate analizele efectuate au avut ca suport logistic sistemul 

fotovoltaic de 9 kW al laboratorului de Surse Neconvenționale de Energie al facultății de Inginerie 

Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din Iași, din cadrul platformei de cercetare ENERED 

a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Utilizarea acestui sistem a fost justificată prin 

faptul că el este compus din nouă module fotovoltaic, trei dintre acestea fiind fixe în raport cu 

solul, trei fiind orientabile pe o axă, iar ultimele trei fiind orientabile pe două axe, putând fi astfel 
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efectuate o gamă foarte largă de analize comparative între soluțiile de orientare existente și cele 

soluțiile de creștere a cantității de energie propuse în lucrare. Toate calculele au fost efectuate 

considerând datele referitoare la intensitatea radiației solare specifice coordonatelor geografice ale 

orașului Iași.  

Rezultatele obținute arată faptul că implementarea unui sistem cu orientarea periodică a 

panourilor, prin ajustarea manuală a unghiului de înclinare a acestora, asigură o creștere relativ 

modestă, cu puțin peste 4%, a producției anuale de energie a modulelor fotovoltaice, în condițiile 

ajustării lunare a unghiului de înclinare. Ajustarea unghiului de înclinare la intervale mai mari, 

sezonier, respectiv bianual, asigură o creștere medie în jur de 3% a producției anuale de energie. 

La prima vedere aceste rezultate poate nu par încurajatoare, însă un astfel de sistem de modificare 

a unghiului de înclinare ar putea fi implementat de către prosumatori pentru maximizarea 

producției de energiei a sistemelor fotovoltaice deținute, în condițiile în care ajustarea manuală a 

unghiului de înclinare presupune un efort minim. Pe de altă parte, implementarea unui sistem de 

concentrare a radiației solare în cazul modulelor orientabile pe două axe contribuie la o creștere 

mult mai mare a producției anuale de energie, sistemele de concentrare propuse asigurând creșteri 

cuprinse între 14,75% și 36,48%, în funcție de dimensiunile sistemului optic considerat. În aceste 

condiții o astfel de soluție este demnă de luat în calcul atunci când se dorește maximizarea cantității 

de energie electrică produsă de sistemele fotovoltaice.  

Teza de doctorat îmbină într-un armonios aspecte privind fizica procesului de conversie 

fotovoltaică, calculul intensității radiației solare, determinarea unghiurilor optime de înclinare ale 

panourilor fotovoltaice, concentrarea radiației solare, cu elemente de limbaje de programare pentru 

dezvoltarea algoritmilor software necesari, geometrie descriptivă și grafică asistată de calculator. 

 

6.3. Contribuții personale și elemente de originalitate 

 

În continuare vor fi prezentate sintetic principale contribuții ale autoarei, în ordinea 

apariției acestora pe parcursul tezei de doctorat. Așa cum reiese din analiza lucrării, și precum s-a 

prezentat și în paragraful anterior, aspectele de ordin teoretic specifice temei tezei de doctorat au 

fost structurate în patru capitolele,  în care au fost prezentate în detaliu aspecte ce țin de conversia 

fotovoltaică a energiei solare, structura și evoluția sistemelor fotovoltaice, integrarea acestora în 

rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, și soluțiile de creștere a cantității de energie 

electrică furnizate de sistemele fotovoltaice. În acest context contribuția autoarei în aceste capitole 

se rezumă la sistematizarea și structurarea într-o manieră coerentă și concisă a informațiilor din 

literatura de specialitate, având în vedere lista bibliografică numeroasă, ce include cărți ai unor 

autori renumiți din domeniu, atât din țară, cât și din străinătate, standarde și normative naționale 

și internaționale, precum și numeroase articole științifice. 

Din analiza capitolului dedicat studiilor de caz se desprind următoarele contribuții ale 

autoarei: 
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▪ analiza eficienței sistemelor cu orientare permanentă a panourilor solare, disponibile în 

cadrul sistemului fotovoltaic analizat, prin determinarea analitică și experimentală a 

producției de energie a modulelor; 

▪ realizarea unor algoritmi de calcul pentru determinarea unghiurilor optime de înclinare a 

modulelor fotovoltaice fixe pentru patru tipuri de intervale (lunar, sezonier, bianual și 

anual), considerând coordonatele geografice ale orașului Iași și utilizând un număr de patru 

modele analitice din literatura de specialitate  - element de originalitate; 

▪ realizarea unui algoritm de calcul pentru determinarea intensității radiației solare în 

planurile dispuse sub unghiurile optime de înclinare determinate cu două dintre modelele 

analitice folosite anterior – element de originalitate; 

▪ determinarea producției de energie a modulelor fotovoltaice fixe în ipoteza ajustării 

periodice a unghiului de înclinare în raport cu solul, conform valorilor furnizate de cele 

două modele analitice selectate – element de originalitate; 

▪ analiza eficienței implementării unui astfel de sistem de orientare periodică pentru 

coordonatele geografice ale orașului Iași – element de originalitate; 

▪ analiza parametrică a configurației unui sistem cu factor redus de concentrare a radiației 

solare alcătuit oglinzi plane dispuse în V și propunerea a trei configurații convenabile care 

ar putea fi implementate pe modulele orientabile pe două axe din cadrul sistemului 

fotovoltaic al platformei de cercetare ENERED – element de originalitate; 

▪ realizarea unor algoritmi de calcul ai puterii generate de modulele fotovoltaice echipate cu 

sistemele de concentrare a radiației solare propuse, respectiv ai temperaturii de funcționare 

a panourilor fotovoltaice, algoritmi ce au la baza modelele analitice publicate în literatura 

de specialitate – element de originalitate; 

▪ determinarea puterii produse și a energiei livrate de modulele echipate cu sistemele de 

concentrare a radiației solare – element de originalitate; 

▪ analiza influenței concentrării radiației solare asupra temperaturii de funcționare a 

modulelor fotovoltaice – element de originalitate; 

▪ analiza influenței creșterii temperaturii de funcționare a modulelor fotovoltaice ca urmare 

a concentrării radiației asupra puterii generate de acestea – element de originalitate; 

▪ analiza eficienței sistemelor de concentrare ce au fost propuse în ceea ce privește creșterea 

energiei livrate de modulele orientabile pe două axe ce au fost considerate – element de 

originalitate. 

 

6.4. Direcții viitoare de cercetare 

 

Rezultatele obținute în urma cercetările întreprinse pe parcursul stagiul doctoral, și 

concretizate în prezenta teza de doctorat, deschid noi perspective în ceea ce privește valorificarea 

cu un grad cât mai ridicat a energiei solare. În acest context se poate aprecia că activitatea de 

cercetare depusă până acum poate fi continuată și în viitor, fiind identificate noi direcții de 

cercetare.   
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Astfel, o primă posibilitate de continuare a cercetărilor ar putea viza validarea 

experimentală a rezultatelor obținute până acum, având în vedere faptul că prezenta teză de 

doctorat are un caracter pregnant analitic. Validarea experimentală a rezultatelor prezentate 

presupune parcurgerea următoarelor etape: 

▪ realizarea fizică a unui sistem de montaj a panourilor fotovoltaice, care să permită ajustarea 

manuală a unghiului de înclinare al acestora, conform valorilor optime determinate; 

▪ montarea panourilor unuia din modulele fixe din cadrul sistemului fotovoltaic pe acest 

sistem de reglaj și monitorizarea permanentă a producției de energiei a în condițiile ajustării 

periodice a unghiului de înclinare; 

▪ realizarea efectivă a sistemelor de concentrare a radiației solare propuse și implementarea 

succesivă a acestora pe unul din modulele orientabile pe două axe al sistemului fotovoltaic 

considerat; 

▪ monitorizarea energiei produse de către modulul fotovoltaic echipat cu sistemul de 

concentrare și compararea rezultatelor cu cele determinate pe cale analitică; 

▪ monitorizarea temperaturii reale de funcționare a panourilor fotovoltaice în urma 

concentrării radiației solare. 

Din analiza etapelor menționate se poate constata faptul că procesul de validare 

experimentală implică două componente importante și anume:  

▪ componenta financiară care să permită realizarea efectivă a sistemului de montaj cu 

posibilitate de ajustare a unghiului de înclinare, respectiv a sistemelor de concentrare;  

▪ durată mare de timp, de cel puțin un an, că să permită monitorizarea producției de energie 

a panourilor în fiecare anotimp, utilizând diferitele tipuri de unghiuri optime propuse, 

respectiv sistemele de concentrare a radiației solare. 

În afara validării experimentale au fost identificate și alte direcții de cercetare, după cum 

urmează: 

▪ utilizarea mediilor de simulare disponibile, un exemplu fiind Matlab Simulink, în vederea 

realizării unor modele ale modulelor fotovoltaice considerate cu ajutorul cărora să se poată 

realiza și o validare prin analiză asistată de calculator a rezultatelor prezentate, și care să 

poată fi utilizate ulterior și pentru alte tipuri de analize; 

▪ analiza mai detaliată a sistemelor de concentrare a radiației solare cu oglinzi plane dispuse 

în V, în care să se țină cont și de tipul și proprietățile materialelor utilizate pentru realizarea 

oglinzilor; 

▪ analiza eficienței sistemelor de concentrare în V în cazul modulelor orientabile pe o singură 

axă, respectiv a modulelor fixe; 

▪ analiza rentabilității sistemelor fotovoltaice cu factor redus de concentrare a radiației solare 

în raport cu sistemele fotovoltaice convenționale în ceea ce privește exploatarea optimă a 

energiei solare aferente unei anumite suprafețe de teren.  
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