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1 Introducere 
 

1.1 Tematica generală şi domeniile abordate 

 
Odată cu apariţia crizei petroliere de la începutul anilor 1970, urmată de conflictele armate din zona 

Golfului Persic din anii 1990-2000, omenirea a realizat că dezvoltarea economică şi standardul de viaţă sunt 
strâns legate de disponibilitatea unei surse energetice adecvate şi sigure. Ca urmare, în ultimele trei – patru 
decenii au apărut concepte noi sau a fost acordată o atenţie sporită unor concepte mai vechi, dar care şi-au 
dovedit necesitatea practică, nu numai ca studii teoretice: reducerea dependenţei de combustibilii fosili, 
economia de energie (eficienţa energetică), dezvoltarea tehnologiilor de conversie a energiei din surse 
regenerabile sau conştientizarea problemelor de mediu (emisia de gaze cu efect de seră, încălzirea globală, 
ploile acide, gestionarea reziduurilor nucleare etc.).  

Contextul energetic actual la nivel mondial indică două mari direcţii de evoluţie în domeniu, 
puternic interconectate: noi surse de energie şi protejarea mediului înconjurător. Astfel, au fost făcute 
importante progrese în dezvoltarea unor noi metode şi tehnologii pentru exploatarea surselor energetice, de 
preferat regenerabile şi care să asigure dezvoltarea durabilă (energie „verde”), cum ar fi conversia din 
energia solară, eoliană, geotermală, din biomasă sau hidroenergia.  

Ca la orice tip de sursă energetică, în exploatarea surselor regenerabile de energie (SRE) 
menţionate se pot cuantifica avantaje şi dezavantaje. Dar în cazul SRE, principalele două avantaje (potenţial 
infinite cantitativ, respectiv curate din punct de vedere al impactului asupra mediului) sunt evident mai 
importante decât dezavantajele ce pot apărea în exploatarea acestora (discontinuitatea în furnizare şi a 
disponibilităţii, investiţii iniţiale semnificative, impactul minor asupra mediului).  

Resursa energetică solară reprezintă un potenţial enorm, dar care nu este încă utilizat corespunzător. 
Având în vedere că la nivelul atmosferei terestre energia radiantă este echivalentă cu 1.5 x 1018 kWh, iar 
consumul energetic global anual în 2019 a fost de circa 1.63 x 1014 kWh, se observă că Terra primeşte de 
la Soare de aproape zece mii de ori mai multă energie decât consumă într-un an, [1], [2]. Prin amplasarea 
geografică, România beneficiază de condiţii medii de insolaţie (dar valori mai mari decât media ţărilor din 
UE), ceea ce reprezintă un mare potenţial disponibil pentru conversia energiei solare în energie termică şi 
energie electrică.  

Cercetările abordate în această teză se încadrează în tematica de actualitate din domeniul sistemelor 
ce utilizează energia solară, şi anume sisteme de trigenerare (frig, căldură şi electricitate) asistate solar. 

 

1.2 Contextul şi obiectivele cercetărilor efectuate 

 
În cadrul Uniunii Europene (UE), au fost elaborate documente unitare în încercarea de a controla 

consumul energetic european și pentru a stabili obiective specifice fiecărei țări, de a spori utilizarea SRE, 
împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice. Directiva eficienţei energetice 
2012/27/EU stabileşte terminologia şi obiectivele UE în domeniul energetic (programul „20-20-20”):  

- cogenerare = producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice 
sau mecanice (Combined Heat and Power – CHP); 

- energie termică utilă = energia termică produsă într-un proces de cogenerare, pentru a satisface 
o cerere de încălzire sau răcire, justificată din punct de vedere economic; 

- energie electrică produsă prin cogenerare = energia electrică produsă într-un proces legat de 
producerea de energie termică utilă; 

- eficiența globală = suma anuală a producţiei de energie electrică şi mecanică şi a producţiei de 
energie termică utilă, împărţită la cantitatea de combustibil folosită pentru producerea energiei 
termice într-un proces de cogenerare şi în producţia brută de energie electrică şi mecanică 
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cu obiectivele: 
- reducerea cu 20 % a consumului de energie primară al Uniunii până în 2020; 
- creşterea eficienţei energetice cu 20 % pentru 2020. 

 
Ulterior s-a adăugat o ţintă de introducere, până în 2020, a unei participaţii de minimum 10 % 

biocombustibili în consumul total de benzină şi motorină, pentru toate statele membre ale UE.   
De asemenea, cogenerarea de înaltă eficienţă este definită de o economie de energie de cel puţin 

10 % obţinută din producerea combinată în locul producerii separate de energie electrică şi termică. 
Noţiunea de cogenerare se referă la producerea concomitentă a energiei termice şi electrice, cu aceeaşi 
instalaţie, dar în practică, acest concept se foloseşte cu o restricţie suplimentară, şi anume: dintr-o singură 
sursă de energie (sau dintr-un singur combustibil primar).  

Trigenerarea a apărut recent, ca extindere a sistemelor de cogenerare, datorită modificării 
condiţiilor climatice şi a cererii diferenţiate de energie, în general pentru asigurarea energiei şi confortului 
termic în clădiri. Trigenerarea sau producerea combinată de frig, căldură şi energie electrică (Combined 
Cooling, Heating, and Power – CCHP) cuplează o instalaţie de cogenerare cu o instalaţie frigorifică sau de 
condiţionare a aerului. O parte din energia provenită din cogenerare este folosită pentru producerea frigului 
(simultan sau nu, cu procesul de cogenerare). Ca urmare, aceeaşi sursă primară de energie este utilizată 
pentru producerea frigului, căldurii şi a energiei electrice. În cazul consumatorilor de frig tip climatizare 
(asigurarea condiţiilor de microclimat în clădiri sau incinte), instalaţia de trigenerare poate fi cuplată cu un 
sistem de conversie a energiei solare. Apar totuşi unele probleme legate de complexitatea componentelor 
sistemului şi de inconstanţa şi impredictibilitatea furnizării energiei primare: ciclurile zilnice şi anuale, 
fenomene meteorologice, modificările climatice etc. 

Tehnologiile de utilizare a potenţialului energiei solare au fost concentrate iniţial asupra conversiei 
în energie termică. Deşi descoperit în 1839, efectul fotoelectric (denumit şi fotovoltaic, PV) a început să 
fie cercetat şi dezvoltat după 1940, dar cu o amploare deosebită abia după 1970. 

Din întregul spectru de lungimi de undă al radiaţiei solare incidente, numai un interval redus este 
util conversiei în energie electrică, adică între 600-1100 nm, [3], [4], restul fiind convertit în energie termică. 
Simultan cu acumularea acesteia, respectiv creşterea temperaturii, eficienţa de conversie a celulei PV scade, 
de obicei cu 0.4% per °C. Deşi în abundenţă la scară globală, sursa de energie solară este imprevizibilă şi 
neuniformă, iar produsul final necesită dispozitive suplimentare pentru stocare.  

În acest context, sunt necesare studii, atât teoretice cât şi experimentale, pentru optimizarea 
temperaturii de operare a celulelor PV în vederea maximizării eficienţei de conversie a energiei solare în 
energie electrică. Prin aceste studii de cercetare se pot evalua şi alte obiective: 

- furnizarea simultană de energie termică şi energie electrică: se utilizează şi fracţia de energie 
solară transformată în energie termică, prin încăzirea agentului termic; creşte semnificativ 
eficienţa totală a conversiei energiei solare (cogenerare: căldură şi electricitate - CHP); 

- fracţia de energie termică poate fi utilizată ca sursă caldă pentru sistemele cu termoelemente; 
se poate ameliora eficienţa de conversie prin furnizarea de energie electrică suplimentară; 

- această energie ce poate fi utilizată ca atare sau pentru asistarea solară a sistemelor de 
refrigerare şi / sau condiţionare a aerului (trigenerare: frig, căldură şi electricitate - CCHP); 

- utilizarea sistemelor de tip CCHP sau hibride (în combinaţie cu alte SRE sau clasice) pentru 
locaţii izolate sau ca unităţi de răspuns rapid în situaţii de urgenţă. 

 
Obiectivul principal al acestei lucrări a fost studierea şi propunerea unui sistem eficient de 

trigenerare, având energia solară ca sursă de energie primară. Sistemul urmăreşte eficientizarea conversiei 
energiei solare în energie electrică, prin menţinerea celulelor PV la o temperatură optimă de funcţionare, 
respectiv utilizarea energiei termice reziduale atât pentru o conversie suplimentară în energie electrică (prin 
generarea termoelectrică, TEG), cât şi pentru căldură şi/sau prepararea apei calde menajere (a.c.m.). 
Energia suplimentară obţinută se utilizează pentru producerea frigului în sisteme de refrigerare şi/sau 
condiţionare a aerului (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC). 
 

1.3 Abordare şi rezultate 
 

Obiectivul principal al tezei a fost abordat în etape succesive, analizând în detaliu aspectele 
constructive şi funcţionale ale elementelor corespunzătoare sistemului de trigenerare. Fiecare capitol adaugă 
informaţiile şi caracteristicile elementelor componente sau ale întregului sistem.  
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Figura 1.1 Schema de principiu a sistemului de trigenerare propus 

 
Studierea tematicii a început prin efectuarea unei cercetări bibliografice laborioase, fiind extrase 

informaţiile pertinente din peste 600 materiale ştiinţifice cu referire la structura, tehnologiile şi funcţionarea 
principalelor elemente constructive ale unui sistem de trigenerare, asistat de energie solară. După analiza 
datelor acumulate, am propus unele variante constructive, care au inclus celule PV, sisteme de răcire prin 
convecţie termică şi recuperarea căldurii deşeu cu ajutorul termoelementelor. Pentru analiză, în această teză 
am ales un sistem alcătuit din trei subsisteme: celule PV, termoelemente şi termic (Figura 1.2). 

Pentru a nu pierde din claritatea informaţiilor, am ales ca în locul unui capitol dedicat întregii 
cercetări bibliografice, prezentarea elementelor pertinente pentru fiecare subsistem în parte să reprezinte un 
preambul în cadrul capitolelor respective.  

Capitolul al doilea tratează noţiunile fundamentale ale surselor de energie, în special SRE. Sunt 
prezentate elementele de bază ale conversiei energiei eoliene, hidraulice, geotermale şi din biomasă. Sunt 
detaliate tehnologiile, avantajele şi dezavantajele utilizării acestor surse de energie. Un sub-capitol separat 
se adresează conversiei energiei solare în energie termică şi în energie electrică. Au fost evidenţiate notiunile 
de bază, precum şi tehnologiile existente pentru conversia solar-termică (de mică putere şi cu concentratori) 
şi solar-electrică (PV). Este reliefat şi potenţialul regional în domeniul SRE, cu accent pe capacitatea 
României de implementare şi contribuţie la totalul de energie verde. De asemenea, sunt punctate elementele 
principale ale unei analize SWOT originale dezvoltată şi publicată într-o lucrare tip Proceedings ISI. 

Capitolul trei detaliază modelele teoretice, metodele şi tehnologiile dezvoltate până în prezent, dar 
include şi o analiză comparativă originală a acestora, de asemenea publicată într-o lucrare Proceedings ISI.  

Un obiectiv complementar temei principale este studiul utilizării modulelor termoelectrice atât 
pentru controlul temperaturii de funcţionare a panourilor PV, cât şi pentru suplimentarea conversiei căldurii 
reziduale în energie electrică. Astfel, în capitolul 4 am prezentat o introducere în elementele fundamentale 
ale termoelectricităţii, prin urmărirea evoluţiei istorice a domeniului, precum şi dezvoltarea sistemelor 
hibride PV-TEG.  

Capitolul 5 analizează sistemele de refrigerare şi condiţionare a aerului, din perspectiva integrării 
surselor regenerabile de energie (în cazul de faţă, energia solară). Sunt tratate în detaliu consumurile 
energetice în sistemele de răcire şi condiţionare, precum şi aplicaţiile solar-termice de joasă temperatură 
utilizate pentru diminuarea acestor consumuri. Analiza soluţiilor publicate din literatura de specialitate a 
dus la elaborarea unor scheme şi propuneri de utilizare a componentelor PV, TE şi T, pentru obţinerea 
produselor de trigenerare: căldură, electricitate şi frig. 



4 
 

Capitolul 6 abordează o tematică de mare actualitate în condiţiile în care majoritatea soluţiilor 
tehnice care implementează SRE în rezolvarea problemelor energetice prezintă numai caracteristicile 
pozitive ale acestora. Analiza ciclului de viaţă include elementele principale de evaluare pentru fiecare 
subsistem al modulului hibrid PV-TE-T propus, calculele şi evidenţierea efectelor asupra categoriilor de 
impact. Aceste aspecte sunt fundamentate într-o lucrare Proceedings ISI la care sunt prim-autor. 

Următoarele trei capitole evidenţiază contribuţiile personale în dezvoltarea modelelor matematice 
şi numerice, respectiv a standurilor experimentale pentru validarea acestora. Astfel, în capitolul 7 sunt 
prezentate modelele matematice propuse pentru subsistemele PV, PV-T, TE şi sistemul complet PV-TE-T. 
Pentru analiza detaliată şi propunerea unor modele corespunzătoare, întregul ansamblu a fost analizat pe 
componente, fiecare dintre acestea fiind caracterizate atât din punct de vedere constructiv, cât şi termic, 
elaborând schemele cu rezistenţe termice echivalente. Modelul matematic include analiza 2E (energetică-
exergetică), dezvoltând elementele primare analizate în două publicaţii ştiinţifice la care am fost prim autor. 

Modelele numerice prezentate în capitolul 8 au fost elaborate în MatLAB în mod similar. Mai întâi 
a fost aplicată metodologia de elaborare şi dezvoltare a modelului numeric pentru un panou PV, pentru care 
producătorul a pus la dispoziţie atât specificaţiile tehnice generale, cât şi curbele electrice caracteristice. 
Modelul a fost adaptat şi testat pentru celelalte tipuri de panouri şi celule PV pe care le-am avut la dispoziţie. 
Pentru subsistemul TE am conceput şi dezvoltat un model numeric aplicabil pentru module TE pentru care 
nu avem detaliile caracteristicilor electrice de funcţionare. În final, am elaborat un model numeric pentru 
tot ansamblul hibrid propus, model care furnizează informaţii importante pentru analiza modulului PV+TE, 
funcţie de modulul T şi de mai multe variabile şi configuraţii.   

Capitolul 9 cuprinde informaţiile referitoare la conceperea standurilor experimentale, atât din punct 
de vedere structural, cât şi al caracteristicilor. Urmează o analiză detaliată a rezultatelor experimentale şi o 
comparaţie / validare a modelelor matematice şi numerice elaborate anterior. Rezultatele obţinute confirmă 
modelele propuse şi sunt în concordanţă cu tendinţele specifice publicate în literatura de specialitate.  

Ultimul capitol reuneşte o serie de concluzii şi contribuţii personale la dezvoltarea temei de 
cercetare propuse, respectiv clarificarea prin studii teoretice şi experimentale a unor aspecte legate de 
concepţia şi dezvoltarea unui modul hibrid cu caracteristici de trigenerare – producţia de căldură, 
electricitate şi frig dintr-o singură sursă de energie.  

Acest capitol este urmat de referinţele bibliografice ale citărilor din text şi de anexele ce cuprind 
informaţii detaliate ale elementelor componente utilizate pentru analizele numerice şi experimentale. 
  



5 
 

 
 

2 Energie din surse regenerabile. Energia solară 
 
2.1 Surse regenerabile  

 
2.1.1 Generalităţi 

În prezent, cea mai mare parte a energiei necesare pentru consumul zilnic este obținută prin arderea 
combustibililor fosili – cărbune, petrol și gaze naturale. Se estimează că din combustibilii fosili se poate 
asigura necesarul global de energie pentru circa 200 de ani, astfel încât una din principalele preocupări ale 
omenirii este optimizarea consumului de energie, conștientizând importanța dezvoltării tehnologiilor de 
explorare a SRE, Figura 2.2. 

Fluxurile de energie ce apar în diferite procese naturale, cum ar fi cele biologice, lumina soarelui, 
vânt, ape curgătoare sau fluxuri de energie geotermală, contribuie la captarea energiei din SRE. Procesele 
naturale ajută la reîmprospătarea rapidă a acestor fluxuri naturale de energie.  

Terra este înzestrată cu numeroase resurse energetice, ce pot fi clasificate ca surse energetice 
regenerabile și non-regenerabile. SRE sunt acele surse care au posibilitatea de reînnoire naturală constantă 
într-un timp suficient de scurt pentru a putea fi din nou valorificate de către populația actuală. Sursele non-
regenerabile sunt sursele limitate la existența zăcămintelor actuale, neavând capacitatea de a se reînnoi pe 
cale naturală într-un interval scurt de timp, semnificativ pentru omenire. 

Utilizarea la scară largă a SRE trebuie făcută cu ajutorul unor tehnologii simple și fiabile, pentru a 
putea fi accesibile și țărilor cu potențial solar tehnic explorabil, dar care sunt limitate din punct de vedere al 
bogăției materialelor. Aceste tehnologii trebuie să nu epuizeze resursele naturale sau să creeze produse cu 
un impact negativ asupra societății sau mediului și trebuie să producă energie cât mai multă pe durata 
funcționării lor. 

 
 

Figura 2.1 Energia solară disponibilă vs. necesarul anual global, adaptată din [5]. 
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Tabel 2.1 Clasificarea resurselor energetice, adaptat din [6] 

Regenerabilă 

Solară 

Conversie directă Termic 
Fotovoltaic 

Fenomene biologice 
(fotosinteză) 

Combustie directă 
Piroliză 
Fermentaţie 
Digestie 

Fenomene lacustre 
Salinizare 
Evaporare 
Gravitaţionale 

Fenomene oceanice 

Valuri 
Curenţi marini 
Osmotice 
Diferenţe de temperatură 

Eolian  

Geotermală   

Gravitaţională   

Non-regenerabilă 
Fosili 

Cărbune 
Petrol 
Gaze naturale 
Gaze de şist 

 

Minerali Fuziune nucleară 
Fisiune nucleară  

 
În SRE sunt incluse energia solară, energia geotermală și energia gravitațională, în timp ce în sursele 

non-regenerabile sunt incluși combustibilii fosili (cărbune, petrol, gaze naturale, gaze de șist) și combustibili 
minerali (de fuziune sau fisiune nucleară). Deşi majoritatea combustibililor fosili provin din absorbția 
energiei solare și descompunerea anaerobă a organismelor în sol pe perioade foarte mari de timp (chiar și 
sute de milioane de ani), nu pot fi incluși în categoria sursele regenerabile din cauza procesului îndelungat 
de formare și înlocuire, Tabel 2.1. 

Creșterea continuă a populației la nivel global, precum și a numărului şi diversificării dispozitivelor 
utilizate zilnic, determină creșteri din ce în ce mai mari ale consumului energetic de combustibili sau energie 
de calitate superioară (electricitate). Datele raportate la nivel global de către Statistical Review of World 
Energy demonstrează că pentru 2019 doar 11% din necesarul energetic global provine din SRE moderne 
(hidroenergie, eoliană, solară, bioenergie sau energia geotermală). Restul până la 20.1% este acoperit din 
utilizarea tradiţională a biomasei şi din energia nucleară, Figura 2.3. De asemenea, doar 27.3% din totalul 
necesarului de electricitate provine din SRE, iar 72.7% din surse non-regenerabile. Aproximativ 55.3% este 
furnizat din arderea combustibililor (din care 25.3% din cărbune, 27.9% din gaz natural și 1.8% din alte 
tipuri de combustibili), iar 17.7% din necesar este acoperit din energie nucleară. În ceea ce priveşte SRE, 
15.9% provine din hidroenergie, 5.9% din energia eoliană, 2.8% din energia solară, 2.2% din bio-energie şi 
0.4% din celelealte surse (energie geotermală, CSP şi hidroenergie oceanică).  

Deși directiva 20-20-20 a fost aproape atinsă încă din 2015, trebuie observat că datele publicate 
până în prezent indică faptul că domeniul hidroenergetic de mare putere (large-hydro) asigură circa 80% 
din totalul energiei din SRE din producția mondială de energie electrică, dar este limitat geografic. Noile 
obiective vizează un rol mai important pentru sectoarele de energie regenerabilă „verde”, în special în zonele 
eoliene și solare, precum și în sectoarele micro-hidrocentralelor și geotermal. 



7 
 

 
Figura 2.2 Ponderea surselor de energie în consumul anual global, [7] 

 
Există probleme și preocupări cu privire la sursele de energie non-regenerabile: epuizarea accelerată 

și previzibilă a rezervelor de combustibili fosili, probleme de mediu ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
(greenhouse gases – GHG) și impactul asupra schimbărilor climatice, riscurile geopolitice pentru 
continuitatea aprovizionării, variațiile accentuate ale costurilor economice și sociale ale materiilor prime, 
prelucrării și transportului. Observații similare sunt valabile şi în cazul României, obiectivul fiind atins încă 
din 2013. Datele statistice din partea Comisiei Europene (ianuarie 2019) demonstrează potențialul ridicat al 
utilizării energiei din surse regenerabile din România, în special în sectoarele hidroenergetic şi biomasă. De 
asemenea, s-au făcut investiții importante în celelalte SRE, precum eoliene, solare și geotermale. 

 
În teză sunt detaliate elementele principale, avantajele şi dezavantajele fiecărei SRE în parte: 

eoliană, geotermală, hidro-energie terestră şi oceanică, respectiv bioenergie din biomasă, Figurile 2.7-2.10. 
 

2.2 Energia solară 

 
2.2.1 Generalităţi 

Soarele este sursa de care depinde orice formă de viață, fiind un furnizor natural și inepuizabil de 
energie. La suprafaţa fotosferei Soarelui temperatura ajunge la 5800 K, iar energia radiată în unitatea de 
timp este de circa 3.83 x 1026 J/s, [9]. Prin unde electromagnetice, energia solară ajunge la suprafaţa 
exterioară a atmosferei Terrei (radiaţia solară extraterestră) cu o intensitate de 1307 ... 1393 W/m2, diferite 
datorită orbitei eliptice a Terrei în jurul Soarelui. După trecerea prin atmosferă, radiaţia solară terestră este 
cuprinsă între 0.29 ... 2.50 µm, cu circa 3% în ultraviolet (UV), 42% în domeniul vizibil şi circa 55% în 
zona de IR (infraroşu). Din spectrul electromagnetic, 3% reprezintă lungimi de undă mai mari de 2.5 µm, 
Figura 2.11. O serie de factori influenţează cantitatea de energie care ajunge efectiv la suprafaţa terestră, 
în diverse locaţii: coeficientul de atenuare solară a atmosferei, indicele optic aer-masă, difuzia atmosferică, 
reflecţia la diferite niveluri şi tipuri de suprafeţe, refracţia atmosferică, planul de înclinare a axei Terrei. 

Indicele optic aer-masă (Air-Mass index, AM), reprezintă distanţa parcursă prin atmosferă de către 
radiaţia solară, normalizată cu cea mai mică distanţă posibilă (verticala locaţiei respective), cuantificând 
reducerea în intensitatea radiaţiei solare la trecerea prin atmosferă. La suprafaţa exterioară a atmosferei 
indicele optic este M = 0, iar distribuţia spectrală este AM0. După trecerea prin atmosferă, pentru o locaţie 
la nivelul mării (altitudine zero), radiaţia solară incidentă perpendiculară pe suprafaţa terestră va fi AM1, 
iar pentru o înclinaţie a radiaţiei incidente de 60° va fi AM2, Figura 2.13. Funcţie de locaţia geografică şi 
de poziţia Soarelui, indicele optic poate avea valori diferite. S-a stabilit ca standard pentru compararea 
valorilor măsurate în ingineria sistemelor solare, valoarea de AM1.5, pentru 1000 W/m2. 
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Figura 2.3 Capacitatea totală globală a instalaţiilor de energie eoliană 

  

  
 Figura 2.4 Capacitatea energetică geotermală. 
 
 

  
 Figura 2.5 Capacitatea hidroenergetică  

 

 
 Figura 2.6 Participația biomasei în consumul total de energie 



9 
 

 

 

 
Figura 2.7 Distribuţia spectrală a intensităţii radiaţiei solare  Figura 2.8 Indicele optic aer-masă 

 

Energia solară poate fi transformată în energie electrică și/sau termică, fie prin conversie directă, 
fie prin fotosinteză sau fenomene lacustre, fenomene oceanice sau prin fenomene eoliene. Deși energia 
transmisă de soare către pământ este mai mult decât suficientă pentru a acoperi necesarul de energie pentru 
întreaga populație la nivel global, tehnologia pentru asigurarea conversiei acesteia nu este suficient de 
dezvoltată, astfel încât energia folosită din conversia energiei solare este infimă. 

În practică, energia solară este folosită pentru: 
• conversia în energie electrică fie direct cu ajutorul celulelor (panourilor) fotovoltaice, fie 

indirect cu ajutorul centralelor termice solare 
• conversia în energie termică cu ajutorul colectoarelor termice, pentru producerea apei calde 

și/sau încălzire directă, fie cu ajutorul pompelor de căldură. 
 
Capacitatea colectoarelor solar-termice instalată la nivel global a crescut considerabil, ajungând în 

2019 la un total global de 479 GWth (Figura 2.14). Sistemele instalate folosesc fie colectoare cu tuburi 
vidate, fie colectoare solare plate cu sau fără geam anti-reflexiv. Conversia în energie electrică prin 
intermediul centralelor solare termice cu concentrare (Concentrated Solar Power, CSP). CSP a avut în 
2019 o capacitate globală cumulată de 6.2 GW (Figura 2.15). 

Capacitatea panourilor solare fotovoltaice (PV) instalată la nivel global a avut parte de o creștere 
considerabilă în ultima decadă, în 2019 ajungând la un total global de 627 GW din care 115 GW fiind din 
instalații nou-inaugurate (Figura 2.16).  

Principalul factor negativ al utilizării colectoarelor solare este intermitenţa furnizării luminii solare: 
ciclul zi/noapte, soarele nu luminează cu aceeași intensitate în fiecare zi, iar în zilele înnorate vom avea o 
capacitate scăzută care poate fi compensată cu energia stocată din zilele însorite. 
 

   
 

Figura 2.9 Conversia solar-termică  Figura 2.10 Evoluția CSP la nivel global 
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Figura 2.11 Capacitatea de conversie a energiei solare în energie electrice, [7]. 

 
2.2.2 Conversia solar-termică 

Energia solară poate fi convertită în energie utilă folosind sisteme solare active și pasive. Sistemele 
solare active cuprind colectoare solare și celule fotovoltaice. Sistemele pasive sunt obținute prin selectarea 
corespunzătoare a materialelor de construcție și proiectarea clădirilor. Energia solară convertită în energie 
termică este utilizată pentru încălzirea încăperilor, apei calde menajere sau la producerea energiei electrice. 
Suprafețele negre expuse la soare sunt numite și suprafețe absorbante și transformă energia solară în căldură. 

Colectoarele solare termice (Solar Thermal Collector, STC) sunt considerate ca fiind schimbătoare 
de căldură. STC au pierderi termice și optice și din acest motiv sunt considerate ca fiind dispozitive mult 
mai complexe. Acestea absorb energia solară incidentă și o convertesc în energie internă a fluidului de lucru. 
Fluidul este transportat fie direct la punctul de consum, fiind utilizat ca apă caldă menajeră sau agent termic 
de încălzire, fie către un alt schimbător de căldură sau rezervor de stocare, fiind agent de lucru intermediar. 

Din punct de vedere al modului de captare a energiei solare, acestea se clasifică în STC fără 
concentratoare (sau staționare) și STC cu concentratoare. 

STC fără concentratoare sunt colectoarele care utilizează aceeași suprafață și pentru captarea 
energiei solare și pentru absorbția acesteia: colectoare tip piscină, colectoarele tip placă plană (FPC) și 
colectoarele cu tuburi vidate (ETC). 

STC cu concentratoare utilizează suprafețe reflective plane sau concave, pentru a capta energia 
solară de pe o suprafață extinsă și a o concentra pe o suprafață receptoare de dimensiuni mici, mărind astfel 
fluxul termic incident. Aceste colectoare utilizează suporturi dinamice de tip tracker, pentru a urma poziția 
soarelui pe cer, astfel expunerea directă la soare fiind mai îndelungată. STC se pot clasifica și în funcție de 
tipul de sistem tracker, Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.2. Clasificarea sistemelor CSP funcţie de mobilitatea receptorului şi a concentratorului, [6] 
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În principal, aceste sisteme sunt folosite pentru conversia solar-termică-electrică în centrale solar 
termice de tip industrial (CSP), Tabel 2.3: 

• fără tracker, concentrator parabolic compus fix (compound parabolic collector, CPC);  
• cu tracker pe o axă,  

- CPC 
- colectoare cu reflectori liniari de tip Fresnel (linear Fresnel reflector, LFR)  
- colectori lineari cu jgheab (cuvă) parabolic (parabolic through collector, PTC)  

• cu tracker pe două axe:  
- colectori cu reflectori circulari parabolici (parabolic dish reflector, PDR)  
- câmpuri heliostatice (heliostatic field collector, HFC).  

 

2.2.3 Conversia solar-fotovoltaică 

Conversia fotovoltaică este transformarea directă a energiei solare în energie electrică cu ajutorul 
celulelor solare fotovoltaice (PV). Conversia fotoelectrică depinde de locație și de temperatură (amplasare 
geografică, anotimp, ora zilei și temperatura celulei). Panourile solare PV sunt folosite ca sursă primară de 
electricitate în aplicații terestre, sateliți și servicii spațiale. 

Cei mai importanți parametri ce influențează radiația solară sunt: unghiul dintre direcția razelor 
soarelui cu planul orizontal; unghiul de înclinare a axei Pământului; modificarea distanței Pământ-Soare; 
latitudinea geografică. Pentru România, partea de sud este cea mai favorabilă zonă pentru sistemele solare, 
obţinând o putere PV între 1314 și 1387 kWh/kWp.  

Efectul fotovoltaic a fost descoperit în anul 1839 de către fizicianul francez Alexandre Edmond 
Becquerel, iar fotoconductivitatea seleniului de către Willoughby Smith în 1873. Willliam Grylls Adams și 
Richard Evans Day au publicat o lucrare despre efectul fotoelectric în seleniu solid în 1877, prima celulă 
PV cu seleniu cu o eficiență a conversiei de 1% fiind construită de Charles Fritts în 1883. Albert Einstein a 
publicat în 1905 lucrarea despre efectul fotoelectric, pentru care a primit în 1921 premiul Nobel în fizică. 

Conceptul efectului fotoelectric a fost extins în anii 1930 și pentru proprietățile siliciului și ale altor 
materiale cristaline semi-conductoare. Metoda Czochralski de producere a cristalelor de siliciu de înaltă 
puritate a fost finalizată în prima parte a anilor 1950, iar în 1954, experții Laboratoarelor Bell au produs o 
celulă PV cu siliciu, cu o eficiență de conversie de 6%, ce producea electricitate pentru telefoanele din 
zonele rurale izolate de rețelele electrice, [16]. Ulterior eficiența celulelor PV a crescut la circa 11%, de 
potențialul acestora beneficiind numeroase aplicații. În 1957 sovieticii și în 1958 americanii au lansat sateliți 
ale căror sisteme erau acționate cu energie solară, revigorând astfel cercetările în domeniul PV, [16]. 

Cu toate că dezvoltarea cercetărilor în domeniu a fost constantă, abia după anii 1990 acestea au luat 
amploare, ajungând la sfârșitul anului 2019 la o putere totală instalată de 627 GW, Figura 2.16. Soluțiile 
cu panouri PV devin rentabile datorită scăderii considerabile din ultimii ani a costurilor producerii de 
electricitate pentru aplicații civile și industriale.  

Eficiența de conversie a panourilor PV comerciale a crescut la peste 18%, în funcție de tipul de 
celule utilizate, de nivelul de radiație solară și temperatura de funcționare a panoului, datorită tehnologiei 
avansate și a noilor materiale. Celulele PV cu patru joncțiuni au atins o eficiență de conversie de 47.1% în 
condiții speciale de laborator și cu concentrare de peste 500 de sori, [17]. Valorile raportate în 2019, pentru 
măsurătorile efectuate în condiții certificate de laborator, indicau eficiența de conversie de 26.7% pentru 
celulele mono-cristaline și 22.3% pentru celulele multi-cristaline, obținute prin tehnologii bazate pe discuri 
de siliciu, [18]. Valorile maxime raportate pentru tehnologiile PV cu depunerea filmelor subțiri sunt de 
22.1% pentru celulele pe bază de CdTe și 23.4% pentru cele cu CIGS (Cd-In-Ga-Se), Figura 2.20. Folosind 
materialele din grupele III-IV din tabelul periodic (galiu-Ga, indiu-In, germaniu-Ge, fosfor-P) se obțin 
valori mai mari prin utilizarea tehnologiilor cu 2, 3 sau 4 joncțiuni (multi-joncțiuni), sau prin concentrarea 
energiei incidente (de la valori normale de 1 soare și AM 1.5 până la creșterea intensității la peste 500 sori) 
sau celule cu vopsele sensibile, cu oxizi minerali (perovskite), cu materiale organice, quantum dot etc., [17]. 



12 
 

 
 

Figura 2.12 Evoluția eficienței de conversie a celulelor solare, [17]. 
 
2.2.4 Potențialul regional 

Datorită varietăţii formelor de relief şi a bogăţiilor subsolului, economia României se poate baza pe 
o diversitate largă a resurselor naturale: reţea hidrografică extinsă, soluri fertile, păduri şi livezi, rezerve de 
petrol şi gaze naturale terestre şi marine, depozite naturale de sare, cărbune, minerale, ape geotermale şi 
izvoare de ape minerale. Climatul regional este temperat-continental, cu patru anotimpuri, temperatura 
medie multianuală (1901-2000) variază între 8 ... 11°C (9.7 ... 13.4°C în 2018), viteza medie a vântului între 
5 ... 10 m/s şi precipitaţii cu o medie totală multianuală (1901-2000) de 637 mm (693.6 mm sau l/m2, în 
2018). De asemenea, numărul de ore însorite pe an variază de la 2200 la câmpie, până la 1800 în zona 
muntoasă, cu circa 40 de zile cu temperaturi mai mari de 35°C în zona sudică, [19], [20]. 

Cu datele statistice din ultimul deceniu, este evident că energia solară PV este a treia SRE, după 
hidroenergie și energia eoliană (dar cu excepţia biomasei tradiţionale), [20]. Potențialul României pentru 
dezvoltarea SRE este facilitat de localizarea geografică și condițiile climatice, Figura 2.21, având și un rol 
geostrategic, în toate căile energetice potențiale dintre Europa Centrală, Rusia și Orientul Mijlociu, [20].  

 

 
 

Figura 2.13 Iradierea totală orizontală pentru România  
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Cu o suprafață totală de peste 238000 km2, România se situează pe locul 10 în Europa (ce include 
și Rusia și Turcia Europeană) și pe locul 13 ca număr de locuitori cu circa 19.4 de milioane, din care circa 
54% se află în zonele urbane. 

Directiva 2009/28/CE reunește prevederi privind implementarea SRE în surse electrice RES-E, 
termice RES-H (căldură și frig) și transport RES-T, într-un singur act legislativ. Obiectivele europene 
definite în 2009 au fost atinse în România în 2014, cu 6 ani înaintea datei țintă. O posibilă explicație a 
faptului că evoluția PV a fost subestimată atât în obiectivele 2020, cât și în obiectivele din 2030, [20], ar 
putea fi costul ridicat al instalațiilor PV din 2009 și prețul de producție a energiei electrice din instalaţiile 
PV care a scăzut dramatic în ultimii ani.  

Ca schemă de sprijin, Guvernul României a considerat că Certificatele Verzi (CV) tranzacționabile 
vor ameliora amprenta națională a emisiilor de CO2, obligând furnizorii de energie electrică și consumatorii 
industriali de energie, care nu respectă cerințele să cumpere o cotă de CV. Astfel, piața PV a înregistrat o 
creștere rapidă începând cu anul 2011 și a depășit deja obiectivul pentru 2020 încă din 2013. Prin urmare, 
HG 224/2014 a redus cu 50% numărul de CV pe MW de electricitate obținută cu sisteme PV. Companiile 
care au investit milioane de euro în sisteme de ultimă generație au fost forțate să își reconsidere recuperarea 
investițiilor, deoarece centralele PV pe scară largă au devenit neatractive din punct de vedere economic.  

În anul 2015, cota anuală a energiei electrice din surse regenerabile a fost corectată în scădere de la 
16% la 11.9%. La sfârșitul anului 2018 CV au fost tranzacționate la o valoare sub 29.4 EUR, adică cu 50% 
mai mică decât valoarea lor de 58.8 EUR din 2013. Ținta NREAP pentru PV de 260 MW în 2020 a fost 
depășită de mai mult de patru ori în 2013, ceea ce a arătat o subestimare clară a potențialului pieței. Dar 
după reducerea alocărilor CV, instalațiile PV adăugate la rețea au scăzut, de la un vârf masiv de 1.1 GW în 
2013 la 2.9 MW în 2018, ajungând la un total PV instalat de 1.4 GW la nivel național. Datele statistice 
pentru România indică o capacitate de energie regenerabilă de 11.15 GW la sfârșitul anului 2018.  

Sistemul energetic a inclus în 2018 parcuri eoliene în valoare totală de 3030 MW, panouri 
fotovoltaice cu o capacitate totală de 1377 MW, proiecte de biomasă de 141 MW. Din totalul proiectelor 
care primesc CV, instalațiile eoliene au avut o cotă de aproximativ 68.75%, în timp ce energia solară a 
reprezentat 31.25% din capacitățile totale, [20]. 
 

2.2.5 Analiza SWOT 

Analiza SWOT prezentată în acest subcapitol include ideile principale dintr-o analiză detaliată 
efectuată şi publicată în colectiv, cu autorul prezentei teze ca autor principal, [20]. 

Acronimul SWOT provine de la cele patru categorii - Strenghts (puncte tari - atribute ce oferă 
avantaje), Weaknesses (puncte slabe - dezavantaje), Opportunities (oportunități - elemente de mediu ce ar 
putea fi exploatate ca avantaje) și Threats (amenințări - care ar putea provoca probleme) - evaluate în timpul 
planificării strategice sau analizate pentru un proiect, o afacere, o companie, un produs sau o persoană. O 
analiză SWOT identifică și precizează atributele interne și externe care sunt utile sau dăunătoare pentru 
atingerea obiectivului, Figura 2.25. Factorii decizionali pot evalua gradul de compatibilitate strategică între 
caracteristicile interne și externe ale obiectivului. 

După stabilirea obiectivului (obiectivelor), metodologia pentru o analiză SWOT coerentă este 
împărțită în patru faze, [20]: 

• Organizare (internă) și examinare ecologică (externă). Aceasta include evaluarea situației sau 
portofoliului actual al produselor/serviciilor/tehnologiilor și a ciclului lor de viață. 

• Analiza strategiilor existente. Abordează analiza internă/externă și a diferențelor dintre factorii de 
mediu și definește problemele strategice – factori cheie în dezvoltarea planului. 

• Privilegierea factorilor și corelațiilor cheie. Dezvoltarea strategiilor noi / revizuite prin analiza 
problemelor, stabilește factori critici de succes, realizarea obiectivelor și implementarea strategiei. 

• Implementarea și monitorizarea strategiei. Pregătește planurile operaționale, resursele și proiectele 
care urmează să fie implementate și monitorizează rezultatele pentru acțiunile corective necesare. 
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Figura 2.14 Elementele de bază ale analizei SWOT 

 
În ultimii ani, piața colectoarelor solare din România a înregistrat o mișcare tip roller-coaster, în 

comparație cu alte țări europene. Startul a fost ezitant, în principiu datorită lipsei unei legislații și a unui 
sprijin adecvat, cât și a nivelurilor prohibitive ale investițiilor financiare inițiale. Rezultatul acestei etape 
inițiale a fost o penetrare a pieței la un nivel scăzut. După aderarea la UE în 2007, investitorii au profitat de 
oportunitățile de piață cu aproape zero dezvoltări într-o regiune geografică mai bună decât potențialul solar 
mediu (cu o densitate anuală de radiație solară pe un plan orizontal în intervalul 1000 kWh/m2an la peste 
1400 kWh/m2an). În zona litoralului Mării Negre și Dobrogea, dar și în majoritatea zonelor sudice fluxul 
energetic solar ajunge până la 1450 ... 1600 kWh/m2an (Figura 2.21). Ca rezultat, capacitatea instalată a 
colectoarelor PV a crescut de la aproximativ 0.45 MW în 2008 până la 3.5 MW în 2011 și la aproximativ 
1.4 GW în 2018. În 2013, noua capacitate instalată a prezentat un record de 1151 MW, permițând  României 
să se alăture grupului de peste 1 GW.  

În 2015, ANRE a transmis nivelul de 12.15% al cotei anuale obligatorie de energie electrică produsă 
din SRE care beneficiază de CV pentru anul 2016, iar în 2017 cota anuală obligatorie de energie electrică 
susținută prin sistemul de promovare devine 8.3% din consumul final brut de energie electrică. Modificări 
similare în politica privind energia din surse regenerabile nu sunt izolate în cadrul UE, dar un astfel de 
comportament transmite semnale mixte către investitori. 

Un alt factor de luat în considerare în privința tehnologiilor adecvate pentru această regiune este 
legat de diferențele sezoniere ale cantității de energie solară disponibilă în perioadele de primăvară-vară și 
de toamnă-iarnă. Astfel, colectoarele solare ar trebui să fie adaptate pentru perioada de primăvară-vară, cu 
surse suplimentare de energie pentru perioada toamnă-iarnă. Sunt utilizate diverse tehnologii de valorificare 
a energiei solare în energie termică utilă sau electrică folosind colectoare solare termice sau fotovoltaice. 
Momentan, nu există intenția de a dezvolta tehnologii complicate, cum ar fi captator solar cu concentrator 
(CSP), dar se efectuează cercetări pentru colectoare hibride (PV-T), precum și opțiuni triple (PV-T-TEG). 

Punctele forte ale SRE-solar subliniază că energia solară este durabilă, sigură, reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră (GHG) și asigură dezvoltarea economică și valoarea adăugată. Legislativ, România a 
adoptat scenarii, legi și reglementări corespunzătoare care ar putea crește interesul investitorilor străini, a 
semnat convenția de la Rio (1992), a ratificat Protocolul de la Kyoto (în 2002) și Acordul de la Paris (în 
2016) privind schimbările climatice și încălzirea globală. Științific, există o tendință crescătoare a studiilor 
de cercetare și dezvoltare privind îmbunătățirea tehnologiilor SRE-solar, a platformelor tehnologice și de 
cercetare. Un factor important este locația geografică potrivită. De asemenea, capacitățile deja instalate 
reprezintă experiența și know-how-ul care pot fi utilizate pentru investiții de dimensiuni mici sau mari. 
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Printre deficiențele menționate, infrastructura tehnică slabă, lipsa politicii de investiții, schimbările 
bruște ale tipului și nivelului de sprijin guvernamental, au efect în garanțiile pe termen lung asupra prețurilor 
sau achizițiilor, în transparența sau flexibilitatea redusă a cadrului legislativ adoptat. Alte aspecte se referă 
la costul inițial ridicat al instalațiilor solare, în special la cele fotovoltaice, dependența stocului și piețele de 
import și export pentru componente, lipsa promovării producției de energie regenerabilă solară, transferul 
tehnologic slab de la mediul academic și cercetare la tehnologiile aplicate. 

Oportunitățile din domeniul SRE-solar se concentrează pe soluțiile oferite de noile dezvoltări și 
descoperiri științifice în domeniul PV. Tehnologiile solare reprezintă o ramură în plină dezvoltare, care 
conduce la creșterea eficienței, prețuri mai mici și creșterea cererii de instalații solare. Colectoarele pot fi 
instalate pe suprafețe nefolosite, acoperișurile clădirilor, locuri de parcare, terenuri infertile, protejând astfel 
mediul și resursele naturale. Furnizarea energiei electrice în locații izolate duce la schimbări demografice 
și costuri sociale reduse, precum și la un mediu durabil. Acordarea de sprijin oficial pentru cercetare și 
dezvoltare în mediul academic și în întreprinderile mici și mijlocii pentru cercetarea și tehnologiile aplicate 
poate, de asemenea, să elimine punctele slabe sau amenințările. 

Amenințările sau riscurile SRE-solar sunt legate de instabilitatea politică internă și de funcționarii 
responsabili cu aplicarea procedurilor, reglementărilor sau licențelor, precum și cu volatilitatea politică și 
economică externă (financiară). Insuficiența de cunoștințe tehnice, expertiză și abilități manageriale și un 
puternic monopol exterior asupra tehnologiei, precum şi datorită lipsei de sprijin pentru sursele micro- și 
mici de energie, un investitor individual nu are nici o șansă de a asigura finanțarea pentru o instalație solară.  

În urma acestei analize SWOT și a studiului mai multor cazuri practice, pot fi luate în considerare 
câteva măsuri cheie și recomandări pentru a sprijini creșterea utilizării energiei regenerabile solare în 
România: dezvoltarea unui cadru legislativ transparent, funcțional și stabil pentru energie regenerabilă 
solară; un sistem de subvenții și dezvoltatori de sprijin pentru micro-surse și surse mici de energie solară; 
educație, promovare și stimulente pentru energia solară; și utilizarea fondurilor de mediu, [20].   
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3 Optimizarea funcționării panourilor PV 
 

Optimizarea funcționării panourilor PV consideră două aspecte esențiale, optimizarea funcționării 
sistemului şi optimizarea componentelor acestuia. Ambele aspecte sunt analizate şi optimizate în funcție de 
costul energiei produse, care, de regulă, se referă la costuri de capital, costuri de funcționare, costuri de 
întreținere, precum și costuri de scoatere din funcţiune sau de înlocuire a sistemului, [22]. 

 

3.1 Modelarea celulelor PV. Caracteristica I–V  

Etimologia cuvântului fotovoltaic rezultă din îmbinarea cuvântului grecesc φῶς (fos = lumină) și a 
cuvântului ’voltaic’, ce provine de la unitatea de măsură a tensiunii electrice în Sistemul Internațional (volt), 
după numele lui Alessandro Volta (1745-1827), fizician și chimist italian, inventatorul bateriei electrice.  

O celulă PV din siliciu, Figura 3.1, este un ansamblu format dintr-un strat de siliciu dopat cu fosfor, 
ce formează joncțiunea de tip n, plasat pe un strat de siliciu dopat cu bor, ce formează joncțiunea de tip p, 
ambele fiind conectate prin doi conductori electrici. La suprafața de contact dintre cele două materiale se 
creează un câmp electric (joncțiunea p-n). În momentul în care celula PV este iluminată, sarcinile electrice 
primesc destulă energie încât să poată străbate joncțiunea. Astfel se formează polarizarea electrică din zona 
joncțiunii p-n, ce se manifestă la nivelul conductorilor electrici printr-o diferență de potențial sau voltaj. 
Acest fenomen electric ce se produce în momentul iluminării unei celule PV se numește efect fotovoltaic. 
O celulă PV din siliciu produce un curent continuu de 0.5 ... 0.6 V în circuit deschis (open circuit, OC), fără 
sarcină. Intensitatea și puterea sunt proporționale cu intensitatea luminoasă ce ajunge pe celula PV, însă, 
depind de eficiența și mărimea suprafeței acesteia. 

Metoda cea mai simplă de modelare a funcționării unei celule PV este un circuit electric echivalent 
simplă diodă, Figura 3.2.  

Pierderile de curent și de tensiune sunt modelate de către cele două rezistențe electrice. Curentul 
electric generat prin efectul PV se numește fotocurent (photocurrent, IL). Celula solară se comportă ca o 
diodă în lipsa luminii, adică nu produce curent sau tensiune. Cu toate acestea apare curentul de saturație 
inversă, I0 , creat de difuzia și rearanjarea purtătorilor minoritari de sarcină. Acest curent este dependent de 
temperatură (cel mai important termen în coeficientul termic al unei diode), nefiind constant.  

Astfel, cu ajutorul ecuației Shockley pentru diode se determină curentul prin diodă, ID , [23].  

0 exp 1s
D

t

V I RI I
n V

  + ⋅
= ⋅ −  ⋅  

 33.1 

Factorul de idealitate a diodei pentru celula simplă-joncțiune are valori n = 1 ... 2 (adimensional).  
 

 
 

Figura 3.1 Principiul de funcționare al unei celule solare PV, [6] 
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Voltajul termic, Vt , se definește prin ecuația: 

c
t

k TV
q
⋅

=  3.2 

Curentul de șunt, Ish  , prin rezistența de șunt, Rsh , este exprimat ca fiind: 

s
sh

sh

V I RI
R

+ ⋅
=  3.3 

Utilizând teoremele lui Kirchhoff pentru acest circuit echivalent, se obține: 

L D shI I I I= − −  3.4 
Prin substituţia variabilelor de mai sus, ecuația generală care modelează celula solară printr-un 

circuit simplă-diodă devine: 

( )
0 exp 1s s

L
c sh

q V I R V I RI I I
n k T R

 ⋅ + ⋅  + ⋅ = − ⋅ − −  ⋅ ⋅   
 3.5 

În practica circuitelor electrice, rezistența de șunt este mult mai mare decât cea serie (datorată 
contactelor electrice și rezistenței interne a celulei solare). Ca urmare, dacă neglijăm termenii ce includ 
rezistenţa serie, modelul nu este afectat. Folosind ecuația aproximativă, poate fi modelată curba 
caracteristică curent-tensiune (I-V) pentru o celulă PV, Figura 3.3.   

 

0 exp 1L
c

q VI I I
n k T

  ⋅
= − ⋅ −  ⋅ ⋅  

 3.6 

 
În ecuațiile de mai sus au mai fost utilizate variabilele: 

- IL : fotocurent (A) 

- I0 : curent de saturație inversă (A) 

- Rs : rezistența serie, de sarcină (Ω) 

- n : factorul de idealitate al diodei (−) 

- Rsh : rezistența paralel, de șunt (Ω) 

- q : sarcina electronică, [ ]191.602 10 J Vq −= ⋅   

- V : tensiunea (căderea de potențial) pe celulă, [ ]V   

- k  : constanta Boltzmann pentru gaze, [ ]231.381 10 J Kk −= ⋅   

- Tc : temperatura absolută a celulei, [ ]K   

 
 

Figura 3.2 Circuit electric echivalent simplă diodă, [24]. 
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Figura 3.3 Caracteristicile curent și putere, pentru un panou PV, în condiții diferite de funcționare, [27]. 

 
3.2 Punctul de putere maximă 

Caracteristicile electrice maximale ale celulei PV se obţin în două cazuri extreme:  
- când celula este în scurt-circuit (short-circuit current, ISC), curentul este maxim, iar voltajul e nul;  
- când circuitul este deschis (open-circuit voltage, VOC), tensiunea e maximă, iar curentul este nul.  

 

În cele două stări, valoarea puterii este nulă (fiind produsul dintre curent și tensiune), dar între cele 
două stări are valoare mai mare decât zero. 

Caracteristicile curent-tensiune (I-V) și putere-tensiune (P-V) sunt reprezentate prin curbele din 
Figura 3.3. Se remarcă faptul că pentru o sarcină rezistivă, caracteristica de sarcină este o linie dreaptă cu 
panta 1/V = 1/R. Pe porțiunea AB apropiată de curentul de scurt-circuit, ISC , sistemul se comportă ca o sursă 
de curent constant, atunci când rezistența sarcinii este mică. Pe porțiunea DE, rezistența de sarcină este mare 
şi tensiunea este aproape constantă, cu valori aproximativ egale cu tensiunea de circuit deschis, VOC .  

Punctul de putere maximă (maximum power point, MPP) este punctul C, unde rezistența este 
optimă și se apreciază ca fiind produsul dintre valoarea tensiunii Vmpp și valoarea curentului Impp , [26]. Prin 
automatizare, se încearcă să aducă punctul de funcționare al sistemului cât mai aproape de MPP, [27].  

Se poate observa în Figura 3.4 că modificarea locației MPP depinde de condițiile de funcționare a 
celulei PV, care diferă atât ca intensitate a radiației incidente, cât și ca temperatură a celulei. 
 

3.3 Influența temperaturii. Soluții tehnice de reducere a temperaturii.  
 

Atât eficiența conversiei electrice, cât și puterea de ieșire a unui modul PV depind de temperatura 
de operare, care scade liniar cu Tc. În literatura de specialitate există numeroase corelații pentru a determina 
temperatura de operare a celulei/modulului PV, Tc , exprimată ca fiind o funcție a variabilelor de bază ale 
mediului (temperatura ambientală, Ta , viteza vântului, uw și fluxul solar incident/radiație solară incidentă, 
G), cu parametrii ce exprimă proprietățile materialului și ale sistemului. De asemenea, există și corelații ce 
exprimă dependența de temperatură a eficienței electrice a celulei/modulului PV, [28].  

Tensiunea în circuit deschis, VOC , este parametrul cel mai afectat de creșterea temperaturii într-o 
celulă PV. Creșterea temperaturii crește rezistența în circuit, care se reflectă în viteza electronilor. Eficiența 
depinde de temperatură şi este caracterizată prin coeficienții de temperatură pentru curent, tensiune și putere. 
Temperatura este foarte importantă şi în procesul de degradare a modulelor PV, deoarece determină viteza 
de reacție pentru procesele de degradare cauzate de ceilalți factori (fotodegradare, hidroliză). 

Modulele PV au un randament mai bun dacă temperatura acestora în timpul funcționării este 
scăzută. De aceea, răcirea modulelor este esențială și ar fi ideal să facă parte din sistem, în special cele ce 
funcționează în zonele cu temperaturi ridicate. Această problemă a dus la o intensificare a cercetărilor asupra 
diferitelor metode ce pot oferi beneficii și limitări termice sustenabile sistemelor PV.  
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Cele mai cunoscute metode de răcire dezvoltate sunt cele cu aer, lichide, tuburi termice, materiale 
cu schimbare de fază sau module termoelectrice, Figura 3.5. Cercetările asupra diferitelor metode de răcire 
a panoului PV au dus la apariția pe piață a sistemelor hibride de conversie energetică, scopul aestora fiind 
îmbunătățirea eficienței totale (tehnică și economică) a sistemului.  

Sistemul hibrid fotovoltaic-termic (photovoltaic-termic, PV-T) conține celule PV și componente 
solare termice, formând un singur modul pentru a îmbunătăți eficiența de conversie solară și economisirea 
spațiului. Modulul PV-T generează simultan energie electrică prin intermediul panoului PV și recuperează 
energie termică din energia deșeu emisă de panoul PV. Astfel, temperatura de funcționare a modulului PV 
este redusă și eficiența totală de conversie crește, iar energia deșeu devine parţial energie utilă. Dubla 
utilitate a modulului PV-T are ca rezultat o eficiență de conversie mult mai mare față de un modul simplu 
PV sau un colector solar, cu o utilizare mai eficientă a energiei solare.  

Sistemele PV-T se pot particulariza atât din punct de vedere structural, cât și funcțional. Principalii 
factori de diferențiere a sistemului PV-T se pot clasifica funcție de tipul de colector, tipul de lichid de răcire, 
tipul de curgere a lichidului de răcire, existența protecţiei anti-reflexive și funcție de placa absorbantă. 
 

3.4 Analiza comparativă a soluțiilor tehnice 

 
Apariția aplicațiilor ce utilizează module PV este tot mai numeroasă în ultimii ani, fapt ce a condus 

la cercetări și dezvoltări de materiale noi pentru celule PV, pentru sistemele de răcire ale acestora, la 
dezvoltarea și îmbunătățirea aplicațiilor software concepute pentru modelarea fenomenelor termice. 

Cea mai accesibilă metodă de răcire a unui panou PV este cea prin care aerul este circulat natural 
peste panou (metodă pasivă). Această metodă se numește și răcire prin convecție naturală, fiind o metodă 
economică, dar mai puțin eficientă.  

 

 
 

Figura 3.4 Metode și tehnologii de răcire PV, [32] 
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Asemănătoare, dar mai eficientă, este metoda de răcire convectivă cu lichide speciale sau apă, [33], 
deoarece conductivitatea și capacitatea termică a lichidelor sunt mai mari, deci și densitatea de transfer 
termic ridicată. Aceste soluţii implică dificultăţi tehnologice și costuri mai mari, necesită o putere de 
pompare mai mare, probleme de etanşeitate şi îngheț.  

Metodele de răcire prin convecție ce folosesc lichid, cu tuburi termice (thermal heat pipes, HP), 
schimbător de căldură cu micro canale (thermal micro channel heat sink, MCHS), fluide cu nanoparticule 
(thermal nanofluids, nFs), sau pulverizare de apă (jet impingement), îmbunătățesc randamentul termic și 
performanța sistemului, dar au costuri de producție ridicate, caracteristicile materialelor nu pot fi complet 
controlate și răcirea este localizată. 

Metodele de răcire prin radiație (metodă pasivă) sunt eficiente parțial, datorită suprafeței frontale a 
modulului PV ce respinge o parte din căldură. Acestor metode li se atribuie pierderi de energie, funcție de 
specificul tehnologiei, cauzate de lichide, depuneri de pelicule subțiri sau reflexii succesive. Exemple de 
astfel de metode de răcire sunt cele ce folosesc FTCC (floating, tracking, concentrating cooling), răcirea 
radiativă (radiative cooling), filme transparente, (transparent coating) sau separarea spectrului de lungimi 
de undă (beam split spectrum splitter).  

Metodele de răcire ce utilizează materiale cu schimbare de fază (phase change materials, PCM) 
sunt întâlnite în aplicații medii spre mari. Panourile PV cu PCM conțin caracteristici superioare de stocare 
a energiei şi pot fi folosite atât ziua cât și noaptea. Acest tip de panou necesită echipamente suplimentare, 
deci și costuri suplimentare, pentru conversia energiei solare. 

Metoda de răcire cu ajutorul modulelor termoelectrice (thermoelectric elements, TE) este o metodă 
cercetată în ultimile decenii datorită materialelor și tehnologiilor folosite pentru concepția elementelor, dar 
și datorită proprietăților și a prețului relativ mic. Modulele TE au capacitatea de a converti energia termică 
deșeu a panoului PV în energie electrică suplimentară, astfel fiind îmbunătățită temperatura de funcționare 
a panoului și eficiența acestuia.  

Celulele PV au ca scop principal producerea de energie electrică, însă numeroși cercetători au 
publicat lucrări axate pe utilizarea căldurii deșeu în scopul obținerii de apă caldă și/sau căldură. Din punct 
de vedere exergetic, energia electrică este semnificativ mai importantă comparativ cu energia termică 
produsă. Obținerea apei calde la peste 65 °C este posibilă doar în cazul sistemelor PV cu concentrator.  

Pentru a se face o comparație precisă între multitudinea metodelor de răcire, trebuie definită 
valoarea universală ce descrie răcirea. Întrucât sunt foarte puține lucrările ce cuprind măsurători și calcule 
complete ale puterii câștigate, îmbunătățirea relativă și totală a eficienței cât și o descriere amplă a metodei 
de răcire, comparaţia rezultatelor este dificilă și astfel, o analiză comparativă complexă este o activitate 
laborioasă. De asemenea, nu poate fi stabilită ierarhia metodelor de răcire datorită condițiilor specifice 
fiecărei aplicații. 

Carateristicile fiecărei metode de răcire a sistemelor PV (Figura 3.5) conțin atât avantaje cât și 
dezavantaje, funcție de aplicație, [24], [32], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]. 
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4 Termoelectricitate. Module termoelectrice 
 
4.1 Principiile de funcționare ale TE  

 
Un modul termoelectric (TE) se bazează pe materiale TE cu caracteristici fizice specifice ale 

conversiei directe între energia termică și electrică. Thomas Seebeck a demonstrat în 1824, independent față 
de experimentul lui Alessandro Volta de la sfârșitul anilor 1700, că un gradient de temperatură provoacă 
simultan un flux de căldură și un curent electric. În metale și semiconductori, purtătorii de sarcină (electroni 
și goluri) se pot deplasa liber în rețea, purtând și „sarcina” energiei termice. În prezența unui gradient termic, 
energia este transportată din zona cu energie mare (fierbinte) către zona cu energie redusă (rece). Transferul 
de căldură pe baza purtătorilor de sarcină generează și un gradient / diferență de potențial electrostatic. Cele 
două fenomene sunt direct proporționale, conectate prin coeficientul Seebeck (putere termică), α [V/K].  

În 1834, Jean Charles Peltier și-a asociat numele cu fenomenul invers, adică gradientul de sarcină 
generează un curent electric și un flux termic, constanta de proporționalitate fiind coeficientul Peltier, π [V]. 
Mai târziu, Lord Kelvin a stabilit raportul dintre cei doi coeficienți prin: 

Tπ = α ⋅  4.1 
Principala problemă a efectelor termoelectrice este că sunt cu circa două ordine de mărime mai mici 

decât efectul Joule (încălzire) pentru trecerea curentului printr-un conductor, [45]. Deci nu este practică 
utilizarea unui singur element sau a mai multor elemente conectate în paralel, ci conexiunea electrică în 
serie și conexiunea termică în paralel a materialelor alternative de tip n și p (electron sau gol dopat).  

Substraturile de fixare (superior şi inferior) ar trebui să fie izolatoare electrice, dar bune conductoare 
termice, [32]. Pachetul de termoelemente este poziționat între plăci ceramice, cu scopul de a sprijini mecanic 
întreaga structură și pentru a asigura izolarea electrică a suprafeței de alte suprafețe electrice conductive.  

Deși efectul Seebeck reprezintă mecanismul predominant care influenţează performanța modulelor 
TE în timpul modului de generare a energiei electrice, sunt trei fenomene fizice suplimentare, de asemenea, 
asociate cu funcționarea generatoarele termoelectrice, și anume efectele Peltier, Joule și Thomson.  
 
4.1.1 Efectele Seebeck, Peltier, Thompson și Joule-Lenz 

 
 Detalierea caracteristicilor acestor fenomene este prezentată în teză. 

 
4.1.2 Materiale termoelectrice  

Eficiența de conversie a dispozitivelor TEG este o proprietate dependentă de temperatură, asociată 
cu materialele semiconductoare utilizate pentru fabricație. Aşadar, specificaţiile impuse temperaturii de 
funcționare definesc cele mai potrivite materiale pentru fiecare aplicație, [54]. 

Fluxul de căldură dintr-un material TE este caracterizat de trei componente: conductanța termică 
(flux termic conductiv), căldura Peltier absorbită de partea fierbinte și încălzirea Joule a materialului. Ultima 
componentă este împărțită în mod egal între părțile caldă și rece ale materialului.  

Pentru a caracteriza capacitățile TE ale unui material, parametrul termoelectric de calitate (figure 
of merit - FOM), notat cu Z [1/K], este introdus ca: 

2Z σ
= α ⋅

λ
 4.2 

fiind proporțional cu raportul conductivităților, electrică σ [S/m] vs. termică λ [W/mK]. Conductivitatea 
electrică depinde de concentrația sarcinii și este inversă rezistivității electrice, ρ [Ωm]. Conductivitatea 
termică reprezintă suma a două contribuții, de la electroni λE și de la fotoni sau vibrații din rețea, λL. 
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Figura 4.1 Componentele modulului termoelectric, adaptat după [55]. 

 
Pentru a maximiza valoarea lui Z, cercetarea ar trebui să se axeze pe găsirea concentrației optime a 

sarcinii, pentru conductivitate electrică mare și conductivitate termică scăzută. Parametrul Z depinde de 
variația proprietăților fiecărui material funcție de temperatură şi ar trebui să prezinte valori ridicate atât 
pentru coeficientul Seebeck, cât și pentru conductivitatea electrică, însă conductivitatea termică să fie cât 
mai scăzută, pentru a permite stabilirea unui gradient de temperatură ridicat și minimizarea pierderilor 
termice din joncțiunile termocuplului, [54]. 

Pentru a compara caracteristicile materiale, se folosește parametrul termoelectric adimensional de 
calitate, ZT: 

( )
2 2

E L

T TZT α ⋅σ⋅ α ⋅
= =

λ + λ ρ⋅λ
 4.3 

Pentru același material, parametrul ZT depinde de tipul purtătorului de sarcină, adică tip n (electroni 
dopați) sau tip p (goluri dopate). Literatura de specialitate prezintă valori diverse pentru diferite materiale, 
iar datele pentru cincizeci de ani (1957-2007) sunt publicate în două grafice separate, Figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2 Parametrul ZT pentru diverse materiale termoelectrice, de tip n și p, adaptat după [56]. 
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Cel mai utilizat material cu cel mai mic cost rămâne Bi2Te3. Ambele grafice arată că la temperaturi 
operaționale normale în aplicaţii solare ale dispozitivelor TE, adică 300 K ... 400 K, Bi2Te3 are cea mai 
mare valoare pentru ZT a materialului, [32]. Pentru materialele TE convenționale, aliajele pe bază de bismut 
au dominat clasa de generare a energiei la temperatură joasă până la aproximativ 200 ... 250°C. Skutterides 
și PbTe sunt preferate pentru temperaturi de funcționare medii de 550 ... 600°C, în timp ce aliajele SiGe și 
CaMnO3 sunt folosite pentru aplicații solicitante (850 ... 1300°C). 

Optimizarea mărimii suprafețelor și a numărului de termocupluri din TE se face în funcție de scopul 
urmărit (fie pentru a obține o diferență de temperatură cât mai mare, fie pentru a obține o cantitate de căldură 
mai mare de la suprafața care se răcește), [57], [58], [59], [60]. Unii autori, [55], fac distincție între eficiența 
TE, parametrul de calitate a materialului (zT) și parametrul de calitate a dispozitivului (ZT). Pentru cazul 
ideal, în care proprietățile TE materialelor de tip n și p sunt similare și independente de temperatură, atunci 
se consideră că z = Z.  

Dacă rezistența la contact și efectele radiației sunt neglijate, valoarea parametrului ZT pentru un 
cuplu TE, (ZnpTM), este definită ca, [61]: 

( )

( ) ( )

2

211
22

p n M
np M

n n p p

T
Z T

α − α ⋅
=

 
ρ ⋅λ + ρ ⋅λ 

 

 
4.4 

Dacă proprietățile sunt similare pentru materialele tip n și tip p, atunci parametrul de calitate devine: 

2
n M p M

np M

Z T Z T
Z T

⋅ + ⋅
≈  4.5 

unde TM  este temperatura medie, dacă TE operează între temperatura părții calde, TH  și părții reci, TC , [32]. 
Materialele TE avansate (polimeri, quantum dot și quantum well) îmbunătățesc performanțele TE 

şi viabilitatea financiară a proceselor de fabricație propuse, [63], [64], [65], [66].  
O abordare alternativă impune reducerea conductivității termice a materialelor brute, dar trebuie 

implementată fără a compromite valorile coeficientului Seebeck și conductivității electrice, [67], [68], [69]. 
 

4.2 Analiza sistemelor hibride PV-TEG 
 

Prin combinarea modulelor TEG cu cele PV rezultă un sistem hibrid, PV-TEG, configurație care 
crește conversia energiei electrică și termică din radiația solară, [71], [72]. Încălzirea excesivă a modulelor 
PV este exploatată prin utilizarea TEG pentru a genera energie electrică suplimentară [73], [74], [75], [76], 
[77]. Cercetările recente sunt orientate spre îmbunătățirea eficienței TEG prin combinarea de materiale noi, 
[78], prin folosirea aliajelor de bismut, seleniu, antimoniu și telur, [79], [80]. 

 Sistemele PV-TEG pot fi cu contact direct și cu contact indirect. De asemenea, sistemele PV-TEG 
cu contact direct sunt cu sau fără concentrator, Figura 4.3, detaliile acestora fiind prezentate în teză. 

 

 
 

Figura 4.3 Sisteme PV-TEG cu contact direct cu (b) şi fără (a) concentrator 
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5 Sisteme de refrigerare și condiționare a aerului 
 

Consumul mondial de energie are tendința de creștere pentru a satisface nivelul de trai și cererea de 
energie din ce în ce mai ridicate datorită creșterii populației, [99]. Astfel, este necesară implementarea unor 
sisteme cu eficienţă ridicată pentru utilizarea energiei din SRE, pentru a acoperi cererea de energie într-un 
mod durabil, [100]. Simultan cu cererea de energie, a crescut semnificativ cererea de condiţionare a aerului 
în perioadele calde. Sistemele de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC – heating, ventilation and air 
conditioning) sunt proiectate pentru a atinge cerințele de mediu ale confortului ocupanților sau a unui proces.  

Sistemele HVAC sunt utilizate în diferite tipuri de clădiri (industriale, comerciale, rezidențiale și 
instituționale) selectate funcţie de climă, vârsta clădirii, preferințele specifice ale proprietarului clădirii, iar 
pe partea de proiectare, depinde de proiectant, bugetul proiectului, proiectarea arhitecturală, [101]. 

Sistemele HVAC pot fi clasificate în funcție de transformările necesare și de procesul de distribuție, 
[102]. Procesele necesare includ procesul de încălzire, răcire și de ventilație, la care se pot adăuga procese 
de umidificare și dezumidificare. Acestea pot fi realizate utilizând echipamente adecvate, precum sisteme 
de încălzire, climatizare, ventilatoare și dezumidificatoare. Sistemul de distribuție furnizează cantitatea de 
aer cu condiția de mediu dorită şi variază în funcție de tipul agentului frigorific și metoda de livrare, cum 
ar fi echipamente de manipulare a aerului, ventilatoare, conducte de aer și conducte de apă, [103]. 

Cererea energetică pentru răcirea spațiilor domină în special în clădirile din regiunile subtropicale 
din cauza condițiilor climatice calde și umede, [104]. Analiza consumului energetic în clădirile civile indică 
o creştere continuă a procentului de consum în clădiri din totalul de energie, odată cu creșterea rapidă a 
suprafețelor totale construite şi a modificărilor cerinţelor de confort. Dacă în prima decadă a acestui secol 
consumul energetic în clădiri reprezenta circa 20% din consumul total de energie, [105], în a doua decadă 
procentul a crescut la circa 33%, în timp ce emit circa 28% din CO2 relativ la consumul de energie, [7].  

Datele statistice indică o creştere de 1% pe an a consumului global de energie în clădiri, iar SRE 
reprezintă tipul de energie utilizată în clădiri cu cea mai rapidă creştere. În 2017 abia s-a ajuns la aproape 
14% din total, din care SRE-solar şi geotermal reprezintă 1.4%, iar în 2018 la 2%,  Figura 5.1, [7]. 

 

5.1 Integrarea SRE-solar în sistemele de refrigerare şi HVAC 

 
Energia solară este una dintre cele mai promițătoare SRE pentru reducerea consumului de energie 

din clădiri, fiind o sursă curată (nepoluantă), abundentă și coincide ca disponibilitate cu sarcinile de răcire, 
[106]. În prezent, tehnologia PV este utilizată la scară largă datorită avantajelor și costului relativ redus. În 
cazul PV, în prezent circa 20-25% din radiația solară incidentă poate fi transformată în energie electrică în 
timp ce restul este disipat sub formă de căldură deşeu, [107].  

 

 
Figura 5.1 Cota de SRE din consumul total global de energie pentru clădiri, în 2017, [7] 



25 
 

 
Figura 5.2 Aplicaţiile solar-termice şi intervalele de temperaturi asociate, [110] 

 Prin urmare, au fost dezvoltate colectoarele PVT, cu un important avantaj: electricitatea și căldura 
sunt produse simultan de către același dispozitiv [108], mai ales pentru zonele de câmp solar limitate, [109].  

Astfel, tehnologia PVT devine superioară cu circa 15-20% ca densitate de energie şi reduce emisiile 
cu 30-40%, spaţiul utilizat cu 20-30% şi investiţiile 10-20%, în comparaţie cu sistemele echivalente PV şi 
T luate separat, dar cu aceeaşi producţie energetică, [110].  

Funcţie de aplicaţie, necesarul de căldură poate fi furnizat la diferite temperaturi, compatibile cu 
tehnologiile colectoarelor termice actuale. Sistemele convenţionale staţionare fără concentratori pot furniza 
agent termic la temperaturi de până la circa 100°C, adică suficient pentru majoritatea aplicaţiilor casnice şi 
comerciale mici. Temperaturi mai ridicate pot fi atinse de către sistemele cu concentratori, Figura 5.2.  

Colectorul tip placă plană (FPC) este cel mai des utilizat dispozitiv termic solar pentru a produce 
căldură utilă la temperaturi scăzute. Este folosit pentru aplicații de încălzire a spațiilor și a apei calde 
menajere (a.c.m., sau domestic hot water – DHW), dar poate fi întrebuințat și pentru unele aplicații de răcire 
solară. Colectorul solar cu tub vidat (ETC) este o tehnologie solară întâlnită în mod obișnuit pentru niveluri 
joase și medii de temperatură și poate fi utilizat în aplicații de încălzire a spațiilor și a a.c.m., răcire solară, 
producerea de căldură industrială, precum și pentru ciclurile Rankine organice (Organic Rankine Cycle, 
ORC) de calitate scăzută.  

Colectorul cu concentrator parabolic compus (CPC) este folosit la aplicații cu temperaturi medii 
(100 ... 200°C), fiind compus din oglinzi sau suprafețe ce reflectă parte din radiația incidentă către receptor, 
[111]. Acest tip de colector poate fi utilizat atât pentru aplicații de răcire/refrigerare solară, cât și pentru 
producerea de căldură industrială. Sistemele PVT cu concentrator (concentrating PVT, CPVT) sunt 
structuri solare hibride ce produc căldură utilă și electricitate și exploatează atât fasciculul direct, cât și 
iradierea solară difuză, funcție de configurație. Acest sistem poate avea diferite configurații și include celule 
PV şi un sistem termic ce asigură circulaţia unui fluid. Acest fluid este util ca agent de răcire (crește puterea 
electrică) și colectează căldură utilă, [112]. Utilizarea unui concentrator crește marja de funcționare la 
temperaturi de până la 100°C sau chiar mai mult. Un CPVT este o unitate de cogenerare, astfel încât poate 
fi convertită cu ușurință într-un sistem trigenerator sau poligenerator prin utilizarea unor dispozitive 
suplimentare. De regulă, instalaţiile CSP sunt exploatate la scară industrială mare şi sunt utilizate pentru 
aplicații de producere de energie, de răcire/refrigerare solară și pentru producerea de căldură industrială. 
Toate sistemele CPVT necesită sisteme de urmărire a soarelui, tip tracker. Colectorul cu reflectori liniari de 
tip Fresnel (LFR) funcționează la temperaturi medii și înalte, în timp ce colectorul liniar cu jgheab (cuvă) 
parabolic (PTC) este întâlnit frecvent în sisteme poligeneratoare. Colectoarele cu reflectori circulari 
parabolici, tip farfurie (PDR) au cea mai mare eficiență dintre toate tehnologiile industriale de CSP, dar 
sunt cele mai scumpe şi au aptitudine de stocare redusă. Colectoarele cu câmpuri heliostatice (HFC) au un 
raport de concentrare ridicat, astfel încât există posibilitatea de funcționare la temperaturi de până la 2000°C. 
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Prin urmare, sistemele de trigenerare solară (de exemplu, răcire, încălzire și alimentare cu energie 
electrică combinate) bazate pe colectoarele PVT au un potențial economic energetic remarcabil în climat 
subtropical. Scopul principal al poligenerării este de a acoperi necesităţile energetice ale unui consumator, 
de a crea sisteme energetice durabile, compacte, eficiente și viabile. Sistemele poligeneratoare funcționează 
prin consum de căldură, ce poate fi produsă de surse de energie convenționale sau alternative. Principalele 
efecte folositoare rezultate sunt energia electrică, răcirea/refrigerarea și încălzirea, cele trei efecte fiind 
produse de obicei de sistemele de trigenerare.  

Publicaţiile din literatura de specialitate includ configurații ale sistemelor de trigenerare solară 
bazate pe colectori PVT. Căldura poate fi produsă la temperaturi scăzute (50 ... 70°C) pentru acoperirea 
nevoilor de încălzire a spațiului sau a nevoilor de a.c.m., în timp ce în alte aplicaţii este nevoie de producerea 
de căldură la temperaturi ridicate, [113]. În astfel de sisteme, în scopuri de răcire, căldura colectată solar 
este de obicei furnizată răcitoarelor termice, cum ar fi  răcitoare cu absorbție, răcitoare cu adsorbție și 
sisteme de răcire cu desicant, [114]. Se recomandă răcirea cu desicant în combinație cu colectorii PVT ca 
supliment la răcirea convențională cu compresie de vapori, datorită performanțelor de economisire a 
energiei prin control independent al temperaturii și umidității, [115]. Un sistem de răcire cu desicant lichid 
în colectorii PVT a fost propus şi cercetat experimental pentru o aplicație la scară mică, [116]. În plus, a 
fost cercetată fezabilitatea tehnică a unui sistem rotativ de răcire cu desicant, format din colectoare PVT și 
stocare termică, [117]. Un alt sistem propus este cel cu trigenerare bazat pe ciclul de desicare a unui lichid 
în două etape și colectoare PVT. Acest sistem ar putea economisi până la 50.4% energie electrică, 
comparativ cu sistemul de aer condiționat convențional, [118].  

Pe lângă sistemele de răcire cu desicant, adsorbția răcitoarelor poate fi asistată de colectorii PVT. 
Sistemele cu trigenerare bazate pe colectoare PVT și răcitoare de adsorbție au fost simulate pentru clădiri 
de birouri cu înălțime redusă din climatul mediteranean, folosindu-se de căldură solară la temperaturi 
scăzute de 55°C, [119], [120]. De asemenea, un studiu comparativ [121] a indicat la reutilizarea căldurii cu 
o calitate scăzută din colectoarele PVT prin răcitoare de adsorbție pot depăși răcitoarele cu absorbție din 
punct de vedere al puterii electrice sau de răcire, în ciuda coeficientului de performanță (COP) termic mai 
mic, comparativ cu răcirea prin absorbție. Totuși, răcitorii cu adsorbție par să întâmpine bariere pentru 
adoptarea comercială pe scară largă, datorită intermitenței lor intrinseci, dimensiunilor voluminoase și 
costurilor ridicate [122]. Chillerele cu absorbție (absorbtion chiller, ACH) sunt considerate ca fiind o 
opțiune mai utilă pentru sisteme solare de răcire mari, datorită fiabilității și costurilor relativ mai mici, [123]. 
Prin urmare, aproximativ 80% din sistemele solare de răcire existente se bazează pe ACH, [124].  

ACH cu simplu efect (cu temperatura de control al procesului este de 80 ... 100°C, [125]) sunt 
adesea adoptate în sistemele de trigenerare. Datorită intermitenței radiației solare, pentru utilizarea ACH 
sunt necesare sisteme de rezervă, pentru a face față cererii de răcire atunci când colectorul PVT este iluminat 
insuficient. În astfel de cazuri, s-a constatat că sarcina mare de răcire ar putea fi suplimentată cu încălzirea 
de rezervă cu gaz, dar care conduce la consumul mare de combustibili fosili și perioade de amortizare 
nesatisfăcătoare, [126], o astfel de variantă devenind neviabilă economic [127]. Un caz similar apare şi la 
clădirile înalte, caracterizate prin cererea de răcire ridicată și zone de montare insuficiente pentru colectori, 
[128]. În afară de utilizarea surselor de căldură auxiliare, chillerele cu compresie de vapori convenționale 
mai sunt implementate şi ca dispozitive de răcire de rezervă pentru ACH, [129]. Rezultatele publicate [121] 
au dezvăluit însă faptul că în sezonul rece au fost obținute fracțiuni solare foarte scăzute sau chiar nule, ceea 
ce duce la perioade de amortizare de peste 30 de ani. Acest lucru este atribuit în principal faptului că fluidul 
din colectoarele PVT tip plăci plane rareori atinge temperatura de activare a ACH cu simplu efect. Pentru a 
ridica temperatura din sistemul solar, au fost utilizate colectoare CPVT, care aduc agentul termic solar la 
temperaturi de peste 100°C, [130], ceea ce conduce la activarea ACH cu simplu efect, [131]. Totodată, 
trebuie luate în considerare şi costurile ridicate pentru investiții și întreținere a sistemelor de urmărire 
necesare și a suprafețelor reflective, [132]. Aceste dispozitive nu sunt convenabile în ceea ce privește 
colectoarele PVT tip placă plană, datorită incapacității lor de a converti radiația solară difuză, [133]. Pentru 
utilizarea căldurii de la colectoarele PVT sunt adecvate ACH cu o temperatură de funcționare mai mică. 
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Tabel 5.1 Studii asupra instalațiilor poligeneratoare cu PV 

Lucrare Citare Efecte obținute Sistem și rezultat 

Medrano et al. [136] Electricitate, răcire, 
DHW 

PV, FPC, motor cu ardere internă, ACH; 
reducerea costurilor până la 58% 

Nosrat et al. [137] Electricitate, răcire, 
încălzire 

PV, ACH, baterii;  
reducerea emisiilor de CO2 cu 50% 

Gazda et al. [138] Electricitate, răcire, 
încălzire 

PV, motor cu ardere internă, ACH;  
economisirea energiei cu 55% 

Lototskyy et al. [139] Electricitate, răcire, 
încălzire, H2, DHW 

PV, pile de combustie, hidrogen și sisteme de 
stocare a căldurii; 
îmbunătățirea performanței cu aproximativ 36% 

Mittelman et al. [140] Electricitate, răcire, 
încălzire 

CPVT, ACH;  
reducerea costurilor de răcire cu 39% 

Calise et al. [126] Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW 

PVT, ACH, rezervor stocare, încălzitor auxiliar;  
SPP = 11.6 ani (simple payback period, SPP) 

Calise et al. [141] Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW 

PVT, instalație de desalinizare cu efect multiplu 
MED (multi-effect distilation), ACH, rezervoare de 
stocare, încălzitoare auxiliare; SPP = 12 ani 

Calise et al. [142] Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW 

PVT, pompă de căldură;  
SPP = 5 ani, eficiență: termică 40%: electrică 10% 

Calise et al. [143] Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW 

PVT, pompă de căldură;  
SPP = 16.1 ani, eficiență totală 49% 

Calise et al. [120] Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW 

PVT, pompă de căldură, rezervor stocare;  
eficiență termică 50% 

Sancho et al. [144] Electricitate, răcire CPVT, PVT, chilere cu adsorbție și absorbție; 
economisirea energiei la 79% 

Bicer et al. [145] 
Electricitate, răcire, 
încălzire, DHW, 
uscarea alimentelor 

PVT, geotermal, ORC, pompă de căldură, ACH, 
sistem de stocare a căldurii și uscare;  
eficiență: energetică 11% ; exergetică 28% 

Bicer et al. [146] Energie, răcire, 
încălzire, hidrogen 

PVT, ORC, pompă de căldură, ACH, sistem de 
stocare a căldurii, electroliză; 
eficiență: energetică 10.8% ; exergetică 46.3% 

Papadopoulos et al. [147] Electricitate, răcire, 
DHW 

PV, schimbător de căldură, circuit de stocare/apă 
caldă, circuit de apă rece, ACH; 
eficiență optimă de 96% 

Taseli ei al. 
 [148] 

Electricitate, prod. 
alimentară, extras  
apă din fântâni 

PVT, instalație producătoare de biogaz; 
reducerea emisiilor de CO2 cu 56% 

Islam et al. [149] 
Electricitate, răcire, 
încălzire, hidrogen, 
desalinizare 

PV, motor cu ardere internă, turbină ORC, ACH, 
instalații cu osmoză inversă  
eficiență exergetică 45% 

Su et al. [118] Electricitate, răcire, 
încălzire 

CPVT, Proces avansat de manipulare a aerului; 
reducerea emisiilor de CO2 cu 74% 

Rashidi et al. [150] 
Electricitate, răcire, 
încălzire, 
desalinizare 

PV, ORC, unitate de desalinizare, încălzitor de apă, 
ACH; eficiență exergetică 53% 
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Figura 5.3 Schema sistemului solar de trigenerare bazat pe colectoare PVT, [135].   

 

 
Figura 5.4 Integrarea soluţiilor asistate de energia solară în sisteme de răcire 

 
ACH cu jumătate de efect sunt dispozitive ce pot fi antrenate de temperaturi ale agentului solar de 

până la 60°C și ating un COP termic cuprins între 0.37 și 0.45 [134]. Astfel, sistemele de trigenerare cu 
ACH cu jumătate de efect au capabilitate suficientă de a utiliza căldura solară de la colectoarele PVT, în 
comparație cu cele cu simplu efect. Concomitent COP al ACH cu jumătate de efect este cu 30-50% mai mic 
decât al celor cu simplu efect, ceea ce înseamnă că în chillerele cu jumătate de efect consumul de căldură 
solară este remarcabil mai mare decât în cel cu simplu efect, pentru aceeași capacitate de răcire.  
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5.2 Studii comparative privind sistemele solare de trigenerare 

 
Sistemul solar de trigenerare se bazează pe cuplarea colectoarelor PVT cu placă plană cu ACH 

LiBr-apă. Acest sistem este conceput pentru a asigura răcire, a.c.m. și electricitate clădirilor, permițând 
utilizarea resurselor solare în condiții sezoniere diferite. Modurile de operare adecvate și schemele de 
control pentru aceste sisteme sunt propuse în conformitate cu caracteristicile cererii energetice ale clădirilor.  

Dispozitivele de trigenerare asistate solar, Figura 5.3, includ colectoare PVT cu invertoare 
(inverters, INV), rezervor de stocare a apei calde (hot water storage tank, ST), chiler de absorbție (absorption 
chiller, ABCH) și schimbător de căldură imersiv (immersive heat exchanger, IHEX). 

Invertoarele se conectează pe circuitul electric de ieşire de la sistemul PV şi convertesc  curentul 
continuu în curent alternativ. ABCH poate funcţiona cu singur efect sau cu jumatate de efect (SE sau HE). 
Auxiliar, se poate folosi un chiller electric răcit cu apă (water-cooled electric chiller, WCH), pentru a 
satisface cererea maximă de răcire a clădirilor. Prin urmare, un turn de răcire cu circuit deschis (open-circuit 
cooling tower, CT) este echipat pentru a furniza apă rece atât pentru chillerul cu absorbţie, cât și pentru 
chillerul electric răcit cu apă. 

Din punct de vedere teoretic, se pot dezvolta multe procese pentru conversia solară în răcire. Pe 
partea electrică, energia obţinută prin conversia PV se poate folosi într-o instalaţie cu comprimare mecanică 
de vapori. Dar în acest caz, dacă se exclud necesităţile urgente, primează calculul economic, deoarece preţul 
energiei obţinute din fermele PV este încă mai ridicat decât din alte surse de energie. Pe partea termică, 
colectorul solar (STC) furnizează energie termică pentru tehnologii diverse şi bine dezvoltate, bazate pe 
utilizarea chillerelor care produc apă rece, respectiv pe utilizarea ciclurilor cu desicant pentru HVAC. 

În domeniul tehnologiilor termice, cele mai dezvoltate şi utilizate în prezent sunt bazate pe procesul 
absorbţie. Se foloseşte absorbant fie lichid, fie solid, în diverse combinaţii şi metode. Rezultatele publicate 
până acum în mai multe surse bibliografice, [103], [104], [105], [110], [113], sunt centralizate în Tabel 5.1 
şi în Figura 5.4.  



30 
 

 
 

6 Ciclul de viață 
 
Analiza ciclului de viață (Life Cycle Assessment - LCA) este adecvată pentru estimarea eficienţei 

utilizării energiei și impactul asupra mediului aferent produselor sau serviciilor. Cu toate acestea, rezultatele 
LCA nu reprezintă date exacte și precise, fiabilitatea LCA depinzând strict de date complete și clare, [151].  

Conform rapoartelor comisiilor interguvernamentale privind schimbările climatice, este necesară 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (greenhouse gases – GHG), care cauzează încălzirea globală. 
LCA este utilă în calcularea emisiilor generate atât de produsul în sine, cât şi de obţinerea materialelor 
utilizate, procesul de fabricaţie şi de reciclare a produsului, fiind foarte potrivit pentru analiza la scară mică.  

LCA este o abordare a implementării sistemului de management de mediu, implicând evaluarea 
cantitativă a produsului cu privire la impactul asupra mediului. Cerințele de energie și emisiile de CO2 pe 
întreg ciclul de viață al produsului (inclusiv fabricarea, transportul, utilizarea, eliminarea, ș.a.m.d.) sunt 
identificate şi estimate, iar rezultatele pot fi utilizate pentru evaluarea impactului asupra mediului, [152]. 

 

6.1 Elementele generale ale unei analize LCA 

 
Elementele esențiale ale LCA sunt standardizate în ISO 14040 și ISO 14044, ce stipulează detaliile 

și punctele de bază ale abordării, Figura 6.1, [153]. Acestea sunt prezentate detaliat în teză. 
 

6.2 LCA pentru sistemele PV 

 
În evaluarea unui sistem PV, principalul punct de cercetare sau caracteristică se referă la generarea 

de energie, iar LCA poate evidenția potențialul acestor sisteme și a materialelor utile, oferind două avantaje, 
optimizarea şi comparabilitatea sistemului PV, considerând o multitudine de variabile, [155].  

 
Indici de evaluare 
Indicele durata de recuperare a energiei (Energy payback time – EPT sau EPBT) exprimă numărul 

de ani necesari sistemului pentru a recupera consumul inițial de energie necesar pentru crearea sa de-a 
lungul ciclului său de viață prin propria producție de energie. Estimativ EPT se calculează astfel: 

[ ] [ ]
[ ]

Energia primară totală  utilizată  a PV pe parcursul ciclului de viaţă kWh

Generarea anuală de energie electrică kWh an
ani =EPT  6.1 

Rata emisiilor de CO2 determină cât de eficient este un sistem PV în termeni de încălzire globală.  

[ ] [ ]
[ ] [ ]

2 2
2 2

Emisiile totale de CO  în timpul ciclului de viaţă gCO

Generarea anuală de energie electrică kWh an durata de viaţă an
rata de emisie CO g-CO kWh =

⋅
 6.2 

 
Limitele LCA 
Folosirea diferitelor limite duce la obținerea unor rezultate diferite, de aceea este foarte important 

ca aceste limite să fie cunoscute și bine definite. Figura 6.3 detaliază fiecare etapă pentru un sistem PV, de 
la exploatarea materiilor prime până la eliminarea sa finală. Limitele implică produse și servicii legate de 
ciclul de viață al fiecărui articol.  

Este importantă adaptarea definiției funcție de scopul produsului datorită variației detaliilor de la 
caz la caz (atât factori de tipul modulului PV utilizat, eficiența, aranjarea, baza de susținere, metoda de 
instalare și de operare ar trebui identificați pentru construirea unui sistem adecvat, cât și factori indirecți).  
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Ghidul LCA pentru sistemele PV 
Un set de linii directoare LCA pentru sistemele PV a fost publicat de International Energy Agency 

Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS, Task 12), [156].  
Durata de viață este dificil de cuantificat, deoarece majoritatea sistemelor PV instalate sunt încă în 

funcțiune sau au fost produse în primele etape ale dezvoltării tehnologiei. Datele privind iradiația solară 
depind de locație și unghiul de înclinare al modulelor PV. În consecință, cele două recomandări principale 
sunt analiza industriei sistemelor medii/cele mai bune cazuri și analiza sistemelor medii instalate în rețea. 

Raportul de performanță (performance ratio – PR) depinde de tipul de instalație. Valoarea crește 
odată cu scăderea temperaturii și monitorizarea sistemelor PV pentru detectarea timpurie a defectelor. 
Pentru module PV din siliciu cristalin este indicată o rată de degradare de 0.5% pe an, [155]. Se consideră 
că prin aplicarea tehnologiilor mature pentru modulele PV, acestea păstrează până la 80% din eficiența 
inițială la sfârșitul celor 30 de ani de viață, în ipoteza degradării liniare în această perioadă de utilizare. 

Au fost efectuate studii despre sistemele solare PV pentru instalații comerciale mari, cu obiectivul 
măsurării impactului asupra mediului. Aceste cercetări arată relația dintre amprenta de carbon, țara de 
producție a echipamentului PV și localizarea instalării acestuia, [157], Tabel 6.2.  

 

       
Figura 6.3. Limitele pentru fabricarea modulului solar PV 
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Tabel 6.1 Amprenta de carbon a studiilor anterioare pentru tehnologiile PV 

Autori Anul Citare Țara 
Iradiere 
[kWh/m2

pe an] 

Țara de 
producție 

Durata de 
viață 

Emisii 
(gCO2eq 
/kWh) 

Kato et al. 1998 [158] Japonia 1427 Japonia 20 126 

Alsema și 
Nieuwlaar 

2000 [159] Europa 1700 Europa 30 50-60 

Jungbluth 2005 [160] Elveția 1100 Europa 30 39-110 

Alsema et al. 2006 [161] Europa 1700 Europa 30 30-45 

Mason et al. 2006 [162] SUA (Arizona) 1730 SUA 30 29-31 

Ito et al. 2011 [163] Japonia 1725 Europa 30 31-67 

Yue et al. 2014 [164] Europa 1700 Europa 
China 

30 
30 

28.5-37.3 
54.3-72.2 

Breyer et al. 2015 [165] Germania 
Turcia 
Africa de Nord 

1222 
2100 
1700 

Europa 
China 
China 

30 
30 
30 

55 
53 

49-81 
Akinyele et al. 2017 [166] Nigeria 1493-2223 China și 

Europa 
20-30 37.3-72.2 

Luo et al. 2018 [167] Singapore 1580 Singapore 30 20.9-30.2 

Pinto et al. 2020 [157] Brazilia 1500 China 25 65.8 

 

Colectarea datelor LCA  
Datele LCA se clasifică în date de tip prim plan și date de fundal: cele de prim plan se referă la 

materialele din care sunt fabricate produsele, iar cele de fundal se referă la materialele implicate indirect. 
Pentru datele de fundal sunt utilizate valori din baze de date. Pentru a susține astfel de operațiuni se foloseşte 
software LCA (SimaPro, GaBi Software sau MiLCA).  

Pentru calculul LCA la sistemele PV sunt necesare şi datele de iradiație solară, necesare pentru a 
estima generarea sistemului PV (din baza de date cu iradiații solare Meteonorm - Meteotest, Elveția).  

Software-ul de analiză a sistemului System Advisor Model (SAM) dezvoltat de National Renewable 
Energy Laboratory (NREL, USA), care include și o funcție de calcul de generare a sistemelor PV, [155]. 

 

6.3 Aplicarea LCA pentru sistemul de trigenerare propus 

 
Sistemul de trigenerare PV-TE-T propus este compus din 3 subsisteme, fotovoltaic, termoelectric 

şi termic, Figura 1.2. Analiza LCA detaliază inventarul de faze de producţie pentru fiecare în parte în trei 
tabele distincte (Tabel 6.3, Tabel 6.4, Tabel 6.5). Datele extrase din cercetarea bibliografică includ 
materialele, energia şi procesele implicate în fabricarea fiecărui subsistem. 

Inventarele de materiale, energie şi procese (Figura 6.3) efectuate în etapa de inventariere a LCA 
sunt utile în stabilirea potenţialului impact asupra mediului înconjurător. Acesta nu cuantifică un impact 
real asociat cu un produs, proces sau activitate, ci stabileşte conexiuni între sistem şi impactul potenţial 
asupra mediului. Literatura de specialitate, [169], defineşte categoriile de impact uzuale, cum ar fi asupra 
sănătăţii umane, mediului, resurselor etc. 
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Tabel 6.2 Inventarul fazelor de producţie pentru subsistemul PV, [168]. 

Element Material Cantitate u.m. Provenienţă / Observaţii 
SG siliciu MG-siliciu 1.13 kg Siliciu puritate metalurgică (MG) 

Chimicale anorganice 2.00 kg Diverse: NaOH, HCl şi H2 
Lingou Poly-Si SG siliciu 1.30 kg Siliciu policristalin puritate solară (SG) 

Quartz 0.39 kg Pentru formarea lingoului 
Gaze (N2, Ar, He) 0.35 kg Pentru formarea lingoului 

Celulă Si Sticlă  0.01 kg Pentru echipamentul de tăiere cu fir 
Apă  0.06 kg Tăierea lingoului 
Carbură de siliciu (SiC) 2.63 kg Pur şi reciclat, pentru lichidul de răcire 
Polietilen-glicol  2.71 kg Pur şi reciclat, pentru lichidul de răcire 
Sârmă de oţel 1.49 kg Tăiere în plăcuţe 
Chimicale anorganice 0.30 kg Curăţare plăcuţe 

 Modul PV Celule solare 61.2 p +2% pierderi 
Ramă 4.20 kg Aluminiu, aliaj 
Cutie conexiuni 0.30 kg Polifenilenoxid, de la producător 
Sticlă (foaie) 16.1 kg Conţinut scăzut de Fe, securizat, 4 mm 
Etilen-Vinil-Acetat 1.60 kg EVA, 0.96 kg/m2 
Folie protecţie spate 0.83 kg Poli-etilen-tereftalat (PET, Tedlar) 
Cupru 0.18 kg Fâşii Cu, interconectarea celulelor 
Cositor, Plumb, Nichel 0.04 kg Lipire, acoperire, interconectări 

 Energie  SG Siliciu 185 MJ Căldură de proces, gaze naturale 
Celulă Si 30.0 kWh Electricitate, voltaj mediu, de la reţea 
Asamblare modul  10.7 kWh Electricitate, voltaj mediu, de la reţea 

 
Tabel 6.3 Inventarul fazelor de producţie pentru subsistemul TE, [168]. 

Element Material Provenienţă / Observaţii 
Element Bi2Te3 Sintetizare material TE Constituenţi pudră (măcinare cu bile) 

Formare lingou / consolidare Presare la cald / sinterizare cu plasmă 
Lamă tăiere, fluid tăiere Tăiere şi prelucrare lingou 
Metalizare lingou Acoperire protectivă împotriva aşchierii / fisurării 
Lamă tăiere, fluid tăiere Tăierea elementelor 
Fluide pentru curăţare Curăţarea elementelor 

Modul TE Interconectori Interconectori din aliaje de Cu (Mo-Cu, W-Cu)  
Barieră de difuzie Depunere straturi subţiri SnTe 
Alamă / Material de lipit Au sau Ni, acoperire / placare fără electrozi 
Substraturi ceramice Strat ceramic subţire, pe bază de alumină 
Adeziv Răşină 

 Energie  Sintetizare materiale Măcinarea materialelor în pudră 
Consolidare lingou Temperaturi ridicate 
Asamblare modul  Electricitate, voltaj mediu, de la reţea 

 

Analiza categoriilor principale compilate în Tabel 6.6, indică valorile mai mari ale componentelor 
ceramice din subsistemul TE, dar majoritatea valorilor sunt în aceleaşi intervale de variaţie pentru toate cele 
trei subsisteme. Dacă se elimină toxicitatea terestră, care este cu cel puţin un ordin de mărime peste celelalte 
categorii de impact, se observă că următoarele trei categorii de impact (ca valori) sunt cele care preocupă 
acum omenirea: sănătatea umană, încălzirea globală şi reducerea rezervelor de resurse fosile.  

O analiză conexă LCA, care apare tot mai des în preocupările globale, este managementul deşeurilor 
ce rezultă nu numai din activităţile umane curente, dar şi din scoaterea din funcţiune a sistemelor SRE. 
Această analiză este inclusă în analiza sfârşitului de viaţă (End of Life – EoL). 

Literatura de specialitate prezintă, de obicei, beneficiile utilizării SRE, fără a lua în calcul şi 
infrastructura necesară pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor din procesul de producţie sau al sistemelor 
după scoaterea din funcţiune.  
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Tabel 6.4 Inventarul fazelor de producţie pentru subsistemul T, [168]. 

Element Material Cantitate u.m. Provenienţă / Observaţii 
Colector Cupru 8.66 kg Cupru, de la furnizor 

Fluid de lucru 0.90 kg Propilen-glicol, lichid 
Epoxy 0.30 kg Răşină, lichid 
HDPE 0.87 kg Polietilenă, densitate mare 
Conectori alamă 0.04 kg Alamă, de la furnizor 
PVC 0.01 kg Policlorură de vinil, de la furnizor 
Electrod sudură 0.10 kg Electrod fără plumb, Sn97Cu3 

Protecţie Sticlă 10.5 kg Sticlă solară, puţin Fe, de la furnizor 
Izolaţie  Rigidă 4.20 kg Poliuretan, spumă rigidă 

Flexibilă 0.01 kg Poliuretan, spumă flexibilă 
Carcasă Aluminiu 4.00 kg Aluminiu, aliaj 

Oţel inoxidabil 6.10 kg Oţel Crom 18/8 
Oţel galvanizat 33.9 kg Oţel slab aliat 

Suport  Oţel inoxidabil 27.0 kg Oţel Crom 18/8 
Oţel galvanizat 0.50 kg Oţel slab aliat 

 Energie  Colector 18.5 kWh Electricitate, voltaj mediu, de la reţea 
Suport  2.67 kWh Electricitate, voltaj mediu, de la reţea 

 

 

 

 
Figura 6.1 Procesele de bază analizate în LCA pentru modului hibrid PV-TE-T, [168]  
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Tabel 6.5 Efectul modulului hibrid PV-TE-T asupra categoriilor de impact identificate pentru LCA, [168] 

Categorie de Impact  Unitate (pe m2) Panou PV 
mono-Si 

Colector 
termic T 

TE  
ceramic 

Încălzire globală kg CO2-eq/kWh 4.43e-2 2.38e-2 6.18e-2 
Reducerea ozonului stratosferic kg CFC11-eq/kWh 2.06e-8 1.29e-8 1.17e-8 
Acidificare kg SO2-eq/kWh 2.21e-4 2.07e-4 2.44e-4 
Eutroficare kg P-eq/kWh 3.78e-5 3.89e-5 6.87e-6 
Smog Fotochimic kg PM25-eq/kWh 1.04e-4 8.78e-5 6.28e-5 
Toxicitate Terestră kg1,4-DCB-eq/kWh 1.17e-0 8.55e-1 1.30e-0 
Toxicitate Acvatică kg1,4-DCB-eq/kWh 1.16e-2 6.42e-3 5.25e-0 
Sănătate umană kg1,4-DCB-eq/kWh 1.63e-1 2.24e-1 1.16e-1 
Scăderea resurselor - minerale kg Cu-eq/kWh 5.54e-4 1.02e-3 4.88e-3 
Scăderea resurselor - fosile kg oil-eq/kWh 1.08e-2 5.45e-3 - 
Utilizarea solului m2a crop-eq/kWh 1.23e-3 1.25e-3 3.89e-1 
Utilizarea apei m3/kWh 1.35e-3 2.39e-4 - 

 
Previziunile asupra perioadei de operare a panourilor PV se extind până la circa 25-30 de ani, funcţie 

de calitatea şi tehnologia de producţie. Analiza EoL a sistemelor PV identifică materialele nocive sau 
scumpe, carcase, cutii de joncţiuni, eventual EVA şi sticla securizată. Sunt recuperate apoi metalele fie prin 
topire sau separare hidrometalurgică. 

Analiza EoL reprezintă o extensie utilă a LCA. Dacă sunt incluse şi fazele amintite de dezmembrare 
şi reciclare, valorile pentru categoriile de impact se pot modifica. Pentru un sistem PV-T, valorile scenariului 
EoL au influenţat cel mai mult categoriile de efect GHG, carcinogenii, metalele grele şi deşeurile solide, 
[170].   
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7 Analiza modulului hibrid PV-TE-T 
 

7.1 Modelul matematic 

 

7.1.1 Subsistemul PV/PVT 

Pentru dezvoltarea modelului matematic trebuie analizate în detaliu toate elementele ce alcătuiesc 
sistemul propus. O astfel de analiză este complexă şi necesită cunoaşterea/aproximarea caracteristicilor 
(geometrice, fizice, de material) componentelor ce alcătuiesc sistemul care este modelat.  

Pentru modelarea matematică a panourilor PV, structura generală cuprinde straturile EVA (etilen-
vinil-acetat) care încapsulează, prin laminare la 150°C în vacuum, stratul PV oferindu-i protecţie mecanică 
şi izolare electrică. Pentru protecţia la radiaţia ultra-violetă, la partea superioară a ansamblului se foloseşte 
un strat fie de sticlă cu conţinut redus de fier (low-iron glass), fie de poli-etilen-tereftalat (PET) transparent. 
La partea inferioară (ne-expusă radiaţiei solare incidente) se foloseşte un strat de protecţie dintr-un film 
compozit subţire şi opac de TPT (Tedlar-Poliester-Tedlar). Denumirea Tedlar defineşte un film de fluorură 
de polivinil (PVF) sau poli-etilen-tereftalat (PET), straturile fiind detaliate în Figura 7.1. 

 

 
Figura 7.1 Reprezentarea schematică şi rezistenţele termice pentru modulul PV 

 

 
 

Figura 7.2 Reprezentarea schematică şi rezistenţele termice pentru modulul fotovoltaic-termic (PVT) 
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Figura 7.3 Reprezentarea schematică şi rezistenţele termice pentru modulul TE 

 

Deşi straturile amintite anterior (mai puţin stratul protectiv superior - SPS) sunt laminate într-un 
proces la temperatură înaltă, în vacuum şi prin aplicarea unei forţe de comprimare, între straturile de material 
nu se realizează un contact fizic perfect. Astfel, modelul ia în considerare rezistenţele termice de contact ce 
apar la interfeţele dintre straturile solide de material, precum şi rezistenţa termică a materialului celulei PV. 

Pentru panourile PVT, se adaugă elementele corespunzătoare colectorului termic, funcţie de soluţia 
aleasă pentru răcirea panoului PV. Ca urmare a analizei soluţiilor de răcire existente, [32], am ales analiza 
sistemului de răcire cu fluid (apă), ca fiind cea mai eficientă soluţie pentru costuri reduse, Figura 7.2.  

 

7.1.2 Subsistemul TEG 

Deoarece coeficientul Seebeck, α, diferă la semiconductorii de tip n sau p, se aleg tipuri diferite de 
materiale funcţie de aplicaţia urmărită. Astfel, la capătul rece al unui material de tip n apare surplusul de 
electroni, respectiv polul negativ, în timp ce pentru un material de tip p apare surplusul de goluri, respectiv 
polul pozitiv. Pentru că valorile electrice ale unei astfel de surse elementare sunt mici, se cuplează mai 
multe surse elementare, termic în paralel şi electric în serie. Datorită pierderilor suplimentare de căldură 
prin conducţia termică a conductorilor de legatură, este mai utilă formarea unor cupluri de surse elementare 
n şi p înseriate, rezultatul fiind un element termoelectric.  

Deşi rămâne o pierdere prin conductivitatea termică a surselor elementare, prin acest mod de cuplare 
se elimină pierderea datorată conductorilor de contact. Mai mult, în acest fel se pot cupla prin înseriere mai 
multe elemente termoelectrice, formându-se module termoelectrice (sau termobaterii), Figura 7.3. 

 

7.1.3 Sistemul PV-TE-T 

Sistemul PV-TE-T primeşte energia solară incidentă, o parte fiind transformată în energie electrică 
cu ajutorul celulelor solare PV şi a elementelor TE, o parte fiind absorbită în fluidul de răcire sub formă de 
energie termică, restul reprezentând pierderile energetice către mediul înconjurător sau spaţiul cosmic prin 
suprafeţele superioară, respectiv inferioară, ale sistemului. 

Din energia solară incidentă pe stratul protector, o parte este reflectată radiativ, o parte e absorbită, 
restul energiei fiind transmisă către celulele PV. Conversia în energie electrică nu este totală, o parte fiind 
absorbită sub formă de energie termică. Această cădură este transferată către elementele TE şi către SPS, 
fiind parţial absorbită de către modulele TE care o transformă în energie electrică. Restul de energie (deşeu) 
este transferată către sistemul de răcire, unde este absorbită de către fluidul de lucru. 

Pentru modelarea matematică a acestor fenomene energetice, se consideră următoarele ipoteze: 
- pierderile de căldură apar numai la partea superioară a stratului protector 
- transferul de căldură este unidirecţional şi staţionar 
- proprietăţile fizice ale elementelor TE sunt independente de temperatură 
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Figura 7.4 Elementele geometrice generale de calcul 

 
Pentru o analiză cât mai exactă şi un model matematic cât mai apropiat de realitate, trebuie avute 

în vedere aspectele referitoare la transferul de căldură prin elementele precizate anterior. Dacă se adoptă ca 
bază de referinţă suprafaţa de schimb de căldură dintre grupul PV-TE cu schimbătorul de căldură prin care 
circulă fluidul de răcire (grupul T), Figura 7.4, atunci: 

HTA X Y= ⋅  7.1 

Dar suprafaţa de schimb de căldură nu este aceeaşi pentru toate straturile din grupurile menţionate 
anterior. Un modul solar PV este alcătuit din mai multe celule PV conectate electric în serie şi termic în 
paralel. Din punct de vedere tehnic, celulele nu pot fi amplasate pe modul astfel încât să acopere întreaga 
suprafaţă a acestuia. Astfel, apare o diferenţă între Amodul şi APV, definită prin coeficientul de acoperire, βPV: 

Nr. celule solare  Aria unei celule solare
Aria totală a modulului PV

PV PV
PV

HT modul

A A
A A

×
β = = =  7.2 

Apare o diferenţă între fluxul termic real şi cel teoretic absorbit de stratul PV, o parte a fluxului 
termic incident pe acest strat fiind transmis către stratul de Tedlar. Dar suprafaţa neacoperită de celulele PV 
este mică în comparaţie cu suprafaţa celulelor PV. 

Dacă se utilizează numai o celulă PV, pentru simplificarea modelului matematic am ales: 

( )1PV PV Ted PV PVα β + α −β ≅ α  7.3 

Similar, în cazul unui modul TE, sursele elementare n şi p sunt împachetate aproape unele de altele, 
dar nu acoperă integral suprafaţa de schimb de căldură a stratului ceramic. Astfel, prin spaţiile dintre sursele 
elementare şi dintre modulele TE (dacă acestea nu acoperă integral suprafaţa modulului PV) apare un 
transfer termic convectiv şi radiativ, ce ar trebui luat în calcul ca fiind în paralel cu cel conductiv prin sursele 
elementare, Figura 7.5. Această diferenţă este cuantificată prin coeficientul βTE : 

Nr. module TE  Aria unui modul TE
Aria totală a modulului PV

TE TE
TE

HT modul

A A
A A

×
β = = =  7.4 

Această distribuţie a fluxurilor termice cu reprezentarea detaliată a rezistenţelor termice prezintă 
însă neajunsuri din punct de vedere al determinării atât a temperaturilor intermediare, cât şi a suprafeţelor 
transversale ce ar trebui luate în calcul, deoarece producătorii de module TE nu furnizează informaţii în 
legătură cu geometria exactă a acestora.  

Studiile publicate până acum în literatura de specialitate, [171], demonstrează că valorile 
coeficienţilor de transfer prin sursele elementare TE sunt cu două ordine de mărime superioare celor prin 
radiaţie şi convecţie. Ca urmare, pentru modelul matematic am ales schema simplificată din Figura 7.6. 

Modulul termic (T) este reprezentat de un schimbător de căldură, în care fluidul de lucru absoarbe 
căldura reziduală de la modulul TE.  
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Figura 7.5 şi Figura 7.6 Circuitul echivalent de rezistenţe termice pentru un modul TE şi PV-TE-T 

 
Modelul matematic propus va folosi schema circuitului echivalent de rezistenţe termice din Figura 

7.6, stânga. De asemenea, în calcul suprafeţele de schimb de căldură sunt considerate: 

HT SPS PV TEA A A A X Y= = = = ⋅  7.5 

Schema prezentată conţine şi două variante, Figura 7.6, dreapta. La partea superioară, varianta 1 
propune utilizarea unor temperaturi diferite pentru cuantificarea convecţiei şi radiaţiei termice către mediul 
înconjurător. Determinarea valorilor acestor temperaturi este explicată în analiza energetică. La partea 
inferioară, dacă schimbătorul este izolat termic, atunci se consideră varianta simplificată, în care lanţul de 
rezistenţe se închide în temperatura agentului termic. Dacă izolaţia termică lipseşte sau este defectuoasă, 
atunci se va lua în considerare varianta 2, care ia în considerare pierderea termică prin partea inferioară şi 
se închide în temperatura mediului ambiant.  
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7.2 Analiza 2-E (energetic-exergetic) 

 
7.2.1 Bilanţuri energetice 

Stratul protector superior (SPS), fie din sticlă sau material plastic special 
Energia solară incidentă pe SPS este parţial reflectată, parţial absorbită şi restul transmisă către 

modulul PV-TE-T. Fracţia de energie transferată către celulele PV este parţial convertită în energie electrică, 
iar din punct de vedere termic, o parte este transmisă înapoi spre SPS şi restul este transmisă către modulele 
TE. Ca urmare, bilanţul energetic pentru SPS include energia solară incidentă absorbită de SPS, fracţia din 
energia transmisă înapoi de la celulele PV, precum şi pierderile către mediul ambiant şi spaţiul cosmic prin 
convecţie, respectiv radiaţie termică. 

, 1SPS cv radE Q Q Qα + = +    7.6 

Rata radiaţiei Rata pierderilor Rata pierderilor
solare incidente de energie de la de energie de la
absorbite de SPS PV la SPS SPS la ambient

     
+ =     

          
 7.7 

( )
2 1

SPS skyPV SPS SPS a
SPS HTt

ct EVA ct SPS cv rad

T TT T T TI A
R R R R R R

−− −
α + = +

+ + +
 7.8 

unde αSPS reprezintă absorptivitatea SPS, I(t) este intensitatea radiaţiei solare incidente, dependentă de timp, 
AHT = ASPS suprafaţa SPS expusă către exterior, iar temperaturile şi rezistenţele au semnificaţiile anterioare: 
temperaturile straturilor PV şi SPS, a mediului ambiant şi spaţiului cosmic, respectiv rezistenţele termice la 
conducţie prin straturile de EVA, SPS şi contact, precum şi rezistenţele termice la convecţie şi radiaţie. 

Rezistenţa termică la radiaţie (pierderi radiative de la suprafaţa superioară a SPS): 
1

rad
rad HT

R
h A

=
 

7.9 

unde AHT = suprafaţa modulului PV, iar coeficientul de transfer de căldură radiativ, hrad  , este determinat 
prin transformarea ecuaţiei transferului net de energie prin radiaţie dintre un corp şi mediul ambiant:  

( )4 4
rad rad rad s aQ A T T= ε σ −  7.10 

într-o ecuaţie similară transferului de căldură convectiv: 

( )cv cv cv s flQ h A T T= −  7.11 

şi astfel hrad devine:

( )( )2 2
rad SPS SPS a SPS ah T T T T= ε σ + +

 7.12 

unde εSPS reprezintă emisivitatea stratului protectiv superior, σ = 5.67e-8 [W/m2K4] este constanta Stefan-
Boltzmann, Ta este temperatura mediului ambiant, iar TSPS este temperatura la suprafaţa superioară a SPS.  

Alţi autori au considerat efectele radiative de la suprafaţa SPS către spaţiul cosmic (sky), nu către 
mediul ambiant. Formula se modifică astfel: 

( )( )2 2
rad SPS SPS sky SPS skyh T T T T= ε σ + +

 7.13 

unde Tsky reprezintă temperatura convenţional atribuită spaţiului cosmic şi este exprimată ca [172]: 
1.50.0552sky aT T=

 7.14 

sau [173]: 
6sky aT T= −  7.15 
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Rezistenţa termică la convecţie 
1

cv
cv HT

R
h A

=
 

7.16 

unde hcv este definit funcţie de viteza vântului, uw şi de efectele radiative. Dacă se ia în considerare efectul 
cumulat radiaţie+convecţie (atât convecţie naturală, cât şi forţată) şi viteze ale vântului de 0 < uw < 5 [m/s], 
literatura de specialitate menţionează un coeficient de transfer de căldură al vântului, hcv = hw , [174]: 

5.7 3.8w wh u= + ×  7.17 
Dacă efectele radiative se cuantifică separat şi sunt excluse din calculul rezistenţei termice la 

convecţie (varianta 1 din Figura 7.6), cu viteza 0 < uw < 7 [m/s], coeficientul convectiv devine, [174]: 
2.8 3.0= + ×cv wh u  7.18 

Rezistenţele termice conductive prin straturile succesive SPS, EVA, PV, Ted, cer, Cu sunt calculate 
cu formula clasică, ce derivă din formula lui Fourier pentru conducţia termică: 

i
i

i i

LR
A

=
λ  

7.19 

unde, pentru stratul „i”, Li - grosimea, λ i - conductivitatea termică, iar Ai - suprafaţa de schimb de căldură 
perpendiculară pe direcţia transferului de căldură. În principiu, toate ariile sunt considerate egale cu AHT . 

Rezistenţele termice de contact iau în considerare saltul de temperatură corespunzător contactului 
imperfect între suprafeţele corpurilor solide. Matematic, se utilizează tot ecuaţia (7.19), pentru că în cazul 
adezivilor utilizaţi pentru componente electronice se observă o influenţă majoră a grosimii şi conductivităţii 
termice ale stratului de adeziv, iar presiunea aplicată asupra elementelor şi variaţia temperaturii în intervale 
mici la valori apropiate de cele ale mediului înconjurător, au influenţă minimă, [175]. 

 
Celula fotovoltaică (PV) 
Energia solară transferată prin straturile superioare către celula PV este parţial convertită în energie 

electrică, restul fiind transmis înapoi spre SPS şi către modulele TE. Bilanţul energetic devine: 

, , , 1 2SPS PV el PVE E E Q Qτ α= = + +   

 7.20 

Rata radiaţiei Energia Fluxul de Fluxul de 
solare incidente electrică energie de la energie de la
absorbite de PV generată în PV PV la SPS PV la TE

       
= + +       

                
7.21 

( ) ,
2 1

3 4

                             +

−
τ = + +

+ + +
−

+ + + + + + +



PV SPS
SPS HT el PVt

ct EVA ct SPS

PV H

PV ct EVA ct Ted ad cer Cu

T TI A P
R R R R

T T
R R R R R R R R

 7.22 

unde τSPS reprezintă transmisivitatea SPS, Pel,PV este puterea electrică PV, iar temperaturile şi rezistenţele 
au semnificaţiile anterioare pentru straturile PV, SPS, suprafaţa caldă a TE, rezistenţele termice la conducţie 
prin straturile de SPS, EVA, Ted, adeziv, ceramic şi conductorii din cupru, rezistenţele termice la contact. 

Energia electrică generată de modulul PV cu un factor de suprafaţă βPV este calculată cu: 

( )( ) ( )( )( ), ,el PV el PV PV SPS PV PV SPS PV HTt tE P I A I A= = η τ = η τ β

 
7.23 

unde ηPV reprezintă eficienţa de conversie a modulului PV. Aceasta este o funcţie de valoarea medie a 
temperaturii celulei solare, din relaţia ( [176], [177]): 

( )0 0 01PV PVT Tη = η −β −    7.24 

în care indicele ”0” reprezintă parametrii în condiţiile de testare standard (Standard Test Conditions – STC): 
η0 - eficienţa modulului PV, β0 - coeficientul de temperatură, iar T0 - temperatura celulei PV.  
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STC sunt definite astfel: radiaţia solară incindentă,  Gref = I(t) = 1000 [W/m2], temperatura de 
referinţă, Tref = 25°C, iar indicele aer-masă, AM = 1.5. Parametrul βPV a fost discutat anterior. 

 
Elementele termoelectrice (TE) 
Pentru TE, analiza implică detalierea fluxurilor termice de la suprafeţele superioară, respectiv 

inferioară ale surselor elementare TE, prin analiza combinată electrică şi termică.  
Diferenţa de potenţial la circuitul deschis este tensiunea de acoperire a efectului Seebeck:  

( )OC H CV T T T= α − = α∆  7.25 

unde α reprezintă coeficientul Seebeck. De regulă, coeficientul Seebeck variază cu temperatura, iar 
pentru un element TE relaţia de definiţie pentru valoarea medie este, [178]: 

( ) ( )1 H

C

T

p nT
H C

dT
T T

α = α − α
− ∫

 
7.26 

Pentru cazul în care materialul din care sunt confecţionate sursele elementare n şi p este acelaşi (de 
regulă, Bi2Te3 [179], care are valori maxime a ZT pentru intervalul de temperaturi prognozat pentru această 
lucrare, respectiv 50°C ... 100°C), coeficienţii Seebeck au valori egale şi opuse (αn = -αp ).  

Pentru intervale mici de temperatură, valorile au variaţii minime şi deci: 

( )
( )

2H

C

Tp n
TET

H C

dT
T T
α − α

α = = α
− ∫

 
7.27 

Curentul electric se determină cu: 

,

OC

TE e L

VI
R R

=
+

 7.28 

unde RTE,e reprezintă rezistenţa electrică internă, iar RL este rezistenţa de sarcină (Figura 7.8). 
Considerând că sursele elementare n şi p dintr-un element TE, au proprietăţile geometrice şi fizice 

egale (lungimea, Lp = Ln = l şi secţiunea, Ap = An = s, respectiv conductivitatea electrică, σp = σn = σ, 
rezistivitatea electrică, ρp = ρn = ρ şi conductivitatea termică λp = λn = λ), se pot scrie relaţiile: 

- conductivitatea termică, pentru surse elementare considerate în paralel (termic) 

p n
TE p n

p n

A AK
L L

= λ + λ
 

7.29 

- rezistenţa electrică, pentru sursele elementare considerate în serie (electric) 
1 1

, ,          p pn n
TE el p n TE el p n

p n p n

A LA LR R
L L A A

− −   
= σ + σ ⇒ = ρ + ρ       

 7.30 

 

 
Figura 7.7 Reprezentarea schematică a funcţionării modulului TE 

 



43 
 

Puterea pentru un element TE va fi: 

( )
,2 2

, 2
,

TE el
TE el TE TE

TE el L

R
P UI R I V

R R
= = =

+
 7.31 

unde VTE reprezintă diferenţa de potenţial la bornele elementului TE: 

( ) ( )( ) 2H

C

T

TE p n p n H C TET
V dT T T T T= α − α = α∆ = α − α − = α ∆∫  

7.32 

Pentru a avea o putere maximă, trebuie îndeplinită condiţia: 

, 2TE el L
lR R

s
ρ

= =  7.33 

şi astfel: 

( ) ( ) ( )2 2 222

max
, , ,

2
4 4 4 2

TE TE H CTE

TE el TE el TE el

T T T TVP s
R R R l

α∆ α ∆ α −
= = = = ⋅

ρ
 7.34 

 
La interfaţa caldă dintre partea superioară a sursei elementare şi conductorul metalic superior apare 

efectul Peltier de absorbţie a căldurii, în timp ce la partea inferioară rece, la interfaţa dintre sursa elementară 
şi conductorul metalic inferior apare efectul Peltier de generare a căldurii.  

Astfel, fluxurile energetice prin partea caldă, respectiv partea rece a unui element TE, se exprimă 
ca ( [51], [180]): 

21
2H TE H TEQ T I K T I R= α + ∆ −

 
7.35 

21
2C TE C TEQ T I K T I R= α + ∆ +

 
7.36 

în care primii termeni din fiecare ecuaţie reprezintă căldura absorbită/cedată prin efect Peltier, următorii 
reprezintă căldura transferată prin conducţie termică (Fourier) prin sursele elementare, iar ultimii termeni 
reprezintă căldura pierdută prin efect Joule.  

Puterea electrică a unui modul TE este: 

( ) 2 2
,el TE H C H C TE TE TE TE LP Q Q T T I I R I R= − = α − − = 

 7.37 

Ecuaţia de mai sus reprezintă şi bilanţul energetic pentru TE, adică: 

, , ,in TE out TE el TEE E P= + 

 7.38 

Rata de energie Rata de energie Energie 
incidentă pe transferată electrică 
elementul TE către fluid generată în TE

     
= +     

            
7.39 

,H C el TEQ Q P= + 

 7.40 

Din punct de vedere termic, fluxurile se pot exprima prin: 
- partea superioară (caldă) a modulului TE 

3 4

PV H
H

PV ct EVA ct Ted ad cer Cu

T TQ
R R R R R R R R

−
=

+ + + + + + +


 
7.41 

unde HQ   reprezintă fluxul termic ce intră în modulul TE; 
- partea inferioară (rece) a modulului TE 

, ,

C fl
C

Cu cer ad cd HX cv fl

T T
Q

R R R R R
−

=
+ + + +



 
7.42 

unde CQ   reprezintă fluxul termic ce iese din modulul TE. 
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Fluidul ce curge prin canale 
Dacă partea inferioară (baza) modulului PV-TE-T este izolată termic, atunci calculul se încheie prin 

determinarea rezistenţei termice la convecţie de la materialul canalelor către fluidul care curge prin acestea:   

( ),
, ,

1 1
2cv fl

cv fl ch cv fl ch ch ch ch

R
h A h y z x N

= =
+  

7.43 

unde Nch, xch, ych, zch reprezintă numărul de canale de curgere a fluidului, respectiv dimensiunile geometrice 
ale unui astfel de canal (lungime, lăţime, înălţime). Coeficientul convectiv de transfer de căldură în interiorul 
canalului, hcv,fl , se determină din ecuaţia criterială Churchill – Ozoe, care acoperă atât regiunea de intrare, 
cât şi cea de curgere complet dezvoltată, pentru condiţia de flux termic constant la suprafaţă, convecţie 
forţată internă şi curgere laminară, iar relaţiile pentru criteriile de similitudine Reynolds (Re), Prandtl (Pr), 
Graetz (Gz), Nusselt (Nu) sunt definite pe baza diametrului hidraulic echivalent: 

( )
4 4 2

2
tr ch ch ch ch

h
ch ch ch ch

A y z y zD
P y z y z

= = =
+ +  

7.44 

Pentru cazurile studiate în această lucrare, s-a considerat regimul de curgere laminar.  
Dacă însă partea inferioară a schimbătorului de căldură (grupul T) nu este izolată termic (varianta 

2 din Figura 7.6), calculul va continua cu bilanţul termic pentru fluid: 

( ),
fl

C fl p fl b fl a HT

dT
Q m c dx U T T A

dx
= + −

  7.45 

Rata de energie Rata de energie Rata pierderilor 
transferată absorbită de de energie de la 
către fluid fluid fluid la ambient

     
= +     

            
7.46 

unde Ub reprezintă coeficientul global de transfer de căldură, ce reuneşte transferul conductiv prin baza 
schimbătorului de căldură şi transferul convectiv către mediul ambiant.  

Energia termică recuperată din modulul termic prin agentul de lucru din sistemul hibrid PV-TE-T: 

( ), , ,th fl p fl fl out fl inQ m c T T= −

  7.47 

Puterea de pompare pentru circularea fluidului prin canalele modulului T se obţine din: 

fl
pump

fl

m
P p= ∆ ⋅

ρ



 7.48 

unde pierderea de presiune la curgerea internă a fluidului, ∆p, se determină din ecuaţia Darcy – Weisbach: 
2

2
M

D
h

uXp f
D

ρ
∆ = ⋅ ⋅  7.49 

în care coeficientul de frecare Darcy – Weisbach, fD,  poate fi determinat din diagrama Moody sau din 
corelaţiile din literatura de specialitate.  

Pentru canale cu secţiunea transversală rectangulară se folosesc relaţii determinate empiric sau 
experimental. Astfel, Shah şi London (1978) au propus o relaţie pentru curgerea staţionară, laminară, 
complet dezvoltată, care se potriveşte în proporţie de 99.95% cu valorile determinate pe cale analitică, [181]: 

( )

( ) ( ) ( )

 2* *

 3  4  5* * *

24 1 1.3553 1.9467

                   1.7012 0.9564 0.2537

hDf Re ⋅ = ⋅ − ⋅α + ⋅ α −
− ⋅ α + ⋅ α − ⋅ α 

 7.50 

în care f = factorul de frecare Fanning, iar α* = raportul înălţime/lăţime din geometria canalului: 
4Df f=  7.51 

* ch

ch

zînălţime
lăţime y

α = =
 

7.52 
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Autorii arată că produsul  

( )
21 .

2h

h
D

Ddpf Re const
dx u

⋅ = − ⋅ ⋅ =
µ ⋅  

7.53 

reprezintă o constantă ce depinde numai de geometria secţiunii transversale a canalului. Trebuie remarcat 
faptul că spre deosebire de conductele de secţiune transversală circulară, unde: 

( ) 16⋅ =Df Re   sau ( ) 64⋅ =D Df Re  

pentru curgerea între plăci paralele infinite (adică α* ≈ 0): 

( ) 24⋅ =Df Re  sau ( ) 96⋅ =D Df Re  

De asemenea, literatura de specialitate arată că pentru domeniul de dezvoltare a curgerii în canale 
rectangulare, valorile analitice ale factorului de frecare sunt mai mari decât valorile experimentale, [182]. 

 
În concluzie, puterea de pompare devine: 

2

2
M

pump D M tr ch
h

uXP f u A N
D

ρ
= ⋅  7.54 

Puterea electrică dezvoltată pentru modulul PV, se determină cu relaţia: 

( ),el PV PV SPS HTtP I A= η τ
 7.55 

iar pentru modulul TE,  
2

,el TE TE LP I R=
 7.56 

Deci energia electrică totală ce se poate obţine cu un sistem PV-TE-T, pentru un circuit electric 
echivalent (Figura 7.10), se calculează cu: 

( )
2

el PV TE PV SPS HT TE LtE P P I A I R= + = η τ +

 7.57 
 

Eficienţa electrică totală a unui modul PV-TE-T este: 

( )

PV TE pump
el

HTt

P P P
I A

+ −
η =

 
7.58 

în timp ce eficienţa termică este: 

( )

th
th

HTt

Q
I A

η =


 
7.59 

iar eficienţa totală devine: 

el thη = η + η  7.60 

 

 
 

Figura 7.8 Circuitul electric echivalent a modulului PV-TE (adaptat din [32]) 
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Figura 7.9 Diagrama de fluxuri utile şi pierderi, pentru un modul PV-TE-T, [32]. 
 
7.2.2 Analiza exergetică 

O analiză  2E (energetică – exergetică) detaliată a făcut subiectul unei lucrări ştiinţifice cu autorul 
prezentei teze ca prim autor, [5], astfel încât acest subcapitol va prezenta numai elementele generale.  

Conceptul de exergie, un instrument eficace în analiza, proiectarea şi optimizarea performanţelor 
unui sistem termic, determină valoarea maximă de energie utilă ce se poate extrage dintr-un proces prin 
care sistemul ajunge la echilibru cu mediul înconjurător. Ca urmare, bilanţul exergetic ia în considerare 
fluxurile exergetice intrate şi ieşite din sistem, precum şi fluxul de pierderi exergetice, Figura 7.11: 

,in net out,net lossEx Ex Ex− =∑ ∑ ∑  

 7.61 

iar eficienţa exergetică se exprimă astfel: 

, ,

η 1out,net loss
ex

in net in net

Ex Ex
Ex Ex

= = −∑ ∑
∑ ∑
 

 

 
7.62 

Pentru modulul PV 
Eficienţa electrică a unui modul PV 

( ) ( )
η η OC SCMPP MPP

en el
PV HTt t

FF V IV I
I A I A

×
= = =  7.63 

 se exprimă funcţie de factorul de umplere 

MPP MPP

OC SC

V IFF
V I

=  7.64 

care arată cât de mult se apropie la punctul de putere maximă (MPP) curba (I-V) de valorile ideale 
(tensiunea de circuit deschis VOC şi curentul de scurt-circuit ISC). 

În  acest caz, pierderile exergetice disipative sunt cumulate în ∑ 

desEx : pierderile optice, pierderile 

electrice, existenţa diferenţelor de temperatură pentru transferurile energetice, precum şi variaţia 
temperaturii celulei PV faţă de temperatura mediului înconjurător. 

( )
( )

( )

,
,

,

η t

t

in I loss des
ex PV

in I

Ex Ex Ex

Ex

− +
=

∑  



 
7.65 
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Pentru modulul PVT 
Eficienţa electrică a unui modul PVT este afectată de puterea electrică necesară pentru pomparea 

fluidului prin canalele modulului T: 

( ) ( )
η MPP MPP pump MPP MPP pump

el
PVT HTt t

V I P V I P
I A I A

− −
= =  7.66 

 În acest caz, eficienţa exergetică ia în calcul exergia la ieşire exprimată atât pentru energia electrică, 
precum şi pentru energia termică: 

,out net th elEx Ex Ex= +∑   

 7.67 
Fluxul exergetic termic caracterizează schimbările din curgerea fluidului: 

,

1 a
th u

fl out

TEx Q
T

 
= −  

 


 
7.68 

Astfel, fluxul pierderilor de exergie este determinat ca suma pierderilor interne şi externe: 

, , ,loss loss ext loss int loss ext desEx Ex Ex Ex Ex= + = +∑ ∑ ∑ ∑ ∑    

 7.69 
 
Şi în acest caz, fluxul pierderilor exergetice disipative cumulează termenii relativi la diferenţele 

finite de temperatură pentru transferurile de căldură dintre modul şi mediul înconjurător, dintre modul şi 
fluidul de răcire, la pierderea de presiune prin frecare la curgerea fluidului prin canale şi pierderile electrice:  

, ( )
,

, 4

( )

η 1
η

4 11
3 3

a
el PV t HT pump th

fl out
ex PVT

a a
t HT

S S

TI A P Q
T

T TI A
T T

 
− + −  

 =
    
 − +   
     



 7.70 

unde temperatura Soarelui TS = 5770 K şi toate temperaturile sunt exprimate în Kelvin. 
 
Pentru modulul TE 
Fluxul exergetic pentru modulul TE ia în considerare energia electrică generată în modul şi energia 

termică eliberată la partea rece a modulului, [183]: 

1 a
TE TE C

C

TEx P Q
T

 
= + − 

 


 
7.71 

Dacă se ia în considerare numai modulul TE, atunci fluxul exergetic intrat este considerat fluxul de 
energie de la partea caldă. Astfel eficienţa exergetică a modulului TE devine: 

,

1
η

a
TE C

C
ex TE

H

TP Q
T

Q

 
+ − 

 =





 

7.72 

 
Eficienţa exergetică a unui modul hibrid PV-TE-T se determină cu relaţia: 

tot PV TE thEx Ex Ex Ex= + +   

 7.73 
iar randamentul exergetic total 

, ( )
,

, 4

( )

η 1
η

4 11
3 3

a
el PV t HT TE pump th

fl out
ex tot

a a
t HT

S S

TI A P P Q
T

T TI A
T T

 
+ − + −  

 =
    
 − +   
     



 7.74 
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8 Simulări numerice ale sistemului hibrid PV-TE-T 
 

8.1 Metodologia modelului numeric 

 
Metodele numerice iau în considerare un model matematic şi utilizează fie programe de calcul 

specializate, fie secvenţe de cod dezvoltate de utilizator în medii de calcul matematic. Modelarea numerică 
este un proces circular, care include următoarele etape principale: identificarea problemei, dezvoltarea 
modelului conceptual şi dezvoltarea modelului numeric, Figura 8.1. Între cele trei etape, există procese 
reversibile de validare (ale modelelor conceptual şi numeric, respectiv validare operaţională).  

Acest capitol prezintă dezvoltarea şi testarea modelelor numerice pentru analiza subsistemelor PV 
şi TE, respectiv a sistemului PV-TE-T.  

Fiecare dintre aceste analize s-au bazat pe elementele prezentate în capitolele anterioare: cercetare 
bibliografică detaliată a componentelor, materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie; studierea aprofundată a 
conceptelor teoretice implicate (procese şi fenomene fizice, în special transfer de căldură şi electricitate); 
dezvoltatea modelului matematic, prin identificarea şi explicitarea ecuaţiilor şi variabilelor utilizate; 
integrarea acestor elemente în propunerea unui model teoretic, ce se doreşte a fi implementat.  

Pentru validarea şi ajustarea acestui model, datele cunoscute până la acest punct (din rezultate 
publicate, empirice sau determinate matematic), vor fi utilizate pentru dezvoltarea şi validarea etapelor 
intemediare din modelarea numerică. O ultimă etapă prevede simularea funcţionării sistemului propus în 
condiţii realiste de operare.  
  

 
 

Figura 8.1 Modelarea numerică, adaptare după [184] 
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8.2 Subsistemul PV 
 

Prima şi cea mai importantă componentă a sistemului de trigenerare propus este partea de conversie 
a energiei solare în energie electrică prin utilizarea celulelor PV.   

Pentru modelarea numerică, au fost analizate şi cuantificate caracterisiticile nominale pentru panoul 
Suntech STP280 - 24/Vd. Acesta este un modul solar policristalin cu o putere maximă de 280W, cu o 
eficienţă de conversie de maxim 14.4% şi cu suprafaţa superioară tratată cu straturi antireflexive şi hidrofobe 
pentru a reduce reflexia şi depunerile de praf. Am utilizat acest tip de panou pentru efectuarea măsurătorilor 
experimentale în cadrul laboratoarelor de la Universitatea Tehnică Naţională din Atena, Grecia (NTUA). 
Detaliile constructive ale modulului sunt prezentate în Anexe. 

Condiţiile standard de testare (Standard Testing Conditions – STC): iradierea solară de 1000W/m2, 
temperatura modulului 25°C şi indicele AM = 1.5, iar condiţiile la temperatura nominală de operare a celulei 
(Nominal Operating Cell Temperature – NOCT) sunt iradierea solară de 800W/m2, temperatura ambientală 
20°C şi viteza vântului de 1 m/s. 

Pentru a avea o bază de comparaţie, datele electrice şi termice din fişa produsului au fost analizate 
şi reprezentate în Figura 8.2 şi Figura 8.3. Rezultatele sunt similare cu cele publicate în literatura de 
specialitate şi prezentate în capitolul 3, Figura 3.4, valorile pentru curent şi putere scad odată cu scăderea 
intensităţii radiaţiei solare incidente.  

Analiza numerică vizată în acest capitol se referă la modelarea variaţiei caracteristicilor electrice 
funcţie de creşterea temperaturii de funcţionare, valoarea nominală fiind de 45°C. 

Controlul temperaturii de operare a celulei PV reprezintă funcţia principală urmărită prin modelarea 
numerică a răspunsului termic, respectiv integrarea acesteia cu un sistem de răcire (trigenerare). 

Ipotezele în care se desfăşoară analiza numerică includ: 
- condiţiile de funcţionare se referă numai la cazul staţionar, cele tranzitorii putând face obiectul 

unor cercetări viitoare; 
- condiţiile de mediu sunt considerate constante şi uniform distribuite pe toată suprafaţa celulei 

solare (viteza vântului, iradiaţia solară, temperatura mediului etc); 
- ca urmare, condiţiile de transfer de căldură rămân neschimbate şi nu afectează în timp 

bilanţurile energetice specificate în capitolul anterior; 
- curgerea fluidelor se desfăşoară în regim laminar (valori nule sau minime ale vitezei vântului – 

convecţie; agentul termic de răcire din modulul termic).  
 

Utilizând software-ul MatLAB®, am dezvoltat două programe calcul, care modelează variaţia 
caracteristicilor I-V (curent-tensiune) şi P-V (putere-tensiune) în funcţie de temperatura suprafeţei celulei, 
respectiv a modulului PV. Figura 8.4 prezintă o captură de ecran cu programul pentru o celulă PV, ambele 
programe şi subrutinele corespunzătoare fiind incluse în Anexe. 

 

      
 

Figura 8.2 şi Figura 8.3 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de iradiaţia solară (Suntech STP280-24/Vd) 
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Figura 8.4 Captură ecran cu programul dezvoltat în MatLAB – caracterisiticile panoului PV 

 

      
Figura 8.5 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de temperatură, pentru panoul Suntech STP280 - 24/Vd,   G 

= 1000 W/m2 

      
Figura 8.6 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de temperatură, pentru panoul Suntech STP280 - 24/Vd,   G 

= 800 W/m2 

TPV , [°C] 

TPV , [°C] 
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Figura 8.7 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de temperatură, pentru panoul Suntech STP280 - 24/Vd,   G 

= 600 W/m2 

 

      

Figura 8.8 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de temperatură, pentru panoul Suntech STP280 - 24/Vd,   G 
= 400 W/m2 

 

      

Figura 8.9 Caracteristicile I-V şi P-V funcţie de temperatură, pentru panoul Suntech STP280 - 24/Vd,   G 
= 200 W/m2 
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Răspunsul termic este evaluat pentru diferite valori ale intensităţii radiaţiei solare, G, între 1000 şi 
200 W/m2. Datele furnizate de către producător au fost digitizate şi salvate în fişiere Excel corespunzătoare 
fiecărei valori a intensităţii G, în condiţii STC. Modelul numeric calculează şi reprezintă grafic curbele de 
variaţie funcţie de temperatura celulei PV, în intervale de 20°C , între 25°C şi 85°C. Temperatura poate 
varia în intervale şi limite mai largi sau mai înguste, funcţie de necesitatea analizei. Evident, valorile alese 
pentru exemplificare pleacă de la cele specificate de producător, pentru a avea o validare a modelului propus 
şi o bază de comparaţie pentru temperaturi mai ridicate. Se observă o concordanţă foarte bună între modelul 
propus şi datele extrase de la producător, cu o excepţie minoră pentru ultimul caz (G = 200 W/m2), datorată 
aproximărilor procedurii de digitizare la valori mici.  

În toate cele cinci cazuri studiate mai sus pentru panoul PV Suntech STP280 - 24/Vd, graficele 
indică o foarte bună concordanţă între modelul numeric şi datele furnizate de producător. Evident, se 
observă aceeaşi scădere a puterii maxime odată cu creşterea temperaturii modulului PV. Chiar dacă 
intensitatea curentului electric furnizat de către modul creşte cu circa 1.3% pentru o creştere a temperaturii 
de 20°C, puterea scade cu circa 7.6% datorită scăderii tensiunii cu 8%, pentru acelaşi interval de 
temperatură.  

Pentru a efectua şi o analiză comparativă vizuală între cele cinci cazuri prezentate în figurile 8.10 - 
8.14, în cazul panoului PV am păstrat aceleaşi limite ale axelor de coordonate şi se poate observa atât 
scăderea valorică a puterii furnizate, cât şi aplatizarea zonei de putere maximă, ceea ce a condus şi la erorile 
de digitizare din cazul celulei PV. 

La o diferenţă de temperatură de 100°C faţă de STC, deci temperatura suprafeţei panoului PV de 
125°C, puterea maximă scade cu 39.13%, cu o scădere a tensiunii cu 31.1%, Figura 8.15. Astfel, este 
evidentă necesitatea menţinerii punctului de operare la temperaturi cât mai scăzute, dar şi în condiţii tehnice 
şi economice realiste.  

 

 
 

Figura 8.10 Caracteristicile P-V şi deplasarea punctului de putere maximă (MPP) funcţie de temperatură, 
pentru G = 1000 W/m2 
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8.3 Subsistemul TE 
 

Tipul de modul TE ales pentru sistemul propus este modelul SP1848-27145 150. Caracteristicile 
specificate de către furnizor sunt prezentate în Anexe. Este un dispozitiv mic şi uşor, de înaltă fiabilitate şi 
sigilat pentru protecţie împotriva umezelii şi prafului. Termoelementele din Bi2Te3 sunt optimizate pentru 
generare maximă şi sunt plasate între două straturi ceramice subţiri. Fişa produsului indică şi valorile Voc 
şi Isc funcţie de diferenţa de temperatură, ∆T = TH – TC , la care este supus modulul TE. 

Datele furnizate de către producător sunt insuficiente pentru determinarea caracteristicilor electrice 
ale modulului TE. Din analiza modelelor publicate în literatura de specialitate [46], [185], [186], [187], 
[188], precum şi a relaţiilor de calcul (7.25 - 7.34) din capitolul 7.2.1, am dezvoltat un model numeric prin 
care se pot determina curbele de variaţie pentru tensiune – intensitate (V-I) şi putere – intensitate (P-I) pentru 
valori diferite ale diferenţei de temperatură dintre sursa caldă şi sursa rece. Pentru o precizie mai mare a 
modelului, în calculul diferenţei de temperatură au fost cuantificate pierderile termice conductive prin 
substraturile ceramice şi prin elementele metalice (Cu) de legătură între termoelemente, [186]:  

1
λ1 2

λ

′∆
=

∆ + ⋅ ⋅ cer

cer

T
LT
l

 
8.1 

Rezistenţa electrică totală (Ri) a modulului TE s-a calculat prin însumarea rezistenţelor elementelor 
TE şi a elementelor metalice de legătură. Astfel, valoarea rezistenţei pentru o pereche de elemente n şi p şi 
pentru elementele de legatură superior şi inferior, se înmulţeşte cu numărul de perechi de elemente TE, N: 

,

ρρ2 Cu Cu
i

tr Cu

llR N
s A

 ⋅⋅
= ⋅ +  

 
 8.2 

În aceste relaţii au fost utilizate aceleaşi notaţii ca în capitolul 7.2.1. Suplimentar, ∆T’ reprezintă 
diferenţa de temperatură strict pe lungimea l a elementelor TE, ρCu rezistivitatea elementelor metalice de 
legătură, lCu dimensiunea orizontală a acestora şi Atr,Cu reprezintă aria transversală verticală, (lCu .LCu). 

Modelul numeric dezvoltat în MatLAB, determină caracteristicile electrice (V-I) şi (P-I), Figura 
8.16, şi a fost validat ulterior prin măsurări experimentale. Pentru a demonstra concordanţa foarte bună între 
rezultatele numerice şi cele experimentale, ambele seturi de valori sunt prezentate în Figura 8.17.  
 

 

Figura 8.11 Captură ecran cu programul dezvoltat în MatLAB – caracterisiticile modulului TE 
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 a) ∆T = 100°C b) ∆T = 80°C 

 

  
 c) ∆T = 60°C d) ∆T = 40°C 

 

 
e) ∆T = 20°C 

 

Figura 8.12 Rezultatele numerice şi experimentale pentru caracteristicile (V-I) şi (P-I) ale modulului TE 
SP1848-27145 la diferenţele de temperatură specificate 
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Scopul principal al utilizării modulelor TE este răcirea celulelor PV. Prin optimizarea funcţionării 
acestora şi obţinerea unui surplus de energie electrică din căldura deşeu, s-a urmărit acoperirea cât mai bună 
a suprafeţei celulei (APV) cu module TE. Am optat pentru 9 module TE, cuplate câte trei în serie, iar cele 
trei serii în paralel, rezultând o matrice 3x3, ca în Figura 8.18. Se obţine astfel o tensiune de trei ori mai 
mare şi un curent de trei ori mai intens.  

Din analiza variaţiei caracteristicii P-I se observă o tendinţă de deplasare a MPP pe o traiectorie 
parabolică, funcţie de creşterea diferenţei de temperatură, Figura 8.20. 
 

 
Figura 8.13 Poziţionarea modulelor TE pe partea inferioară a celulei PV 

 

 
Figura 8.14 Caracteristicile P-I şi deplasarea punctului de putere maximă (MPP) funcţie de temperatură  
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8.4 Modelare şi interpretări pentru sistemul PV-TE-T 

 
Temperatura celulei PV influenţează fluxurile termice din sistem (ecuaţia 7.20), fiind valoarea ce 

trebuie determinată pentru modelarea întregului sistem. Pentru că sistemul funcţionează în sarcină, modelul 
numeric include toate variabilele şi fluxurile termice dintre materialul celulei PV şi substratul ceramic rece 
al modulului TE, care este în contact cu modulul T. Astfel, diferenţa de temperatură se exprimă ca, [191]: 

( )( )1∆ = + −M PV CT ZT T T  8.3 
Temperatura medie, TM, se determină din ecuaţia, [191]: 

( )
( )2

1 2
2 1

+ +
=

+
H C

M

m T T
T

m
 8.4 

Variabila m reprezintă raportul dintre rezistenţa de sarcină şi rezistenţa internă pentru modulul TE, 
m = RL / Ri. Având în vedere că funcţionarea optimă a modulului TE are loc pentru m = 1, atunci:  
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Folosind ecuaţia lui Fourier pentru transferul de căldură conductiv: 
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se poate cuantifica fluxul termic conductiv prin elementele TE cu relaţia: 
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  8.7 

În calcule s-a luat în considerare valoarea corectată pentru diferenţa de temperatură, ∆T’, din ecuaţia 
8.1. Astfel, ecuaţiile 7.31 - 7.34 pot fi re-aranjate şi puterea modulului TE se exprimă prin relaţia:   
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8.8 

 

 

Figura 8.15 Captură ecran cu programul dezvoltat în MatLAB – caracteristicile sistemului PV-TE-T 
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  Figura 8.16 Vizualizarea rezultatelor programului dezvoltat în MatLAB – caracteristicile sistemului   
PV-TE-T pentru celule PV cu eficienţa de conversie 14.4%, cu TC = 25°C 

 

Modelul numeric propus, Figura 8.21, calculează temperatura suprafeţei celulei PV (TPV  = TH = 
Ts) prin rezolvarea ecuaţiei de ordin 4 şi identificarea rădăcinii reale pozitive. Apoi sunt determinate puterile 
furnizate şi eficienţele de conversie pentru celula PV, modulul TE şi sistemul hibrid, precum şi puterea 
unitară a modulului TE, (PTE / A), Figura 8.22. Programul complet este prezentat în Anexe. 

Un exemplu de analiză este furnizat în graficele din Figura 8.23. Modelul numeric a fost utilizat 
pentru diverse celule PV de tip comercial, cu valori diferite ale coeficientului de conversie energetică, în 
intervalul 10% – 20%. Se observă că sistematic punctul de putere maximă (MPP) al modulului TE apare 
pentru aceeaşi valoare a lungimii TE, LTE = 2.5mm, în timp ce locaţia acestuia pentru ansamblul PV-TE-T 
migrează uşor către valori mai scăzute ale lungimii TE. Aceasta se explică prin scăderea mai accentuată a 
puterii PPV funcţie de LTE, odată cu creşterea eficienţei de conversie a celulelor PV. 

Prin păstrarea limitelor axelor de pe ambele ordonate (stânga şi dreapta) ale graficelor de putere, se 
poate observa tendinţa de variaţie a puterii modulului TE, respectiv scăderea uşoară a valorii puterii maxime 
odată cu creşterea eficienţei de conversie a celulei PV. Dar, deşi se observă o creştere a valorii puterii celulei 
PV, se pierde informaţia referitoare la poziţia MPP total, precum şi a contribuţiei puterii modulului TE la 
totalul sistemului, Figura 8.24. Din analiza datelor experimentale se poate cuantifica tendinţa de deplasare 
a punctului de putere maximă şi a valorii acestuia, Figura 8.25. De asemenea, se poate exprima procentual 
contribuţia modulului TE la sistemul hibrid propus, Figura 8.26.  
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 a) 10.0% b) 12.0% 

 

    

 c) 14.4% d) 16.0% 

 

    

 e) 18.0% f) 20.0% 

 

  Figura 8.17 Caracteristicile de putere pentru celula PV, modulul TE şi sistemul hibrid PV-TE-T,   
funcţie de variaţia eficienţei de conversie a celulei PV 
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  Figura 8.18 Caracteristicile de putere pentru celula PV, modulul TE şi sistemul hibrid PV-TE-T,  
eficienţa de conversie a celulei PV: a) 14.4%; b) 16%; c) 18%; d) 20%. 

 

   

 
Figura 8.19 Caracteristicile de putere    Figura 8.20 Creşterea eficienţei totale  

şi punctul de putere maximă (MPP)     de conversie electrică 
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 a)  TC = 30°C e) 

 

   
 b) TC = 35°C  f) 

 

   
 c) TC = 40°C  g) 

 

   
 d) TC = 45°C  h) 
 

 
Figura 8.21 Caracteristicile de putere şi eficienţele de conversie, funcţie de temperatură, 

celulă PV cu eficienţa nominală de 14.4% 



61 
 

Unul dintre obiectivele acestei teze este maximizarea conversiei energiei solare prin valorificarea 
energiei deşeu provenite din conversia în energie electrică prin modulele PV şi TE. Energia termică este 
acumulată în agentul de lucru din canalele de curgere ataşate la sursa rece. Temperatura considerată în cazul 
de referinţă a fost de TC = 25°C, valoare la care agentul termic nu este utilizabil nici pentru a.c.m. şi nici 
pentru instalaţiile frigorifice tip ACH cu jumătate de efect. Ca urmare, a apărut necesitatea studierii tendinţei 
de variaţie a parametrilor de conversie electrică în cazul creşterii temperaturii la partea rece a modulului 
TE, Figura 8.27. 

Ulterior, modelul numeric a fost modificat pentru a analiza mai uşor influenţa variaţiei temperaturii 
sursei reci în intervalul TC = 20 ... 50°C. Se poate observa o scădere accentuată a parametrilor electrici de 
putere şi a eficienţei de conversie, dar contribuţia modulului TE este suficientă pentru a acoperi o creştere 
a TC cu circa 25°C, Figura 8.28. 
 

      
 

 

 
 

Figura 8.22 Caracteristicile de putere, eficienţe de conversie şi eficienţă relativă,  
funcţie de temperatura agentului termic de la sursa rece 
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9 Standuri experimentale 
 
9.1 Construcție, achiziție date, măsurători 

 

În vederea atingerii obiectivelor acestei teze s-au proiectat, modificat şi construit mai multe standuri 
experimentale pentru testarea componentelor sistemului hibrid PV-TE-T propus. De asemenea, s-a utilizat 
şi un stand experimental dezvoltat împreună cu o echipă de cercetători de la NTUA (National Technical 
University of Athens – Greece).  

Instalaţia experimentală de testare şi optimizare a funcţionării panourilor solare PV a fost 
proiectată pentru panouri de mărimi medii şi mici. Iniţial, standul a fost proiectat pentru a putea testa panouri 
de dimensiuni mari, de până la 2m x 1m. Pe standul experimental este fixat un panoul solar STP 280-24/Vd 
de 280 Watt,  produs de SUNTECH (China). Cercetările experimentale efectuate pe acest tip de panou PV 
au urmărit validarea programului dezvoltat pentru modelarea numerică, pentru utilizarea programului în 
verificarea datelor experimentale obţinute pentru alte tipuri de panouri PV. 

Standul propriu-zis reprezintă o construcție metalică, din profil rectangular 30 x 50 mm, de grosime 
0.2 mm, cu dimensiunile de gabarit lungime 2 m, lățime 1 m şi înălţime 3 m. Standul conţine un raft mobil, 
de profil rectangular de 20 x 30 mm și grosime mai mare, de 0.3 mm, pentru a reduce încovoierea. Iniţial, 
raftul oferea posibilitatea deplasării pe verticală, picioarele standului fiind gradate din 10 în 10 cm, pentru 
a permite modificarea distanţei dintre panoul PV aflat pe raft şi zona de reflectoare.  

Între raft și picioarele standului era prevăzut un joc de 0.5 mm pentru a avea o mișcare de ridicare 
/ coborâre fără frecare.  

De asemenea, picioarele standului sunt prevăzute cu roţi reglabile şi blocabile pentru o deplasare 
şi/sau orientare facilă, Figura 9.1.  

 

  

  Figura 9.1 Stand experimental pentru testarea panourilor solare PV şi hibrid PV-T 
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Ulterior, am redimensionat capacitatea instalaţiei experimentale la panouri cu dimensiuni de gabarit 
mai mici de 1.40m x 0.80m. Raftul a fost reproiectat pentru a putea modifica şi unghiul de incidenţă a 
radiaţiei solare. Astfel, raftul conţine o ramă din oţel cornier 20 x 20 mm, în care se montează panourile 
solare, şi care poate fi rotită faţă de axul median, obţinându-se unghiuri între 0° şi 75°. 

Simularea artificială a iluminării solare are anumite limitări legate de diferenţele spectrale dintre 
lumina solară naturală şi lumina artificială, ceea ce poate introduce erori de măsurare, funcţie de tipul şi 
construcţia lămpii şi a standului experimental. Pentru a limita erorile de simulare, am ales ca surse de 
iluminare lămpile cu incandescenţă tungsten-halogen şi am proiectat standul experimental astfel încât să 
permită măsurări atât în spectrul fluxurilor radiative mari, cât şi pentru cele mai reduse.  

Ca urmare, în partea superioară a standului au fost montate 9 proiectoare cu halogen, aranjate în 
serii de câte 3, ce pot fi acţionate individual. Fiecare proiector este format dintr-un corp din aliaj de aluminiu 
lustruit vopsit negru şi dispersor din sticlă termorezistentă, cu dimensiuni de gabarit 136 x 95 x 76 mm şi o 
greutate de 512 grame. Gradul de protecţie, IP54, îi conferă o rezistenţă ridicată împotriva prafului şi a apei 
pulverizate, putând fi utilizat în interior sau exterior. Dulia este de tip R7S şi poate fi echipată cu o lampă 
cu incandescenţă cu halogen J78, cu o putere de 120W (maxim 150W). Folosind simultan proiectoarele, 
puterea totală de 1080W se distribuie aproximativ uniform pe întreaga suprafaţă de 1 m2 a panoului PV.  

Am urmărit o distribuţie uniformă a fluxului incident pe suprafaţa modulului PV. Au fost efectuate 
teste pentru echivalenţa radiaţiei solare incidente şi pentru a caracteriza uniformitatea fluxurilor luminoase 
furnizate de corpurile cu incandescenţă ale standului de testare, pentru diverse valori ale intensităţii. Aceste 
măsurători au fost efectuate cu scopul de a elimina eventualele zone fierbinţi sau insuficient iluminate.    

Un alt avantaj al standului experimental: prin construcţia specială a raftului suport acesta permite 
efectuarea de măsurători atât pentru iluminare uniformă, cât şi pentru cele cu concentrarea fluxului luminos 
pe zone restrânse, deci pot fi efectuate măsurări pentru un întreg panou PV sau pentru celule individuale. 

Dispozitivul de verificare a intensităţii radiaţiei solare, piranometrul cu data logger tip Voltcraft 
DL-131 LUX, Figura 9.4, permite măsurarea puterii totale incidente în domeniul Ptot = 1 ... 1999 W/m² şi 
înregistrarea a 51840 de valori. Valorile măsurate pot fi transferate pe un computer, analizate şi evaluate, 
indicând puterea nominală, randamentul de conversie al echipamentului PV, precum şi amplasamentul şi 
poziţionarea ideală a panoului PV. Piranomentrul VoltCraft prezintă o rezoluţie a măsurărilor de 1 W/m² şi 
o precizie de ±5% sau  ±10 W/m². Intervalul de măsurare poate varia de la o secundă (valoarea minimă) 
până la o oră (valoare maximă). 

Temperaturile, în diverse puncte de măsurare, atât pe faţa cât şi pe spatele panoului PV, au fost 
determinate cu ajutorul termocuplurilor ataşate direct pe ambele suprafeţe. Termocuplurile tip K, alcătuite 
din cuplul de materiale Cromel – Alumel (adică aliaje Nichel-Crom şi Nichel-Alumel), sunt fiabile, precise 
şi funcţionale pentru o gamă largă de temperaturi: -270°C ... 1260°C. Pentru domeniul de temperaturi în 
care se încadrează şi măsurările efectuate în această lucrare, adică ‐40°C ... 375°C, acurateţea măsurărilor 
cu termocuplurile de tip K este de ± 1.1°C (sau 0.4%), cu un timp de răspuns de 0.5 secunde. Valorile 
temperaturilor au fost stocate şi salvate cu un scanner de temperatură (data logger) tip Cole-Parmer EW-
92000-05 Digi-Sense 12 cu o precizie de  ±0.5°C (0.1%) şi o rezoluţie de 0.1°C. 

Panoul PV se conectează la un controller solar care are rolul de a măsura şi regulariza tensiunea şi 
curentul de la panoul solar, Figura 9.4. Unitatea centrală incorporează circuite de tip OC (open circuit), SC 
(short circuit), polaritate reversibilă şi de protecţie la suprasarcină, pentru a asigura că bateriile nu sunt 
supra-încărcate sau puterea nu se descarcă de la baterii către panourile solare în perioadele când acestea 
sunt umbrite sau noaptea. De asemenea, are şi două porturi USB pentru alimentarea facilă a obiectelor 
electronice mici, direct din controller. Este un dispozitiv potrivit pentru sisteme şi instalaţii solare amplasate 
în zone izolate sau greu accesibile pentru  a regulariza curentul către baterii de 12V sau 24V, prin controlul 
încărcării şi descărcării acestora. Ca rezultat, parametrii de funcţionare sunt adaptaţi pentru a prelungi durata 
de viaţă a bateriilor şi a stabiliza puterea la sarcină. Controllerul se conectează la panoul PV (intrare) şi la 
baterie şi / sau consumator la 12V (ieşire). De asemenea, la porturile USB asigură 5V/2A. Temperatura de 
operare este între -35℃ şi +60℃. Se recomandă cabluri scurte pentru a minimiza pierderile.  
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Figura 9.2 Standul experimental pentru caracterizarea panourilor PV  
 

 
 

  Figura 9.3 Conexiunile electrice ale standului experimental pentru caracterizarea panourilor PV  
 

Funcţie de necesitatea de utilizare, sistemul poate fi completat cu un inverter solar pentru a efectua 
conversia de la 12V / 24V la 220V. În configuraţia experimentală aleasă, Figura 9.5, am folosit un Solar 
Smart Power Inverter cu funcţie sinusoidală modificată, Figura 9.4, cu protecţie la supra-încălzire, la supra-
sarcină şi la scurt-circuit. În afară de ieşirea la 220V, unitatea mai are un port USB de 5V/2A pentru 
alimentarea dispozitivelor de mică putere.  

piranometru 

inverter 

controller 
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Pentru testarea modulelor TE şi determinarea curbelor caracteristice, am proiectat un stand 
experimental ce conţine un suport pentru modulul TE, o rezistenţă electrică de sarcină, RL, senzori de 
temperatură (termocupluri) şi aparate de măsură. Suportul este aşezat pe un cooler, fixat prin intermediul 
unei paste termoconductoare, în care a fost introdus un termocuplu tip K pentru determinarea temperaturii 
la partea rece. Pentru controlul temperaturii la sursa rece, un ventilator a fost montat pe partea inferioară a 
plăcii suport, menţinând astfel o temperatură constantă de circa 20 ± 0.5°C. Temperatura sursei calde a fost 
variată în incremente de 20°C, măsurată şi menţinută la valoarea stabilită, cu o eroare tot de ± 0.5°C.  

După ce temperaturile au fost stabilizate la valorile prestabilite, rezistenţa de sarcină, RL, a fost 
variată în 11 incremente diferite, între 1Ω ... 200Ω. Pentru fiecare punct de măsurare au fost înregistrate 
tensiunea şi intensitatea la ieşirea din modulul TE, Figura 9.6.  

Modulele TE SP 1848 sunt sigilate pe laterale cu silicon, realizându-se atât o etanşare (la murdărie, 
praf sau alţi contaminanţi), cât şi o creştere a fiabilităţii în cazul apariţiei şocurilor, vibraţiilor sau forţelor 
de forfecare. În acelaşi timp, etanşarea nu are un efect major (maxim 1%) asupra capactităţii termice a 
dispozitivului sau asupra diferenţei maxime de temperatură pentru funcţionarea optimă. 

  Figura 9.4 Standul experimental pentru determinarea caracteristicilor electrice ale modulelor TE 

Figura 9.5 Detalii constructiv-dimensionale ale modulelor TE SP 1848 
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Valorile pentru rezistenţa de sarcină, tensiune şi curent au fost măsurate cu instrumente de măsură 
cu multimetre tip EX505-K EXTECH, care pot asigura măsurări în intervale de tensiune de 0.1mV...1000V 
şi de intensitate de 0.1µA...10A. Pentru intervalul de tensiuni 0.1mV...400mV, instrumentul are o rezoluţie 
de 0.1 mV cu precizia ±0.5% din indicaţia cu două zecimale, în timp ce pentru măsurările de până la 4V, 
precizia devine ±1.2%. Similar, pentru intervalul de curent 0.1µA...400µA instrumentul are o rezoluţie de 
0.1µA cu precizia ±1.0% din indicaţia cu trei zecimale, în timp ce pentru măsurările de până la 400mA, 
precizia devine ±1.5%. Pentru rezistenţă, măsurările de până la 400Ω au o rezoluţie de 0.1Ω cu precizia 
±1.2% din indicaţia cu trei zecimale. 

Măsurătorile experimentale au fost efectuate în condiţiile în care valorile temperaturilor au fost 
determinate în exteriorul modulului TE, respectiv partea superioară şi inferioară ale straturilor ceramice. 
Acest fapt a introdus o diferenţă între măsurările experimentale reale şi valorile utilizate în modelarea 
numerică, diferenţele între cele două valori fiind cuantificate prin ecuaţia 8.1. 

 
Evaluarea performanţelor sistemului hibrid PV-TE-T s-a efectuat prin cercetare experimentală 

în două etape. Iniţial am folosit un stand experimental dezvoltat împreună cu colegii de la Universitatea 
Tehnică Naţională din Atena (NTUA). Standul de testare analizează un sistem miniatural, pornind de la o 
singură celulă PV policristalină, pe care s-au ataşat module TE. Similar, în a doua etapă am dezvoltat standul 
experimental tot pentru un sistem miniatural, dar am ataşat modulele TE pe o celulă PV monocristalină. 

Celula PV din siliciu policristalin (poly-Si), produsă de Solar Cells Hellas Group, cu o suprafaţă de 
15.6 x 15.6 cm2, a fost ataşată de o placă de aluminiu cu rolul de a rigidiza celula PV şi de a uniformiza 
distribuţia de temperatură la contactul cu modulele TE. Au fost utilizate module TE comerciale de mare 
putere tip GM250-127-14-16, fabricate de European Thermodynamics Ltd, ce pot opera până la 250°C. 
Fiind o structură compactă fără părţi în mişcare, asigură o fiabilitate ridicată, nu necesită mentenanţă şi 
operează fără zgomot. Sunt alcătuite din 127 de perechi de elemente TE, care au secţiunea transversală de 
1.4 x 1.4 mm şi lungimea de 1.6 mm, plasate între două plăci ceramice de 40 x 40 x 0.6 mm fiecare.  

Modulele TE au fost plasate între o placă de aluminiu (spreader) şi un modul (T) de răcire cu apă, 
reprezentând sursa caldă, respectiv sursa rece. La interfeţele dintre plăcile ceramice şi placa de aluminiu, 
respectiv modulul T, au fost plasate termocupluri pentru măsurarea temperaturii celor două surse. Separat, 
pentru măsurarea temperaturii apei de răcire au fost plasate termocupluri în modulul T. Pentru iluminarea 
modulului PV a fost utilizată o lampă amplasată la o distanţă foarte mică faţă de celulele PV. Temperatura 
mediului ambiant (25°C) au fost menţinute constante pentru toate măsurătorile experimentale.  

Pentru determinarea parametrilor de funcţionare, au fost utilizate mai multe multimetre digitale 
Fluke 179-TRMS conectate la un calculator prin intermediul unei interfeţe Vernier Labpro. Multimetrele 
permit măsurarea tensiunii până la 1000V AC sau DC cu o rezoluţie de 0.1V şi a curentului până la 10A 
AC/DC cu o rezoluţie de 0.1A. De asemenea, modulul pentru temperatură are inclus un termocuplu care 
asigură măsurarea temperaturii în intervalul -40℃ ... 400℃, cu o rezoluţie de 0.1℃, Figura 9.9.  

În cadrul standului experimental dezvoltat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
(TUIaşi) am utilizat celule PV din siliciu monocristalin (mono-Si) fabricate în China, tip NSP-6x6-3BB-
Mono, cu dimeniunile 156 x 156 mm2. Datorită fragilităţii excesive, acestea au fost rigidizate prin lipirea 
pe o placă de sticlă solară de 2mm grosime. Aceste celule PV mono-Si, cu o capacitate nominală de 6.456W, 
pot fi folosite pe ambele faţete furnizând caracteristici similare (faţă/spate): eficienţa de conversie 20.06% 
/ 19.8%, factor de umplere (FF) 79.03% / 78.09%, tensiune circuit deschis (OC) 0.655V / 0.637V şi curent 
scurt-circuit (SC) 9.723A / 9.532A. Pe partea din spate a celulei PV au fost plasate modulele TE tip SP 1848 
în trei rânduri de câte trei pentru a tripla valorile curentului şi tensiunii la ieşire, Figura 9.11. Peste modulele 
TE a fost lipit un modul termic (T) confecţionat din tablă de cupru de 0.3mm grosime. Acest modul este de 
fapt un schimbător de căldură cu şicane, prin care trece agentul termic.  

Pentru a minimiza valorile rezistenţelor termice la contact între celula PV şi modulele TE, respectiv 
între modulele TE şi modulul T s-a utilizat o pastă siliconică, ce permite considerarea Rct = 0.0001 K/W 
(consistent cu valorile conductivităţii termice indicate de producătorul RS sunt între 1 ... 5 W/mK). 
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Figura 9.6 Standul experimental pentru măsurătorile asupra modulului hibrid PV-TE-T (NTUA) 
 

 

Figura 9.7 Montajul modulelor TE pe spatele celulei PV mono-Si (TUIaşi) 
 

 

9.2 Incertitudinea măsurătorilor. Calculul erorilor 

 
În teză sunt detaliate elementele generale de estimare a incertitudinilor măsurătorilor. În cadrul 

standurilor experimentale dezvoltate în această teză au fost utilizate mai multe instrumente de măsură şi 
senzori, fiecare dintre acestea având asociate erori de măsurare. Ca urmare, fiecare măsurare experimentală 
este afectată de o anumită incertitudine a măsurării şi trebuie verificată încadrarea acesteia în intervalul de 
încredere stabilit.  

Nivelurile de incertitudine asociate cu măsurarea temperaturilor depind de incertitudinea în 
calibrarea termocuplurilor (puncte, interpolare), punctului de conexiune şi a instrumentului de măsură. 
Calibrarea termocuplurilor s-a efectuat cu un sistem alcătuit dintr-o baie termostatată tip Cole-Parmer 
Polystat EW-12108-05 (ce asigură temperaturi între -20°C şi +100°C cu o stabilitate de ±0.2°C) şi un 
scanner de termometrie tip Cole-Parmer EW-92000-05 Digi-Sense 12. Acest scanner este utilizat pentru o 
gamă largă de termocupluri (inclusiv de tip K, folosit în măsurări), pentru temperaturi între -250°C şi 
+1800°C, asigurând o precizie de  ±0.1% (0.5°C) şi o rezoluţie de 0.1°C (pentru -150°C ...  +1000°C). 
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( ) ( ) ( ) ( ) 2 2  2  2
ω ω ω ω ω= + + +

calibrare interpolare conexiune instrumentT T T T T  9.1 

Ca urmare,  

( ) ( ) ( ) ( ) 2  2  2  2ω 0.2 0.01 0.1 0.1 0.245= + + + = ±T  9.2 

 
Pentru măsurarea tensiunii, curentului şi rezistenţei electrice, sunt utilizate instrumente de măsură 

cu precizia de măsurare indicată de producător. Astfel, incertitudinea în măsurarea acestor parametri se 
determină cu: 

( ) ( ) 2  2
ω ω ω= +

instrument citireX X X  9.3 

iar incertitudinile asociate acestor măsurări: 
- tensiune: 

( ) ( ) 2  2ω 0.1 0.1 0.14 V= + = ±V  9.4 

- intensitate: 

( ) ( ) 2  2ω 0.01 0.1 0.1005 mA= + = ±I  9.5 

- rezistenţă: 

( ) ( ) 2  2ω 0.1 0.1 0.14 = + = ± ΩR  9.6 

 
Pentru puterea electrică, se utilizează relaţiile de definiţie prezentate anterior: 

- panou PV : 

( ) ( ) ( ) ( ) 2  2  2  2ω ω 2 ω 0.01 2 0.01 0.346 mW= + = + = ±P G L  9.7 

- modul TE, ecuaţia 8.8: 

( ) ( ) ( ) ( ) 2  2  2  2ω ω 2 ω 0.01 2 0.245 0.346 mW= + = + = ±P L T  9.8 

 
Tabel 9.1 Incertitudinile de măsurare pentru principalele variabile  

Parametru Unitate Medie Incertitudine 

Temperatură [°C] 20 – 150 0.245 

Tensiune [V] 10.26 – 10.73 0.14 

Intensitate [Α] 1 – 105 0.1005 

Rezistenţă electrică [Ω] 1 – 105 0.14 

Dimensiune geometrică [mm] 0.1 – 40 0.01 

Putere electrică (PV - panou) [W] 1 - 300 0.001 

Putere electrică (TE, PV+TE) [mW] 1 – 300 0.346 
 

 

9.3 Rezultate experimentale, analize, interpretări 

 
Determinările experimentale efectuate pe standurile descrise în subcapitolele anterioare au permis 

atât validarea modelelor teoretice şi numerice propuse, cât şi obţinerea datelor necesare pentru analiza şi 
interpretarea caracteristicilor de funcţionare ale componentelor şi ansamblului modulului hibrid PV-TE-T 
propus. 
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Pentru partea de module PV, au fost efectuate măsurări experimentale pe panoul Suntech STP 
280-24/Vd de 280 Watt, pentru validarea modelului numeric propus anterior. Având datele furnizate de 
producător, a fost posibilă verificarea modelului numeric propus pentru două valori ale intensităţii radiaţiei 
solare incidente, atât pentru STC (1000 W/m2, 25°C), cât şi pentru NOCT (800 W/m2, 45°C).  

Măsurătorile au fost efectuate în laborator, în condiţii controlate de temperatură pentru aerul 
ambiant şi pentru panoul PV.  

Intensitatea radiaţiei solare a fost simulată cu ajutorul grilei de proiectoare cu halogen, reglând 
distanţa dintre grilă şi panoul PV, intensitatea curentului prin grila de proiectoare, precum şi numărul de 
proiectoare active, pentru a asigura o distribuţie cât mai uniformă pe întreaga suprafaţă. Cu ajutorul 
piranometrului, au fost efectuate un număr de câte 9 măsurători în diverse puncte ale suprafeţei, verificându-
se uniformitatea distribuţiei. 

Figura 9.12 prezintă valorile numerice şi experimentale pentru caracteristicile I-V şi P-V 
(intensitate-tensiune, respectiv putere-tensiune), în cele două cazuri, STC şi NOCT. Determinările 
experimentale indică valori insesizabil mai mici pentru intensitate, care se încadrează în intervalul de 
încredere de 95% (coloana din stânga), deci o foarte bună concordanţă cu modelul numeric. 

Caracteristicile de putere urmează aceeaşi tendinţă, având în vedere că valorile pentru putere se 
obţin din caracteristicile intensitate şi tensiune (coloana din dreapta).  

 

     
 

     
 

Figura 9.8 Caracteristicile electrice ale panoului Suntech STP 280-24/Vd, model vs. experiment 
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Un al doilea set de măsurători a fost efectuat pe un panou PV produs de FirstSolar (USA), FS-272. 
Acest panou foloseşte tehnologia depunerii de filme subţiri (Thin Film – TF) din telură de cadmiu (cadmium 
telluride, CdTe) pe un substrat rigid din sticlă. Se obţine astfel un panou PV cu eficienţe reduse de conversie 
(8 ... 12% pentru modulele comerciale, dar cu valori mai mari în ultimii ani), însă cu preţuri mult inferioare 
panourilor PV mono- sau poli-cristaline. Din acest motiv, panourile PV TF sunt utilizate pe scară largă în 
fermele solare PV de mare capacitate.  

Panoul FS-272 are următoarele caracteristici principale: puterea STC de 72.5W, eficienţa maximă 
de conversie 10.07%, NOCT 45°C, ISC = 1.23 A şi VOC = 88.7V. Fişa tehnică a produsului este prezentată 
în Anexe. 

Pentru că în acest caz nu au fost disponibile caracteristicile electrice, s-a testat modelul numeric şi 
s-au comparat rezultatele cu cele obţinute din măsurătorile experimentale, Figura 9.13. Pentru acest caz, 
valorile experimentale nu au indicat o tendinţă uniformă, unele având valori mai mici, altele valori mai mari 
decât cele propuse de modelul numeric, dar toate încadrându-se în intervalul de încredere corespunzător, 
care a fost vizibil mai restrâns faţă de cazul anterior. 

 
 

    
 

     
 

Figura 9.9 Caracteristicile electrice ale panoului FirstSolar FS-272, model vs. experiment 
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Măsurătorile experimentale efectuate pe modulele TE au inclus determinări iniţiale ale 
caracteristicilor electrice, atât pentru faptul că nu au fost furnizate date suficiente de la producător, cât şi 
pentru a valida modelul numeric propus. Din prezentarea din subcapitolul 8.3, a rezultat că modelul numeric 
propus generează valori în intervalul de încredere de 95%, respectiv o corelare foarte bună a datelor 
numerice cu cele experimentale.  

Pentru modulul de putere GM250-127-14-16 fabricat de European Thermodynamics Ltd., 
caracteristicile electrice au fost determinate atât pentru condiţiile maxime indicate de producător (TH = 
250°C, TC  = 30°C, respectiv ∆T = 220°C), cât şi pentru intervalul de temperaturi utilizat în această lucrare, 
∆T = 20 ... 100°C, Figura 9.14.  

Similar am procedat şi cu determinarea şi prezentarea caracteristicilor electrice pentru modulele TE 
SP-1848-27145, care operează în mod normal în intervalul de temperaturi amintit, Figura 9.16. Din analiza 
datelor experimentale rezultă că ambele tipuri de module prezintă caracteristici electrice similare.  

 

 
Figura 9.10 Determinarea experimentală a mărimilor electrice ale modulelor GM250-127-14-16 

 

 
 

Figura 9.11 Determinarea experimentală a mărimilor electrice ale modulelor TE SP-1848-27145 
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Figura 9.12 Module TE GM250-127-14-16,  Figura 9.13 Module TE SP-1848-27145,  
funcţie de ∆T = TH - TC , când TH = 120°C 

 

 

Figura 9.14 Puterea obţinută din modulul TE, funcţie de lungimea elementului TE şi  
diferenţa de temperatură ∆T = TH - TC 

 

Analiza datelor experimentale prezentate în Figura 9.17 şi Figura 9.18, arată că pentru o 
caracteristică de tensiune aproximativ similară, caracteristica de putere scade cu 35.53% când lungimea 
elementului TE creşte cu 56.25%. Pentru a observa influenţa lungimii LTE, s-a studiat variaţia caracteristicii 
de putere în funcţie de lungimi ale LTE în intervalul uzual de 1mm ... 3mm,  Figura 9.19. Temperatura la 
sursa caldă a fost menţinută la TH = 120°C, iar temperatura la sursa rece a fost variată în incremente de 
10°C în intervalul TC = 20 ... 100°C, rezultând o diferenţă de temperatură ∆T = 100 ... 20°C.  

Se constată o scădere puternică a puterii funcţie de ∆T, ceea ce era de aşteptat, deoarece puterea 
depinde de pătratul diferenţei de temperatură. De asemenea, scăderea puterii funcţie de lungimea 
termoelementului este mai uşor de observat la valori mari ale diferenţei de temperatură, puterea fiind 
dependentă de inversul lungimii.  

Datele experimentale prezintă valori uşor mai mari decât modelul teoretic, dar acestea se încadrează 
în intervalul de încredere de 95%. Această diferenţă poate fi interpretată prin faptul că modelul teoretic ia 
în considerare căderea de temperatură ∆T’ aplicată strict pe lungimea termo-elementului, pe când datele 
experimentale consideră ∆T aplicată întregului modul TE. 
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Pentru subansamblurile PV-TE şi modulele hibrid PV-TE-T, au fost studiate trei modele care 
includ trei tipuri de panouri PV şi două tipuri de module TE. Pentru fiecare panou/celulă PV au fost analizate 
suprafeţe de mărime similară cu cea a modulului TE, APV = ATE = 40mm x 40mm. 

  
• Primul model include panoul PV FS-272 produs de FirstSolar (USA). Deoarece utilizează 

tehnologia TF (depunere de filme subţiri, în cazul studiat CdTe) acest panou comercial are 
eficienţa maximă de conversie de 10.07%. Celelalte date tehnice au fost prezentate anterior. 

• Al doilea model analizează panoul PV din siliciu poli-cristalin, STP 280-24/Vd, produs de 
Suntech (China), descris în subcapitolele anterioare. Fişa tehnică este detaliată în Anexe, dar este 
important de amintit aici că producătorul indică o eficienţă maximă de conversie de 14.4%. 

• Cel de-al treilea model utilizează celula mono-Si, tip NSP-6x6-3BB-Mono (China), care are 
indicată o eficienţă maximă de conversie de 20.7%. Datele tehnice principale sunt prezentate în 
subcapitolele anterioare şi detaliate în Anexe.  

 
Rezultatele prezentate în Figura 9.20, Figura 9.21 şi Figura 9.22, indică variaţiile puterii şi 

eficienţei, funcţie de numărul de perechi de termoelemente şi de temperatura sursei reci (modulul termic).  
Analizând variaţia puterii modulului PV+TE pentru fiecare din cele trei modele propuse (coloana 

din stânga), se observă aceeaşi tendinţă funcţie de creşterea numărului de perechi de TE: o creştere iniţială 
semnificativă, urmată de o scădere minoră (comparativ cu creşterea iniţială). Valorile acestor variaţii depind 
şi de modelul analizat, deoarece contribuţia puterii TE devine din ce în ce mai puţin semnificativă pentru 
puterea totală PV+TE, pe măsură ce puterea PV are valori mai mari. Ca urmare, fenomenul este mult mai 
vizibil în cazul primului model, pentru care valorile eficienţelor de conversie sunt mai apropiate. În ceea ce 
priveşte influenţa TC, se observă o tendinţă liniară de variaţie a parametrilor analizaţi pentru toate cele trei 
modele: performanţele de putere ale modului hibrid scad odată cu creşterea temperaturii sursei reci.  

Eficienţa modulului hibrid prezintă o evoluţie similară pentru cele trei modele analizate: o scădere 
parabolică odată cu creşterea numărului de perechi de TE şi o scădere liniară odată cu creşterea temperaturii 
la sursa rece (coloana din dreapta). Magnitudinea acestor variaţii este direct proporţională cu caracteristicile 
de conversie ale modelelor analizate. 

Pentru a explica tendinţele în evoluţia puterii electrice a modulului hibrid, s-a analizat în detaliu 
modelul 1, pentru care aceste variaţii au un caracter mai pronunţat. În Figura 9.23 a) şi b) sunt reprezentate 
variaţiile pentru temperatura suprafeţei elementului PV, care este considerată a fi identică cu temperatura 
sursei calde pentru modulul TE, respectiv puterea obţinută de la PV.  

Pentru a observa în mod corespunzător variaţiile, axele de coordonate pentru numărul de perechi de 
TE şi temperatura sursei reci au fost inversate ca direcţie (nu sunt identice pentru cele două reprezentări).  

De aceea, s-a considerat necesară reprezentarea variaţiilor respective (TS şi PPV) pentru evoluţiile 
la temperaturile extreme, 298 K şi respectiv 338 K, ale suprafeţelor din Figura 9.23 a) şi b) în graficele din 
Figura 9.23 c) şi d). Pentru ambele cazuri, temperatura Ts prezintă o tendinţă descrescătoare odată cu 
creşterea numărului de perechi de TE, deoarece elementele TE absorb o cantitate de căldură din ce în ce 
mai mare de la sursa caldă. Magnitudinea acestui fenomen este însă controlată de temperatura de la sursa 
rece: când această valoare creşte către valoarea maximă analizată în acest proiect, căldura absorbită de la 
PV scade şi astfel scăderea Ts va fi mult mai mică.  

O altă concluzie importantă este că răcirea suprafeţei modulului PV cu un modul TE cu peste 100 
de perechi de elemente nu mai este semnificativă ca magnitudine. 

S-a efectuat o analiză similară pentru modulul TE, în Figura 9.24. Existenţa unei diferenţe mai mari 
de temperatură între sursele caldă şi rece, influenţează direct o creştere semnificativă a puterii, mai ales 
pentru un număr foarte mic de elemente TE.  

Apoi, odată cu creşterea numărului de perechi de TE, diferenţa de temperatură scade puternic şi, 
implicit, scade şi PTE. S-au reprezentat din nou cazurile extreme (298 K şi 338K) pentru a observa mai uşor 
magnitudinile acestor variaţii. 
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Figura 9.15 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 1 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 10.07% 
 

 

   

Figura 9.16 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 2 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 14.4% 
 

 

   

Figura 9.17 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 3 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 20.7% 
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a) TS = f (TC, N)      b) PPV = f (TC, N) 

 

    
c) TS , PPV @ TC = 298 K    d) TS , PPV @ TC = 338 K 

 

Figura 9.18 Analiza puterii obţinute la modulul PV, modelul 1 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 10.07% 
 

Pentru TC = 298 K, creşterea iniţială de 2.5 ori a puterii, pentru un număr foarte mic de elemente 
TE, este urmată de o scădere continuă până la valori chiar mai mici decât cea iniţială, de 2.75 ori mai mică 
decât valoarea maximă.  

O evoluţie similară, creştere iniţială de 285% urmată de o scădere de 228% apare şi pentru TC = 
338 K. Valorile mari ale acestor variaţii pot fi explicate prin magnitudinea redusă a puterii modulului TE, 
de ordinul [mW], Figura 9.24 c) şi d).  

Prin combinarea acestor observaţii, puterea modulului hibrid PV+TE prezintă o creştere iniţială 
abruptă între 6.42% şi 1.71%, urmată de o scădere moderată între 2.57% şi 0.14%. Aceste intervale de valori 
corespund variaţiei temperaturii la sursa rece, TC = 298 K ... 338 K. 

Analiza variaţiei eficienţei termice nu necesită explicaţii la fel de detaliate, fiind efectiv suma 
eficienţelor de conversie a PV şi TE, cea din urmă având valori mult mai mici. Pentru cazul prezentat 
anterior (modelul 3) eficienţa maximă a modulului TE de 2.14% (pentru ∆T maxim şi un număr minim de 
elemente TE) reprezintă numai 22.04% din valoarea corespunzătoare a eficienţei modulului PV.  

Deoarece eficienţa de conversie a modului PV este aproximativ uniformă, tendinţa eficienţei totale 
este influenţată (ca formă) de suplimentul primit de la modulul TE, Figura 9.25.  
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a) ∆T = f (TC, N)      b) PTE = f (TC, N) 

 

    
c) ∆T , PTE @ TC = 298 K    d) ∆T , PTE @ TC = 338 K 

 

Figura 9.19 Analiza puterii obţinute la modulul TE, modelul 1 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 10.07% 
 

    

Figura 9.20 Analiza eficienţelor de conversie TE şi PV, modelul 1 PV-TE-T, 40x40mm şi εPV = 10.07% 
 
 

Din analiza rezultatelor anterioare, eficienţele de conversie pentru toate modelele studiate arată 
aceeaşi tendinţă de evoluţie funcţie de creşterea numărului de elemente TE: scădere iniţială accentuată, 
urmată de o scădere moderată pentru valori ale lui N > 100 perechi. 
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Figura 9.21 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 3 PV-TE-T, 156x156mm şi 1 modul TE 
 

 

   

Figura 9.22 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 3 PV-TE-T, 156x156mm şi 4 module TE 
 

 

    

Figura 9.23 Puterea şi eficienţa de conversie a modelului 3 PV-TE-T, 156x156mm şi 9 module TE 
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În următoarea etapă, s-a analizat modelul 3 PV-TE-T, care utilizează celula PV mono-Si cu eficienţa 
maximă de conversie de 20.7%. Au fost efectuate determinări pentru cele două tipuri de module TE 
analizate anterior, care au lungimile elementelor TE de 1.6mm, respectiv 2.5mm.  

Pe spatele celulei PV au fost plasate module TE în trei configuraţii specifice: 3.1 un singur modul 
TE plasat central pe celula PV; 3.4 cu patru module TE plasate simetric faţă de centrul şi marginile celulei 
PV şi respectiv 3.9 cu nouă module TE plasate simetric pe trei rânduri şi trei coloane, ca în Figura 9.11. 
Rezultatele pentru puterea totală şi eficienţa totală a modelului 3 pentru cele 3 configuraţii sunt prezentate 
în Figura 9.28, Figura 9.29 şi Figura 9.30. Analizând puterea totală (coloana din stânga) se evidențiază că 
există variaţii foarte mici ale puterii totale obţinute de la modul.  

Trebuie de făcut observaţia că la trecerea de la configuraţia 3.1 la 3.4 se distinge o creştere de 
0.15...0.42%, pentru o creştere a temperaturii sursei reci de la 283 K la 318 K, urmată de o scădere de la 
0.42...0.32% pentru creşterea ulterioară a temperaturii până la 338 K. Această variaţie poate fi explicată 
prin faptul că cele 4 module TE asigură răcirea mai eficientă a celulei PV, aceasta furnizând o putere mai 
mare. Dar odată cu creşterea temperaturii TC, căderea de temperatură pe modulele TE nu mai asigură o 
răcire corezpunzătoare şi nici puterea furnizată de aceste module nu este suficientă pentru a compensa 
scăderea de putere a celulei PV, Figura 9.31. 

La trecerea de la configuraţia 3.4 la 3.9, în primul interval de temperaturi al sursei reci de la 283 K 
la 318 K, apare o scădere apreciabilă de circa -0.31...-0.03%, urmată de o creştere uşoară de până la 0.06% 
pentru 338 K. În valoare absolută, creşterea maximă este 0.44% la 328 K. 

Analiza rezultatelor pentru puterea şi eficienţa totală sunt bazate pe evoluţiile termice ale 
componentelor configuraţiilor amintite. Ca urmare, este util de observat variaţia temperaturii TS a celulei 
PV, considerată a fi egală cu temperatura sursei calde a modulului TE. În Figura 9.32 sunt reprezentate 
evoluţiile temperaturii Ts şi a diferenţei de temperatură ∆T = TS - TC, pentru cele două module TE, 1.6mm 
în coloana din stânga şi 2.5mm în coloana din dreapta. În fiecare configuraţie analizată, graficele au axele 
de coordonate în aceleaşi intervale de variaţie pentru o comparaţie mai facilă.  

Se observă că la trecerea de la LTE  = 1.6mm la 2.5mm temperatura Ts creşte uşor cu 4.92 ... 1.85 
K, diferenţa de temperatură ∆T scăzând corespunzător. 

Analiza comparativă a diferenţelor de temperatură ∆T pentru cele trei configuraţii, 1, 4 şi 9 module 
TE, Figura 9.33, indică un salt mai semnificativ de la 3.1 la 3.4, decât de la 3.4 la 3.9, ceea ce înseamnă că 
răcirea în cazul 3.9 este mai eficientă, dar nu neapărat justificată economic. 

 

 

Figura 9.24 Variaţia procentuală a puterii totale, la trecerea de la configuraţia 3.1 la 3.4 şi 3.9 
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a) TS, TC, LTE = 1.6mm    b) TS, TC, LTE = 2.5mm 

 

   

c) ∆T = TS - TC, LTE = 1.6mm    d) ∆T = TS - TC, LTE = 2.5mm 

Figura 9.25 Analiza comparativă a temperaturilor pentru 1, 4, 9 modul(e) TE 
pentru modelul 3 PV-TE-T, pentru două lungimi ale elementului TE 

 
Pentru analiza detaliată a variaţiilor puterii totale, s-a urmărit variaţia acesteia şi a celor două 

componente, PPV şi PTE, pentru două lungimi ale elementelor TE corespunzătoare celor două module TE 
analizate, de 16mm (coloana din stânga) şi 25mm (coloana din dreapta), Figura 9.35.  

Pentru toate cele trei configuraţii, cu 1 modul, cu 4 module şi cu 9 module, se observă aceeaşi 
tendinţă pentru fiecare tip de putere în parte, funcţie de creşterea temperaturii la sursa rece, TC: evoluţie 
liniară pentru PPV, evoluţie parabolică pentru PTE, precum şi o evoluţie uşor deviată de la tendinţa liniară 
pentru PPV+TE, datorată contribuţiei minimale a modulului TE.  

 În cazul configuraţiei 3.1, răcirea celulei PV cu 1 modul TE, se observă că modulul de putere 
GM250-127-14-16 cu LTE = 1.6 mm asigură celulei PV o răcire mai bună decât modulul SP1848-27145 150 
cu LTE = 2.5 mm, adică 303.03 K faţă de 307.96 K, Figura 9.33 a) şi b). Corespunzător, puterea celulei PV 
este mai mare, 4621 mW, faţă de 4596 mW. Dar această răcire se transpune într-o diferenţă de temperatură 
mai mică pentru modulul TE şi astfel puterea TE este mai mică, 131 mW faţă de 143 mW. Pierderea de 12 
mW pentru modulul de putere este acoperită de creşterea de 25 mW a puterii celulei PV şi puterea totală 
este mai mare, 4752 mW faţă de 4739 mW. Aceste evoluţii se păstrează până la finalul intervalului de 
temperatură TC analizat, chiar dacă valorile se apropie mult (4424 mW faţă de 4417 mW, pentru 338 K). 

De asemenea, se remarcă o creştere mai importantă a puterii la trecerea de la configuraţia 3.1 la 3.4, 
comparativ cu trecerea de la 3.4 la 3.9. Explicaţia constă în faptul că răcirea furnizată de configuraţia cu 4 
module asigură o temperatură mai scăzută modulului PV şi deci o putere mai mare a acestuia (de exemplu, 
4685 mW faţă de 4621 mW, la LTE = 1.6 mm). Efectul de răcire care se observă la trecerea de la configuraţia 
3.4 la 3.9 nu este la fel de pronunţat, Figura 9.33 a) şi b). 
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Aici s-a înregistrat o creştere de numai 20 mW (de la 4685 mW la 4705 mW) faţă de 64 mW în 
cazul anterior. Se poate trage concluzia că răcirea cu 9 module TE, deşi este mai eficientă din punct de 
vedere termic, nu aduce o contribuţie semnificativă la puterea modulului PV, deci nu se justifică din punct 
de vedere economic. O evoluţie similară se observă şi în cazul LTE = 2.5 mm, valorile măsurate fiind mai 
mici, după cum am explicat anterior: 4596 mW (la 3.1), 4668 mW (la 3.4) şi 4695 (la 3.9), respectiv o 
majorare cu 72 mW, urmată de o majorare de numai 27 mW. 
 

  
a) PPV, LTE = 1.6mm     b) PPV, LTE = 2.5mm 

 

   
c) PTE, LTE = 1.6mm     d) PTE, LTE = 2.5mm 

 

   
e) PPV+TE, LTE = 1.6mm    f) PPV+TE, LTE = 2.5mm 

Figura 9.26 Analiza comparativă pentru 1, 4, 9 modul(e) TE a puterii PV, TE şi totală,  
a modelului 3 PV-TE-T, pentru două lungimi ale elementului TE 
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Este interesant însă faptul că valorile puterii totale sunt foarte apropiate pentru toate cele trei 
configuraţii, 3.1, 3.4 şi 3.9, şi anume: 4752 mW, 4759 mW şi 4745 mW pentru LTE = 1.6 mm, respectiv 
4739 mW, 4776 mW şi 4759 mW pentru LTE = 2.5 mm. Există însă variaţii în contribuţiile celor două 
componente atât între configuraţii, cât şi funcţie de lungimea elementului TE.  

 
 

  

a) εPV, LTE = 1.6mm     b) εPV, LTE = 2.5mm 

 

   

c) εTE, LTE = 1.6mm     d) εTE, LTE = 2.5mm 

 

   
e) εPV+TE, LTE = 1.6mm    f) εPV+TE, LTE = 2.5mm 

Figura 9.27 Analiza comparativă pentru 1, 4, 9 modul(e) TE a eficienţei PV, TE şi totală,  
a modelului 3 PV-TE-T, pentru două lungimi ale elementului TE 

 



82 
 

Dacă la configuraţia 3.1 puterea TE este în jurul valorii de 140 mW pentru ambele module TE, la 
trecerea la configuraţia 3.4 se observă că PTE = 74 mW şi 108 mW, iar pentru configuraţia 3.9 valorile devin 
PTE = 40 mW şi 63 mW. Deci contribuţiile modulelor TE scad puternic cu circa 43.4% ... 69.5% pentru 
modulul de putere şi cu 24.5% ... 55.9% pentru modulul comercial. Aceste reduceri în valorile PTE sunt 
explicabile prin reducerea temperaturii TS , respectiv a căderii de temperatură pe modul, Figura 9.33.  

Un alt aspect important este faptul că în analiza comparativă a celor trei configuraţii din Figura 
9.35 e) şi f) se observă că funcţionarea configuraţiei 3.9 este deosebită faţă de tendinţele manifestate de 
celelalte două. Răcirea prea accentuată a celulei PV nu se reflectă într-o creştere corespunzătoare a 
contribuţiei PPV, iar contribuţia PTE este nesemnificativă. Ca urmare, puterea totală are o valoare mai mică 
decât cea a configuraţiei 3.4 şi chiar 3.1 (în cazul modulului de putere cu LTE = 1.6 mm).  

Pe măsură ce temperatura la sursa rece scade, puterea totală pentru 3.9 creşte peste cea pentru 3.1 
(TC = 288 K) şi peste 3.4 (TC = 318 K), consistent cu analiza din Figura 9.31. Valorile puterii totale PPV+TE 
pentru cele trei configuraţii sunt mai apropiate între ele pentru primul modul, comparativ cu al doilea, 
Figura 9.35 e) şi f). 

S-a realizat o analiză similară pentru eficienţele de conversie ale modulelor PV, TE şi totală PV+TE, 
Figura 9.36 şi Figura 9.37. Au fost studiate cele trei configuraţii 3.1 (cu un singur modul TE), 3.4 (cu patru 
module TE) şi 3.9 (cu nouă module TE) pentru două tipuri de module, modulul de putere (cu LTE = 1.6 mm, 
coloana din stânga) şi modulul comercial (cu LTE = 2.5 mm, coloana din dreapta).  

Cum era de aşteptat, eficienţa de conversie a modulului PV creşte odată cu intensificarea răcirii de 
la 1 la 4 şi apoi la 9 module TE, creştere ce apare mai accentuată la modulul comercial: 19.99%, 20.27% şi 
20.35%, respectiv 19.88%, 20.19% şi 20.31%. De asemenea, din cauza răcirii pronunţate, eficienţa de 
conversie a modulelor TE scade semnificativ: 1.05%, 0.40% şi 0.19%, respectiv 1.43%, 0.63% şi 0.32%, 
toate pentru diferenţa maximă de temperatură. Dacă diferenţa de temperatură devine minimă, contribuţia 
εTE devine nesemnificativă (scade la 0.06%). 

Variaţia negativă a contribuţiei εTE de până la 81.9% în cazul modulului TE de putere, respectiv de 
77.6% în cazul modulului TE comercial, nu este acoperită de creşterea εPV de 1.77%, respectiv de 2.12% . 
Ca urmare, eficienţa totală a modulului PV+TE scade odată cu intesificarea răcirii, de la 21.04%, 20.66% 
şi 20.54% (la LTE = 1.6 mm), respectiv de la 21.31%, 20.82% la 20.63% (la LTE = 2.5mm). Trebuie remarcat 
însă faptul că eficienţa totală a modulului PV+TE la STC este superioară valorii nominale a celulei PV, de 
20.7%.  
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10 Concluzii generale, contribuții originale și perspective  
 

10.1 Concluzii generale 

 
Obiectivul principal al acestei lucrări a fost studierea şi propunerea unui sistem eficient de 

trigenerare, ce reuneşte trei module – fotovoltaic, termoelectric şi termic, având ca sursă primară de energie 
o sursă regenerabilă, respectiv energia solară. Astfel, obiectivul principal se înscrie în această tendinţă 
generală, prin analiza eficientizării conversiei directe a energiei solare în energie electrică (PV) şi prin 
elaborarea de soluţii privind utilizarea energiei termice reziduale pentru o conversie suplimentară în energie 
electrică (TE) şi încălzirea unui agent termic (T). Energia suplimentară recuperată se utilizează pentru 
producerea frigului în sisteme de refrigerare şi/sau condiţionare a aerului. 
 

În urma studiilor preliminare şi a consultării aprofundate a surselor bibliografice, au fost stabilite 
direcțiile de cercetare pentru o abordare concretă şi coerentă a obiectivului principal: 

- un studiu bibliografic pentru documentarea evoluţiilor caracteristicilor electrice ale celulelor PV, 
în funcţie de tipul de celulă, materiale, eficienţa de conversie şi, în special, de temperatura de 
operare, identificarea metodelor de răcire a celulelor PV şi analiza comparativă a acestora; 

- un studiu bibliografic pentru documentarea funcţionării şi evoluţiilor caracteristicilor electrice ale 
modulelor cu elemente TE, relativ la materiale, numărul de perechi de elemente TE, lungimea 
elementului TE, diferenţa de temperatură dintre sursele caldă şi rece; 

- dezvoltarea unor modele teoretice şi numerice pentru studii analitice şi simularea dependenţei 
caracteristicilor electrice ale celulelor / panourilor PV, ale modulelor TE, respectiv ale modulelor 
combinate PV+TE+T, de variaţia unor parametri constructivi, de material, de condiţii de 
funcţionare (temperatura nominală de operare, intensitatea radiaţiei solare incidente, diferenţa de 
temperatură dintre surse la TE, caracteristicile geometrice etc.); optimizarea componentelor; 

- utilizarea rezultatelor pentru propunerea soluțiilor constructive și un plan de cercetare experi-
mentală pentru validarea modelului teoretic şi evaluarea concordanţei cu simulările numerice; 

- propunerea şi construirea unui modul PV-TE-T prototip. 
 

În abordarea obiectivului principal al acestei teze de doctorat, s-au detaliat corespunzător direcţiile 
de cercetare stabilite. Informaţiile colectate prin studii bibliografice extinse au fost utilizate pentru analize 
comparative ale componentelor, metodelor şi tehnologiilor pentru construirea unui modul hibrid PV-TE-T. 
Pentru fiecare subsistem au fost propuse un minim de trei configuraţii care au fost analizate comparativ, 
prin modele analitice, simulări numerice şi măsurări experimentale. Evaluarea rezultatelor obţinute a condus 
la propunerea componentelor şi construirea unui modul hibrid PV-TE-T prototip.  

 

În cele ce urmează sunt prezentate principalele concluzii ce se desprind din abordarea direcţiilor de 
cercetare de mai sus: 

1. Suprafaţa terestră beneficiază de o cantitate enormă de energie solară, care, dacă ar putea fi 
convertită în alte forme de energie (electrică, termică) ar acoperi în câteva ore necesarul 
energetic al omenirii pentru un an întreg, Figura 2.2. 

2. Eficienţa de conversie a celulelor fotovoltaice este într-o creştere continuă, chiar şi pentru 
modulele comerciale, prin descoperirea de noi materiale (de ex., perovskite) sau ameliorarea 
metodelor şi tehnologiilor de fabricaţie, Figura 2.20. 

3. Creşterea temperaturii celulelor PV, respectiv managementul termic al acestora pentru a le 
menţine la o temperatură optimă de funcţionare, reprezintă o provocare în cercetarea ştiinţifică 
din domeniu, pentru o gamă largă de aplicaţii, Figura 3.4. 
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4. Funcţionarea celulelor PV la temperaturi înalte implică nu numai o eficienţă de conversie 
diminuată, ci şi degradarea caracteristicilor electrice obţinute în timp, deci o reducere a 
perioadei optime de operare. 

5. Metodele şi tehnologiile de răcire dezvoltate până în prezent conduc la diverse grade de 
reducere a temperaturii celulei PV: metode active sau pasive; răcire convectivă cu aer, lichid 
sau cu procese cu schimbare de fază; răcire radiativă; separare spectrală; metode cu tuburi 
termice, metode cu module TE, Figura 3.5. 

6. Combinarea directă a modulelor PV şi T se realizează funcţie de aplicaţie, materiale, 
disponibilitate, caracteristici geometrice şi operaţionale impuse, Figura 3.6. 

7. Metodele convective cu aer sunt mai simplu de implementat, dar au o eficienţă scăzută 
(comparativ cu alte metode) datorită caracteristicilor termice ale aerului, Tabel 3.2. 

8. Metodele convective cu lichid asigură o răcire mai eficientă, măresc semnificativ eficienţa 
totală de conversie prin posibilitatea de utilizare a energiei termice extrase, dar soluţiile 
tehnologice includ complicaţii constructive majore (de exemplu, izolarea electrică şi termică), 
Tabel 3.2. 

9. Tehnologiile ce includ materiale cu schimbare de fază (PCM) complică suplimentar construcţia 
şi operarea sistemului, chiar dacă oferă o eficienţă mai bună a procesului de răcire, Tabel 3.2. 

10. Modulele TE oferă avantaje constructive (nu au părţi în mişcare, nu implică reacţii chimice, nu 
se uzează, nu corodează, nu necesită mentenanţă) şi o răcire eficientă, precum şi o conversie 
suplimentară în energie electrică, dar potenţialul este limitat de temperatura de operare şi 
diferenţele de temperatură, Tabel 3.2. 

11. Pentru aplicaţiile de joasă temperatură sau cu un ecart mic de temperatură între cele două surse, 
modulele cu elementele TE din Bi2Te3 au cea mai bună caracteristică şi costul cel mai redus, 
Figura 4.2. 

12. Dacă pentru modulul TE temperatura la sursa rece este mai ridicată, agentul termic poate 
absorbi energie termică de joasă temperatură (sub 45 °C), ce poate fi totuşi utilă pentru diverse 
aplicaţii (sisteme de răcire – heat actuated coolers), Figura 5.2. 

13. Analizele LCA şi EoL pentru subsisteme şi sistemul hibrid PV-TE-T arată că toxicitatea terestră 
reprezintă categoria de impact cu cel mai mare efect negativ, urmată la circa un ordin de mărime 
de sănătatea umană, încălzirea globală şi reducerea rezervelor de resurse fosile, Tabel 6.6.  

14. Modelul teoretic şi calculele efectuate arată că rezistenţa termică dominantă este la modulul 
termic (transferul de căldură către agentul termic, Figura 7.11). 

15. Modelul numeric şi rezultatele experimentale confirmă o scădere semnificativă în putere şi 
eficienţă de conversie atunci când temperatura suprafeţei panoului PV creşte de la 25°C (STC) 
la 45°C (NOCT) şi apoi către 85°C, Figura 8.5 - Figura 8.14. 

16. Scăderile caracteristicilor electrice sunt mai pronunţate la mono-Si şi poli-Si (6.58%) decât la 
TFPV – CdTe (3.98%), Figura 8.5 vs. Figura 8.10. 

17. Deci modulele mono-Si şi poli-Si nu sunt utile pentru integrarea în module hibride PV-TE-T 
căci, deşi creşte ecartul de temperatură pentru TE şi implicit suplimentul de putere PTE, acesta 
nu acoperă deficitul de putere înregistrat de PV, Figura 8.24. 

18. Eficienţa de conversie a celulei PV din ansamblul PV-TE-T este mai mică decât a celulei PV 
luată separat, datorită rezistenţei termice mai mari şi a temperaturii celulei. 

19. Alegerea tipului de modul TE depinde de condițiile de utilizare a modulului hibrid, dar şi de 
costurile de achiziţie şi implementare; modulele TE mai mari înglobează mai mult material, dar 
nu înseamnă că sunt întotdeauna mai scumpe, Figura 9.11. 

20. Geometria modulelor TE reprezintă un important factor de influenţă asupra modulului hibrid 
PV-TE-T: simulările numerice şi rezultatele experimentale arată că modulele TE mici au 
rezultate mai bune pentru acelaşi ecart de temperatură, furnizând o putere PTE mai mare pentru 
un număr redus de perechi TE şi LTE mai mică, Figura 9.19. 
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21. Producţia de electricitate pentru ansamblul PV+TE este cu 0.22 ... 3.11% mai mare decât cea 
pentru PV, chiar dacă temperatura ansamblului este mai mare în condiţii ambientale termice 
similare, Figura 9.23. 

22. Controlul temperaturii la sursa rece se poate face prin modificarea debitului de agent termic 
prin modulul T: odată cu creşterea debitului, TC scade, având ca rezultat un control şi asupra 
temperaturii Ts, deci şi a creşterii diferenţei de temperatură, ∆T. 

23. Conectarea a 1, 4 sau 9 module TE pe celulele PV conduce la răcirea acestora până la 
temperaturi care asigură creşterea puterii totale, dar supra-răcirea (configuraţia cu 9 module) 
poate duce la o diminuare a puterii, Figura 9.31. 

24. Deşi modulele cu lungimea mai mică a elementului TE asigură o creştere de putere mai mare a 
modulului PV, eficienţa totală de conversie este mai mică, Figura 9.37. 

25. Ansamblul hibrid PV-TE-T are un viitor promiţător dacă se pot ameliora proprietăţile fizice ale 
materialelor utilizate. 

 

10.2 Contribuţii personale  
 

Prin natura sa, o teză de doctorat încununează activitatea depusă de autor pentru atingerea 
obiectivului principal stabilit, reunind toate aspectele parcurse în abordarea direcţiilor de cercetare: studii 
bibliografice, analize critice, propuneri şi evaluări de soluţii şi idei noi, complexe, originale, contribuind 
prin cercetarea originală la dezvoltarea şi progresul cunoaşterii în domeniu. Proiectul de cercetare propus 
în tema acestei lucrări a necesitat rezolvarea unor aspecte teoretice, modelarea numerică şi analiza 
simulărilor, precum şi validarea acestora prin cercetări experimentale. Toate aceste etape includ o serie de 
contribuţii personale, cu caracter original, ce pot fi sintetizate astfel: 
 

• Efectuarea unor cercetări bibliografice exhaustive asupra metodelor şi tehnologiilor de realizare 
a componentelor modulului hibrid propus (PV, TE, T) 

• Identificarea parametrilor şi a intervalelor de variaţie caracteristice a funcţionării subsistemelor 
şi stabilirea criteriilor de performanță ale acestora pentru asigurarea îndeplinirii capacităţii de 
trigenerare ale sistemului 

• Aprofundarea noţiunilor de transfer de căldură (conducţie, convecţie şi radiaţie) şi a 
mecanismelor acestora aplicabile în sistemele de conversie a energiei solare (inclusiv procesele 
fotovoltaice şi termoelectrice) 

• Analiza potenţialului regional şi efectuarea unei analize SWOT originale, cu privire la 
posibilităţile de dezvoltare a aplicaţiilor solare în România 

• Identificarea soluţiilor tehnice pentru managementul termic al celulelor PV şi analiza comparativă 
a acestora, inclusiv a combinaţiilor de module PV+T, PV+TE, TE+T 

• Analiza modulelor TE din punct de vedere constructiv şi funcţional şi propunerea de tipuri de 
perechi de materiale corespunzătoare aplicaţiei propuse 

• Realizarea unei sinteze documentare, sistematizarea și analiza comparativă a metodelor de 
utilizare a energiei de temperatură joasă (deşeu) în sisteme de refrigerare 

• Efectuarea analizelor calitative asupra ciclului de viaţă (LCA şi EoL) pentru fiecare dintre 
componentele modulului hibrid PV-TE-T, cu elemente originale în identificarea şi cuantificarea 
categoriilor de impact 

• Detalierea proceselor de transfer energetic prin elementele constitutive ale fiecărui subsistem 
analizat, cu ecuaţiile necesare pentru evidenţierea transferului energetic 

• Alcătuirea schemelor cu rezistenţe termice echivalente, care includ şi propuneri pentru variante 
alternative (radiaţie termică, izolaţia termică a modulului T) 

• Deducerea ecuaţiilor pentru analiza energetică şi exergetică, prin detalierea explicită şi evaluarea 
termenilor din ecuaţiile de bilanţ, ca ordin de mărime 
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• Elaborarea modelelor matematice atât pentru subsistemele componente, cât şi un model complex 
pentru întregul modul hibrid 

• Integrarea modelelor matematice într-un mediu de simulare corespunzător, pentru a facilita 
dezvoltarea modelelor numerice 

• Elaborarea unui model numeric în MatLAB specific analizei caracteristicilor electrice ale 
celulelor şi panourilor PV  

• Elaborarea unui model numeric în MatLAB specific determinării caracteristicilor electrice şi 
termice ale modulelor TE 

• Elaborarea unui model numeric în MatLAB specific analizei caracteristicilor electrice şi termice 
ale sistemului hibrid PV-TE-T 

• Modelele teoretice şi numerice dezvoltate în această lucrare furnizează informaţii importante 
despre funcţionarea subsistemelor şi ansamblului modulului hibrid propus, reprezentând metode 
eficiente pentru alegerea componentelor optime şi efectuarea studiilor experimentale 

• Modelele numerice elaborate pot evalua caracteristicile şi performanţele electrice şi termice 
(putere, eficienţă, temperaturi) atât individuale pentru subsisteme, cât şi pentru întregul modul 
hibrid pentru o gamă largă de valori iniţiale ale parametrilor (materiale, dimensiuni geometrice, 
proprietăţi termice şi electrice, caracteristici de mediu) 

• Validarea modelelor teoretice prin compararea cu datele măsurate experimental şi utilizarea 
rezultatelor pentru perfecționarea modelelor numerice  

• Concordanţa între model teoretic, numeric şi date experimentale – se încadrează în intervalul de 
încredere de 95% 

• Cuantificarea influenţei unor parametri (gradul de radiaţie solară, temperatura celulei PV, 
eficienţa nominală de conversie a celulei PV, numărul de perechi de TE, lungimea elementelor 
TE, temperatura asigurată de modulul T) asupra performanţelor electrice şi termice ale 
subsistemelor şi a întregului modul hibrid 

• Prognozarea performanţelor subsistemelor şi a întregului modul hibrid pentru condiţii de operare 
speciale sau pentru locaţii geografice izolate (gradul de iradiaţie solară şi temperatura mediului 
ambiant în locaţii cu condiţii termice extreme) 

• Elaborarea unui plan de cercetare experimentală cu evidenţierea principiilor generale de măsurare 
şi a aspectelor necesare pentru validarea modelelor teoretice şi numerice 

• Proiectarea şi construirea a trei standuri experimentale, cu alegerea instrumentelor de măsură 
adecvate, pe baza calculului erorilor şi a estimării incertitudinii măsurătorilor, în contextul 
tematicii acestei teze de doctorat 

• Stand experimental pentru studierea celulelor şi panourilor PV, care are posibilitatea evaluării 
caracteristicilor electrice pentru diferite valori ale intensităţii şi a unghiului de incindenţă al 
radiaţiei solară (simulate)  

• Stand experimental pentru cuantificarea caracteristicilor electrice ale modulelor TE şi 
optimizarea funcţionării atunci când variază temperatura la sursa rece, adică diferenţa de 
temperatură dintre cele două surse  

• Stand experimental pentru studierea modulelor hibrid PV-TE-T în cadrul TUIasi, cu o concepţie 
originală, reprezentând o variantă îmbunătăţită a celui utilizat la NTUA 

• Fabricarea unui prototip hibrid PV-TE-T miniatural în trei configuraţii, cu o singură celulă PV şi 
cu 1, 4 sau 9 module TE (3.1, 3.4, 3.9) 

• Analiza comparativă prin termoviziune în infraroşu a performanţelor prototipului şi investigarea 
funcţionalităţii şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire 

• Prelucrarea datelor obținute în urma măsurătorilor experimentale, analiza, sintetizarea şi 
interpretarea acestora și prezentarea coerentă a rezultatelor și concluziilor  
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De remarcat faptul că prin concepţia şi proiectarea originală a standului experimental PV şi alegerea 
judicioasă a aparaturii de măsurare, acesta poate fi utilizat atât pentru panouri solare fotovoltaice, panouri 
solare termice (fie colectori solari plani, fie colectori solari cu tuburi vidate), cât şi pentru panouri solare 
hibrid, fotovoltaice-termice (PV-T). De asemenea, standul poate fi utilizat pentru activităţi de cercetare – 
proiectare ulterioare sau pentru activităţi didactice de laborator cu studenţii din ciclurile de studii de licenţă 
sau master, ca activitate practică la cursurile de specialitate. 
 

10.3 Direcţii ulterioare de dezvoltare a cercetării 

 
Titlul acestei teze de doctorat este generos, acoperind un domeniu vast din aria ştiinţelor termice şi, 

totodată, unul de mare actualitate în contextul energetic mondial, în care se urmăreşte atât dezvoltatea 
sistemelor cu trigenerare (căldură, electricitate, frig) cu implementarea surselor regenerabile de energie, 
precum şi eficientizarea proceselor energetice. Prin obiectivul principal al acestei lucrări s-a urmărit 
studierea şi dezvoltarea unui astfel de sistem, fiind abordate şi derulate direcţiile de cercetare stabilite prin 
programul de cercetare doctorală. Prin activităţile desfăşurate, scopul final a fost atins, dar acesta reprezintă 
doar o parte restrânsă a portofoliului de obiective şi problematici din domeniu.  

 

Dezvoltarea ulterioară a prezentelor cercetări ar putea include următoarele direcţii: 
• Extinderea cercetărilor către alte tipuri de module TE, eventual cu un număr mai mic de perechi 

de elemente TE 
• Studierea optimizării amplasamentului modulelor TE pe spatele celulelor PV, mai ales în 

contextul incorporării celulelor în panouri PV 
• Modelele numerice elaborate pot fi ulterior îmbunătăţite prin adăugarea unor variabile 

suplimentare, cum ar fi parametrii climatici care pot contribui la scăderea eficienţei de conversie 
a celulelor PV sau modulelor TE (vânt, umiditate, contaminare/prăfuire) 

• Analiza numerică se referă numai la cazul staţionar, dar modelele numerice propuse pot fi 
modificate pentru a include şi condiţiile tranzitorii 

• Extinderea studiilor teoretice şi experimentale către sistemele cu concentrarea energiei solare 
incidente, cu utilizarea unor celule PV care au punctul de operare mult mai mare (peste 100°C), 
ceea ce ar asigura o cantitate mai mare de căldură deşeu atât pentru modulul TE (ecart mai mare 
de temperatură), cât şi disponibilă pentru modulul T 

• O parte a cercetărilor experimentale a fost efectuată în laborator cu utilizarea luminii artificiale a 
lămpilor cu incandescenţă, ceea ce induce (mici) diferenţe faţă de lumina solară naturală. Ca 
urmare, măsurătorile experimentate ar putea fi reluate în condiţii naturale de iluminare 

• Prototipul propus poate fi îmbunătăţit prin analize numerice şi studii experimentale pentru 
condiţii speciale de temperatură ambientală (condiţii reci: la 10°C sau chiar negative; condiţii 
calde - 40°C;) sau chiar fără modulul T 

• Similar, se pot efectua simulări numerice şi studii experiementale cu diferiţi agenţi termici în 
modulul T (agenţi frigorifici, nanofluide – Al2O3, TiO2) 

• O direcţie de cercetare sugerată aici, dar ne-abordată în contextul acestei lucrări, se referă la 
îmbunătăţirea sistemelor de stocare, pe toate direcţiile trigenerării (căldură, electricitate şi frig) 

• De asemenea, în cazul utilizării acestei aplicaţii în zone cu grad ridicat de contaminare, se poate 
extinde cercetarea ştiinţifică şi la sistemele de curăţare a suprafeţelor (cu jet de fluid pe suprafaţa 
panoului PV) cu efect important în separarea lungimilor de undă a spectrului electromagnetic 
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