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REZUMAT 
În domeniul energiei s-a trecut de la lemn la cărbune, petrol şi alte surse convenţionale, până când epuizarea acestora a determinat 
oamenii să recurgă la tehnologii şi surse neconvenţionale – curate, regenerabile şi care pot fi utilizate în locuri izolate. În lucrare 
sunt prezentate unele dintre aceste surse de energie. 
 
ABSTRACT 
Power generation shifted from wood to coal, oil and other conventional sources, till their decline made people to use non-
conventional power sources – clean, recoverable and which may be used in remote locations. The paper presents some of these 
power sources. 
 
1. SCURT ISTORIC 

Aşa după cum omenirea a trecut, în domeniul energiei, 
de la lemn la cărbune, în sec.XIX, de la cărbune la petrol 
în sec.XX, există indicii că acum se pregăteşte o a 
treia tranziţie, lumea fiind în pragul unei noi ere a 
tehnologiilor avansate şi a noi tipuri de combustibili. 

În curând vor apărea modalităţi complet diferite de a 
produce şi a folosi energia. Electricitatea ar putea fi 
generată de surse cu poluare zero şi folosită, apoi, 
pentru a genera hidrogen, care, la rândul lui, ar alimenta 
uzine, furnale şi automobile. 

Sursele convenţionale de energie (petrolul, gazele, 
cărbunele, uraniul) sunt tot mai puţine. Pe lângă aceas-
ta, ele contribuie în mare parte la distrugerea mediului 
înconjurator. De aceea, oamenii au nevoie de noi 
resurse energetice cu energii regenerabile. Este bine de 
ştiut că sursele regenerabile au însoţit omul încă din 
cele mai vechi timpuri, iar astăzi sunt prezente în 
aceleaşi cantităţi ca şi atunci, tot ceea ce trebuie să facă 
omul, este să le folosească pentru binele lui şi pentru 
sănătatea planetei. 

2. ENERGIA SOLARĂ 

Energia solară vine de la Soare şi, ca toate celelalte 
surse regenerabile, nu costă nimic, putând fi folosită foarte 
bine la prepararea apei calde sau la producerea energiei 
electrice, prin intermediul unor panouri solare Aceasta 
formă de energie, nu se bucură de succesele repre-
zentative ale energiei eoliene, dar datorită unor calităţi 
specifice acesteia, devine pe zi ce trece tot mai căutată. 

Energia solară este absorbită sub formă de energie 
luminoasă şi apoi transformată în energie termică 
(energie calorică), respectiv energie electrică. 

Există două moduri esenţial diferite de utilizare 
activă a energiei solare : 

♦ sistemele termice; 
♦ sistemele fotovoltaice. 
Sistemele fotovoltaice realizează conversia directă a 

energiei radiaţiei solare în energie electrică, fără o 
poluare sonoră şi fără emisia unor gaze poluante în 
mediul ambiant. 

În ciuda succesului acestor sisteme, în toată lumea 
piaţa lor reprezintă un procentaj mic din ceea ce ar 
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putea reprezenta piaţa de sisteme independente. Motivul 
principal nu este atât unul care ţine de tehnologie, cât de 
lipsa de informaţie. Existenţa sistemelor fotovoltaice şi 
rentabilitatea implementării lor, atât la nivel urban cât şi 
rural, sunt puţin cunoscutăe de potenţialii utilizatori. 

Există deja sisteme solare termale, unde razele soare-
lui sunt folosite pentru a supraîncălzi un fluid, ca apoi 
acesta să fie folosit pentru a propulsa o turbină gene-
ratoare de electricitate, producând energie electrică la 
preţuri competitive. Cea mai elegantă formă a energiei 
solare rămâne sistemul fotovoltaic, în care energia 
luminii solare este convertită direct în electricitate. 

Este cea mai perfectă formă de producere a energiei 
electrice, având totodată o serie de avantaje, dacă se 
ţine cont de faptul că această energie este: 

♦ gratuită; 
♦ abundentă; 
♦ complet nepoluantă. 

2.1. Modul de funcţionare 

2.1.1. Panoul solar 

Panoul solar utilizat pentru obţinerea energiei termice, 
privit în mod simplist, este practic o cutie vopsită în negru 
la interior, culoare ce are rolul de atragere a razelor 
soarelui, fiind traversată de câteva conducte prin care va 
trece apa rece. 

Cutia este acoperită cu un geam şi îndreptată spre 
soare. Razele calorice ale soarelui încălzesc apa care 
circulă prin ţevile din cutie, transformând-o în apă caldă 
si căldură. 

2.1.2. Panoul fotovoltaic 

Panoul fotovoltaic transformă energia luminoasă a 
Soarelui în energie electrică, razele solare fiind captate 

cu ajutorul unor oglinzi speciale ce formează celulele 
solare, mici generatoare de energie. 

Montarea oblică a acestora contribuie la o mai bună 
orientare în raport cu direcţia razelor de soare. Se cere 
acordarea unei atenţii sporite, astfel încât elementele să 
nu se umbrească reciproc. 

2.2. Caracteristici ale radiaţiilor solare 

Randamentul de utilizare a energiei solare este influ-
enţat de pierderile luminii solare prin difuzie, reflexie, 
absorbţie, în cazul precipitaţiilor, vântului, tempera-
turii. Puterea iradierii diferă în funcţie de unitatea 
temporală-spaţială în care este luată în considerare 
energia radiantă. 

Radiaţia solară se înscrie în spectrul lungimilor de 
undă cuprinse între 200 şi 3000 nm 

În cazul unei instalaţii solare pentru apă de con-
sum, pierderile termice se datorează faptului că ele-
mentul absorbant are o temperatură ridicată saturată, 
refuzând asimilarea simultană a întregii cantităţi de 
caldură rezultată din transformarea energiei luminoase 
în energie calorică. 

În cazul colectorului cu aer, calitatea este diminuată 
prin pătrunderea directă a aerului rece din exterior în 
colector. Este utilizat în cazurile în care aerul încălzit 
respectiv este necesar în clădire. 

Avantajul constă în posibilitatea obţinerii unor 
temperaturi ridicate şi în cazul unor temperaturi 
exterioare scăzute. Pentru obţinerea unui randament 
cât mai ridicat sunt folosite sisteme cu elemente de 
înmagazinare ecologice, acestea având avantajul că 
minimizează pierderile de căldură. Costurile de în-
magazinare depind de specificul situaţiei, de variaţiile 
de temperatură şi de randament. În practică sunt 
utilizaţi colectorii solari fotovoltaici. 

 

 
 

Fig. 1.  Panou fotovoltaic. 
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2.3. Factori ce influenţează radiaţia 
globală 

În general, capacitatea de funcţionare a celulelor 
solare este influenţată de o serie de factori, de care tre-
buie să se ţină cont la proiectarea, respectiv amplasarea 
acestora, în vederea eficienţei energetice şi a unui 
randament maxim. Factorii ce pot influenţa în mod 
semnificativ radiaţia solară şi, prin aceasta, gradul de 
modificare a randamentului sunt: 

♦ starea de înnorare şi turburenţa atmosferică, 
diferite în funcţie de amplasament: ţară, oraş, zonă in-
dustrială; 

♦ momentul de timp din an sau din zi; 
♦ localizarea geografică (latitudine) – la latitudinea 

ţării noastre jumătate din iradierea solară se datorează 
radiaţiei indirecte. Instalaţiile colectoare cu unghi vari-
abil, folosite la valorificarea componentei difuze, sunt 
costisitoare; 

♦ suprafeţele colectoare (orientarea acestora, unghiul 
de inclinare) – lumina solară se compune din raze para-
lele, unghiul sub care acestea ating suprafaţa celulelor 
captoare fiind determinant pentru gradul de acumulare 
potenţială de energie a acestora. 

Este de dorit ca amplasamentul celulelor fotovolta-
ice să fie cât mai apropiat de zonele din interiorul 
clădirii în care curentul electric este mai folosit. 
Modulele pot fi conformate şi ca elemente de umbrire. 
Nu este permis ca montanţii şi reliefurile faţadei să 
umbrească total sau parţial modulele fotovoltaice. 

2.4. Domeniul de utilizare 

Sistemele fotovoltaice au fost folosite la început 
pentru a echipa sateliţii, după aceea, pe scară tot mai 
largă au început să fie utilizate atât la alimentarea 
ceasurilor electronice, calculatoarelor, echipamentelor, 
cât şi a diverselor receptoare electrice. 

În ultimii ani, sute de mii de sisteme fotovoltaice au 
fost instalate în toată lumea. Ele sunt folosite în loca-
lităţi mici, unde implementarea unui astfel de sistem 
este mai rentabilă decât conectarea la reţeaua electrică 
sau folosirea de baterii – minigeneratoare de curent. 
Acestea pot alimenta cu energie o serie de consumatori, 
pornind de la satele izolate pâna la locuinţele din cen-
trele urbane. O importanţă deosebită o are utilizarea 
sistemelor fotovoltaice pentru semnalizarea şi balizarea 
porturilor maritime. 

Energia electrică produsă de celulele fotovoltaice 
este utilizată de către diverşi consumatori din puncte 
geografice izolate, greu accesibile, vitregite de asigura-

rea alimentării cu electricitate. Putem preciza că actual-
mente există o serie de aplicaţii fotovoltaice eficiente şi 
fiabile, cum ar fi: 

 încărcarea acumulatorilor de maşină; 
 electrificarea rurală cu sisteme fotovoltaice; 
 generatoare izolate de energie electrică; 
 sistemele fotovoltaice pentru cabanele izolate. 

3. TEHNOLOGII MODERNE ALE 
SISTEMELOR FOTOVOLTAICE 

Deşi sistemele de producere prin sistem fotovoltaic a 
electricităţii bazate pe intensitatea luminoasă obţinută 
de la razele solare au neajunsul că nu funcţionează 
noaptea, iar costul ajunge până la de 5 ori mai mult 
decât cel al sistemelor clasice, costurile de investiţie ale 
acestora scad odată cu creşterea numărului de instalaţii. 

Instalaţiile fotovoltaice necesită o protecţie specială, 
având în vedere faptul că instalaţia nu poate fi pur şi 
simplu deconectată, deoarece chiar şi lumina difuză are 
un aport la generarea de curent continuu . 

La ora actuală au apărut noi materiale şi tehnologii 
pentru dispozitivele electronice de putere şi dispoziti-
vele fotovoltaice. De exemplu, se pot realiza dispozitive 
fotovoltaice pe filme subţiri (cupru, indiu, galiu, selen-
CIGS sau materiale organice), cu stabilirea unor procese 
de depunere alternativă, posibil cât mai avantajoase 
pentru producţia la scară industrială şi cu costuri scă-
zute. 

Când celulele fotovoltaice nu depăşesc o anumită 
grosime, acestea pot fi integrate în structura unui perete 
exterior transparent. Sistemul fotovoltaic poate fi cuplat 
la o reţea electrică sau poate fi autonom ca o baterie de 
acumulare pentru aparate mici. Schema unor astfel de 
celule este prezentată în figura 2. 

4. CONCLUZII 

Există şi în prezent conceptia greşită a unora privind 
tehnologia fotovoltaică, în sensul că sistemele foto-
voltaice funcţionează numai la lumină solară intensă şi 
că tehnologia de fabricaţie este prea sofisticată şi mult 
prea scumpă comparativ cu sistemele electrice clasice. 
Totuşi, gradul tot mai mare de utilizare demonstrează că 
există o serie de caracteristici ale sistemelor fotovolta-
ice care le face să se impună: 

 există locuri unde sistemele fotovoltaice reprezin-
tă cea mai simplă şi ieftină opţiune pentru alimentarea 
cu energie electrică; 

 există o largă varietate de produse dezvoltate 
pentru utilizarea sistemelor fotovoltaice; 
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Fig. 2.  Schema de principiu a unei celule fotovoltaice. 
 

 există zone în care energia electrică fotovoltaică 
este atât fiabilă cât şi testată experimental. 

Aceste exemple pot fi deosebit de valoroase pentru 
experţii în domeniul surselor de energie regenerabilă, 
precum şi pentru toţi cei interesaţi în vastul potenţial al 
acestei tehnologii deosebit de flexibile, care este energia 
fotovoltaică. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Mircea Vasile, „Monitorizarea mediului înconjurător şi a ener-
giei, necesitate obiectivă a dezvoltării durabile”, Conferinţa 
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, UPB, 13-16 iunie 
2003. 

2. Turcu Ioan, „Promotion of Renewable Energy Sources in 
Romania”, CIEM 2005, Bucharest, 20-22 Octobre 2005. 

 
 
 
 




