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Abstract. The paper is a study on the determination of the optimal positioning of three plane solar 
collectors system placed on a vertical plane, based on the constraints imposed by a complex system for the 
production of renewable energy in flowing waters (the Danube River, the town of Ţigănaşi, Mehedinţi 
County) and maritime (Năvodari, Black Sea). The results of the study recommend that the platform with the 
central collector panel geared toward the geographic South, so that the heat flux received by the solar 
radiation has maximum values. 
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Rezumat. Lucrarea este un studiu privind stabilirea poziționării optime a unui sistem de trei captatori 
solari plani amplasați în plan vertical plecând de la constrângerile impuse într-o aplicație de sistem complex 
de producere a energiei regenerabile în ape curgătoare (fluviul Dunărea, localitatea Țigănași, județul 
Mehedinți) și maritime (Năvodari, Marea Neagră). Rezultatele studiului recomandă ca soluţie constructivă 
orientarea platformei cu panoul colector central către direcţia sudului geografic, asfel încât fluxul de căldură 
primit prin radiaţie solară să aibă valori maxime. 

Cuvinte cheie: intensitatea radiației solare, fluxul radiației solare, colectoare solare verticale. 

1. INTRODUCERE  

Cererea de energie la nivel global este în 
continuă creştere datorită dezvoltării economice 
şi sociale a statelor, dar şi a creşterii populaţiei, 
având consecinţe ireversibile asupra mediului 
înconjurător. Principalele resurse disponibile şi 
exploatate pentru obţinerea de energie sunt 
cărbunele, petrolul şi gazele naturale. 
Caracteristicile de regenerare a acestora sunt 
practic nule, iar gradul de poluare a mediului prin 
exploatare contravine strategiei globale de 
dezvoltare durabilă. 

Disponibilitatea, rentabilitatea, marele 
potențial energetic și mediul propice au 
transformat energia solară în cea mai bună 
opțiune posibilă de regenerare pentru a satisface 
cererea tot mai mare de energie. Cu toate acestea, 
provocări dificile în ceea ce privește colectarea și 
stocarea eficiente ale acestei cantități libere și 
curate de energie creează limitări  pentru 
aplicațiile industriale. Energia solară este 
accesibilă doar în timpul zilei, astfel încât trebuie 
să fie absorbită, transferată și stocată în mod 
eficient. Colectoarele solare reprezintă  

componenta cea mai importantă a tuturor 
sistemelor solare. 

Colectoarele solare plane au avantajele 
unei structuri simple, sunt durabile, au costuri 
reduse de producție și întreținere, precum și un 
randament ridicat de captare a fluxului de căldură 
radiant. În viitor, aceste sisteme vor deveni 
principala tendință pentru satisfacerea cererii 
ridicate de energie. Colectoarele solare plane sunt 
componentele fără focalizare de lumină care 
primesc radiația solară și transferă căldură către 
agentul de lucru din sistemul colector solar. 

În principiu, există trei tipuri de 
colectoare solare: colectoare solare plane - Flat 
Plate Solar Collectors (FPSC), colectoare solare 
cu tuburi evacuate - Evacuated Tube Solar 
Collectors (ETSC) și colectoare solare cu tuburi 
termice - Heat Pipe Solar Collectors (HPSC). 
FPSC-urile sunt proiectate și utilizate într-o gamă 
largă de forme. Deși FPSC-urile sunt durabile, 
ieftine și fabricate cu ușurință, aplicarea lor este 
fezabilă din punct de vedere tehnic și economic 
numai în zonele cu climă caldă însorită și, în 
special, în timpul verii. De exemplu, în condiții 
climatice reci, zile înnorate sau zone cu vânt 
puternic, eficiența atinge 75% în timpul verii și 
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scade la mai puțin de 40% atunci când 
intensitatea radiației solare și temperatura 
mediului ambiant nu sunt ridicate [2]. 

 FPSC-urile sunt, de asemenea, sensibile 
la umiditate, care afectează durabilitatea acestora 
și scade eficiența globală a sistemului în care 
acestea sunt utilizate. Un alt dezavantaj 
semnificativ al FPSC-urilor este nepotrivirea lor 
în aplicații cu temperaturi ridicate de funcționare 
datorită pierderilor mari caldură, conducând la 
scăderea semnificativă a eficienței colectorului. 
Măsurile ce pot remedia aceste probleme sunt: 
selectarea unor suprafețe absorbante mai bune, 
aplicarea sticlei anti-reflexie și izolarea 
suplimentară. Cu toate acestea, costurile 
suplimentare asociate afectează din punct de 
vedere economic fezabilitatea acestor sisteme. 

ETSC au fost introduse pentru a 
răspunde provocărilor cu care se confruntă FPSC, 
în special pentru îmbunătățirea eficienței la 
temperaturi ridicate. În cazul acestui tip de 
colectoare, spațiul dintre cele două straturi de 
tuburi de sticlă este vacuumat și sunt selectate 
fluide cu proprietăţi bune de absorbţie pentru a 
scădea pierderile de căldură.  

Acest lucru a îmbunătățit semnificativ 
performanța din ETSC chiar și în medii reci cu 
radiație solară scăzută. Un alt avantaj cheie al 
acestor colectoare îl reprezintă costul redus de 
mentenanţă. În ciuda acestor avantaje dovedite 
ale ETSC-urilor, posibilitatea supraîncălzirii 
rămâne unul dintre cele mai importante 
neajunsuri, cum este şi cazul aplicaţiilor casnice 
unde limita de temperatură este 100 °C, iar acești 
colectori pot depăși cu ușurință această limită. 
Prin urmare, ar trebui să fie disponibil suficient 
fluid de lucru pentru a primi energie termică 
suplimentară înlăturând posibilitatea apariţiei 
tensiunilor termice în materiale sau pierderea de 
vid. Un alt dezavantaj al acestor colectori este şi 
costul inițial ridicat. De asemenea, ETSC-urile 
trebuie manipulate cu grijă, deoarece acestea sunt 
fabricate dintr-un tip special de sticlă, fiind foarte 
fragile. 

HPSC-urile primesc căldura pe suprafața 
absorbantă cu cea mai mare eficiență și o 
transferă fluidului de lucru cu cele mai reduse 
rezistențe termice și hidraulice. Transferul de 
căldură are loc numai la schimbarea de fază a 
fluidului de lucru reducând semnificativ scăderea 
de temperatură. Totodată crește capacitatea de 
transfer de căldură și scade zona de transfer de 

căldură necesară, precum și greutatea acestora  
[1, 2, 3]. 

2. SCOPUL LUCRĂRII 

Lucrarea de față prezintă o analiză a 
influenței intensității radiației solare și implicit a 
fluxului de căldură primit de către colectoarele 
solare amplasate în plan vertical în funcție de 
datele statistice din standardul român                 
SR 6648-1:2014 şi SR 6648-2:2014. Această 
analiză este primul pas în vederea stabilirii 
soluției optime de montare a colectoarelor solare 
aferente aplicaţiei din cadrul proiectului complex 
de producere a energiei regenerabile în ape 
curgătoare CERHES/AC. Conceptul ce face 
obiectul studiului de faţă constituie un caz 
particular datorită modului constructiv prin care 
se dorește a fi implementat, și anume, pe cursul 
unui fluviu sau în zona costieră. Simularea s-a 
făcut pentru localitatea Năvodari, care se află 
situată pe aceeași latitudine cu orașul București, 
precum și localitatea Țigănași, Județul Mehedinți 
pe cursul fluviului Dunărea. 

3. DATE DE INTRARE 

Scopul acestui sistem este producerea 
energiei electrice pe baza efectului cumulat al 
mai multor surse de energie regenerabilă în speță 
energia hidraulică, energia eoliană și energia 
solară. Din punct de vedere constructiv, sistemul 
complex dispune de două tipuri de suprafețe 
favorabile pe care se pot monta colectoarele 
solare. Datorită complexității, variantele de 
amplasare a colectoarelor au fost foarte limitate 
astfel încât montarea colectoarelor în plan 
vertical la 90o sau în plan perfect orizontal, 
constituie un factor restrictiv din punct de vedere 
al valorii intensității radiației solare maxime 
captate. 

4. MODELAREA SISTEMULUI 

Prima suprafață disponibilă este situată în 
plan vertical dispusă pe trei tronsoane de formă 
dreptunghiulară, exterioare, amplasate în formă 
de U, iar a doua suprafață este situată în plan 
orizontal de formă dreptunghiulară. Dimensiunile 
acestor suprafețe nu au fost stabilite încă 
deoarece, din punct de vedere constructiv, în 
cazul primei variante, singurul parametru ce nu 
se poate modifica este lungimea de desfășurare a 
suprafeței; aceasta fiind impusă de dimensiunile 
platformei sistemului, înălțimea fiind unul din 
parametrii ce pot fi modificați. 
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Fig. 1. Modul de amplasare al colectoarelor solare în 

plan vertical 

În acest sens, pentru a putea obține date 
relevante cu privire la fluxul de căldură prin 
radiație ce poate fi obținut s-a decis efectuarea 
unui calcul adimensional ce ține cont de raportul 
între înălțimea și lungimea panourilor colectoare 
denumit în continuare factorul ,,Y”. 

L

h
Y     (1) 

unde:  

h – înălțimea panoului colector; 

L – lungimea panoului colector orizontal; 

Lv – lungimea panoului colector în plan 
vertical. 

L = 3·Lv   (2) 

Q = S·(ID+Id), unde S = y·L2  (3) 

Q – fluxul termic solar; 

S – aria suprafeței panoului solar; 

ID – intensitatea radiației solare directe; 

Id – intensitatea radiației solare difuze. 

Literatura de specialitate oferă o multitudine 
de soluții constructive pentru obținerea unui 
randament maxim de captare a intensității 
radiației solare directe și difuze.  

Principalii factori ce influenţează valoarea 
intensităţii radiaţiei solare sunt: regiunea 
geografică, altitudinea, temperatura și umiditatea 
aerului, gradul de poluare al atmosferei, numărul 
mediu de ore însorite pe parcursul unei zile, 
poziționarea Soarelui în funcție de luna 
calendaristică, dar și de înclinația panourilor de 
captare, materialele folosite în construcție, 
fluidele de lucru etc. 

Fiind dată multitudinea de factori ce intervin 
în alegerea unei variante optime, până la 
momentul actual soluțiile diferă de la caz la caz, 
în funcție de întrebuințarea acestor sisteme.  

În studiul de față se consideră sistemul de 
producere a energiei electrice ca fiind static, 
neținând cont de mișcările de tangaj (sau balans) 

datorate valurilor generate de curenții de apă sau 
datorate vântului. 

Totodată, se neglijează factorii ce țin cont de 
umiditatea și temperatura aerului, iar în calculul 
teoretic al fluxului de căldură nu se ține cont de 
pierderi de nicio natură, considerându-se că 
valoarea intensității radiației solare are la 
valoarea maximă din SR-STAS, raportându-se 
doar la suprafața adimensională.  

De asemenea, suprafața de captare se va 
considera ca fiind permanent în poziție verticală 
față de sol, formând un unghi de 90o cu acesta. În 
acest sens au fost prelucrate datele din standardul 
român SR 6648-1:2014, astfel încât să se poată 
simula valoarea instensității medie a radiației 
solare, ținând cont de luna calendaristică, 
numărul de ore însorite dintr-o zi și orientarea 
panourilor solare față de punctele cardinale. 

Standardul român în domeniul instalațiilor 
SR 6648-1:2014, oferă suficiente informații 
privind valorile intensității radiației solare directe 
și difuze în funcție de caracteristicile enumerate 
anterior în decursul celor 8 luni calendaristice 
(Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, 
Septembrie, Octombrie) în care intensității 
radiației solare valorile sunt maxime și 
aproximativ constante. 

Pe baza acestor valori înregistrare în SR 
6648-1:2014 s-au trasat diagrame privind valorile 
intensității medii a radiației solare directe în plan 
vertical raportate la 24 ore în funcție de 
orientarea față de punctele cardinale și luna 
calendaristică prezentate în figura 2.  

Valoarea intensității medii a radiației solare 
directe în plan vertical variază într-un spectru 
foarte larg în funcție de poziționarea Soarelui față 
de colectorul solar, cele mai mici valori fiind 
înregistrate în lunile de iarnă pentru poziționările 
N, NV și NE.  

 
Fig. 2. Intensitatea medie a radiației solare directe în plan 
vertical  raportată la 24 de ore în funcție de orientarea față 

de punctele cardinale și luna calendaristică 
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Valori similare ce tind spre valorile maxime 
ale intensității medii a radiației solare se observă 
grafic în cazul poziționărilor SE și SV pentru 
toate lunile în care au fost puse la dispoziție date 
din standardul amintit anterior. 

Un alt aport important în calculul fluxului de 
căldură îl are și valoarea intensității radiației 
solare difuze, în figura 3 fiind analizată influența 
acesteia raportată la 24 de ore și în funcție de 
luna calendaristică. 

 

Fig. 3. Intensitatea medie a radiaţiei solare difuze în plan 
vertical raportată la 24 de ore în funcţie de luna 

calendaristică 

Față de valorile intensității medie directe a 
radiației solare, se poate observa că valorile 
intensității medie difuze a radiației solare în plan 
vertical au valori apropiate ca ordin de măsură 
(variind de la 20 Wh/m2 în lunile de iarnă până la 
aproximativ 62 Wh/m2 în lunile de vară). 

În figura 4 sunt prezentate valorile intensității 
(totale) medie a radiației solare raportate la 
numărul zilnic de ore cu soare în funcție de luna 
calendaristică.  

Aceste valori ale intensității medii au fost 
calculate pe baza tabelelor si SR cuprinzând atât 
valorile intensității directe, cât și aportul 
intensității difuze pentru fiecare oră însorită 
pentru care s-au găsit date statistice ținând cont 
de orientarea față de punctele cardinale și luna 
calendaristică (vezi figura 4). 

 
Fig. 4. Intensitatea medie a radiației solare  raportată la     
numărul zilnic de ore cu soare în funcție de luna 

calendaristică 

 Principalii factori care influențează valorile 
intensității radiației solare directe pe suprafețe 
înclinate față de orizontală sunt: condițiile 
atmosferice, altitudinea, orientarea și unghiul de 
incidență a razelor solare. În ceea ce privește 
unghiul de incidență s-a ținut cont de unghiul de 
înălțime solară (unghiul dintre direcția razelor 
solare și planul orizontal), înclinarea suprafeței 
date față de orizontală, azimutul suprafeței 
considerate (unghiul dintre normala la suprafață 
și direcția Sud) considerat pozitiv de la sud spre 
est și negativ de la Sud spre Vest și unghiul 
dintre raza incidentă și direcția Sud conform SR 
6648-2:2014.  

 Din acest grafic se constată că valorile 
intensității medii depind de orientarea față de 
punctele cardinale pe parcursul lunilor studiate 
având o valoare constantă în lunile Mai, Iunie, 
Iulie, August, dar și o valoare fluctuantă pentru 
lunile Martie, Aprilie și Septembrie, Octombrie. 
Astfel, se observă înregistrarea unor valori 
maxime ale intensității atunci când colectorul 
vertical este orientat în direcțiie SE, S sau SV și, 
în special, în lunile enumerate anterior atunci 
când raportarea se face la orele cu Soare 
(cuprinse în intervalul orar 6-19) (figura 5 și 
figura 6). 

 Aceste valori ale intensității influențează 
direct calculul fluxului mediu de căldură după 
cum se observă și în figurile 5 și 6. 

 

Fig. 5. Fluxul mediu de căldură a radiației solare  
raportată la numărul zilnic de ore cu soare în funcție de luna 

calendaristică și suprafață 

În cazul graficului din figura 6 se observă că 
în lunile Mai, Iunie, Iulie, August se înregistrează 
valori constante ale fluxului mediu de căldură a 
radiaţiei solare, iar în lunile Martie, Aprilie, 
Septembrie și Octombrie, valori diferite oscilând 
între 60 Wh/m2 şi 160 Wh/m2 datorită unui 
număr mai mic de ore cu soare pe zi, precum și a 
valorilor oscilante datorate unghiului de înălțime 
solară. 



Daniel TABAN, Alina POP, Cătălina DOBRE,  Valentin APOSTOL, Tudor PRISECARU 
 

TERMOTEHNICA 1/2018 

 

 
Fig. 6. Fluxul mediu de căldură a radiației solare 

raportată la 24 de ore în funcție de luna calendaristică și 
suprafață 

 Pentru a alege soluția optimă de poziționare a 
colectoarelor verticale dispuse pe cele trei 
suprafețe laterale disponibile s-a studiat influența 
fluxului de căldură în funcție de poziția față de 
punctele cardinale ca în figura 7. 
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Fig. 7. Poziţionarea colectoarelor veticale în funcţie de 
punctele cardinale 

5. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din reprezentarea valorilor fluxului de 
căldură în funcție de poziționare se observă că 
aceste valori sunt mari în cazul orientării 
suprafețelor colectoare către Sud, SE sau SV 
georgrafic. În figura 8 se exemplifică fluxul 
termic mediu al radiației solare în funcție de 
poziționarea nr. 3 a colectoarelor, unde fluxul 
total de căldură (Qtotal3) înregistrează cea mai 
mare valoare dintre cele 8 poziționări. 

 
Fig. 8. Fluxul termic mediu al radiației solare directe și 

difuze în plan vertical  raportat la 24 de ore în funcție de 
poziționarea nr. 3 a panourilor față de punctele cardinale și 

luna calendaristică 

Pentru a calcula fluxul total de căldură au fost 
prelucrate datele statistice pentru cele trei puncte 
cardinale E, S și V, făcându-se media aritmetică 
între valorile fluxurilor pe cele trei suprafețe și 
însumându-se cu valoarea fluxului de căldură 
generat de intensitatea radiației solare difuze.  

Fluxurile termice totale ale radiației solare pe 
cele trei panouri dispuse în plan vertical pentru 
cele opt poziționări sunt reprezentate grafic în 
figura 9. 

 

Fig. 9. Fluxul termic total al radiației solare pe cele trei 
panouri dispuse în plan vertical  raportat la 24 de ore în 

funcție de poziționarea panourilor față de punctele cardinale 
și luna calendaristică 

În partea dreaptă a graficului se pot interpreta 
valorile fluxurilor termice totale ca media 
aritmetică a celor 8 luni pentru care au fost 
prelucrate datele statistice.  

Dintre aceste valori se observă că 
poziționarea nr. 3 devine cea mai bună opțiune în 
cazul montării panourilor colectoare în plan 
vertical. De apreciat sunt totuși și valorile 
înregistrate în cazul poziționărilor 7 și 8. 

În cazul alegerii montajului colectoarelor 
solare în plan vertical dispuse pe cele trei 
suprafeţe disponibile constructiv, se orientează 
platforma cu panoul colector central către direcţia 
sudului geografic, asfel încât fluxul de căldură 
primit prin radiaţia solară să aibă valori maxime 
pe tot parcursul anului. 

Desigur, pentru o validare a soluției obținute 
prin datele prezentate din standard, se dorește o 
extindere a analizei influenței fluxului de căldură 
prin radiație solară și pentru lunile de iarnă, 
respectiv: Noiembrie, Decembrie, Ianuarie și 
Februarie.  

Această analiză a datelor obţinute va fi 
comparată şi cu aplicaţia on-line a Centrului 
Comun de Cercetare al Comisiei Europene 
denumită PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Information System).  
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De asemenea, se urmărește efectuarea unei 
analize a influenței fluxului de căldură prin 
radiație solară și pentru cazul amplasării 
colectoarelor în plan orizontal pe suprafața 
disponibilă aflată pe platforma sistemului 
complex din cadrul proiectului.  

Rezultatele teoretice obținute în urma 
studiului celor două opțiuni de montare a 
colectoarelor vor fi comparate, urmând ca pe 
baza valorilor obținute, dar și a factorilor de 
natură dimensională, să se aleagă varianta optimă 
pentru implementarea soluției constructive, în 
primă fază experimental prin intermediul unui 
prototip, iar apoi pentru sistemul complex ce face 
obiectul acestui studiu. 
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