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REZUMAT. Lucrarea prezintă o soluţie privind alimentarea cu energie electrică pentru consumatorii din staţiile antigrindină. 

Deoarece staţiile antigrindină sunt situate în zone izolate, fără acces la reţea, soluţia impune alimentarea cu energie electrică de la 
panouri fotovoltaice şi baterii de acumulatore. Astfel s-a ales şi s-a dimensionat sistemul fotovoltaic autonom, în funcţie de 

necesarul de energie electrică pentru consumatori şi în funcţie de potenţialul energieI solare în locaţia respectivă. Rezultatele 
funcţionării sistemului fotovoltaic autonom ales, s-au obţinut cu ajutorul programului dedicat HOMER, versiunea 2.1. 

 
Cuvinte cheie: grindină, sistem fotovoltaic, program dedicat.  

 

ABSTRACT. The paper presents a solution concerning the modality of power supply for anti-hail stations consumers. Because the 
anti-hail stations are situated in isolates areas, without electrical network acces, the solution dicted supplied with electric energy 

from photovoltaic panels and accumulator batteries. Thus was chooses and designed the Stand Alone Photovoltaic System, depend 
on electrical customers and solar energy potential for respectively site. The results of Stand Alone Photovoltaic System chooses was 

obtines with HOMER program, version 2.1. 
 

Key-words: hail, photovoltaic system, dedicated program. 
 

1. INTRODUCERE 

Energia constituie în prezent o problemă cheie a 

economiei mondiale. Creşterea economică mondială este 

ameninţată de realitatea dură a epuizării rezervelor mondi-

ale de petrol, gaze naturale, cărbune, combustibil nuclear 

şi de exploatare neraţională a pădurilor care se regenerează 

în ritm mai lent decât se defrişează. 

Una din cele mai mari provocări ale secolului XXI 
constă în asigurarea accesului fiecărui cetăţean al planetei 
Pământ la energie curată (nepoluantă), durabilă şi la un 
cost rezonabil. 

În numeroase locuri de pe Pământ, Soarele are 
posibilitatea de soluţionare a necesităţi de energie care 
devine din ce în ce mai accentuată odată cu creşterea 
populaţiei globului şi ridicarea standardului său de viaţă, 
simultan cu epuizarea surselor convenţionale. 



CERCETĂRI PRIVIND ALIMENTAREA STAŢIILOR ANTIGRINDINĂ DE LA PANOURI FOTOVOLTAIC 

Buletinul AGIR nr. 4/2008 ● octombrie-decembrie 3 

Pe de alta parte schimbările climaterice de cele mai 
multe ori dau naştere la fenomene violente. Anual, datorită 
căderilor de grindină, importante suprafeţe de culturi agri-
cole sunt compromise, iar asupra altor obiective economice 
se produc pagube însemnate. Circa 60% din furtunile care 
apar în perioada martie septembrie sunt însoţite de căderi de 
grindină, iar 50% din acestea determină pierderi. Pagubele 
înregistrate în agricultură datorită căderilor de grindină au 
fost de 4650 miliarde lei, în anul 1996 iar în judeţul 
Prahova, numai în perioada ianuarie 2001-aprilie 2001, s-au 
înregistrat pagube de peste 29 miliarde lei prin afectarea a 
peste 2933 hectare [gardianul 11.01. 2006]. 

În urma cercetărilor efectuate asupra sistemelor de 
combatere a căderilor de grindina care funcţionează în mai 
multe ţări, se constată că din punct de vedere al raportului 
preţ/eficienţă, metoda cea mai folosită utilizează rachetele 
ca vector purtător al germenilor de condensare. 

Serviciul Naţional Antigrindină al României cuprinde 
posturile de lansare a rachetelor antigrindină şi staţii - 
Centre de comandă, care au în componenţa lor şi echipa-
mente de reîncărcare a acumulatoarelor. Din considerente 
de securitate posturile antigrindină sunt amplasate la o 
distanţă de 2-3 km de la hotarele localităţilor rurale. 
Distanţa medie dintre postul antigrindină şi Centrul de 
comandă este de circa 50 km. Deoarece consumul de 
energie electrică la un post antigrindină este mic (nu 
depaşeşte 0,15 kWh/zi), nu se justifică economic 
alimentarea acestora de la reţelele electrice publice. În 
prezent alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 
posturilor antigrindină se efectuează de la acumulatoare. 
Periodic, acumulatoarele se reîncarcă la Centrul de co-
mandă corespunzător, care deserveşte 12-15 posturi. În 
acest scop se cheltuieşte o cantitate considerabilă de 
combustibil lichid (benzină sau motorină) pentru transport. 
Perioada de exploatare activă a posturilor antigrindină este 
aprilie – septembrie şi coincide cu perioada de radiaţie 
maximală pe teritoriul României. Utilizarea modulelor 
fotovoltaice pentru reîncărcarea acumulatoarelor direct la 
post, ar reduce considerabil cheltuielile de combustibil 
lichid, numărul si capacitatea acumulatoarelor. 

Principalul producător din România de rachete şi 
echipamente pentru sistemele antigrindină, S.C. Electro-
mecanica S.A., Ploieşti s-a arătat interesată de realizarea 
unor astfel de echipamente pentru alimentarea cu energie a 
punctelor locale de lansare.  

2. ANALIZA SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 

Ansamblul compus din module fotovoltaice (PV), 
dispozitive electronice de condiţionare a energiei electrice, 
acumulatoare şi elemente de protecţie este denumit sistem 

fotovoltaic. 

De obicei, un sistem PV conţine următoarele ele-

mente: module PV; dispozitive de condiţionare a energiei 

electrice – regulator de încărcare-descărcare, invertor c.c. - 

ca., convertor c.c. - c.a.; structuri de susţinere a modulelor 

PV; cablaj şi cutii de distribuţii a energiei electrice; 

elemente de protecţie – diode anti-retur, diode de ocolire 

sau by-pass, întrerupătoare automate sau siguranţe fuzibile; 

acumulatoare pentru stocarea energiei. În figura 1 este 

prezentată schema bloc a sistemului PV autonom, analizat. 
 

 
 

Fig. 1. Structura sistemului fotovoltaic autonom. 

3. ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA 
SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 

3.1. Estimarea necesităţilor zilnice  

de energie electrică 

Pentru minimul necesar de echipamente electrice se 
determină puterea nominală a fiecăruia Pn, orele de 
utilizare zilnică Nh, consumul de energie electrică E, este 
determinat ca produsul puterii nominale la numărul de ore. 
Puterea nominală tipică a consumatorilor electrici utilizaţi 
este dată în tabelul 1. Valorile exacte ale acestora pot fi 
luate din documentaţia tehnică sau de la distribuitorul de 
echipamente. De obicei, pentru sistemele PV se re-
comandă a utiliza aparate electrice special proiectate cu 
consum redus de energie electrică – becuri compacte 
fluorescente, pompe solare etc. 

 
Tabelul 1. Puterea nominală tipică şi consumul de energie  

a consumatorilor electrici 
 

Denumirea 

consumatorilor 

Puterea 

nominală, [W] 

 

Ore de 

utilizare 

pe zi 

Consum de 

energie 

[Wh/zi] 
12 Vcc 220 Vca 

Lansator rachete  

 

 

 
0,2 120 

Servomotoare de 
poziţionare lansator 

2x300  0,2 120 

Becuri compacte 
fluorescente 

2x20 - 8 320 

TV color - 1x 60 2 120 

Calculator - 1 x 120 2 120 

Radio - 1x20 6 120 
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Din tabelul 4.1 se obţine cantitatea totală zilnică de 
energie necesară: 

920E Wh/zi 

3.2. Determinarea radiaţiei solare  
în locul amplasării sistemului 
fotovoltaic 

Date privind radiaţia solară pot fi culese din publi-
caţiile instituţiilor de meteorologie şi hidrologie. 

Cu aceste date se calculează valorile medii ale radiaţiei 
globale zilnice în zona unde se utilizează sistemul foto-
voltaic pentru fiecare lună a anului. 

În general, în graficele şi tabelele privind radiaţia solară 
sunt date valorile densităţii energiei radiante incidente pe o 
suprafaţă orizontală. 

În scopul proiectării unei instalaţii fotovoltaice, este 
necesar să cunoască, pornind de la valorile densităţii ener-
giei radiante incidente pe o suprafaţă orizontală, densitatea 
energiei radiante incidente pe o suprafaţă înclinată. 

Densitatea de energie radiantă B0 pe un plan orizontal 
situat în afara atmosferei Pământului este calculată cu relaţia: 

 0 0

2

24 2
1 0 33 cos

365

cos cos sin sin sin   [Wh/m zi]s s

n
B E ,

 (1) 

în care: E0 = 1367 W/m
2 

este constanta solară; n – numărul 

zilei din an (de exemplu, n = 1 la 1 ianuarie); s – unghiul 

orar de răsărire al Soarelui [ ]. 
Declinaţia soarelui solară într-o zi oarecare n a anului se 

poate calcula cu formula aproximativă a lui Cooper: 

 
284

23,45 sin 360
365

n 
 (2) 

Pentru captarea unei cantităţi maxime a radiaţiei solare, 
panourile fotovoltatice se montează sub un unghi optim de 
înclinare care se aproximează suficient de precis cu relaţia: 

 încl  (3) 

Pentru oraşul Craiova, coordonatele geografice sunt: 

latitudine  = 44,23 , longitudine  = 23,87 . 
Calcularea declinaţiei medii pe fiecare lună se reali-

zează prin stabilirea zilei pentru care valoarea declinaţiei 
este mai aproape de valoarea declinaţiei medii a lunii 
considerate. 

Unghiul orar de răsărit al Soarelui se determină cu relaţia: 

 
1cos tan tans


 (4) 

Unghiul orar de apus al Soarelui este: 

 
1cos tan tans


 (5) 

Coeficientul de transparenţă kT se calculează pentru 
fiecare lună a anului cu relaţia: 

 
0

T

G
k

B
  (6) 

în care: G este densitatea de energie radiantă globală pe un 
plan orizontal [Wh/m

2
·zi]. 

Coeficientul de transparenţă determină atenuarea 
medie a radiaţiei solare de către atmosferă, pentru o locaţie 
şi o lună a anului precizată. 

Densitatea de energie difuză D pe un plan orizontal se 
aproximează cu relaţia: 

21 1,13 1 1,13 Wh/m ziT T

D
k D G k

G
  (7) 

Densitatea de energie directă B pe un plan orizontal: 

 
2Wh/m ziB G D  (8) 

Densitatea de energie directă B( încl) de pe suprafaţa 

unui panou fotovoltaic înclinat cu un unghi încl faţă de 
orizontală: 

0 0

0 2

cos cos sin sin sin

cos cos sin sin sin

sin sin
Wh/m zi

cos cos sin sin sin

încl încl
încl

s s

încl

s s

B B
  (9) 

unde:  
'

0 min ,s s  (10) 

s – unghiul de răsărit a Soarelui de deasupra ori-
ontului dat, calculat cu relaţia (4) 

 
' 1cos tan tans încl


 (11) 

’s – unghiul de răsărire a Soarelui de deasupra unui 

plan înclinat cu unghiul încl faţă de orizontală. 
Presupunând că radiaţia difuză este distribuită izotrop 

pe bolta cerească, atunci densitatea de energie difuză pe un 
plan înclinat este: 

 21
1 cos Wh/m zi

2
încl înclD D   (12) 

Densitatea de energie reflectată de sol (pământ) este în 
general foarte mică şi este determinată de relaţia: 

 21
1 cos Wh/m zi

2
încl înclR G   (13) 

 – coeficient de reflexie al solului. 

Astfel, se poate determina radiaţia globală G( încl) pe o 
suprafaţă înclinată ca sumă a radiaţiilor directă, difuză şi 
reflectată: 

2Wh/m ziîncl încl încl înclG B D R   (14) 
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Tabelul 2. Densitatea de radiaţie globală pe o suprafaţă înclinată orientată cu unghiul optim anual 
 

Luna 

Radiaţia globală pe 

un plan orizontal 

[kWh/m
2
·zi] 

Unghiul optim 

de înclinare 

anual [ ] 

kT B( încl) D( încl) R( încl) 

Radiaţia globală 

pe o suprafaţă 

înclinată G( încl) 

[kWh/m2·zi] 

Dec. 1,44 

44,196 

0,322 1,398 0,785 0,061 2,245 

Ian. 2,25 0,373 1,916 1,117 0,096 3,129 

Feb. 3,42 0,447 2,577 1,450 0,145 4,172 

Mar. 4,58 0,530 3,027 1,573 0,194 4,794 

Apr. 5,58 0,645 3,606 1,295 0,237 5,139 

Mai 6,19 0,748 4,205 0,816 0,263 5,285 

Iunie 6,53 0,824 5,103 0,381 0,277 5,762 

Iulie 5,59 0,719 4,555 0,896 0,237 5,688 

Aug. 4,06 0,561 3,394 1,272 0,172 4,838 

Sep. 2,69 0,447 2,477 1,142 0,114 3,734 

Oct. 1,72 0,371 1,785 0,856 0,073 2,715 

Noi. 1,22 0,310 1,244 0,680 0,052 1,976 

Total 49,477 

 

Plecând de la datele privind densitatea de energie radianta 
pe plan orizontal pentru locaţia stabilită, cu ajutorul 
relaţiilor prezentate s-au calculat radiaţiile pe un plan 
înclinat, precum şi unghiul optim de înclinare al panoului 
fotovoltaic. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 

3.3. Estimarea capacităţii 
acumulatoarelor de energie 

Deoarece modulele fotovoltaice generează energie 
electrică numai în orele zilei este necesară acumularea 
energiei. Rezerva de energie stocată trebuie să asigure 
necesităţile minimale pentru câteva zile, de obicei 3 - 5. Se 
determină cantitatea de energie acumulată 

 
900 3

4821
0,7 0,8

z
ac

d ac

E N
E

K
 W (15) 

unde E reprezintă consumul zilnic de energie; Kd – 
factorul de descărcare maximală a acumulatoarelor, în 
dependenţă de tip; Kd =0,2 - 0,8; ηac = 0,75-0,9 – 
randamentul acumulatoarelor; Nz – numărul de zile de 
funcţionare autonomă (fără soare). 

Capacitatea acumulatoarelor va fi: 

 
4821

400
12

ac

ac

E
Q

U
Ah (16) 

unde Uac - tensiunea nominală a acumulatorului. 
S-au ales trei acumulatoare având QN=140 Ah. 

3.4. Calculul puterii modulelor 
fotovoltaice 

Se consideră că fiecare wat al generatorului foto-

voltaic furnizează aproximativ 4 Wh de energie electrică 

pe zi, dacă radiaţia medie zilnică este de 5 kWh/m
2
 zi. 

Atunci: 

 
920

275
0,8 0,8 4,2

pv

E
P

J
 W   (17) 

unde J este radiaţia medie zilnică în localitatea dată. 
Împărţind puterea generatorului Ppv la puterea maxi-

mală Pm a unui modul, determinăm numărul modulelor 
rotunjit până la un număr întreg. 

 
275

1,83 2
150

pv

m

m

P
n

P
 module fotovoltaice (18) 

S-au ales un număr de 2 module fotovoltaice din siliciu 
monocristalin PN = 150 Wp 

4. SIMULAREA SISTEMULUI 
FOTOVOLTAIC 

Pentru verificarea modelului matematic al sistemului fo-
tovoltaic s-a utilizat programul de simulare HOMER versiu-
nea 2.19, program dedicat sistemelor regenerabile de energie. 
În figura 2 se prezintă fereastra principală a programului. 

În conformitate cu locaţia stabilită (Craiova) sunt 
introduse datele de intrare în sistem. Aceste date se referă 
la datele meteorologice privind radiaţia solară disponibilă 
pentru locaţia respectivă (fig.3). 

Rezultatele simulării sunt prezentate în figura 4, graficele 
respective pun în evidentă evoluţia mărimilor parametrilor 
sistemului pe durata a 24 de ore. Mărimile reprezentate în 
figura sunt: puterea sarcinii de c.a. [W], puterea furnizată de 
panoul fotovoltaic [W], puterea invertorului [W], puterea 
bateriei [W], starea de încărcare a bateriei [%]. 

Rezultatele simulărilor sistemului prezintă comparaţii 

între cazul cel mai defavorabil (4 ianuarie) respectiv cazul 

cel mai favorabil (17 iulie). Conform figurii 4 a) (cazul cel 
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mai defavorabil), deşi radiaţia solară prezintă o valoare 

foarte scăzută autonomia sistemului este asigurată pe 

perioada unei zile, starea de descărcare a bateriei nu scade 

sub pragul de 40%. 
 

 
 

Fig. 2. Fereastra principală a programului de simulare Homer. 
 

 
 

Fig. 3. Resursele solare de intrare ale sistemului fotovoltaic. 
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Fig. 4. Rezultatele simulării: 

a – pentru o zi din ianuarie; b – pentru o zi  

din luna iulie. 
 


