
CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI SOLAREA 
PENTRU ALIMENTAREA CONSUMATORILOR ELECTRICI 

IZOLAŢI 
 
 

 

Asist. drd. ing. Ionel-Laurenţiu 
ALBOTEANU 

Universitatea din Craiova 
 

Absolvent al Universităţii din Craiova, 
Facultatea de Electromecanică - 2004; 

absolvent de studii masterale  "Sisteme 
electromecanice complexe". Domenii de 

interes: energii regenerabile, sisteme 
automate de acţionare electromecanică. 

În prezent este doctorand cu frecvenţă în 
domeniul ingineriei electrice  şi cadru 
didactic la Facultatea de Inginerie în 

Electromecanică, Mediu şi Informatică 
Industrială. 

Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA 
Universitatea din Craiova 

 
Absolvent al Universităţii din Petroşani-

1970, doctor inginer din anul 1981, 
profesor la Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Electromecanică. 
Conducător de doctorat în domeniul 

"Inginerie electrică". Director al 
Centrului de Inovare şi Transfer 

Tehnologic. Domenii de competenţă: 
sisteme automate de acţionare 

electromecanică, transfer tehnologic, 
proprietate industrială. 

 

Şef  lucr. drd. ing. Florin RAVIGAN 
Universitatea din Craiova 

 
Născut la 30.01.1975 este absolvent al Facultăţii de Electromecanică din cadrul Universităţii din Craiova, 
instituţie la care desfăşoară din anul 2000 activităţi didactice din domeniile tehnologiilor neconveţionale, 

acţionărilor electromecanice, linii flexibile şi roboţi industriali fiind doctorand în domeniul sistemelor 
neconvenţionale de conducere în robotică. 

 
REZUMAT. Lucrarea prezintă o soluţie privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de mică puterer situaţi 
în zone izolate, fără acces la reţeaua electrică. Soluţia se bazează pe un sistem fotovoltaic autonom. 

Pentru a asigura o performanţă ridicată sistemului fotovoltaic s-a realizat un sistem de dezvoltare cu microcontroler 
ce asigură orientarea automată a unui panou fotovoltaic şi permite conectarea şi deconectarea consumatorilor în 
funcţie de priorităţi şi de energia disponibilă în acumulatori.  

Cuvinte cheie: energie solară, sistem fotovoltaic autonom, consumatori electrici, microcontroler, sistem de orientare. 

ABSTRACT. This workpaper shows a solution for the problem concerning the power supply of low power consumers 
placed in isolated areas having no acces to electrical power network. The solution is a stand alone photovoltaic 
system based one.  

A microcontroller based developing system was conceived in order to assure a high performance for the 
photovoltaic system. A system of this kind assures an automatic orientation of a photovoltaic panel and also allows to 
plug as welt as to unplug the consumers depending on priorities and on the energy we have at our disposal in the 
electric accumulators.  

 

1. INTRODUCERE 
 

Energia constituie în prezent o problemă cheie a 
economiei mondiale. Creşterea economică mondială este 
ameninţată de realitatea dură a epuizării rezervelor 
mondiale 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 (nonpoluantă), 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. 



Cercetarile în domeniu au arătat că în cazul în care 
reţeaua de energie electrică se află la o distanţă mai mare de 
aproximativ 1 km de consumatori, alimentare cu energie 
alternativă devine cea mai rentabilă soluţie.  

În lucrare sunt prezentate aspecte legate de asigurarea 
necesarului de energie electrică a consumatorilor de mică 
putere situaţi în zone izolate prin utilizarea unui sistem 
fotovoltaic autonom cu un nivel de o performanţă ridicat. 

 
2. STRUCTURA SISTEMULUI 

FOTOVOLTAIC AUTONOM 
 

Pentru a asigura o performanţă cât mai ridicată  
sistemului fotovoltaic, trebuie avute  în  vedere condiţiile 
tehnice impuse: 
a) Universalitate – sistemul trebuie să asigure cu energie 

electrică cât mai mulţi consumatori caracterizaţi prin 
diferite tensiuni nominale de alimentare. 

b) Robusteţe, masă mică, posibilitate de transportare cu 
cele mai răspândite mijloace de transport, inclusiv 
manual.  

c) Să asigure un grad de autonomie ridicat în perioada 
noroase sau pe timp de noapte.   

d) Să permită monitorizarea parametrilor funcţionali şi a 
energiei disponibile. 

e) Să se asigure un randament energetic ridicat.   
 

2.1 Structura generală a sistemului 
fotovoltaic autonom 

Sistemul fotovoltaic autonom (fig. 1) este compus din 
două panouri fotovoltaice, unul montat fix, având un unghi 
de înclinare corespunzător latitudinii locaţiei, iar celalalt 
este prevăzut cu un sistem de orientare. Cele două panouri 
fotovoltaice încarcă acumulatorii prin intermediul 
regulatoarelor de încărcare, diodele D1 şi D2 asigurând 
circulaţia curentului doar într-un singur sens. 
Consumatorii de curent continuu sunt alimentaţi direct de 
la bateriile de acumulatori, iar cei de curent alternativ sunt 
alimentaţi de la invertor.  Controlul sistemului fotovoltaic 
autonom este asigurat de un automat programabil 
constituit dintr-un sistem de dezvoltare cu microcontroler. 
Acesta primeşte informaţii de la senzorii de temperatură 
Temp1 şi Temp2, piranometru, traductoarele de curent 
TC1, TC2 şi TC3, şi transmite comenzi pentru 
conectarea/deconectarea consumatorilor de c.c., prin 
intermediu contactorului K1, şi a consumatorilor de c.a., 
prin intermediul contactorului K2. 

 Conectarea şi deconectarea consumatorilor electrici se 
realizează în funcţie de nivelul de prioritate a acestora şi 
de energia disponibilă în bateriile de acumulatoare. 

De asemenea automatul realizează comanda şi 
controlul actuatorului pentru orientarea unui panou 
fotovoltaic.   
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Fig. 1 Schema de principiu a  sistemului fotovoltaic autonom 

TC1, TC2 – traductoarele de curent pentru cele două panouri fotovoltaice. 
TC3 – traductor de curent pentru curentul absorbit de sarcină. 
D1 şi D2 - diode de sens pentru cele două panouri PV. 
TU – traductor de tensiune pentru măsurarea tensiunii de la bornele bateriei. 
Temp1 – senzor de temperatură pentru măsurarea temperaturii mediului ambiant. 
Temp2 – senzor de temperatură pentru măsurarea temperaturii panoului fotovoltaic. 
K1 – contactor pentru conectare/deconectarea consumatorilor de curent continuu. 
K2 – contactor pentru conectare/deconectarea consumatorilor de curent alternativ. 
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Principalele componente ale sistemului, în 
conformitate cu schema funcţională din figura 1, elemente 
constructive şi  auxiliare,  sunt montate în dulapul de 
distribuţie (fig. 2). 

În interiorul dulapului de distribuţie prezentat în figura 
2  sunt montate: regulatoarele de încărcare a bateriilor 2, 
siguranţele automate 3, acumulatorii 4,  invertorul 5, 
automatul pentru orientarea panoului PV şi monitorizarea 
circulaţiei energiei, traductoarele de curent 10. Realizarea 
conexiunilor electrice dintre componentele se face cu 
ajutorul rigletei de conexiuni 6. 

Pe carcasa exterioară a cutiei metalice se află montat 
piranometrul 7, care măsoară radiaţia globală pe plan 
orizontal. De asemenea tot la exteriorul cutiei de 
distribuţie se află dispus senzorul de temperatură 8, pentru 
măsurarea temperaturii mediului ambiant.  

Acumulatorii au o capacitate de 55Ah fiecare şi prin 
modul de conexiune (serie sau paralel) asigura alimentarea 
consumatorilor de c.c., cu tensiunea de 12Vcc sau 24 Vcc. 
Invertorul  are o putere de 600W şi asigură alimentarea 
consumatorilor de c.a cu o  formă de undă a tensiunii pur 
sinusoidală, de amplitudine 220V. 

 

Fig. 2 Vedere generală a  dulapului de distribuţie în care sunt dispuse principalele componente ale sistemului PV autonom 
 
1- panou PV; 2- regulatoare; 3- siguranţe automate; 4- baterii de acumulatori; 5- invertor; 6- rigletă conexiuni; 7- piranometru;  
8- senzor de temperatură; 9- automat; 10- traductoare de curent. 

 
2.2 Structura mecanică a sistemului de 
orientare 

 
Pentru studiul eficienţei sistemului fotovoltaic autonom 

s-a realizat un sistem de orientare după două axe pentru 
panoul fotovoltaic, care să urmărească mişcarea diurnă a 
Soarelui şi o ajustare sezonieră a unghiului de înclinare a 
panoului fotovoltaic, astfel încât sistemul fotovoltaic 
autonom să furnizeze o cantitate maximă de energie. 

Deoarece unghiul de elevaţie a panoului (axa S-N) 
prezintă variaţii foarte mici  într-un interval de timp 
îndelungat (săptămâni, sau luni) se propune ca sistemul de 
acţionare  pentru orientarea panoului să utilizeze un singur 
actuator de curent continuu (pentru axa E-V) având 

înglobat mecanismul de transmisie prevăzut cu 
interblocare mecanică pentru o bună stabilitate a 
sistemului la acţiunea vântului. Pentru orientarea panoului 
după axa S-N s-a realizat un sistem de manual ce include 
un mecanism de tip şurub-piuliţă, în acest fel orientarea 
panoului se face cu un consum redus de energie. 

Dintre sistemele de orientare existente în literatura de 
specialitate [6], pentru soluţia propusă privind orientarea 
panoului, cel mai adecvat este sistemul de orientare 
pseudo-ecuatorial deoarece  acest sistem nu necesită o 
combinare simultană a mişcărilor pentru cele două axe. În 
acest caz se poate regla manual unghiul de elevaţie al 
panoului prin intermediul mecanismului şurub-piuliţă, 
urmând ca orientare zilnică a panoului după axa E-V să se 
realizeze automat prin cu ajutorul actuatorului.  



 

Fig. 3 Modelul fizic al sistemului de orientare pseudo-ecuatorial 

Alimentarea actuatorului se face direct de la bateriile 
de acumulatori din componenţa sistemului PV. 
 
2.3 Structura sistemului de dezvoltare  
 

Verificarea soluţiilor propuse privind orientarea  
automată a panoului fotovoltaic şi monitorizarea 
circulaţiei energiei impune proiectarea şi realizarea unui 
sistem de dezvoltare numeric  bazat pe  o structură cu 
microcontroler tip Atmega 128 din  familia AVR produs 
de firma ATMEL,  realizat în tehnologie SMD.  

Pentru a asigura o bună flexibilitate şi o uşoară 
depanare,  sistemul de dezvoltare cu microcontroler s-a 
structurat pe baza a trei module distincte (fig. 4): modulul 
unităţii centrale; modulul de interfaţă cu procesul; modulul 
surselor de alimentare [2]. 

 
Fig. 4  Schema bloc a sistemului de dezvoltare 

Utilizarea unui microcontroler pentru automatizarea şi 
monitorizarea sistemului PV realizat constituie o soluţie 
prin care se poate reduce semnificativ numărul 
componentelor electronice precum şi costul proiectării şi 
al dezvoltării echipamentului realizat. 

Informaţiile analogice provenite de la senzori sunt 
achiziţionate şi convertite în semnale numerice cu ajutorul 
modulului de interfaţă. 

 Modulul unităţii centrale  prelucrează semnalele 
provenite de la modulul de interfaţă şi le afişează local pe 
un display, sau la distanţă prin intermediul unui calculator 
ierarhic superior. 

 

3. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Infrastructura hardware şi software utilizată  permite 
monitorizarea şi controlul sistemului fotovoltaic în timp 
real. 

Facilităţile oferite de programul Visual Basic şi 
flexibilitatea sporită a modulelor software produse de 
Iocomp au permis realizarea unui program pentru PC 
capabil să asigure controlul panoului fotovoltaic, 
monitorizare circulaţiei energiei, precum şi stocarea 
datelor achiziţionate. 

Modulul de interfaţă grafică  permite afişarea sub 
formă grafică, în timp real a patru mărimi simultane, din 
cadrul sistemului fotovoltaic.  

În figura 5.a) sunt reprezentate grafic, în timp real 
evoluţiile curenţilor de încărcare proveniţi de la cele două 
panouri fotovoltaice, iradiaţia solară, respectiv 
numărătorul de pulsuri corespunzător actuatorului de 
orientare a panoului PV. 

Din analiza graficelor rezultă influenţa radiaţiei solare 
asupra energiei electrice produsă de sistemul fotovoltaic. 
Energia produsă este evidenţiată prin curentul de încărcare 
al celor două panouri fotovoltaice. 

De asemenea, graficele experimentale evidenţiază 
influenţa orientării panoului fotovoltaic asupra 
parametrilor de conversie a energiei solare. Curentul de 
încărcare al panoului fotovoltaic orientat este mai mare 
decât curentul de încărcare al panoului neorientat.  

În figura 5.b) sunt prezentate evoluţiile grafice în timp 
real a mărimilor ce caracterizează starea consumatorilor, 
respectiv starea acumulatorilor de energie electrică din 
cadrul sistemului fotovoltaic autonom.   

Modelul fizic permite deconectarea a două categorii de 
consumatori: categoria 1(consumatori DC), respectiv 
categoria 2 (consumatori AC). 

Dacă tensiunea bateriei creşte peste pragul de 12,5 V, 
consumatorii AC sunt conectaţi, deconectarea acestora se 
face la scăderea tensiunii sub pragul de 12V. Consumatorii 
DC ramân conectaţi până în momentul în care tensiunea 
scade sub pragul de 11V. 

Rezultatele experimentale evidenţiază funcţionalitatea 
sistemului fotovoltaic prin achiziţia on-line a mărimilor 
provenite de la traductoarele din cadrul sistemului. 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONCLUZII 
 

Sistemul fotovoltaic în forma realizată poate fi utilizat 
cu succes atât pentru alimentarea consumatorilor electrici 
izolaţi de c.c. şi de c.a.,  cât şi în instituţiile de cercetare şi 
de învăţământ pentru studierea influenţei anumitor 
variabile asupra procesului de conversie a energiei solare. 
Astfel, prin utilizarea piranometrului şi a senzorilor de 
temperatură se poate studia influenţa radiaţie solare şi a 
temperaturii asupra procesului de conversie a energiei 
solare.  

Prin utilizarea a două panouri PV identice, unul montat 
fix cu posibilitate de orientare după o singură axă, iar 
celălalt orientat după două axe se poate studia influenţa 
orientării panourilor asupra procesului de conversie a 
energiei solare în energie electrică. 

Siguranţa în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor este realizată prin utilizarea unui automat 
bazat pe un sistem de dezvoltare cu microcontroler ce 
realizează funcţiile de comandă şi control a sistemului. 
Astfel, acesta asigură orientarea automată a unui panou 
PV, monitorizează circulaţia energiei vehiculate în cadrul 
sistemului PV şi asigură conectarea şi deconectarea 
consumatorilor electrici în funcţie de priorităţi. 

Senzorii, echipamentele electrice şi componentele 
electronice utilizate în cadrul sistemului PV prezintă un 
grad ridicat de accesibilitate şi performanţă utilizând 
software-uri şi interfeţe standard. 

Rezultatele experimentale obţinute cu privire la 
funcţionalitatea sistemul fotovoltaic autonom  şi a 
sistemului de dezvoltare proiectat şi realizat au demonstrat 

corectitudinea soluţiilor propuse pentru rezolvarea 
problemelor identificate. 
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Fig. 5 Achiziţia on-line a semnalelor provenite din proces: a) mărimi caracteristice  sistemului de orientare; b) mărimi 
caracteristice controlului consumatorilor 

b) a) 


