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REZUMAT 
Această lucrare se referă la una dintre principalele probleme ale energeticii actuale şi anume utilizarea eficientă a 
energiei electrice produsă cu ajutorul surselor neconvenţionale prin folosirea de invertoare automate care 
adaptează tensiunea şi curentul de ieşire a sursei neconvenţionale la cerinţele consumatorilor, totul realizându-se 
în contextul minimizării consumului de energie electrică de la reţeaua electrică convenţională. În cele ce urmează 
va fi evidenţiată modalitatea şi avantajele prin care astfel de invertoare intervin în procesul de furnizare a 
energiei electrice către consumatori.  Se prezintă schema logică a unui astfel de sistem invertor, insistându-se 
asupra posibilităţilor de adaptare a parametrilor electrici de ieşire la necesităţile de consum final. 
 
ABSTRACT     
 This paper refers to one of the main problems of current energetics, namely the efficient electrical energy use 
produced using non-conventional sources by using inverters that adapts voltage and current output of non-
conventional source to the consumers needs, everything in the context of minimizing consumption of electricity 
from the conventional grid. In the following will be highlighted the means and benefits by which such inverters 
are involved in process of supplying of electricity to consumers. It is presented a logical scheme of such a inverter 
system, highlighting the possibilities of adjusting the electrical output parameters to the needs of final 
consumption. 

 
 

1. EFICIENŢA ENERGETICĂ 
 

Strategia economică a unei dezvoltări durabile 
impune în mod cert promovarea eficientei şi utilizarea 



raţională a energiei la nivel național, plecând de la 

diagnosticul şi definitivarea obiectivelor şi măsurilor 
necesare, inclusiv a căilor de punere în practică în cazul 
celor mai importante sectoare de consum final (fig. 1) 

între care cel al habitatului/locuințelor populației a 

ajuns să ocupe şi în România un loc primordial (al 
doilea după industrie din punctul de vedere al ponderii 
în consumul total final de energie). Astfel eficientizarea 

energetică a habitatului/locuințelor populației va avea 

în viitorul apropiat un efect important asupra 
consumului de energie la nivel global. 

Eficienţa energetică este calea spre o locuinţă 
eficientă din punct de vedere al costului de întreţinere, 
însă fără a renunţa la extensii sau particularităţi 
personalizate. Mulţi din consumatorii folosiţi în mod 
curent au devenit mult mai eficienţi energetic în ultimii 
ani deoarece atât producătorii cât şi utilizatorii au 
devenit conştienţi de importanţa consumatorilor 
eficienţi energetic.  
2. LOCUL SURSELOR 

NECONVENȚIONALE DE ENERGIE 

ELECTRICĂ ŞI A MANAGEMENTULUI 
ACESTEIA IN EFICIENTIZAREA 
ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR 

Una dintre tendinţele actuale ale creşterii eficienţei 
energetice este generarea energiei electrice la nivel 
local, eliminându-se astfel necesitatea transportului 
electricităţii prin linii de înaltă tensiune, fapt care 
presupune conversii, şi de asemenea existenţa unor 
costuri de întreţinere a liniilor, staţiilor de transformare 
şi în general a întregii reţele de distribuţie.  

 

 
 

Figura 1. Consumul de energie. 
 

La nivelul unei locuinţe care generează şi consumă 
energie electrică, este important managementul surselor 
şi resurselor de energie, astfel încât energia produsă în 
plus să nu se irosească. Unul dintre cele mai importante 
principii aplicate în proiectarea unei clădiri ce foloseşte 
surse alternative de energie este cel enunţat de Richard 
Perez (editor al revistei Home Power) „Fiecare watt 
care nu este utilizat este un watt care nu trebuie produs, 
prelucrat sau stocat”.  Acest concept este esenţial pentru 
proiectarea unui sistem de sine stătător ce foloseşte 
energii alternative.  

Dintre sursele alternative de energie electrică, 
sistemele fotovoltaice şi eoliene autonome acoperă o 

arie largă a aplicațiilor ce pot fi dezvoltate în locurile 

izolate îndepărtate de reţeaua electrică de distribuţie şi 
cu un necesar scăzut de energie electrică. Asigurarea 
energiei electrice în locuri izolate poate fi considerată 
cea mai importantă aplicaţie fotovoltaică, aceasta 
putând sa contribuie la îmbunătăţirea vieţii sociale, 
economice şi culturale a comunităţii. În prezent pot fi 
promovate aplicaţii autonome la scara mică sau mare, în 
zonele rurale cu necesar scăzut de energie. Aceste 
aplicaţii fiind simple, aproape fără întreţinere, sunt 
competitive cu procedeele convenţionale de producere a 
energiei. În România se estimează că ponderea energiei 
electrice produsă din surse regenerabile de energie, faţă 
de consumul naţional brut de energie electrică, să 
ajungă la 8,3% până în anul 2011. 

 
3. CUPLAREA SURSELOR 

NECONVENȚIONALE DE ENERGIE 



ELECTRICĂ CU CELE 

CONVENȚIONALE – SUMATOARE ŞI 

INVERTOARE DE TENSIUNE 
 
Deoarece puterea de ieşire a surselor alternative de 

energie variază foarte mult [12], pentru a asigura un 
flux de putere constant trebuie realizat un sistem hibrid, 
care să suplinească aceste surse atunci când puterea lor 
de ieşire este insuficientă. În condiţiile în care puterea 

generată este mult mai mare decât puterea necesară 
pentru a alimenta consumatorii din clădire, sistemul 
hibrid poate cuprinde o modalitate de stocare a energiei, 
astfel încât energia generată în exces să poată fi 
furnizată spre consumatori în perioadele în care puterea 
de ieşire a surselor alternative este mai mică decât 
necesarul de consum. O altă variantă este cuplarea 
surselor alternative cu o altă sursă de energie care să 
aibă o putere de ieşire relativ constantă (de exemplu un 
generator de curent alternativ clasic sau o celulă de 
combustie), sau chiar cu reţeaua electrică de joasă 
tensiune, care să asigure surplusul de putere necesar 
(fig. 2) [7,9].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sistem hibrid de generare a energiei electrice din diverse surse de energie regenerabilă. 

Sisteme hibride de sine stătătoare 
Statisticile arată că există un număr semnificativ de 

oameni care pot adopta soluţia neconectării la reţeaua 
electrică. Aceştia constituie cea mai mare potenţială 
piaţă pentru sisteme hibride de sine stătătoare care 
folosesc ca sursă auxiliară de energie un generator 
diesel sau celule de combustibil [2].  

Un sistem de sine stătător tipic constă din panouri 
solare, baterii şi componente de interconectare. Pe 
timpul zilei, bateriile alimentează consumatorii şi 
încarcă bateriile. Acestea vor asigura alimentarea 
consumatorilor după lăsarea întunericului, curentul 
electric continuu furnizat de baterii fiind transformat în 
curent alternativ.  

Sisteme hibride legate la reţea 
Sistemele energetice fotovoltaice şi eoliene au 

realizat cu succes tranziţia de la sisteme mici de sine 
stătătoare la complexe mari interconectate cu reţeaua 
electrică. Legătura la reţea adaugă o nouă dimensiune 

eficienţei şi economiei energiilor regenerabile prin 
injectarea excesului temporar de energie sau prin 
preluarea din reţeaua electrică a energiei necesare 
pentru a suplini consumul atunci când energia debitată 
de sursele alternative nu mai este suficientă [2]. Aceasta 
îmbunătăţeşte per total economia şi disponibilitatea la 
consum a centralei regenerabile, cei doi factori 
importanţi ai oricărui sistem energetic. Reţeaua electrică 
furnizează putere sistemului când aceasta este necesară 
sau absoarbe puterea produsă în exces, iar pentru 
cuantificarea fluxului de energie electrică care intră sau 
iese din sistem, se poate folosi un contor bidirecţional.  

 

4. FUNCȚIONAREA UNUI INVERTOR 

DE TENSIUNE ŞI ADAPTAREA 
TENSIUNII FURNIZATE LA CEA A 



ALTOR SURSE DE CURENT 
ALTERNATIV, ÎN SCOPUL INJECTĂRII 
DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN 
REŢEAUA CONVENŢIONALĂ DE 
JOASĂ TENSIUNE 

 

Un sistem energetic hibrid cuplat cu reţeaua electrică 
convenţională are scopul de a permite cumularea şi 
completarea necesarului de consum, din surse 
alternative de energie care pot furniza energie electrică 
la parametri standardizaţi. Diferenţa principală faţă de 
sistemele clasice este furnizarea unei tensiuni electrice 
în fază cu tensiunea reţelei, astfel devenind posibil ca 
energia electrică obţinută din sursele alternative să fie 
folosită împreună şi în acelaşi timp cu cea obţinută din 
reţeaua electrică clasică [6].  

Un astfel de sistem, (fig. 3) poate să-şi aducă aportul 
în următoarele direcţii:  

-  sa compenseze limitele funcţionale şi de 
performanţe ale sistemelor existente;  

- sa integreze în sistem mai multe tipuri de decizii 
logice bazate pe necesităţile de consum;  

- sa realizeze un control general al întregului consum 
al clădirii, îmbinând pentru eficacitate proceduri 
diferite, iar pentru operativitate mijloace de luare a 
deciziei in lipsa utilizatorului;  

- sa crească eficienta in ceea ce priveşte consumul de 
resurse energetice alternative si randamentul în 
convertirea lor în energie electrică utilă [11]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sistem energetic hibrid de generare a energiei electrice din surse alternative  
cuplat cu reţeaua electrică convenţională. 

Invertoarele sunt circuite realizate cu dispozitive 
semiconductoare şi elemente de circuit, alimentate de la 
o sursă de energie de curent continuu care realizează o 
circulaţie de curent în ambele sensuri într-o sarcină (de 
obicei sarcină RL) [3,5].  

Pentru sincronizarea cu reţeaua, frecvenţa acesteia 
este monitorizată de un modul specializat care 

detectează trecerea prin zero a tensiunii alternative şi 
care transmite un semnal spre microprocesor [12,13,14]. 
Acesta controlează lăţimea pulsului generat astfel încât 
tensiunea alternativă obţinută să fie în fază cu tensiunea 
reţelei [4,8] (fig. 4).  
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Figura 4. Schema bloc a unui sistem invertor de tensiune CC-CA. 
 

 
5. CONCLUZII 
Generarea distribuită a energiei electrice, la nivelul 

locuinţelor individuale, elimină necesitatea transmiterii 
electricităţii la distanţă contribuind astfel la creşterea 
eficienţei energetice. 

Eficientizarea energetică se obţine prin funcţionarea 
în paralel a sistemelor eolian, solar si eventual grup 
electrogen, prin transferul energiei electrice direct către 
consumatori si injectarea în reţeaua clasică a energiei 
produse în exces. 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Giraud Francois, Zyiad M. Salameh, “Steady-State 
Performance of a Grid-Connected Rooftop Hybrid 
Wind-Photovoltaic Power System with Battery 
Storage”, IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 16, 
No. 1, pp. 1-7, 2001. 

2. Kurozumi, Kazuhiro et al, “Hybrid system 
composed of a wind power and a photovoltaic 
system at NTT Kume-jima radio relay station”, 
INTELEC, International Telecommunications 
Energy Conference, pp. 785-789, 1988. 

3. M. Marcus, Swithing Circuits for Engineers, ed. 2, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 
1969. 

4. Marc E. Herniter, Schematic Capture with Cadence 
PSpice, Prentice Hall, December, 2000. 

5. Mohan N., Tore M. Undeland and William P. 
Robbins, Power Electronics: Converters, 
Applications, and Design, John Wiley and Sons, 
New York, New York, USA, 1989. 

6. Riad Chedid and Saifur Rahman, March 1997, “Unit 
Sizing and Control of Hybrid Wind-Solar Power 
Systems”, IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 12, 
No. 1, pp. 79-85. 

7. ***http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_generati
on 

8. ***http://marconi.unitbv.ro/aut/electronica/EP/EP08
cap5.pdf 

9. ***http://physics.usask.ca/%7Eangie/ep311/lab1.ht
m 

10. ***http://www.greenjoyment.com/wind_turbines_m
ade_simple_how_to_build_your_own_electricity.ht
ml 

11. ***Universitatea Valahia – Târgoviște – Proiect 

CEEX “Complementaritatea surselor fotovoltaice şi 
a captatoarelor termice în arhitectura clădirilor şi 
asigurarea utilităţii de energie electrică şi 
climatizare”. 

12. ***DC/AC Power Inverter Page 34 of 39 ECE 4522: 
Senior Design II April 30, 2004 

13. ***MC34025, MC33025 High Speed Double-Ended 
PWM Controller, ON Semiconductor,[online] 1999-
2004,http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC340
25-D.PDF. 

14. ***PIC18F252 Data Sheet, Microchip Graphic 
Explorer – Parent Tab:PIC18F252 Device, 
[online]2002,http://www.microchip.com/download/l
it/pline/picmicro/families/18fxx2/39564b.pdf . 

 


