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Rezumatul tezei  

În ultimele decenii, datorită creșterii rapide a consumului de energie și a schimbărilor 

climatice la nivel global, interesul cercetătorilor a fost orientat către sursele regenerabile de 

energie. Putera instalată totală a centralelor fotovoltaice a crescut rapid în ultimii ani, energia 

solară devenind o alternativă viabilă la combustibilii fosili.  

Fluctuația puterii de ieșire a unei centrale fotovoltaice o diferențiază net o centrală 

fotovoltaică de o centrală tradiţională, a cărei putere de ieşire poate fi controlată. Deoarece 

resursa primară nu poate fi controlată, integrarea pe scară largă în reţeaua electrică existentă a 

centralelor fotovoltaice reprezintă o provocare pentru oamenii de ştiinţă şi ingineri. O soluţie 

care poate conduce la  rezolvarea acestei probleme constă în prognozarea cu acuratețe a 

puterii de ieşire a centralelor fotovoltaice. O prognoză bună va permite operatorilor de reţea să 

utilizeze alte facilitaţi (în general centrale electrice pe gaz) pentru a compensa variaţiile 

puterii de ieşire a centralelor fotovoltaice.  

Subiectul prezentei teze de doctorat este centrat pe două teme de cercetare de fizică 

aplicată în conversia fotovoltaică. Acurateţea prognozei puterii de ieşire a unei centrale 

fotovoltaice este în mare măsură determinată de acurateţea prognozei iradiaţiei solare. Astfel, 

prima temă de cercetare constă în prognoza iradianței solare prin metode statistice. A doua 

temă de cercetare are ca obiectiv modelarea puterii de ieșire a sistemelor fotovoltaice. Această 

modelare este necesară deoarece parametrii funcţionali ai modulelor fotovoltaice sunt 

influenţaţi de condiţiile meteorologice. 

Teza este structurată în patru capitole: un capitol introductiv cu caracter  monografic, 

și două capitole în care sunt prezentate contribuţiile proprii ale autorului în domeniul   

îmbunătăţirii modelelor de prognoză a iradianței solare şi în domeniul modelării unui modul 

fotovoltaic. În capitolul 4 sunt prezntate principalele concluzii. Pe parcursul tezei au fost 

utilizaţi diferiţi indicatori statistici pentru a compara acurateţea diferitelor modele studiate; 

aceştia sunt descrişi într-o anexă, urmată de lista referinţelor bibliografice. Teza conține 96 de 

pagini, 37 de figuri, 12 tabele și este structurată pe patru capitole. Literatura de specialitate, 

consultată în cadrul acestei teze, este alcătuită din 53 de referințe bibliografice. 

1. Introducere În introducere sunt prezentate generalități legate de prognoza puterii 

de ieşire a centralelor solare, urmate de  evidențierea aspectelor  care motivează studiul 
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prezentat în teză. De asemenea sunt analizate cele două obiective principale ale tezei: (1) 

Dezvoltarea de modele de prognoză a iradianței solare cu acurateșe ridicată și (2) dezvoltarea 

de  modele matematice care descriu funcționarea unui modul fotovoltaic. Majoritatea 

cercetărilor derulate în teză s-au bazat pe date măsurate pe Platforma Solară a Univerității de 

Vest din Timișoara (http://solar.physics.uvt.ro/srms). Astfel, în Introducere sunt prezentate pe 

larg Platforma Solară, baza de date utilizată, și sunt definite principalele mărimi specifice în 

energetica solară. 

Capitolul 2 debutează cu o parte monografică dedicată modelării seriilor temporale. 

Sunt discutate proprietăţile statististice ale seriilor temporale, proprietăţile dinamice 

(autocorelaţia) şi metodele de identificare a componentelor unei serii (Pacurar et al. 2012). 

Tot în acest capitol sunt descrise pe larg rezultatele proprii obținute în scopul îmbunătățirii 

prognozei iradianței solare, și anume modelul cu două stări (Paulescu et al., 2014).  

Astfel, în Paulescu et al. (2014) este prezentat un model de prognoză a iradianței 

solare utilizând indicatorul de însorire. Modelul este denumit generic modelul cu două stări.  

Cele două stări ale modelului sunt diferențiate de indicatorul de însorire. Acesta este o mărime 

binară care indică dacă soarele strălucește pe cer sau nu. Indicatorul de însorire este singura 

mărime prognozată din model.  

Metoda de prognoză a iradianței solare concretizată în modelul cu două stări este 

originală. Până la data publicării articolului Paulescu et al. (2014) nu au fost raportate în 

literatura de specialitate modele care să îmbine prognoza indicatorului de însorire cu 

estimarea iradianței solare. Elementele inovative ale modelului cu două stări sunt: (1) 

utilizarea indicatorului de însorire pentru a diferențierea celor două regimuri radiative și (2) 

metoda utilizată pentru determinarea transmitanței norilor.  

Pentru a evalua acuratețea modelului cu două stări am comparat rezultatele obținute prin 

metoda propusă și rezultate obținute prin metoda clasică de prognoză a iradianței solare 

bazată pe indexul de claritate atmosferică.  

Principalul avantaj modelului cu două stări este modularitatea sa, care permite creșterea 

acurateței printr-un reglaj fin al componentelor. Pornind de la acest aspect au fost realizate 

studii ulterioare care au avut ca scop îmbunătățirea acurateței modelului cu două stări: 

(1) Estimarea transmitanței atmosferice utilizând mărimi radiometrice măsurate în 

timp real. În urma acestui studiu a rezultat o concluzie cu o importanță deosebită prin faptul 
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că acuratețea cea mai ridicată se obține pentru calculul transmitanței norului pentru un interval 

de timp egal cu orizontul de timp la care se face prognoza (Costa și Mares, 2014).  

 (2) Îmbunătățirea acurateței estimării iradianței solare în condiții de cer senin. Acest 

studiu se concentrează pe consolidarea componentei de cer senin a modelului cu două stări, în 

vederea creșterii acurateței estimării iradianței solare . Noutățile aduse în acest studiu constau 

în determinarea unei corecții dinamice aplicate iradianței solare în condiții de cer senin. 

Aplicarea acestei corecții dinamice a dus la îmbunătățirea acurateței modelului astfel pentru o 

zi cu un regim radiativ instabil erorile obținute la estimarea iradianței solare au fost reduse la 

jumătate comparativ cu cele obținute în cadrul modelului cu două stări prezentat inițial (Mares 

et al. 2015b). 

Capitolul 3 este dedicat modelării sistemelor fotovoltaice, acest capitol debutează cu o 

parte introductivă în care sunt prezentate cele mai recente și relevante studii în acest domeniu. 

Tot în acest capitol este descris pe larg un model propriu de modelare a modulului fotovoltaic 

raportat în revistă de specialitate din domeniu (Mares et al. 2015a). Sunt prezentate 

contribuțiile autorului la elaborarea modelului, accentul fiind pus pe soluția găsită pentru 

descrierea matematică a caracteristicii curent-tensiune a unui modul fotovoltaic. Principala 

problemă în modelarea conversiei fotovoltaice o reprezintă numărul redus de informaţii 

furnizate de producător în fişa tehnică a modulului fotovoltaic. Pornind de la această realitate 

a fost dezvoltată o procedură pentru extragerea parametrilor caracteristicii I-V a unui modul 

fotovoltaic în condiții standard de testare, utilizând numai datele furnizate de producători în 

catalog. Procedura propusă are o serie de elemente originale. A fost dezvoltat un algoritm de 

stabilire a condițiilor inițiale pentru sistemul de ecuații obținut prin aplicarea ecuației 

Shockley în punctele remarcabile de pe caracteristica curent - tensiune. S-a identificat totodată 

o fereastră de rulare a algoritmului numeric în planul rezistențelor serie și paralel , astfel încât 

acest algoritm să conveargă la o soluție.  

 Rezultatul notabil obținut constă în evaluarea a valorilor inițiale ale rezistențelor serie 

în punctul circuit deschis (Rso) și a rezistenței paralel (Rpo) în punctul de scurtcircuit folosind 

exclusiv coordonatele punctelor remarcabile de pe caracteristica curent-tensiune a unui 

modul. Astfel s-a dezvoltat o procedura de estimare a valorilor inițiale ale rezistențelor Rso și 

Rpo astfel încât să fie asigurată convergența algoritmului numeric.  
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 Ansamblul rezultatelor demonstrează o performanță a procedurii comparabilă cu a 

altor proceduri raportate în literatură. Avantajul net al procedurii propuse constă în faptul că 

utilizează exclusiv datele uzuale din foile de catalog. 

În capitolul 4 sunt sintetizate concluziile generale ale acestei teze. Subiectul general al 

acestei tezei se înscrie în contexul general de modelare a procesului de conversie fotovoltaică. 

Teza aduce contribuţii la îmbunătăţirea acurateţii prognozei puterii de ieşire a unui 

sistem fotovoltaic. Contribuţiile pot fi grupate pe două domenii: 

1) Îmbunătățirea prognozei iradianței solare. Cercetările desfășurate au condus la 

elaborarea unui model de prognoză a iradianței solare pe termen scurt denumit generic 

modelul cu două stări. Conceptul de prognoză a iradianței solare bazat pe două stări 

diferențiate de către indicatorul de însorire este unul original și inovativ. De asemenea a fost 

realizat un studiu în vederea optimizării duratei intervalului de colectare a datelor pentru 

estimarea transmitanței norilor. În urma acestui studiu am concluzionat că acuratețea estimării 

transmitanței norului este maximă dacă intervalul de timp în care sunt colectate datele este 

egal cu orizontul la care se face prognoza.Un alt studiu s-a bazat pe îmbunătățirea acurateței 

prognozei iradianței în condiții de cer senin prin aplicarea unei corecții dinamice, obținând 

astfel o creștere semnificativă a acurateței prognozei efectuate. Toate aceste rezultate care au 

vizat îmbunătățirea modelului cu două stări au fost implementate într-o a doua versiune a 

modelului, prezentată în cadrul tezei. 

2) Modelarea unui modul fotovoltaic. În ceea ce privește modelarea unui modul 

fotovoltaic autorul a dezvoltat o procedură pentru extragerea parametrilor caracteristicii 

curent-tensiune a unui modul PV în condiții standard de testare, care utilizează numai datele 

furnizate de producători în catalog. Procedura propusă are o serie de elemente originale, 

rezultatele au demonstrat o performanță a procedurii comparabilă cu a altor proceduri 

raportate în literatură.  

 

Rezultate originale: 

Rezultatele prezentate în cadrul tezei au fost sintetizate într-un număr de 8 articole din 

care 4 articole publicate în reviste cu factor de impact, două articole publicate în revistă 

indexate BDI, 2 articole publicate în Proceeding indexat ISI: 
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