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Abstract. Modelarea și simularea panourilor fotovoltaice constituie o sarcină 
esențială a integrării sistemelor fotovoltaice în aplicațiile actuale ale domeniului 
energetic. La ora actuală există instrumente de dimensionare a sistemelor fotovoltaice, 
disponibile pe piață, care iau în considerație consumul de energie propus, localizarea 
amplasamentului și costul sistemului. Multe dintre programele specializate sunt 
relativ simple și permit utilizatorului să rezolve automat calcule de bilanț energetic, 
considerând diferite componente ale sistemului fotovoltaic. În prezentul articol, au 
fost analizate cele mai uzuale programe specializate de dimensionare si analiza a unui 
sistem fotovoltaic. Rezultatele obtinuțe prin modelare numerică au fost comparate cu 
date existente dintr-un parc fotovoltaic instalat în sudul Romaniei astfel, a fost 
identificat cel mai eficent program pentru dimensionare. 
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1. INTRODUCERE 

În ultimii ani, ponderea de energie obținută din surse regenerabile a crescut 
considerabil. Acest tip de energie prezintă numeroase avantaje, ceea ce duce la 
dezvoltarea durabilă a societății, dar are un dezavantaj major: este foarte fluctuant. 
Acest dezavantaj devine mai mult şi mai mult o problemă, deoarece cresterea 
procentului total de producere a energiei  utilizand surse regenerabile va avea un impact 
negativ asupra echipamentelor de distribuție a energiei, precum şi asupra calităţii 
energiei. 

În cazul energiei fotovoltaice, obținute prin sisteme mici sau centrale electrice 
fotovoltaice de mari dimensiuni, calitatea energiei variază nu numai în cicluri anuale 
(unghiuri incidente diferite ale radiației solare în funcție de sezon), sau a ciclului zi-
noapte, dar, de asemenea, depinde de factorii spontani, cum ar fi norii, nebulozitatea, 
conținutul de aerosoli etc. Din aceste motive, lucrarea de față propune un studiu 
comparativ asupra celor mai uzuale pachete software care au rolul de simulare si 
analiza asupra unui sistem fotovoltaic deja existent si de a compara rezultatele 
pentru identificarea celui mai eficient mod de estimare [1]. 
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2. PREZENTARE SI REZULTATE PROGRAM S.A.M.  
(SYSTEM ADVISORY MODEL) 

SAM, initial numit „Solar Advisor model“, a fost dezvoltat pentru prima oară 
de către Laboratorul Național pentru Energii Regenerabile, în colaborare cu Sandia 
National Laboratories (SUA) în 2005, pentru uz intern de către Departamentul 
Solar de Tehnologii Energetice [2]. NREL a lansat prima versiune publică în luna 
august 2007 ca prima versiune, cu scopul de a face posibil pentru profesioniștii din 
domeniul energiei solare sa analizeze sistemele fotovoltaice din punct de vedere 
tehnico-economic. 

Programul realizeaza prognoze de performanță si estimări de energie pentru 
sisteme fotovoltaice conectate la retea si nu numai, bazandu-se pe parametri tehnici 
si economici care pot fi introduși ca date de intrare de catre cel care face analiza. 
Fiecare model de performanță reprezintă o parte a sistemului, și fiecare model 
financiar reprezintă o structură a acestuia. 

Scopul programului este de a facilita luarea deciziilor pentru persoanele implicate 
în industria energiei regenerabile. Poate fi utilizat de catre manageri și ingineri de 
proiect, analiști financiari, dezvoltatori de tehnologii noi și cercetători [3]. 

SAM realizeaza predicții de performanță și estimează costul instalațiilor 
energetice conectate la rețea sau stand-alone, bazate pe costurile de instalare, 
operare și parametrii de proiectare specifici fiecarui sistem in parte. Laboratorul 
Național pentru Energii Regenerabile (NREL, USA) distribuie SAM gratuit la: 
https://sam.nrel.gov. https://sam.nrel.gov/content/sam-publications. 

Caracterizarea performanțelor sistemelor PV cu programul System Advisor 
Model (SAM). În cadrul acestui program, se poate realiza calculul din oră in oră 
pentru energia electrică de ieșire a sistemelor PV, se pot exploata caracteristicile de 
performanță ale sistemului în detaliu prin vizualizarea tabelelor și graficelor ale 
datelor orare și lunare si nu in ultimul rand, se poate  stabili performanța sistemului 
si capacitatea sa anuală. 

Datele de intrare realizate in acest studiu sunt reprezentate de parametrii 
parcului fotovoltaic studiat (a se vedea tabelul 1) care sunt comparate cu datele 
obtinute in urma modelarii numerice cu programul SAM (a se vedea tabelul 2). Ca 
amplasament, sistemul PV se afla in Sud-ul Romaniei. Factorii care sunt utili din 
punct de vedere al locației, sunt reprezentați prin radiația difuză, temperatura 
medie, viteza medie a vantului. Pentru parametrul care reprezinta suprafata cerului 
acoperita cu nori, albedoul, se alege o constantă anualizată în valoare de 0,2.  

 
Radiatia difuză Temperatura 

medie anuala 
Viteza medie anuala 

a vantului 
Albedou 

1,78 kWh/m2/zi 11,5 oC 3,2 m/s 0,2 
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Tabelul 1 

Caracteristicile si componentele sistemului fotovoltaic  
folosit în experiment 

Putere instalata 9934 kW 

Putere panou PV 245 W Suntech Power 245 

Nr panouri total 40551 

Nr panouri pe string 21 

Nr de stringuri 1931 

Numar de invertoare 20 – GreenPower PV500 

Suprafata folosita 33 ha 

 
Centrala fotovoltaică are în componenta sa 1931 de stringuri, fiecare string 

avand 21 de panouri Suntech de 245 W fiecare. În total sunt 40551 de panouri 
totalizând o putere instalată de 9934 kW. Datele privind radiația solara sunt realizate 
de catre 2 piranometre si 10 celule de calibrare. Piranometrele sunt amplasate în 
cadrul statiei meteorologice prezente în parc iar celulele de calibrare sunt plasate la 
fiecare centru de transformare fiind astfel împrastiate pe toata suprafața de 33 ha a 
parcului. Piranometrele și celulele de calibrare sunt plasate intr-un plan care are 
aceeași înclinație față de orizontală ca si a panourilor fotovoltaice. Panourile 
fotovoltaice sunt realizate din 72 de celule de tip Siliciu policristalin, însumand o 
suprafață de 1.940 m2/panou. Caracteristica I-V a unui modul PV studiat sunt 
prezentate în Fig.1.Sistemul PV cuprinde 20 de invertoare Green Power tip PV500 
(curba de eficență a unui invertor este prezentată în Fig.2). Fiecare centru de 
transformare conține 2 invertoare si un trafo de 1000 kVA, 240/20000 V. 

Caracteristicile modulelor în condiții standard de testare (STC – iradianță 
totală 1000W/m2, temperatura celulei 25oC) prezentate în figura 1. 

 
 

Craracteristici module 

Eficiența nominală 13.9098 % 

Putere maximă 269.85  Wdc 

Tensiunea maximă 35 Vdc 

Curentul maxim 7.7 Adc 

Tensiune in circuit 
deschis 

44.5 Vdc 

Curent de scurtcircuit 8.2 Adc 
 

 
Fig. 1. Caracteristica I-V a modulului. 

 
Caracteristicile invertorului de tip Green Power PV500 prezentate în figura 2. 
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Caracteristici invertor 

Eficiența CEC 97.733 % 
Eficiența EURO 97.656 % 
Putere maximă CA 500000 Wac 
Putere maximă CC 513270 Wdc 
Consum operare normală 998.728 Wdc 
Consum operare nocturn 140.4 Wac 
Tensiune nominală CA 240  ac 
Tensiune maximă CC 1000 Vdc 
Curent maxim CC 1250 Adc 
Tensiune minimă MPPT 425 Vdc 
Tensiune nominală CC 395.616 Vdc 
Tensiune maximă MPPT 825 Vdc 

 

Fig. 2. Eficiența invertorului. 
 

Tabelul 2 

Indicatori de performanță obtinuți prin  simularea   
sistemului PV cu  programul SAM 

Indicatori de performanta  

Energie produsă anual (anul 1) 13,069,573 kWh 

Factor de capacitate (anul 1) 15.0% 

Randament energie (anul 1) 1,316 kWh/kW 

Raport de performanta (anul 1) 0.83 
 

Din punct de vedere al pierderilor apărute în funcționalitatea sistemului, 
programul calculează estimari ale acestora bazându-se pe date existente în literatură 
si pe detaliile tehnice ale componentelor folosite. Deasemenea, pe langă factorii de 
natură tehnică, programul estimează și alt tip de pierderi care pot fi datorate 
mediului în care este amplasat sistemul. Toate aceste pierderi sunt reprezentate într-
o diagrama de tip Sankey, și în funcție de aceasta, utilizatorul poate să estimeze 
viitoarele probleme și diferențele  între puterea instalată a sistemului si energia 
livrată efectiv in rețeaua locală de distribuție a energiei.   

În Figura 3 este reprezentată producția lunară de energie simulată cu ajutorul 
programului SAM (System Advisory Model). Simularea a fost realizată pe o 
perioadă unui an, rezultatele fiind ajustate utilizand un coeficient de degradare 
anuala de 0.5% / an. 

În cadrul acestor rezultate, au fost luate în considerație și pierderile cauzate de 
diverși factori – atat tehnici cât și influențe exterioare din mediul înconjurator 
locației sistemului (Fig. 4). Este de menționat faptul că, pentru a putea realiza o 
comparație între datele actuale și cele simulate, componentele care stau la baza 
sistemului și cele realizate în simulare sunt identice. 
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Energie simulată  

[MWh] 

556.071 

880.837 

1095.694 

1235.4 

1447.85 

1495.6 

1646.23 

1542.119 

1267.53 

849.482 

513.896 

538.76 

13069.573 
 

 
Figura 3. Productțe lunară de energie SAM 

 
Din baza de date aferentă programului de dimensionare, s-au folosit aceleasi 

tipuri de panouri existente în parcul PV actual, căt și aceleași invertoare, număr de 
invertoare, panouri, stringuri și suprafața efectivă acoperită de generatoarele PV. 
Din punct de vedere al datelor meteorologice folosite în dimensionare, s-a folosit 
setul de date din cadrul programului SAM, care diferă de cele existente în baza de 
date a statiei meteorologice din interiorul parcului. 

Energia simulata care va fi injectată în SEN (Sistemul Energetic Național) 
prezintă la nivel anual, o diferenta de 1020 MWh și, deasemenea, diferente 
semnificative lunare între sistemul existent și cel simulat. Diferentele notabile fată 
de sistemul actual sunt în perioadele Octombrie-Martie. 

1. PREZENTARE SI REZULTATE  
PROGRAM SOLARIUS – PV 

Programul Solarius reprezintă un pachet software pentru proiectarea și 
simularea eficienței unui sistem fotovoltaic conectat la rețea [4]. Acesta are are 
multiple funcții care trebuiesc realizate pentru o dimensionare cât mai bună a 
sistemului, astfel enumeram: 

- calculator pentru estimarea iradiației solare cu proiectarea sistemului pas-
cu-pas; 

- parametrii de intrare din fisiere cad (proiectare asistată de calculator); 
- calcule asupra ratei de eficiența a sistemului fotovoltaic; 
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- analizarea pierderilor rezultate din umbrire cu ajutorul fotografiilor; 
- dimensionare si pozitionare automată a panourilor fotovoltaice; 
- autodimensionare  invertoarelor conform specificațiilor sistemului. 
 

 
 

Figura 4. Diagrama Sankey pentru pierderi de energie 
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Estimarea iradiației solare cu proiectarea sistemului pas-cu-pas : Solarius 
ghidează utilizatorul de-a lungul proceselor de dimensionare pentru a obține cele 
mai bune soluții tehnice si financiare. Programul oferă posibilitatea de a vizualiza în 
timp real beneficiile posibile ale modificărilor pe care utilizatorul le poate introduce. De 
exemplu, se pot observa beneficiile aduse pe o perioadă lunară timp de un an de 
zile, de către modificarea optimă a unghiului de inclinare ale panourilor fotovoltaice. 

Calcule asupra ratei de eficiență a sistemului fotovoltaic : Programul SOLARIUS 
calculează performanța sistemului fotovoltaic prin simulări ale productivității 
anuale cât și orare și evaluează rentabilitatea și perioada de recuperare a întregului 
sistem fotovoltaic (Fig. 5). Acestă evaluare tehnico-financiară este simplă si rapidă, 
programul generând randamentele sistemului prin diverse diagrame și tabele, usor 
de înteles chiar și pentru utilizatori noi. 

Analize de umbrire asupra panourilor fotovoltaice, utilizand fotografii : Solarius 
simulează umbrirea panourilor fotovoltaice produse de elemente prezente la orizont 
(dealuri, munți, copaci și cladiri) situate la o distanță relativă de sistemul PV, pornind 
de la un studiu fotografic simplu. Programul scoate în evidență orice umbrire cauzată 
de obstacole din apropiere – stalpi, cosuri de fum etc.) precum si umbriri cauzate de 
dispunerea modulelor fotovoltaice în teren. Pierderile cauzate de aceste umbriri 
sunt reprezentate grafic pe sistemul fotovoltaic, și sunt evidentiate efectele acestora 
asupra performantelor sistemului, într-o manieră anuală, lunară, zilnică sau orară. 

Dimensionarea si poziționarea automată a panourilor fotovoltaice : Programul 
Solarius functioneaza și in modul grafic pentru a fi mai rapid și mai usor de înteles. 
Programul dimensionează și plasează în mod automat panourile fotovoltaice pe 
locația aleasă (acoperis, sisteme de montare fixe sau solar trackere). Panourile care 
vor fi utilizate în construcția sistemului pot fi selectate dintr-o arhivă existentă, care 
poate fi actualizată foarte usor și din care se pot extrage informații referitoare la 
specificațiile tehnice ale acestor panouri. În cadrul dimensionării și amplasării 
sistemului fotovoltaic, există posibilitatea de a schita planul de amplasament și 
amplasarea panourilor PV. 

Dimensionarea invertoarelor conform specificațiilor sistemului : 
Solarius poate dimensiona sistemele fotovoltaice, integrand în componența 

acestora invertoare trifazate, monofazate sau invertoare cu tehnologia MPPT (Maxi-
mum Power Point Tracking). 

Pentru a obtine maximul de eficientă, invertoarele pot fi alese dintr-o lista de 
componente însa, în funcție de caracteristicile sistemului, programul poate propune 
cele mai bune variante de invertoare pentru a maximiza randamentul. 

În cadrul simulărilor, capacitatea de reflexie a energiei solare din cadrul 
suprafetelor incidente se caracterizează printr-o marime denumită albedo. Suprafața 
de referință la care ne raportam este reprezentată prin solul pe care este dispus 
sistemul PV. Albedoul depinde de mai multi factori precum natura, gradul de 
rugozitate și culoarea solului însa, în acest studiu, pentru toate programele de 
calcul, aceasta valoare a fost considerata 0.2. 

Producția lunară de energie simulată cu SOLARIUS, este reprezentată în 
figura  5. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Energie simulată [MWh] 

335.2798 

516.1928 

949.9584 

1248.694 

1531.617 

1494.501 

1628.137 

1432.557 

112 .334 

688.3388 

371.1622 

320.093 

 1639.865 
 

 
Fig. 5. Producție lunară de energie simulată cu SOLARIUS. 
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Energia anuaă simulata care va fi injectată în SEN (Sistemul Energetic National) 
este de 11639 MWh. Componentele BOS sunt identice cu cele din parcul existent, 
precum și în restul simulărilor. 

Se observă o diferență de 410 MWh între valorile simulate si cele existente. 
Din punct de vedere anual, putem concluziona că programul Solarius are un rezultat 
mai bun fata de SAM întrucat se apropie de valoarea existentă a energiei oferită/ 
realizată de către parcul fotovoltaic. 

2.  PREZENTARE ȘI REZULTATE PROGRAM PVSYST 

Programul de calcul PVSyst este un pachet destinat pentru studiu, dimen-
sionare și analiza datelor unui sistem fotovoltaic complet. Sistemele fotovoltaice 
care pot fi analizate cu ajutorul acestui program sunt de tip conectate la rețea, stand-
alone, sisteme de pompare, sisteme folosite în transporturi (conectate la retea CC). 
Pentru analiză se folosesc baze de date meteorologice exsitente la nivel global, cât 
și baze de date care conțin specificatiile detaliate ale componentelor sistemului. 
Acest software deține diverse module care pot conține informații valoroase pentru 
arhitecți, ingineri, cercetatori și ajuta totodata în domeniul educational. Software-ul 
detine 3 nivele de expertiză pentru dimensionarea unui sistem fotovoltaic, fiecare 
nivel fiind corespunzător cu diversele stadii în dezvoltarea unui sistem real [5]. 

Proiectarea preliminară – este corespunzatoare etapei de predimensionare. În 
acest nivel, sunt evaluate performanțele sistemului utilizând valori lunare medii, 
folosind câțiva parametri generali ai sistemului, fară specificarea detaliată a com-
ponentelor sistemului. Deasemenea este realizată o estimare grosiera din punct de 
vedere financiar. Pentru sistemele conectate la retea și în mod special pentru integrarea 
în clădiri, acest nivel are orientare arhitecturală, necesitând informații legate de 
spatiu disponibil, tehnologia fotovoltaică folosită (culoare, transparenta etc.), puterea 
necesară de realizat sau detalii financiare. Pentru sistemele stand-alone, se poate 
realiza o dimensionare a puterii generate sau a bateriilor de stocare, luând în vedere 
profilul de încarcare și probabilități de pierderi de putere (Loss of Load). Pentru 
sistemele fotovoltaice de pompare, luând în considerare necesarul de apă și adâncimea 
de pompaj, cât și câțiva paramentri tehnici generali, acest program evaluează puterea 
pompei și necesarul de putere provenit din generatorul fotovoltaic. 

Designul de proiect – urmărește să realizeze un proiect detaliat utilizând 
simulari orare. În cadrul de lucru al proiectului, utilizatorul poate realiza diferite 
instante de simulare a sistemului și le poate compara. Trebuiesc definite orientarea 
planului și să aleaga diferite componente specifice ale sistemului. Programul ajută 
utilizatorul în dimensionarea sistemului (numar de module folosite și dispunerea 
acestora – in serie sau in paralel), luând în considerare date legate de invertoare, 
baterii sau necesitățile proiectului. Rezultatele includ zeci de simulări cu date 
variabile, care pot fi expuse orar, lunar sau annual. 

Utilizand etapa de Design de proiect, ăi, totodată, aceleași componente ale 
sistemului folosite în dimensionările anterioare (același tip de panouri, invertoare, 
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condiții meteo și locație), PVSyst dezvoltă caracteristicile specifice ale sistemului 
fotovoltaic (Fig. 6)  Diagrama de pierderi (Fig. 7) poate fi folosită în identificarea 
slăbiciunilor proiectării sistemului. Deasemenea, o evaluare economică detaliată 
poate fi dezvoltată utilizând prețuri reale și actualizate ale componentelor sistemului cât 
și a preveni potențiale modificări care pot afecta parametrii tehnici și/sau financiari. 

 
Energie simulate  

[MWh] 

613 
816 
104  
1183 
1286 
1254 
1334 
1229 
10 4 
849 
605 
493 
11754 

 

 
Figura 6. Productia lunara de energie PVSyst. 

 

 
 

Figura 7. Pierderi anuale de energie PVSyst 
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Tabelul 3 

Valorile rezultate in urma simulării sistemului fotovoltaic cu ajutorul soft-ului PVSyst 

 GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR 

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh % % 

January 46.7 -0.62 77.4 75.1 627 613 13.52 13.20 

February 71.3 1.97 104.8 101.8 834 816 13.28 12.99 

March 112.0 7.31 141.5 137.5 1074 1049 12.66 12.37 

April 145.4 12.21 162.4 157.5 1210 1183 12.43 12.15 

May 180.8 18.28 183.1 177.2 1316 1286 11.99 11.72 

June 185.6 21.37 179.7 173.6 1283 1254 11.91 11.64 

July 196.9 23.89 194.3 187.9 1365 1334 11.71 11.45 

August 167.1 23.55 178.4 172.8 1257 1229 11.75 11.49 

September 123.2 17.19 147.2 143.0 1068 1044 12.11 11.83 

October 83.8 12.18 115.7 112.4 869 849 12.52 12.24 

November 49.3 6.43 78.9 76.5 619 605 13.10 12.79 

December 36.6 0.38 62.3 60.4 506 493 13.54 13.20 

Year 1398.7 12.07 1625.7 1575.6 12028 11754 12.34 12.06 

 

Datele referitoare la pierderile din cadrul sistemului PV sunt deasemenea 
exemplificate și cu ajutorul programului PVSyst. Programul oferă detalii amănunțite 
din punct de vedere meteorologic cât și tehnic, acestea fiind folosite în simularea 
sistemului propus (a se vedea Tabelul 3). 

Din punct de vedere al datelor meteorologice folosite în dimensionare, s-a 
folosit setul de date din cadrul programului PVSyst, care diferă de cele existente în 
baza de date a statiei meteorologice din interiorul parcului. Energia simulată care va 
fi injectată în SEN (Sistemul Energetic National) este reprezentată de o abatere fata 
de sistemul actual, de 395 MWh la nivel anual. Acestă valoare este cea mai 
apropiata de datele obtinute în situ, astfel programul PVSyst, din punct de vedere al 
dimensionării anuale, este cel mai eficient pentru estimarea energiei produse de un 
parc fotovoltaic. La nivel lunar sau pe o perioadă mai restransă de timp, rezultatele 
sunt vizibil diferite, erorile fiind semnificative în anumite luni. 

3. ANALIZA REZULTATELOR 

Rezultatele simulate cu ajutorul celor trei programe SAM, SOLARIUS-PV și 
PVSyst sunt comparate cu rezultatele măsurate pentru parcul fotovoltaic studiat. (a 
se vedea Tabelul 4 si Fig 8). 
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Tabelul 4 

Energia lunară/anuală  injectată în rețea: rezultate simulate și date măsurate 

Luna 

         Baza 
de date 

Date actuale 
sistem [MWh] 

Date modelate 
SAM [MWh] 

Date modelate 
SOLARIUS [MWh] 

Date modelate 
PVSyst [MWh] 

Ianuarie 347.33 556.071 335.2798 613 

Februarie 585.39 880.837 516.1928 816 

Martie 1273.83 1095.694 949.9584 1049 

Aprilie 1094.03 1235.4 1248.694 1183 

Mai 1442.6 1447.85 1531.617 1286 

Iunie 1422.56 1495.6 1494.501 1254 

Iulie 1507.23 1646.23 1628.137 1334 

August 1671.89 1542.119 1432.557 1229 

Septembrie 1197.59 1267.53 1123.334 1044 

Octombrie 922.31 849.482 688.3388 849 

Noiembrie 217.65 513.896 371.1622 605 

Decembrie 367.055 538.76 320.093 493 

Total anual 12049.465 13069.573 11639.865 11754 

 

 
 

Fig. 8. Producția lunară de energie aferentă sistemului PV alalizat obtinută  
cu ajutorul celor trei soft-uri specializate respectiv energia lunară  

inregistrată de sistem în decursul unui an  (2015). 
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4. CONCLUZII 

• Analiza comparativă evidentiază faptul ca la nivel anual, cel mai apropiat 
rezultat față de cel măsurat în parc, este cel simulat cu programul Pvsyst. 

• Programul SAM poate fi recomandat pentru optimizarea parcului existent, 
întrucat oferă cea mai mare producție anuală simulată de energie. Se poate avea în 
vedere, astfel, o recondționare a sistemului. 

• Programele nu pot fi folosite pentru prognoza pe termen scurt și mediu 
întrucat erorile sunt semnificative, însa, pe termen lung ofera o perspectivă 
satisfăcătoare a rezultatelor. 

• Fiecare program de calcul realizează simulările folosind tehnici de 
modelare diferite. Programul PVsyst utilizează pentru a calcula radiația incidentă 
pe suprafața sistemului PV, modelul Hay (1979) însa, utilizatorul poate folosi la 
alegere si modelul Perez et al. (1987,1988). 
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