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Cap. 1. Introducere 

Lucrarea este realizată în contextul actual al preocupărilor globale de limitare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră GHG (Greenhouse Gases), datorate arderii combustibilor fosili și de 
orientare către mijloace alternative de producere a energiei electrice, din surse regenerabile. 

Un prim pas important către un regim global de reducere a emisiilor, care poate stabiliza 
emisiile de gaze cu efect de seră, îl reprezintă Protocolul de la Kyoto. Motivul principal este 
reprezentat de efectele negative, potențial dezastruoase, ale fenomenului de încălzire globală. 
(http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php). 

Dintre sistemele ce utilizează energia solară, echipamentele fotovoltaice au avut în ultima 
perioadă cel mai abrupt avânt în ceea ce privește tehnologia de fabricație, reducerea costurilor de 
generare a energiei prin creșterea randamentului și intervenția statelor cu subvenții și beneficii 
pentru tehnologiile verzi (http://www.anre.ro/documente.php?id=1182), respectiv creșterea 
constantă a cererii pe piața de consum (http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/markets-
growth/market-growth). 

Un colector solar fotovoltaic, PV (Photovoltaic), este un dispozitiv care transformă 
energia solară în energie electrică prin intermediul efectului fotovoltaic. Producătorii garantează 
reducerea performanței colectoarelor PV cu mai puțin de 10 % în primii 10 ani și mai puțin de 20 
% pentru următorii 25 de ani, pentru tehnologiile cu siliciu cristalin, sistemele fotovoltaice 
devenind astfel o sursă foarte atractivă de energie datorită duratei lungi de serviciu (Agrawal & 
Tiwari, 2010). 

Determinarea duratei de viață a colectoarelor se realizează printr-o serie de teste de 
anduranță care urmăresc stabilirea performanței colectorului PV, durabilitatea și siguranța în 
exploatare (Planning and Installing Photovoltaic Systems, 2008). 

Specificaţiile tehnice oferite de producători pentru caracterizarea colectoarelor 
fotovoltaice sunt date pentru Condiţiile Standard de Test, STC (Standard Test Conditions): 
− Intensitatea radiaţiei solare de 1000 W/m2 la suprafaţa celulei sau colectorului; 
− Temperatura celulei fotovoltaice 25°C; 
− Spectrul AM1.5G global, AM (Air Mass) reprezintă masa atmosferică și este o măsură a 

drumului optic parcurs de radiația solară prin atmosfera terestră, referindu-se la spectrul total al 
radiaţiei solare luat în calcul pentru valoarea AM1.5 (ISO 9845-1: 1992). 

Din nefericire, nu toți factorii care afectează colectoarele fotovoltaice în condiții normale 
de funcționare sunt contabilizați în aceste teste. Acești factori cuprind nepotriviri ale celulelor, 
din cauza unor defecte de fabricație, însemnând limitarea curentului unei serii de celule, la 
curentul celei mai „slabe” celule din sir și murdărirea naturală suprafeței vitrate a colectoarelor, 
din surse cum ar fi excremente de păsări, zăpadă, și praf. 

Studiul influenţelor acestui din urmă factor reprezintă subiectul acestei teze. 
Cercetările derulate în teză reprezintă o continuare a preocupărilor din cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în domeniul energiilor regenerabile: (Bălan et al., 2013; 
Bălan, 2011; Bălan et al., 2010; Bălan et al., 2008; Bălan, 2007; Bălan & Damian, 2006). 
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1.1 Radiaţia solară 

 
Dintre sursele de energie regenerabilă disponibile pe Pământ, energia solară are de 

departe cel mai mare potențial. Într-o singură oră, energia solară disponibilă la suprafața 
Pământului este suficientă pentru a acoperi consumul energetic electric al planetei pentru un 
întreg an (http://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf). 

Soarele poate fi considerat o sferă cu diametrul de 1,39×109 m (Duffie & Beckman, 
1991). Cantități uriașe de energie sunt generate continuu de către acesta iar energia eliberată de 
Soare călătorește prin spațiul interplanetar sub formă de radiație. 

Având în vedere distanța mare dintre Pământ și Soare (149,6×106 km) doar un mic 
procent din energia generată de acesta ajunge în atmosfera Pământului. Această distanţă este atât 
de mare încât se poate considera că razele solare care ajung la suprafaţa Pământului sunt 
paralele. Densitatea medie a fluxului de radiație solară la limita superioară a atmosferei 
Pământului, poartă denumirea de constantă solară. 

Valoarea acceptată a constantei solare, adoptată de WRC (World Radiation Center), este 
de 1367 W/m2. Valoarea constantei solare este determinată prin măsurători realizate cu ajutorul 
sateliţilor și a suferit mai multe corecţii de-a lungul timpului, aşa cum este prezentat în tabelul 
1.1. 

 
Tabelul 1.1 Valori acceptate de-a lungul timpului, pentru constanta solară 

Sursa: (http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1_a.pdf) 
Valoarea Anul Apartenenţa 
1322 1952 Abbot C.G. 
1395 1954 Johnson 
1353 ± 1,5 % 1971 NASA 
1373 ± 2 % 1977 Frohlich 
1368 1981 Willson 
1373 1982 Hickey 
1367 1982 Duncan 
1367 ± 1 %  - World Radiation Center 

 
Valoarea radiaţiei solare disponibile la limita superioară a atmosferei terestre suferă de-a 

lungul anului variaţii de aproximativ ±3 %, datorate, în principal, de modificarea distanţei dintre 
Pământ şi Soare (Duffie & Beckman, 1991). 

Trecând prin atmosfera Pământului, valoarea intensității radiației solare scade cu cca. 
15…30 % față de constanta solară, în funcţie de perioada din an. O parte din radiația solară este 
absorbită de moleculele aerului, vapori de apă sau pulberi din atmosferă, încălzind aerul iar o 
altă parte, reprezentând 5…15 % din valoarea totală sau globală a intensitații radiației solare, 
este dispersată, constituind radiația solară difuză (GS). Cea mai mare parte a radiației solare 
ajunge pe suprafața Pamântului, reprezentând radiația solară directă (GD). 

În afară de componenta directă şi difuză a radiaţiei solare, mai există şi radiația solară 
reflectată (GR) ce reprezintă radiaţia solară reflectată de pe o suprafață cu un coeficient de 
reflexie sau albedo (A), la un unghi (γt). Existența unui unghi, al planului ce recepționează 
radiația, față de orizontală este necesar deoarece radiaţia reflectată de pe o suprafață orizontală 
pe o altă suprafață orizontală, paralelă, este 0. 



 7 

Suma acestor trei componente constituie intesitatea totală a radiației solare (GT): 
 (1.1) 

Componentele radiaţiei solare sunt ilustrate în figura 1.1. 
 

 
Figura 1.1 Componentele radiației solare 

 
Coeficientul de seninătate a cerului SCI (Sky Clearness Index) reprezintă raportul dintre 

intensitatea radiației solare difuze GS și intensitatea radiației solare directe GD și este un indicator 
al seninătății cerului (Minemoto et al., 2009a): 

 
(1.2) 

Calcularea acestui coeficient este realizată pentru perioade mai îndelungate și ajută la 
determinarea atractivității unei locații pentru aplicații bazate pe energie solară. 

Masa atmosferică este o măsură a drumului optic parcurs de radiația solară prin atmosfera 
terestră. Coeficientul masei de aer AM este utilizat pentru a caracteriza diminuarea radiației 
solare, atât ca intensitate cât și ca spectru, la suprafața Pământului datorită parcurgerii unei mase 
de aer. 

Acest coeficient este calculat ca raportul dintre masa de aer, pe care radiația solară directă 
trebuie să o parcurgă în orice moment din timp și poziție geografică, respectiv masa de aer 
traversată, dacă poziția Soarelui ar fi fost la zenit. Se determină pentru orice oră din zi și orice zi 
din an folosind ecuația (1.3) (Duffie and Beckman, 1991): 

AM !
1

cos(90" h)
 (1.3) 

unde h este altitudinea Soarelui, în grade. 
AM0 (zero atmosfere) corespunde spectrului extraterestru în timp ce AM1 (o atmosferă) 

corespunde spectrului radiației solare la nivelul mării, în cazul în care poziția Soarelui este 
normală la suprafața iluminată. AM1.5 (o atmosferă și jumătate) reprezintă spectrul solar 

GT =GD +GS +GR

SCI = GS

GD
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standardizat pentru testarea celulelor solare concepute pentru utilizare terestră (Paulescu et al., 
2013). 

Pentru cazul STC de AM1.5, se consideră latitudinea de 50°, aceasta corespunzând 
condițiilor de vară din Europa Centrală, din nordul Italiei până în centrul Suediei. 

În figura 1.2 este ilustrată variația masei atmosferice în funcție de altitudinea Soarelui. 
 

 

Figura 1.2 Variația masei atmosferice în funcție de altitudinea Soarelui 
 
Graficul din figura 1.3 ilustrează spectrul radiaţiei solare la marginea atmosferei şi la 

suprafaţa Pământului. Această reprezentare grafică este în conformitate cu datele furnizate de 
ASTM (American Society for Testing and Materials). 

 

 
Figura 1.3 Spectrul radiaţiei solare (conform ASTM); 

Sursa: (http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am1.5/) 
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Semnificaţia curbelor, indicată şi prin notaţiile din legendă, este următoarea: 
- Etr (curba de culoare neagră) - Radiaţia extraterestră, spectrul solar la limita superioară a 

atmosferei, la distanţa medie între Pământ și Soare; 
- Global tilt (curba de culoare albastră) - Radiaţia spectrală globală, sau totală, la nivelul 

solului, pe o suprafaţa orientată spre Sud şi înclinată cu 37° faţă de orizontală, provenită 
direct de la Soare, inclusiv radiaţia difuză și radiaţia reflectată de sol; 

- Direct + circumsolar (curba de culoare roşie) - Radiaţia directă, pe o direcţie normală la 
suprafaţa solului, orientată spre centrul Soarelui, excluzând radiaţia difuză şi radiaţia 
reflectată de sol, la care se adaugă radiaţia circumsolară, emisă de Soare în afara celei 
emise de discul solar. 
 
Pe figura 1.3 poate fi observat că în timp ce traverseză atmosfera terestră, radiaţia solară 

este parţial absorbită de anumite gaze componente ale acesteia, în special pe anumite lungimi de 
undă. 

Atmosfera terestră absoarbe aproape complet radiaţia X şi o mare parte din radiaţia 
ultravioletă (UV). Unele componente ale atmosferei ca vaporii de apă, O2, CO2, şi alte gaze, 
contribuie la absorbţia parţială a radiaţiei solare. 

În general, radiaţia absorbită este transformată în căldură, care este retransmisă în 
atmosferă sub formă de radiaţie difuză, în toate direcţiile. Prin acest proces, atmosfera se 
încălzeşte şi produce la rândul ei o radiaţie cu lungime de undă mare, denumită radiaţie 
atmosferică sau radiaţia bolţii cereşti (http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1_a.pdf). 
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Potenţialul de valorificare a energiei solare în Romania este relativ important, cu regiuni 
în care cantiatea de energie solară depăşeşte 1400 kWh/m2/an, localizate în zona litoralului Mării 
Negre, Dobrogea și partea sudică a Olteniei. 

În majoritatea regiunilor ţării, cantitatea de energie solară depăşeşte 1250…1350 
kWh/m2/an, aşa cum este ilustrat în figurile 1.4 - 1.7, care reprezintă hărţi ale disponibilității 
radiaţiei solare globale pe suprafața României. 

 
Figura 1.4 Harta disponibilității radiaţiei solare în Europa şi România; 

Sursa: (http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1_a.pdf) 
 
În figurile 1.5 și 1.6 este prezentată disponibilitatea energiei solare globale și potențialul 

energetic fotovoltaic anual, în plan orizontal si în plan optim de înclinare, pe suprafața României. 
Sursa acestor date și imagini este PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) (Šúri et 
al., 2007; Huld et al., 2012). 

 
Figura 1.5 Disponibilitatea energiei solare şi potenţialul energetic fotovoltaic anual, 

în plan orizontal; Sursa: (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) 
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Figura 1.6 Disponibilitatea energiei solare şi potenţialul energetic fotovoltaic anual, 

în plan optim de înclinare; Sursa: (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) 
 

În figura 1.7 este ilustrată distribuţia, la nivelul României, a duratei medii anuale de 
strălucire a Soarelui pe cer. 
 

 
Figura 1.7 Durata medie anuală de strălucire a soarelui (1961 - 2000); 

Sursa: INMH (http://www.energie-solara.com.ro) 
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1.2 Proprietăţi ale materialelor utilizate în colectoarele solare 

 
În procesul de conversie al energiei solare în energie termică sau electrică, apar numeroase 

interacţiuni între radiaţia solară şi materialele componente ale echipamentelor de conversie. Astfel, 
studierea interacţiunii dintre radiaţia solară şi diversele materiale utilizate la fabricația colectoarelor 
solare, este importantă. 
 

1.2.1 Proprietăţi ale materialelor transparente de acoperire 

 
Numeroase echipamente de captare și conversie a radiaţiei solare, asemeni colectoarelor 

solare termice, colectoarelor solare fotovoltaice, cuptoare solare pentru gătit etc., prezintă acoperiri 
din materiale transparente. 

În cazul colectoarelor solare care transformă energia solară în energie termică, scopul 
acoperirilor transparente este de a reduce pierderile de căldură din jurul suprafeţelor absorbante. În 
cazul aplicațiilor care transformă energia solară în energie electrică, scopul acoperirilor transparente 
este de a proteja elementele fotovoltaice de mediul ambiant. 

La trecerea radiaţiei solare prin materialele transparente de acoperire, doar un procent din 
aceasta trece prin materialul transparent. O parte din radiaţie este reflectată şi o parte este absorbită 
de material, fenomen favorizat de reflexiile interne multiple produse pe suprafeţele de separaţie 
dintre materialul transparent şi aer, aşa cum este ilustrat în figura 1.8. 
 

   
Figura 1.8 Transmisia radiaţiei solare prin materiale transparente; 

Cf. cu: (http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1_c.pdf) 
 

Proprietatea care defineşte capacitatea unui material de a permite trecerea luminii prin 
acesta se numeşte transmitanţă, factor de transmisie sau transmisibilitate (τ). Valoarea 
transmitanţei reprezintă procentul din lumina incidentă care trece printr-un material. Valoarea 1 a 
transmitanţei are semnificaţia faptului că toată lumina incidentă traversează materialul 
transparent. 

Unghiul de 
incidenţă 

Reflexii interne 

Radiaţia 
transmisă 

Radiaţia 
incidentă 

Radiaţia 
reflectată 
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În tabelul 1.2 sunt prezentate valori ale transmitanţei pentru diferite materiale 
transparente, pentru cazul în care lumina incidentă este normală la suprafaţa materialului. 
 

Tabel 1.2 Valori ale transmitanţei pentru diferite materiale transparente 

Material Grosime 
[mm] 

Transmitanţă τ 
Radiaţie 
directă 

Radiaţie 
difuză 

Sticlă cu fier 4 0,81 0,74 
Sticlă solară (cu puţin fier) 4 0,87…0,9 0,80 
Sticlă solară (cu puţin fier) 2 0,90…0,93 - 
Sticlă solară antireflexie 3,2 0,95…0,98 - 
Policarbonat dublu 8…16 0,77 0,83 

 
Absorbţia şi reflexia luminii incidente la interacţiunea cu un material transparent, depind 

de valoarea unghiului de incidenţă. Pentru valori ale unghiului de incidenţă mai mici de 55°, 
comportarea este apropiată de cea corespunzătoare incidenţei normale. Pentru valori ale 
unghiului de incidenţă mai mari, valoarea transmitanţei se reduce considerabil. La valori mari ale 
unghiului de incidenţă, lumina aproape ca nu mai trece prin materialul transparent. 

Valoarea transmitanţei optice a unui material transparent poate sa crească dacă este 
acoperit cu un alt material ce are un indice de refracţie între valorile corespunzătoare aerului şi 
materialului acoperit. Asemenea acoperiri sunt numite acoperiri antireflexie. 

Domeniul lungimilor de undă între 6…15 µm (6000…15000 nm), corespunde radiaţiilor 
emise şi absorbite de substanţele organice de pe planeta Pământ. Radiaţiile infraroşii, în 
domeniul lungimilor de undă 8…14 µm (8000…14000 nm), corespunde radiaţiilor emise şi 
absorbite de corpul uman. 

În figura 1.9 sunt prezentate domeniile de frecvență ale diferitelor tipuri de radiaţie. 
 

 
Figura 1.9 Domeniile lungimilor de undă [µm] ale diverselor tipuri de radiaţie; 

Cf. cu: (http://www.mhtlab.uwaterloo.ca/courses/ece309/lectures/pdffiles/S08_chap7_web.pdf) 
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1.2.2 Reflexia 

 
O serie de colectoare solare utilizează concentrarea radiaţiei solare, în vederea creşterii 

energiei solare pe suprafața elementului de conversie, fotovoltaic sau termic. 
În continuare, prin radiaţie solară se va înţelege radiaţia solară directă, deoarece radiația 

solară difuză este dificil de concentrat și reflectat direct. 
Comportarea radiaţiei solare la interacțiunea cu suprafeţe reflectorizante este diferită, în 

funcţie de calitatea suprafeţei, aşa cum este ilustrat în figurile 1.10 şi 1.11. 
 

  
Figura 1.10 Reflexie directă Figura 1.11 Reflexie difuză 

Cf. cu: (http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1_c.pdf) 
 

Suprafeţele cu proprietăţi bune de reflexie, prezintă o comportare de tipul reflexiei directe, 
iar cele cu proprietăţi de reflexie slabe, prezintă o comportare de tipul reflexiei difuze. Ca exemplu, 
pe o suprafaţă de tip oglindă, reflexia este directă iar imaginile reflectate îşi păstrează aspectul, în 
timp ce pe o suprafaţă mată reflexia este difuză iar aspectul imaginilor reflectate nu este păstrat. 
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1.3 Dispozitive fotovoltaice 

 
Pentru o bună înțelegere a funcționării colectoarelor fotovoltaice este necesară înțelegerea 

procesului de conversie fotovoltaică, ce are ca rezultat producerea de energie electrică din 
energie solară.  

În situații normale, electronii ocupă diferite niveluri energetice în jurul nucleelor atomilor 
unui material, denumite benzi energetice. Aceste benzi energetice accesibile pentru electroni sunt 
separate de bariere energetice. 

Nivelul energetic cel mai ridicat dintre cele ocupate de electroni, este denumit bandă de 
valență. Următorul nivel energetic accesibil electronilor, dar neocupat de aceştia, este denumit 
bandă de conducție. 

Diferența de potențial energetic ΔE, dintre banda de conducție şi banda de valență, este 
diferența dintre nivelurile energetice EC al benzii de conducție şi EV al benzii de valență: 

VC EEE −=Δ . Aceasta diferență reprezintă valoarea “barierei energetice” dintre cele două 
straturi. 

Pentru siliciul monocristalin, valoarea acestei bariere energetice este !E "1,11eV , iar 
pentru siliciul amorf poate să ajungă la eVE 7,1≈Δ . 

Prin expunerea materialelor semiconductoare la radiația solară, fotonii transmit 
electronilor din banda de valență energia necesară pentru a depăşi bariera energetică şi a trece 
din banda de valență în banda de conducție. 

Materialele semiconductoare sunt clasificate, în funcție de gradul de puritate, în 
semiconductori intriseci şi semiconductori extrinseci. Semiconductorii intriseci sunt puri şi au o 
rețea cristalină simetrică pe când semiconductori extrinseci sunt impurificați iar natura 
conductibilității lor depinde de natura impurităților. 

După tipul impurităților pe care le conțin, semiconductorii extrinseci pot fi donori, dacă 
impuritatea are valența mai mare decât cea a semiconductorului, respectiv acceptori, dacă 
impuritatea are valența mai mică decât cea a semiconductorului. 

Se obțin astfel straturi de siliciu semiconductor de tip n (conducție electronică), respectiv 
de tip p (conducție pozitivă), în funcție de tipul sarcinilor electrice care predomină. 

Impurificarea siliciului cu scopul obținerii de semiconductori de tip n, anume cu exces de 
electroni, se realizează cu ajutorul elementelor din grupa V, cel mai uzual element fiind fosforul 
(P). Pentru obținerea unui strat de siliciu semiconductor de tip p, anume cu deficit de electroni, 
siliciul se impurifică cu elemente din grupa III, elementul uzual acestui caz fiind borul (B). 

Prin alăturarea a două asemenea straturi de material semiconductor, caracterizate prin 
predominanța diferită a sarcinilor electrice, în zona de contact, se obține o joncțiune de tip p-n. 

Sub acțiunea diferenței de potențial electric, manifestată în zona de contact, electronii 
excedentari din stratul n, prezintă tendința de migrație catre stratul p, deficitar în electroni. De 
asemenea, golurile excedentare din stratul p, prezintă tendința de a migra în stratul n, deficitar în 
goluri. 

Amploarea migrației sarcinilor electrice între cele două straturi ale joncțiunii p-n este 
limitată de nivelul energetic al purtătorilor celor două tipuri de sarcini electrice. Astfel, cu toate 
că nu se va realiza o reechilibrare la nivelul sarcinilor electrice în toată profunzimea celor două 
straturi, o zonă superficială din stratul p va fi ocupată de sarcini electrice negative (electroni), iar 
o zonă superficială din stratul n, va fi ocupată de sarcini electrice pozitive (goluri). Ca efect, se 
va produce o redistribuire a sarcinilor electrice în zona joncțiunii p-n. 
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În figura 1.12 este ilustrată o schemă de principiu a funcționării unei celule fotovoltaice 
cu siliciu cristalin. 

 

 
Figura 1.12 Principiul de funcționare al unei celule PV 

 
Sub acţiunea luminii se generează perechi de electron-gol, a căror concentraţie scade 

treptat, de la suprafaţa iluminată spre interfaţă. Datorită difuziei, o parte din purtătorii de sarcină 
în exces ajung la limita regiunii golite, unde sunt separaţi de câmpul electric intern. Astfel 
electronii rămân în regiunea n, iar golurile minoritare sunt antrenate în regiunea p. Electronii 
generaţi în regiunea p sunt transferaţi de câmpul intern în regiunea n. În felul acesta, în regiunea 
n apar sarcini negative iar în regiunea p sarcini pozitive suplimentare, ce conduc la scăderea 
difenţei interne de potenţial. La terminalele celulei fotovoltaice, această diferență de potențial se 
manifestă prin apariţia unei tensiuni electromototoare (Paulescu, 2007). 

Astfel, într-o celulă fotovoltaică, transformarea energiei fotonilor în electricitate se 
realizează în două etape (Paulescu, 2007): 

- absorbţia fotonilor cu energie mai mare decât lărgimea benzii interzise a materialului 
semiconductor şi generarea de perechi electron-gol; 

- separarea spaţială a purtătorilor de sarcină de semne diferite, în condiţii care să ducă la 
apariţia unei diferenţe de potenţial între două regiuni distincte ale semiconductorului. 
Diferența de potențial între fețele unei celule fotovoltaice monocristaline din siliciu 

tipice, se situează în jurul valorii de 0,5 V. 
Contactul electric superior corespunde stratului p, iar cel inferior stratului n. Contactul 

electric superior are rezistența electrică mai mică decât stratul n. Structura acestuia este în formă 
de pieptene, dinții având grosimi între 20-200 µm, distanța dintre ei fiind de 1-5 mm. Acest 
contact umbreşte parțial celula, dimensionarea lui fiind un compromis între rezistența electrică şi 
suprafața de absorbție a luminii (http://www.pveducation.org/pvcdrom). 

Grosimile straturilor de dopare ale celulei nu sunt egale, joncțiunea fiind situată mai 
aproape de fața superioară. Grosimea optimă a unei celule fotovoltaice din siliciu monocristalin 
este de 100 µm, dar constructiv şi din motive de rezistență mecanică, grosimea diverselor celule 
variază între 200 şi 500 µm (http://www.pveducation.org/pvcdrom). 
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1.3.1 Performanța colectoarelor fotovoltaice 

 
Performanța dispozitivelor fotovoltaice este caracterizată prin variația curentului față de 

tensiune, sau curba curent/tensiune (I/V). Această curbă este utilizată pentru a determina 
parametrii dispozitivului PV, cum ar fi tensiunea de circuit deschis și curentul de scurt-circuit. 

Un exemplu de curbă de putere este ilustrată în graficul din figura 1.13. 

 
Figura 1.13 Caracteristica I/V a unui colector fotovoltaic 

 
Voc este tensiunea la bornele dispozitivului atunci când curentul este egal cu zero. Isc este 

curentul la bornele dispozitivului atunci când tensiunea este egală cu zero. Produsul valorilor 
curentului și tensiunii descrie curba puterii dispozitivului PV. 

Vm reprezintă tensiunea celulei PV la punctul de funcţionare caracterizat prin puterea 
maximă Pm, iar Im este curentul furnizat de celulă la punctul de funcţionare caracterizat prin 
aceeași putere maximă. 

Factorul de umplere FF (Fill Factor) este raportul dintre puterea maximă a celulei 
fotovoltaice, şi produsul dintre tensiunea de circuit deschis şi curentul de scurt-circuit. 

Acest parametru scade odată cu vârsta modulului datorită creşterii rezistenţei serie 
(Markvart, 2000). 

Pentru celulele fotovoltaice pe bază de siliciu, un factor de umplere “bun” se situează 
intre 0,75…0,85. 

Formula de calcul a factorului de umplere este dată de ecuaţia (1.5) (Amin et al., 2009): 

 
(1.5) 

 

FF = Vm ! Im
Voc ! Isc
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Factorul de împachetare PF (Packing Factor), reprezintă raportul dintre suprafața unei 
celule, Ac, și suprafața modulului fotovoltaic, Am, din care face parte (Markvart, 2000): 

 (1.6) 

Un factor de împachetare bun înseamnă o producție mai mare de energie electrică pe 
unitatea de suprafață dar poate prezenta și o problemă în ceea ce priveşte temperatura 
colectorului și răcirea acestuia. 

Raportul de performanță PR (Performance Ratio), indică eficiența colectorului PV fără a 
lua în calcul efectul parametrilor externi. Este definit ca raportul dintre puterea produsă măsurată 
și puterea nominală determinată din caracteristicile electrice ale celulei sau colectorului la STC 
(Minemoto et al., 2009b). 

Ecuația PR poate fi scrisă după cum urmează (Amin et al., 2009): 

PR = Pmas
Pm

!
G
1000

 (1.7) 

unde Pm este puterea dezvoltată de colectorul PV la punctul maxim de funcționare iar Pmas este 
puterea dezvoltată de colector la intensitatea G a radiației solare. 

 

PF = Ac
Am
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1.4 Influenţa depunerilor asupra colectoarelor fotovoltaice 

 
Radiaţia solară, în drumul parcurs de la marginea atmosferei terestre până la celula 

fotovoltaică, este obstrucţionată de particulele aflate în suspensie în atmosferă şi de praful depus 
pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice. 

Particulele de praf sunt capabile de suspensie temporară în gaze şi după un interval de 
timp, se depun datorită gravitaţiei. 

Depunerile de pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice pot proveni din surse multiple: 
− Datorate unor surse diverse: 

- De natură minerală: cenuşa vulcanică; 
- De natură vegetală: polen sau spori de ciupeci; 
- De natură animală: fecale sau puf. 

− Datorate activităţii umane:  
- De natură casnică; 
- De natură urbană; 
- De natură industrială. 

În figura 1.14 sunt prezentate o serie de colectoare fotovoltaice acoperite de depuneri. 
 

 
Figura 1.14 Colectoare solare fotovoltaice acoperite de depuneri (Qasem et al., 2011a) 

 
În construcţia colectoarelor fotovoltaice, celulele sunt dispuse în serie pentru a obţine 

tensiuni apropiate de valorile 12, 24, 36 sau 48 V, iar seriile de celule sunt legate în paralel 
pentru obţinerea de puteri diverse. 

Datorită aceastei particularităţi constructive, dacă o celulă dintr-o serie este defectă sau 
umbrită/prăfuită/murdară, curentul întregului şir va fi limitat la curentul celulei respective. 
 



 20 

1.5 Scopul şi obiectivele cercetării 

 
 Acumularea depunerilor pe suprafeţele colectoarelor solare, atât termice cât şi 

fotovoltaice, reprezintă un fenomen complex cu implicaţii majore asupra comportării şi 
performanţelor acestor echipamente. 

Nici mecanismul depunerii prafului pe suprafeţele sistemelor solare şi nici efectele pe 
care le prezintă aceste depuneri, nu sunt suficient de bine cunoscute, astfel încât din punct de 
vedere ştiinţific, investigarea problemelor legate de interacţiunea dintre depunerile de praf şi 
sistemele solare, reprezintă o problemă provocatoare, care a fost abordată în cercetarea doctorală. 

 Având în vedere caracterul compex al fenomenelor studiate, strategia de cercetare a 
constat în realizarea unor studii cu caracter explorator, în urma cărora să poată fi obţinute 
informaţii preliminare privind tendinţele de desfăşurare a fenomenului studiat şi mai ales efectele 
pe care le produce asupra funcţionării colectoarelor solare fotovoltaice. 

 Cercetarea prezentată în lucrare, este concepută ca o primă etapă în investigarea 
implicaţiilor depunerilor de particule atmosferice asupra comportării colectoarelor fotovoltaice. 
Se doreşte continuarea cercetărilor doctorale, prin realizarea unor investigaţii suplimentare mai 
amănunţite, în direcţiile sugerate de rezultatele obţinte în această primă etapă. 

 Un aspect important abordat în cadrul cercetării, este reprezentat de investigarea 
eficienţei unei metode pasive de limitare a depunerilor şi a unei metode active de curăţare a 
depunerilor. 

Metoda de limitare a depunerilor, studiată în lucrare, constă în tratarea suprafeţelor 
colectoarelor solare fotovoltaice cu o soluţie hidrofobă, aplicată într-un strat de grosime 
nanometrică. Acest strat are proprietatea de a limita acumularea depunerilor de praf şi de a 
permite "autocurăţarea" suprafeţelor pe care este aplicat, în contact cu apa din precipitaţii. 

Metoda de curăţare a depunerilor, studiată în lucrare, constă în echiparea colectoarelor 
fotovoltaice cu un sistem care să asigure curgerea continuă a unei pelicule de apă pe suprafeţele 
vitrate ale acestora. Pentru această metodă originală de curăţare a sistemelor fotovoltaice, a fost 
depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, o cerere de acordare a unui brevet de invenţie, 
cu titlul “Procedeu și instalație pentru curățarea depunerilor de pe suprafața colectoarelor 
solare plane”. 

Scopul cercetării este evaluarea preliminară, cu caracter exploratoriu, a efectului 
depunerilor de pe suprafeţele vitrate ale colectoarelor fotovoltaice asupra performanţelor 
acestora şi evaluarea estimativă a eficienţei metodei pasive pentru limitarea depunerilor, 
respectiv a metodei active de înlăturare a acestora. 
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Obiectivele cercetării au fost următoarele: 
- Realizarea unui studiu bibliografic riguros şi obiectiv, privind stadiul actual al 

cunoaşterii în domeniul studiat; 
- Concepţia şi realizarea unui sistem experimental inovativ, cu mai multe colectoare 

solare fotovoltaice, care să permită studierea efectelor depunerilor de praf asupra 
performanţelor acestora; 

- Implementarea şi studierea efectelor unei metode pasive de limitare a depunerilor, 
prin aplicarea unui strat hidrofob pe suprafeţele unor colectoare fotovoltaice; 

- Concepţia, implementarea şi studierea efectelor unei metode active şi originale de 
curăţare a depunerilor, cu ajutorul unei pelicule de apă; 

- Implementarea unui sistem de achiziţie a datelor meteorologice; 
- Concepţia şi implementarea unui sistem original de achiziţie a datelor, de tip “low 

cost”, care să permită atingerea scopului cercetării; 
- Concepţia unei metodologii de sincronizare a datelor obţinute de la cele două sisteme 

de achiziţie; 
- Concepţia unei metodologii inovative de prelucrare a datelor, care permite eliminarea 

din studiu a efectelor intensităţii radiaţiei solare şi a temperaturii colectoarelor asupra 
parametrilor acestora, şi care permite menţinerea depunerilor de praf, ca unic 
fenomen care influenţează performanţele sistemelor fotovoltaice studiate; 

- Analiza critică a rezultatelor obţinute prin achiziţie directă, prin calcule, prin 
sincronizarea datelor de la cele două sisteme de achiziţie şi prin studiul comportării 
colectoarelor fotovoltaice, exclusiv sub influenţa depunerilor de praf. 

 
În plus faţă de principala cercetare realizată, în cadrul unui stagiu de mobilitate şi 

pregătire doctorală desfăşurat la “Centre for Renewable Energy Systems Technology” (CREST), 
Universitatea Loughborough, Marea Britanie, în perioada martie – august 2013, a fost conceput 
şi realizat un stand experimental inovativ, care a fost implementat la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca (UTCN). 

Experimentul a fost realizat pe baza unui sistem optic de modificare a proprietăţilor şi 
caracteristicilor luminii polarizate, în urma interacţiunii cu particulele de praf depuse pe sticlă 
solară. 

Scopul experimentului conceput la CREST, este evaluarea preliminară, cu caracter 
exploratoriu, a mecanismului de depunere a prafului pe suprafeţele vitrate ale colectoarelor 
solare fotovoltaice, în vederea identificării unor eventuale tipare de depunere a prafului pe aceste 
suprafeţe. 

Obiectivele cercetării concepute la CREST au fost următoarele: 
- Concepţia şi producerea unui echipament inovativ pentru studiul mecanismului de 

acumulare a depunerilor e o suprafaţă plană realizată din sticlă solară; 
- Implementrea unui sitem de achiziţie a imaginilor optice a depunerilor de praf; 
- Concepţia şi implementarea unei metodologii inovative de cercetare, prin prelucrare 

asistată de calculator a imaginilor achiziţionate; 
- Analiza critică a rezultatelor obţinute prin achiziţie directă şi prin prelucrarea 

imaginilor. 
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În cadrul acestei lucrări, sunt prezentate numai câteva rezultate preliminare obţinute prin 
achiziţie directă a imaginilor. 

Metodologia de cercetare prin prelucrarea asistată de calculator a imaginilor rezultate, a 
fost testată din punct de vedere conceptual şi i s-a demonstrat funcţionalitatea, însă timpul limitat 
până la finalizarea lucrării doctorale nu a permis prelucrarea numărului mare de imagini 
achiziţionate, astfel încât aceste activităţi vor reprezenta posibile continuări ale ceercetării 
doctorale. 
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1.6 Sinteză 

 
Capitoul introductiv prezintă sintetic informaţii utile, cu caracter general, privind radiaţia 

solară, bazate pe studiul unor referinţe fundamentale ale domeniului. 
Au fost prezentate câteva dintre proprietăţile materialelor utilizate în sisteme solare: 

transmitanţa, absorbtanţa, reflexia şi difuzia. Dintre aceste proprietăţi, în special transmitanţa, 
prezintă o importanţă deosebită în contextul studiului influenţei depunerilor de praf asupra 
funcţionării sistemelor solare fotovoltaice. 

Aspectele prezentate privind influenţa depunerilor asupra colectoarelor fotovoltaice, 
crează premizele înţelegerii fenomenelor studiate şi descriu cele mai importante efecte ale 
depunerilor asupra performanţelor sistemelor fotovoltaice. 

Ulterior este prezentat contextul în care a fost abordată tematica cerectării şi caracterul 
provocator al domeniului abordat. Se menţionează că în cadrul lucrării au fost abordate două 
studii distincte, unul în care se investighează efectul depunerilor de praf asupra performanţelor 
colectoarelor fotovoltaice şi unul în care se studiază mecanismele depunerii prafului pe suprafeţe 
plane, acoperite cu sticlă solară. 

Pentru ambele cercetări sunt menţionate scopul şi obiectivele, în formă structurată şi 
sintetică. 

Se menţionează că în cadrul primului studiu a fost investigată şi eficienţa unei metode 
pasive de limitare a depunerilor pe suprafața vitrată a colectoarelor fotovoltaice prin aplicarea 
unui strat de soluţie hidrofobă, precum şi a unei metode active, inovatoare, de curăţare a 
depunerilor cu ajutorul unei pelicule de apă. Acest studiu reprezintă principala cercetare abordată 
în cadrul tezei. 

Al doilea studiu este rezultatul unui stagiu efectuat în Marea Britanie, pentru care 
deocamdată s-au obţinut primele rezultate preliminare, fiind menţionte şi câteva posibilităţi de 
continuare a acestei cercetări. 
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Cap. 2. Stadiul actual al cunoaşterii 

În continuare sunt prezentate prin intermediul unei sinteze bibliografice, informaţii 
ştiinţifice privind stadiul actual al cunoaşterii cu privire la influența depunerilor asupra 
performanțelor colectoarelor fotovoltaice. 

Domeniul de cercetare doctorală care include acest studiu reprezentativ, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional, este reprezentat de studiul efectelor depunerilor de pe suprafaţa 
colectoarelor fotovoltaice, asupra performanţelor acestora. 

2.1 Introducere 
După disponibilitatea radiației solare și temperatura colectoarelor, depunerile de pe 

suprafața colectoarelor fotovoltaice pot fi următoarea cauză care determină scăderea 
randamentului centralelor fotovoltaice (Caron & Littmann, 2013). Praful depus pe suprafața 
transparentă a colectoarelor PV împiedică radiația solară să ajungă la celule (El-Shobokshy et 
al., 1985) și poate facilita dezvoltarea de puncte fierbinți (Dorobanțu et al., 2011). 

Praful este constituit în general din particule fine, uscate, solide cu dimensiuni între 
1...500 µm (Mani & Pillai, 2010), care sunt capabile de suspensie temporară în gaze, dar se 
depun după o perioadă, datorită gravitației. Particulele de praf au de obicei diametre mai mari 
decât coloizii, particule microscopice uniform dispersate în alte substanțe, cum sunt particulele 
de apă din aer, sub formă de ceață. 

Sursele și natura prafului, pot varia de la praf de la sol ridicat în atmosferă de vânt, 
circulația vehiculelor sau a pietonilor, activități industriale, erupții vulcanice, microfibre 
provenite de la haine sau alte materiale textile, polen, spori de ciuperci sau diferite alte particule 
de natură vegetală. 

Impactul depunerilor asupra performanței colectoarelor fotovoltaice este influențat de o 
serie de caracteristici ale depunerilor, cum sunt natura sau compoziția asestora (carbon, ciment, 
oxizi de fier, polen etc), dimensiunea particulelor, rata de depunere, cantitatea depunerilor, 
uniformitatea etc. 

Depunerea prafului, afectează în egală măsură atât colectoarele solare termice, cât şi 
colectorele solare fotovoltaice, astfel încât studiul bibliografic ia în considerare şi referinţe cu 
privire la depunerea prafului pe colectoare solare termice. 

Scopul studiului este prezentarea atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de 
vedere cantitativ, a informaţiilor ştiinţifice privind problemele referitoare la influenţa depunerilor 
de praf, asupra performanţelor colectoarelor fotovoltaice. 
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2.2 Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice 
În continuare este prezentată metodologia care a fost utilizată pentru selecţia referinţelor 

bibliografice (Butuza, 2014b). 
Se consideră ca şi cuvinte cheie şi expresii caracteristice domeniului studiat: 

photovoltaic, solar collector, dust, dirt, soiling, dust deposition.  
Expresia solar collector este utilizată ca şi cuvînt cheie, deoarece colectoarele 

fotovoltaice sunt un caz particular al colectoarelor solare iar problema depunerilor afectează şi 
colectoarele solare termice plane. Aceste cuvinte cheie au fost utilizate în procesul de selecţie a 
referinţelor bibliografice, din bazele de date cu articole ştiinţifice. Bazele de date sunt interogate 
utilizând o sintaxă cu operatorii logici ŞI/SAU, respectiv AND/OR, unde termeni permanenţi 
sunt photovoltaic SAU „solar collector” ŞI termeni secundari sunt dust SAU „dust deposition” 
SAU dirt SAU soiling, cum este exemplificat în sintaxa: 

(photovoltaic OR „solar collector”) AND (dust OR dirt OR soiling OR „dust deposition”) 

Ordinea, respectiv secvenţa de aranjare a termenilor în sintaxa de căutare este aleasă de la 
general la particular iar ghilimelele forţează căutarea după expresia dată, mai degrabă decât după 
cuvinte individuale. De exemplu expresia „photovoltaic dust deposition” are o mai mare 
relevanţă în domeniul studiat decât expresia „photovoltaic deposition”, care se poate referi şi la 
alte aspecte, de exemplu la domeniul tehnologiilor de construcţie a colectoarelor fotovoltaice. 

Sursa de selecţie a referinţelor bibliografice, pentru determinarea stadiului actual în 
domeniul studiat, este reprezentată de bazele de date cu articole ştiinţifice, indicate în tabelul 2.1. 

 
Tabelul 2.1 Bazele de date utilizate pentru selecţia referinţelor bibliografice 

Denumire bază de date Denumire prescurtată Adresă web 
IEEE Explore IEEE http://www.ieeexplore.ieee.org 
Science Direct Science Direct http://www.sciencedirect.com 
Scopus Scopus http://www.scopus.com 
SpringerLink Springer http://www.springerlink.com 
Web of Knowledge - Thomson Reuters ISI http://www.webofknowledge.com 
Wiley - Online Library Wiley http://www.onlinelibrary.wiley.com 

 
În continuare, se utilizează denumirile prescurtate ale bazelor de date menţionate. 
În tabelul 2.2 sunt prezentate câmpurile în care s-a efectuat căutarea după cuvintele cheie, 

în bazele de date. 
Tabelul 2.2 Câmpurile de căutare a articolelor în bazele de date 

Baza de date Câmpuri de căutare 
IEEE Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
Science Direct Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
Scopus Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
Springer Titlu articol, rezumat 
ISI Titlu articol 
Wiley Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
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Tabelul 2.3 prezintă tematicile şi subiectele, în cadrul cărora s-a efectuat interogarea 
bazelor de date. Tematicile referinţelor bibliografice sunt definite în mod diferit, în bazele de 
date studiate. Astfel, tematica este definită în Scopus prin “Subject Area” iar în IEEE Explore 
prin “Colection”. 
 

Tabelul 2.3 Tematicile şi subiectele de includere a articolelor din bazele de date consultate 
IEEE ISI 

*Science Technology Science Direct Scopus 
*Physical Sciences Springer 

Computing & Processing 
(Hardware/Software); 
Components, Circuits, 
Devices &; Systems; 
Engineered Materials, 
Dielectrics & Plasmas; 
Power, Energy, & Industry 
Applications; Photonics & 
Electro-Optics; General 
Topics for Engineers 
(Math, Science & 
Engineering); Aerospace; 
Engineering Profession. 

Energy Fuels; 
Engineering; Physics; 
Materials Science; 
Chemistry; Optics; 
Science Technology 
Other Topics; Computer 
Science; Environmental 
Sciences Ecology; 
Thermodynamics; 
Mechanics; 
Mathematics; Astronomy 
Astrophysics; 
Meteorology 
Atmospheric Sciences; 
Mineralogy; Urban 
Studies. 

Physics & Astronomy; 
Mathematics; Materials 
Science; Environmental 
Science; Engineering; 
Energy; Earth & Planetary 
Sciences; Computer 
Science; Chemistry; 
Chemical Engineering. 

Physics & Astronomy; 
Mathematics; Materials 
Science; Environmental 
Science; Engineering; 
Energy; Earth & Planetary 
Sciences; Computer 
Science; Chemistry; 
Chemical Engineering; 
Multidisciplinary. 

Chemistry & Materials 
Science; Physics & 
Astronomy; Engineering; 
Computer Science; 
Mathematics & Statistics. 

*Tematică, Subject Area (Scopus) respectiv Colection (IEEE Explore) cuprinde mai multe subiecte 
ISI şi SCOPUS, grupează subiectele în tematicile menţionate 

 
O tematică include mai multe subiecte ca de exemplu în baza de date Scopus, tematica, 

“Subject area, Physical Sciences” cuprinde subiectele: “Physics & Astronomy, Mathematics, 
Materials Science, Environmental Science, Engineering, Energy, Earth & Planetary Sciences, 
Computer Science, Chemistry, Chemical Engineering Multidisciplinary”. 

Unele baze de date oferă doar posibilitatea alegerii tematicii, cu subiectele incluse, 
asemeni Scopus, altele oferă doar posibilitatea alegerii subiectelor, asemeni Science Direct sau 
Springer, iar altele oferă posibilitatea alegerii tematicii şi a subiectelor din cadrul acesteia, 
asemeni IEEE. Baza de date Wiley nu este prezentă în acest tabel deoarece filtrarea după mai 
multe tematici sau subiecte nu s-a putut efectua înaintea interogării iar filtrarea rezultatelor după 
aceste criterii de includere/excludere este irelevantă. 

Referitor la limba de căutare, se menţionează că sunt luate în calcul şi diferenţele de 
ortografiere dintre limba engleză britanică şi limba engleză americană. Astfel de exemplu în cele 
două variante ale limbii engleze se poate scrie atât colector cât şi collector, căutarea fiind 
realizată implicit după toate formele de ortografiere. 

Se menţionează că data publicării referinţelor nu este considerată criteriu de includere sau 
excludere.  

Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice este bazată pe o metodologie obiectivă şi 
riguroasă, care cuprinde o serie de etape succesive, prezentate detaliat în continuare. 
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Prima etapă de selecţie a referinţelor bibliografice, constă în interogarea bazelor de date, 
menţionate anterior, cu respectarea unor criterii de includere şi excludere a articolelor în baza de 
documentare a stadiului actual din domeniul studiat. Aceste criterii sunt prezentate sintetic în 
tabelul 2.4: 

 
Tabelul 2.4 Citeriile de includere şi excludere a referinţelor în şi din mulţimea de selecţie 
Câmp Criterii includere Criterii excludere 
Tip 
(Document Type) 

Article, Review, Article in Press Conference Paper*; Letter; Note; Short 
Survey; Conference review*; Editorial; 
Erratum; Business Article; Report;  
Undefined etc 

Tipul sursei 
(Source Type) 

Journals Conference Proceedings*; Trade 
Publications;  
Book Series; Reports 

Tematica 
(Subject Area) 

Conform cu tabelul 2.3 Ceea ce nu este inclus în tabelul 2.3 

Limba 
(Language) 

English Chinese, France, German, Italian etc. 

* Au fost excluse datorită lipsei accesului la volumele conferinţelor 
 
Procesul de selecţie al referinţelor din bazele de date este unul recursiv cu scopul de a 

identifica referinţele cele mai relevante pentru domeniul studiat. 
În continuare este prezentat un exemplu de sintaxă de căutare, utilizată în baza de date 

Scopus, care conţine criteriile de includere şi de excludere menţionate. 
 

TITLE-ABS-KEY(photovoltaic OR "solar collector" AND dust OR soiling OR dirt OR 
"dust deposition") AND DOCTYPE(ar OR re) AND SUBJAREA(mult OR ceng OR CHEM OR 

comp OR eart OR ener OR engi OR envi OR mate OR math OR phys) 
 

 
 

Baza de date Scopus este selectată ca exemplu datorită numărului mare de reviste 
indexate şi datorită uşurinţei în navigare. Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice în 
celelalte baze de date interogate este asemănătoare. 

Numărul de referinţe obţinute în urma primei etape a procesului de selecţie a referinţelor 
bibliografice, în data de 28.02.2013, este prezentat în tabelul 2.5. 

 
Tabelul 2.5 Numărul de referinţe obţinute în prima etapă de selecţie, în data de 28.02.2013 

Baza de date 
Sintaxa IEEE ISI Science 

Direct Scopus Springer Wiley 
TITLE-ABS-KEY(photovoltaic OR "solar 
collector" AND dust OR soiling OR dirt 

OR "dust deposition") AND 
DOCTYPE(ar OR re) AND 

SUBJAREA(mult OR ceng OR CHEM 
OR comp OR eart OR ener OR engi OR 

envi OR mate OR math OR phys) 

4 17 54 192 7 7 

 
Dintre rezultatele obţinute în urma interogării bazelor de date, au fost eliminate 

duplicatele referinţelor care sunt indexate în mai multe baze de date. 
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În urma finalizării primei etape a procesului de selecţie a referinţelor, din bazele de date 
menţionate, în data de 28.02.2013, au fost reţinute pentru studiu un număr de 192 de referinţe. 

A doua etapă de selecţie a referinţelor bibliografice, constă în studiul titlurilor şi 
rezumatelor referinţelor rezultate din prima etapă de selecţie. Numărul de referinţe, rezultate din 
prima etapă de selecţie, este astfel restrâns, prin aplicarea manuală a setului de criterii de 
includere şi excludere, prezentate anterior. 

În figura 2.1 este prezentat câte un exemplu de referinţă inclusă, respectiv exclusă din 
baza de documentare. 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.1 Referinţă inclusă a) şi exclusă b) în etapa a doua de selecţie 
 
Sunt excluse astfel, referinţele care tratează mediul interplanetar, Lunar, sau Marţian, 

chiar dacă abordează probleme legate de depuneri şi efectul acestora asupra instalaţiilor 
fotovoltaice. Aceste referinţe sunt catalogate ca fiind necorespunzătoare studiului, deoarece 
condiţiile climatice de pe Marte sau de pe Lună diferă de cele terestre, ca şi compoziţie a 
atmosferei, modul de deplasare a acesteia, presiune, acceleraţie gravitaţională etc. Corelarea 
efectului depunerilor din mediul extraterestru în cel terestru asupra performanţelor sistemelor 
fotovoltaice nu reprezintă scopul acestui studiu. 
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În urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de selecţie a referinţelor 
bibliografice, baza de documentare este restrânsă la un număr de 37 de articole din domeniul 
studiului efectelor depunerilor, de praf sau altă natură, de pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice 
asupra performanţelor acestora. 

A treia etapă de selecţie a referinţelor bibliografice, constă în studierea listelor de 
referinţe bibliografice, ale lucrărilor selectate în urma primelor două etape. Baza de documentare 
este astfel extinsă, prin includerea suplimentară în studiu, a unor referinţele bibliografice ale 
articolelor selectate după primele două etape. Adăugarea se realizează pe baza studiului titlurilor 
şi rezumatelor referinţelor din articolele respective. Astfel au fost adăugate referinţe care deşi 
abordează domeniul studiat, nu au fost identificate prin interogarea automată a bazelor de date, 
în urma primelor două etape. 

Criteriile de selecţie a acestor referinţe, sunt aceleaşi criterii de includere şi excludere 
utilizate în prima şi a doua etapă a procesului de selecţie a referinţelor bibliografice. 

Un exemplu de referinţă identificată în acest mod, citată în mai multe articole, care nu a 
fost identificată prin căutarea descrisă în etapele 1 şi 2 este (Hottel & Woertz, 1942). Aceasta 
este cea mai veche referinţă din domeniul studiat, identificată în cadrul acestui studiu 
bibliografic. 

Etapa a patra de selecţie a referinţelor bibliografice, o reprezintă adăugarea de referinţe 
din România. Au fost identificate referinţe publicate la conferinţe internaţionale. 

Aceste articole sunt identificate adăugând ca şi criterii de includere, articole de conferinţă 
şi obligativitatea ca adresa să reprezinte afilierea la o instituţie din România. 

Un exemplu de sintaxă de căutare pentru această etapă, în baza de date Scopus, care 
prezintă includerea afilierii este: 

 
TITLE-ABS-KEY(photovoltaic AND dust OR dirt OR soiling OR "dust deposition") AND 

SUBJAREA(mult OR ceng OR CHEM OR comp OR eart OR ener OR engi OR envi OR mate 
OR math OR phys) AND (LIMIT-TO(AFFILCOUNTRY, "Romania")) 

 
În urma finalizării celei de-a patra etape a procesului de selecţie a referinţelor 

bibliografice, baza de documentare a fost extinsă cu un număr de 3 referinţe din domeniul 
studiat. 

Un exemplu de referinţă identificată în această etapă este (Dorobanţu et al., 2011). 
Această referinţă abordează problema efectelor termice ale depunerilor, de pe suprafaţa 
colectoarelor fotovoltaice, asupra performanţelor acestora. 

Etapa a cincea constă în identificarea referinţelor biblografice din domeniul studiat din 
alte surse decât cele utilizate anterior. În acest caz criteriile de includere sunt extinse încât să 
cuprindă articole de conferinţă şi manuale, accentul fiind pus pe apartenenţa la domeniul studiat. 

În această etapă sunt incluse şi manuale care prezintă fundamentele teoretice ale 
domeniului studiat. Metodologia de identificare este reprezentată de o simplă căutare pe Google. 

După compararea articolelor obţinute în etapele precedente, s-a ajuns la o bază de 
documentare, cu un număr final de 57 referinţe, pentru prezentarea stadiului actual al cunoaşterii 
în domeniul studiului efectelor depunerilor de pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice, asupra 
performanţelor acestora. 
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2.2.1 Referinţele bibliografice 

 
În acest capitol este prezentată organizarea şi clasificarea după diverse criterii, a 

referinţelor bibliografice selectate în urma aplicării metodologiei prezentate anterior. 
Referinţele bibliografice rezultate în urma procedurii de selecţie sunt studiate şi grupate 

în funcţie de data publicării, în cele mai vechi respectiv cele mai noi şi cele mai citate. Un 
exemplu al acestei clasificări îl reprezintă tabelele 2.6 - 2.8. 

 
Tabelul 2.6 Primele referinţe din domeniul studiat 

Nr. Referinţe 
1. (Hottel & Woertz, 1942) 
2. (Garg, 1974) 
3. (El-Shobokshy et al., 1985) 
4. (Berganov, 1986) 
5. (Bajpai & Gupta, 1988) 
6. (Said, 1990) 
7. (Goossens et al., 1993) 
8. (El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) 
9. (El-Shobokshy & Hussein, 1993a) 

10. (El-Shobokshy & Hussein, 1993b) 
 

Tabelul 2.7 Cele mai noi referinţe din domeniul studiat 
Nr.* Referinţe 

1. (Adinoyi & Said, 2013) 
2. (Touati et al., 2013) 
3. (Massi Pavan et al., 2013) 
4. (Charabi & Gastli, 2013) 
5. (Moharram et al. 2013) 
6. (Qasem et al., 2013) 
7. (Caron & Littmann, 2013) 
8. (Al-Sabounchi et al., 2013) 
9. (Rehman & El-Amin, 2012) 

10. (Beattie et al., 2012) 
* Situaţia la data de 28.08.2013 

 
Tabelul 2.8 Cele mai citate referinţe din domeniul studiat, conform Scopus 

Nr. Referinţe Număr de citări* 
1. (Martin & Ruiz, 2001) 39 
2. (El-Shobokshy & Hussein, 1993a) 32 
3. (Elminir et al., 2006) 28 
4. (Mani & Pillai, 2010) 21 
5. (Goossens & Van Kerschaever, 1999) 20 
6. (Goossens et al., 1993) 14 
7. (El-Shobokshy & Hussein, 1993b) 14 
8. (El-Nashar, 2003) 10 
9. (Al-Hasan & Ghoneim, 2005) 10 

10. (Biryukov et al., 1999) 9 
* Numărul de citări la data de 28.02.2013 

 
În cazul celor mai vechi şi a celor mai noi referinţe, s-a constatat că intervalele de timp 

dintre primele lucrări şi ultimele lucrări scade simţitor. De asemenea numărul lucrărilor din 
primii ani este mic raportat la numărul lucrărilor din ultimii ani. Astfel se concluzionează că 
interesul pentru acest subiect a crescut de-a lungul timpului, de la prima lucrare ce tratează 
domeniul studiat (Hottel & Woertz, 1942), până în prezent (Adinoyi & Said, 2013). 
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Referitor la cele mai citate referinţe din domeniul studiat, prezentate în tabelul 2.8, se 
poate constata că cele mai citate referinţe sunt publicate după anul 1993. O posibilă explicaţie 
poate fi legată de accesul limitat al cercetătorilor din unele Universităţi, inclusiv Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, la lucrări mai vechi. 

Valoarea ştiinţifică a referinţelor selectate pentru realizarea sintezei bibliografice, rezultă 
şi din faptul că majoritatea sunt publicate în reviste cotate ISI, cu un factor de impact şi un scor 
relativ de influenţă ce variază de la 0,18 la 2,33 respectiv între 0,22 şi 2,90 pentru anul 2012. 

 
Tabelul 2.9 Revistele ştiinţifice unde au fost publicate referinţele bibliografice selectate 

Revista Scor relativ de 
influenţă* 

Factor de 
impact relativ* 

Număr 
referinţe* 

Solar Energy 1.5034 0.7801 14 
Renewable Energy 1.4616 0.9267 9 
Renewable & Sustainable Energy Reviews 2.6221 1.6505 2 
Atmospheric Environment 1.6839 1.4032 2 
Solar Energy Materials & Solar Cells 2.5870 1.7047 2 
Energy 1.9198 2.3372 2 
Applied Solar Energy - - 2 
Applied Energy 2.0471 2.0736 1 
Energy Conversion & Management 1.5167 1.4408 1 
Journal of Cleaner Production 1.2129 0.9735 1 
Indian Journal of Pure & Applied Physics 0.2217 0.1826 1 
International Journal of Sustainable Energy - - 1 
International Journal of Ambient Energy - - 1 
IEEE Journal of Photovoltaics - - 1 
Journal of Aerosol Science 2.9025 1.1610 1 

* Situaţia la data de 28.02.2013 
 
Tabelul 2.10 prezintă o listă a centrelor de cercetare din Europa, unde s-a studiat 

problema depunerilor de pe suprafaţa colectoarelor solare, în ultimii 10 ani. Această listă este 
utilă pentru identificarea unei destinaţii în vederea efectuării unei vizite de studiu sau pentru 
realizarea de colaborări de cercetare. 

 
Tabelul 2.10 Centre de cercetare unde s-a studiat problema depunerilor pe colectoare solare 

Denumire Adresă 
Electrical Engineering Faculty “Politehnica” University of Bucharest, 

Bucharest, Romania 
Centre for Renewable Energy Systems Technology (CREST) Loughborough University, Leicestershire, U.K. 
Department of Industrial Engineering & Information 
Technology University of Trieste, Trieste, Italy 

Lab of Soft Energy Applications & Environmental Protection TEI of Piraeus, Athens, Greece 
Instituto de Energía Solar Ciudad Universitaria, Madrid, Spain 
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Aşa cum este prezentat şi în figura 2.2, tendinţa, în ceea ce priveste studiul influenţei 
depunerilor asupra performanţelor colectoarelor solare, este una ascendentă. Acest rezultat 
sugerează şi faptul că tema de cercetare aleasă este una actuală şi de interes pe plan internaţional. 

 

 
Figura 2.2 Tendinţa de publicare în domeniul de cercetare doctorală 

 
Coloana aferentă anului 1993 este în afara tendinţei generale din cauza productivităţii 

autorului El-Shobokshy M.S.. De menţionat, în acelaşi an, a fost publicat şi un studiu legat de 
impactul razboiului din Golf asupra depunerilor de pe colectoarele unui parc fotovoltaic (El-
Shobokshy & Al-Saedi, 1993). 
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2.2.2 Distribuţia geografică a cercetărilor 

Zona climatică şi tipul amplasamentului: rural, urban sau industrial, influenţează natura şi 
cantitatea particulelor aflate în suspensie în atmosferă (Oliveira et al., 2002). La rândul lor, 
natura şi cantitatea de particule aflate în suspensie influenţează natura şi cantitatea depunerilor 
de pe suprafaţa colectoarelor solare. 

Referinţele bibliografice din domeniul studiat au fost aranjate cronologic, cu precizarea 
zonelor climatice în care au fost realizate experimentele. Aceste zone climatice sunt notate în 
conformitate cu clasificarea Köppen-Geiger a zonelor climatice de pe Terra (Kottek et al., 2006). 

Clasificarea Köppen-Geiger este una dintre cele mai larg utilizate clasificări a zonelor de 
climă de pe Terra şi are la bază distribuţia anumitor indicatori de floră. Figura 2.3 prezintă harta 
climatică globală, în culori false, după clasificarea Köppen-Geiger. 

 

 
Figura 2.3 Harta climatică globală după clasificarea Köppen-Geiger 
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Tabelul 2.11 prezintă sinteza tipurilor, subtipurilor şi particularităţile zonelor cimatice 
prezentate în figura 2.3. 

 
Tabelul 2.11 Tipurile zonelor climatice după clasificarea Köppen-Geiger 

Grup Tip climă Subtip climă (Cod) Particularităţi 

A 
Climă 

Tropicală/megatermală 

Climat de pădure 
tropicală (Af) 

- 

Climat musonic (Am) - 
Climat Tropical umed şi 
uscat sau de savană (Aw, 

As) 
- 

B 
Climă uscată (aridă şi 

semiaridă) 
Climat deşertic (BW) 

BWh (temperatură medie anuală peste 18 °C), BWk 
(temperatură medie anuală sub 18 °C), BWn (situate 

de-a lungul coastelor de vest ale continentelor în 
locaţii tropicale sau în apropierea tropicelor) 

Climat de stepă (BS) BSh, BSk 

C 
Climă 

Temperată/mesotermală 

Climat Subtropical cu 
veri uscate sau 

Mediteranean (Csa, Csb) 

a - temperatura medie a celei mai calde luni peste 
22°C cu cel puţin 4 luni de temperatură medie peste 

10°C; 
b - temperatura medie a celei mai calde luni sub 22°C 

dar cu cel puţin 4 luni de temperatură medie peste 
10°C; 

Climat Subtropical umed 
(Cfa, Cwa) - 

Climat Temperat 
Maritim sau Oceanic 

(Cfb, Cwb, Cfc) 

c - 3 sau mai puţine luni, cu temperaturi medii mai 
mari de 10°C 

Climat Temperat cu ierni 
uscate (Cwb, Cwc) 

- 

Climat Maritim 
Subarctic sau Oceanic 

Subpolar (Cfc) 
- 

D 
Climă 

Continentală/microtermală 

Climat Continental cu 
veri fierbinţi (Dfa, Dwa, 

Dsa) 
- 

Climat Continental cu 
veri calde sau 

Hemiboreal (Dfb, Dwb, 
Dsb) 

- 

Climat Continental 
Subarctic sau Boreal (de 
taiga) (Dfc, Dwc, Dsc) 

- 

Climat Continental 
Subarctic cu ierni 

deosebit de aspre (Dfd, 
Dwd) 

d - temperatura în cea mai rece lună este mai mică de 
-38°C 

E Climă Polară 
Climat de tundră (ET) - 

Climat de calotă 
glaciară (EF) 

- 
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În tabelul 2.12 sunt enumerate locaţiile geo-politice şi tipurile de climă aferente unor 
studii experimentale, în condiții naturale privind influenţa depunerilor asupra performanţelor 
colectoarelor solare, fotovoltaice sau termice, selectate pentru cercetarea bibliografică. 
Referinţele sunt afişate în ordine cronologică. 
 
Tabelul 2.12 Distribuţia geografică a studiilor efectelor depunerilor asupra colectoarelor solare 

Referinţe Locul studiului Climat (Cod) 
(Hottel & Woertz, 1942) Cambridge, Massachusetts, SUA Climat Continental cu veri calde (Dfb) 
(Garg, 1974) Roorkee, India Climat Subtropical umed (Cwa) 
(El-Shobokshy et al., 1985) Riyadh, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(Berganov et al., 1986) Asia Centrală Climat Continental cu veri calde (Dfb) 
(Bajpai & Gupta, 1988) Sokoto, Nigeria Climat de stepă (BSh) 
(Salim et al., 1988) Riyadh, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(Said, 1990) Dhahran, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) Riyadh, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993a) Riyadh, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993b) Riyadh, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(Goossens et al., 1993) Sede Boqer, Israel Climat Mediteranean (Csa) 
(Biryukov, 1996) Sede Boqer, Israel Climat Mediteranean (Csa) 
(Al-Hasan, 1998) Shuwaikh, Kuweit Climat deşertic (BWh) 
(Biryukov et al., 1999) Sede Boqer, Israel Climat de stepă (BSh) 
(Mastekbayeva & Kumar, 2000) Bangkok, Thailanda Climat Continental cu veri calde (Dfb) 
(Hegazy, 2001) Minia, Egipt Climat deşertic (BWh) 
(El-Nashar, 2003) Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Climat deşertic (BWh) 
(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) Shuwaikh, Kuweit Climat deşertic (BWh) 
(Geuder & Quaschning, 2006) Sudul Spaniei şi Maroc Climat Mediteranean (Csa) 
(Elminir et al., 2006) Cairo, Egipt Climat deşertic (BWh) 

(Vivar et al., 2010) Madrid, Spania Climat Mediteranean (Csa) 
Canberra, Australia Climat Temperat Oceanic (Cfb) 

(Kaldellis & Kokala, 2010) Pireu, Grecia Climat Mediteranean (Csa) 
(Kaldellis & Fragos, 2011) Pireu, Grecia Climat Mediteranean (Csa) 
(Massi Pavan et al., 2011) Puglia, Italia Climat Mediteranean (Csa) 
(Al Hanai et al. 2011) Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Climat deşertic (BWh) 
(Rehman & El-Amin, 2012) Dhahran, Emiratele Arabe Unite Climat deşertic (BWh) 
(Al-Sabounchi et al., 2013) Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Climat deşertic (BWh) 

(Caron & Littmann, 2013) 
Carrizo Plain, California, SUA Climat de stepă semi-arid (BSk) 
Antelope Valey, California, SUA Climat de stepă semi-arid (BSk) 
Colorado Desert, California, SUA Climat deşertic (BWh) 

(Kalogirou et al. 2013) Limassol, Cipru Climat Mediteranean (Csa) 
(Adinoyi & Said, 2013) Dhahran, Arabia Saudită Climat deşertic (BWh) 
(Lorenzo et al. 2013) Cartagena, Spania Climat Mediteranean (Csa) 
(Zorrilla-Casanova et al., 2013) Málaga, Spania Climat Mediteranean (Csa) 
(Touati et al., 2013) Doha, Qatar Climat deşertic (BWh) 

 
Tabelul 2.13 prezintă distribuţia geografică a referinţelor bibliografice privind efectul 

particulelor în suspensie asupra intensităţii radiaţiei solare. Aceste studii prezintă interes din 
perspectiva efectului depunerilor asupra performanţelor colectoarelor solare. 
 

Tabelul 2.13 Distribuţia geografică a unor studii privind  
efectul particulelor în suspensie asupra intensităţii radiaţiei solare 

Referinţe Locul studiului Climat (Cod) 
(Papayannis et al., 1998) Atena, Grecia Climat Mediteranean (Csa) 
(Oliveira et al., 2002) São Paulo şi Botucatu, Brazilia Climat Subtropical umed (Cfa) 
(Robaa, 2003) Cairo, Egipt Climat deşertic (BWh) 
(El-Metwally et al., 2011) Cairo, Egipt Climat deşertic (BWh) 
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Depunerile de zăpadă reduc de asemenea intensitatea radiaţiei solare ce ajunge la 
suprafaţa modulelor fotovoltaice, o modalitate de rezolvare a aceastei probleme fiind curăţarea 
imediată a modulelor acoperite de zăpadă (Wirth et al., 2010). 

Figura 2.4, prezintă distribuţia geografică a locaţiilor în care au fost efectuate cercetările 
experimentale în condiții naturale din referinţele selectate pentru prezentul studiu. 

 

 
Figura 2.4 Distribuţia geografică a locaţiilor în care au fost efectuate cercetările  

din referinţele studiate (Google Maps © 2013 Google) 
 

Din cercetarea bibliografică, efectuată până în prezent, s-a constatat faptul că majoritatea 
acestor studii, 31 la număr, au fost realizate în zone aride, tropicale sau mediteraneene. 

Tot din cercetarea bibliografică reiese şi că numărul de studii referitoare la influenţa 
depunerilor asupra performanţelor colectoarelor solare plane, într-un climat Temperat-
Continental, este unul modest, 5 la număr. 

Motivele pentru care distribuţia geografică este cea identificată, se datorează mai multor 
factori: 

- disponibilitatea crescută a radiaţiei solare în zonele climatice dintre Tropice, fapt ce 
favorizează instalarea în aceste zone, de colectoare solare plane, fotovoltaice şi 
termice; 

- abundenţa prafului în zonele aride şi efectul pronunţat pe care acesta îl are asupra 
oricărui echipament instalat în acel mediu; 

- faptul că zona temperată nu excelează la capitolul disponibilitate a radiaţiei solare sau 
praf de origine naturală. 

Deoarece depunerile de praf sau altă natură afectează similar, cel puţin din punct de 
vedere optic, performanţele colectoarelor solare termice şi fotovoltaice (Nimmo & Seid, 1979), 
pentru o imagine mai largă asupra domeniului, prezentul studiul a inclus şi referinţe care tratează 
efectul depunerilor asupra colectoarelor solare termice plane. 

De asemenea au fost incluse şi studii privind reducerea intensităţii radiaţiei solare datorită 
particulelor aflate în suspensie în atmosferă (Codato et al., 2004). Există o strânsă legatură între 
cantitatea de praf depusă pe suprafaţa unui colector solar şi cantitatea de praf regăsită în stratul 
inferior al atmosferei învecinate (Goossens et al., 1993; Goossens & Van Kerschaever, 1999). 

Particulele aflate în suspensie în atmosferă, în funcţie de natura lor chimică, absorb, 
reflectă sau refractă radiaţia solară directă. Astfel, intensitatea globală a radiaţiei solare scade, 
datorită absorbţiei iar componenta difuză a radiaţiei solare creşte, datorită reflecţiei şi refracţiei. 
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Depunerile acumulate pe suprafaţa colectoarelor solare, reduc transmitanţa suprafeţelor 
vitrate ale acestora, determinând reducerea energiei utile recepţionate de colector, ceea ce duce la 
scăderea producției de energie termică sau electrică, după caz. 
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2.3 Parametrii caracteristici 
 
În continuare sunt prezentaţi o serie de parametri caracteristici ai depunerilor de pe 

suprafeţele colectoarelor solare şi o serie de parametri de performanţă ai colectoarelor, care sunt 
influenţaţi de către depuneri. 

Parametri întâlniţi în literatura studiată sunt împărţiţi două categorii: 
- Parametri caracteristici ai depunerilor: 

- Natura depunerilor; 
- Dimensiunea particulelor; 
- Cantitatea depunerilor; 
- Rata de acumulare; 
- Uniformitatea depunerilor. 

- Parametri de performanţă ai colectoarelor fotovoltaice, care sunt influenţaţi de 
depuneri: 
- Transmitanţa mediului transparent al colectorului; 
- Tensiunea şi Curentul; 
- Puterea şi Energia pentru un interval de timp ales; 
- Randamentul. 

Tot în literatura studiată sunt consemnaţi o serie de factori care influenţează parametrii 
caracteristici ai depunerilor. Acesti factori sunt: 

- Unghiul suprafeţei; 
- Natura suprafeţei de depunere; 
- Viteza şi direcţia vântului; 
- Umiditatea relativă a aerului; 
- Amplasamentul colectoarelor. 
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2.3.1 Parametri caracteristici ai depunerilor 

 
În tabelul 2.14 sunt prezentaţi parametri caracteristici ai depunerilor şi referinţele în care 

au fost identificaţi. Aceşti parametri sunt explicaţi în continuare. 
 

Tabelul 2.14 Parametri caracteristici depunerilor de pe suprafaţa colectoarelor solare 
Referinţe Natura 

dep. 
Dimensiunea 
particulelor  

Cantitatea 
dep. 

Rata de 
acumulare 

Uniformitatea 
dep. 

(El-Shobokshy et al., 1985) - ✔ ✔ ✔ ✔ 
(Berganov et al., 1986) - - ✔ ✔ - 
(El-Shobokshy, 1993) - - ✔ ✔ - 
(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) ✔ ✔ - - - 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993a) - ✔ ✔ - ✔ 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993b) ✔ ✔ ✔ - ✔ 
(Goossens et al., 1993) - - ✔ - - 
(Smith & Goossens, 1995) - - ✔ - ✔ 
(Biryukov, 1996) ✔ ✔ ✔ - ✔ 
(Al-Hasan, 1998) ✔ ✔ ✔ - ✔ 
(Biryukov et al., 1999) - ✔ - - ✔ 
(Goossens & Van Kerschaever, 1999) - - ✔ - ✔ 
(Mastekbayeva & Kumar, 2000) ✔ ✔ ✔ ✔ - 
(Hegazy, 2001) - ✔ ✔ ✔ - 
(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) ✔ ✔ ✔ - ✔ 
(Elminir et al., 2006) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
(Vivar et al., 2010) ✔ - - - ✔ 
(Mani & Pillai, 2010) - ✔ ✔ - ✔ 
(Kaldellis & Kokala, 2010) - - ✔ - - 
(Lamont & El Chaar, 2011) ✔ - - - - 
(Kaldellis & Fragos, 2011) ✔ ✔ ✔ - - 
(Kaldellis et al., 2011) ✔ ✔ ✔ - - 
(Massi Pavan et al., 2011) - ✔ ✔ - - 
(Qasem et al., 2011a) - - ✔ - - 
(Qasem et al., 2011b) ✔ ✔ ✔ - - 
(Dorobanţu et al., 2011) - - - - ✔ 
(Qasem et al., 2011c) - - ✔ - ✔ 
(Jiang et al., 2011) ✔ ✔ ✔ - - 
(Mekhilef et al., 2012) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
(Beattie et al., 2012) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
(Caron & Littmann, 2013) - - ✔ ✔ - 
(Qasem et al., 2013) - - ✔ - ✔ 
(Touati et al., 2013) - - ✔ - - 
(Adinoyi & Said, 2013) ✔ ✔ ✔ - - 

 
Natura depunerilor se referă la compoziţia chimică sau apartenenţa particulelor ce 

formeză o depunere pe suprafaţa colectorului solar la diverse substanţe, de exemplu ciment sau 
sol. În funcţie de rezultatul analizei calitative a depunerilor, poate fi determinată şi sursa 
particulelor depunse. 

De exemplu, pentru particulele de carbon, principala sursă o constituie procesele de 
ardere a combustibililor fosili (procee industriale, casnice sau de transport), incendii, cenuşă 
vulcanică etc. 
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În tabelul 2.15 sunt prezentate tipurile de depuneri care au fost studiate în literatura 
consultată, alături de posibilele surse ale acestora. 

 
Tabelul 2.15 Diferite tipuri de depuneri şi surse posibile 

Referinţe Natura depunerilor Surse posibile 
(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) Funingine Procese de combustie 

Nisip Eroziunea solului 

(El-Shobokshy & Hussein, 1993b) 
Calcar Eroziunea solului, construcţii 
Ciment Constructii 
Carbon Procese de combustie 

(Al-Hasan, 1998) Nisip Eroziunea solului 
(Mastekbayeva & Kumar, 2000) Argilă Eroziunea solului 
(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) Nisip Eroziunea solului 

(Elminir et al., 2006) 

Cuarț Eroziunea solului, construcţii 
Calcar Eroziunea solului, construcţii 
Dolomit Eroziunea solului, construcţii 
Argilă Eroziunea solului 

(Vivar et al., 2010) 
Funingine Procese de combustie 
Polen Vegetaţie 
Fecale Păsări 

(Lamont & El Chaar, 2011) Sare Mediul maritim 
Fecale Păsări 

(Kaldellis & Fragos, 2011) Cenuşă Procese de combustie 

(Kaldellis et al., 2011) 
Sol roşu Eroziunea solului 
Calcar Eroziunea solului, construcţii 
Cenuşă Procese de combustie 

(Caron & Littmann, 2013) Praf de sol Agricultură 
 
Natura depunerilor poate afecta dimensiunea particulelor. Dimensiunea particulelor 

influenţează cantitatea şi uniformitatea depunerilor dar şi aderenţa particulelor la suprafaţă. 
Aderenţa particulelor la o suprafaţă depinde şi de natura, respectiv unghiul de înclinare a 
suprafeţei. 

Compoziţia chimică a particulelor, afectează şi culoarea/cromatica particulei. Cromatica 
determină absorbţia, refracţia sau refleţia radiaţiei solare incidente de către particule, fenomen 
cunoscut ca şi extincţia luminii, în funcţie de lungimea de undă a radiaţiei solare (Al-Hasan, 
1998; El-Shobokshy & Hussein, 1993b). 

(El-Shobokshy & Hussein, 1993b), au efectuat experimentele în laborator prin depunere 
artificială de calcar, ciment şi carbon. 
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S-a observat că diverse tipuri de depuneri, reduc în mod diferit transmitanţa sticlei 
protectoare a modulului, în funcţie de compoziţia minerală a acestora şi dimensiunile particulei, 
aşa cum este prezentat în figura 2.5 (Kaldellis et al., 2011). 

 

 
Figura 2.5 Scăderea randamentului unui sistem fotovoltaic în funcţie de cantitatea depunerilor 

diverselor tipuri de depuneri; Cf. cu (Kaldellis et al., 2011) 
 
Dimensiunea particulelor (µm) se referă la diametrul particulelor depuse, acestea fiind 

considerate de formă sferică, pentru simplificare. 
(Mani & Pillai, 2010) consideră praful ca fiind compus din particule solide cu diametrul 

< 500 µm. 
(El-Shobokshy et al., 1985) estimează diametrul mediu al particulelor de praf din cadrul 

experimentului realizat la 8,5 µm. La o dimensiune medie a particulei de 6,44 µm, o depunere de 
10 g/m2 acoperă aproape în totalitate suprafaţa modulului (Al-Hasan, 1998). 

Particulele cu dimensiuni mici necesită cantităţi mai reduse, pentru a acoperi uniform o 
suprafaţă plană şi pentru a afecta performanţele unui colector solar, decât particulele de 
dimensiuni mari, care necesită o cantitate mai mare de depuneri, pentru a afecta în aceeaşi 
măsură performanţele aceluiaşi colector solar (El-Shobokshy & Hussein, 1993a,b). 

 (El-Shobokshy & Hussein, 1993b) au efectuat experimentele în laborator prin depunere 
artificială a 5 tipuri de praf, anume 3 granulaţii de calcar, ciment şi carbon. În tabelul 2.16 sunt 
prezentate dimensiunile particulelor identificate din literatura de specialitate. 

 
Tabelul 2.16 Dimensiunile particulelor pulberilor identificate în literatură 

Referințe Diametru Obs. 
(El-Shobokshy et al., 1985) 8,5 µm Diametru mediu 

(El-Shobokshy & Hussein, 1993b) 
50…80 µm Calcar 

10 µm Ciment 
5 µm Carbon 

(Al-Hasan, 1998) 6,44 µm - 
(Qasem et al., 2011b) 2…8 µm Gresie…Cuarț 

 
Cantitatea specifică a depunerilor (g/m2), reprezintă masa depunerilor raportată la 

unitatea de suprafaţă. 
Majoritatea studiilor corelează scăderea randamentului unui colector solar cu creşterea 

cantităţii depunerilor de pe suprafaţa acestuia. În realitate, problema este mai complexă, scăderea 
randamentului fiind condiţionată şi de natura şi dimensiunea particulelor respectiv de gradul de 
uniformitate a depunerii (El-Shobokshy & Hussein, 1993a,b). 



 43 

Prima corelaţie între cantitatea de praf acumulată pe suprafaţa unui colector solar 
fotovoltaic şi scăderea randamentului colectorului a fost realizată de (El-Shobokshy et al., 1985) 
aşa cum este prezentat în figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 Legătura dintre cantitatea specifică a depunerilor şi eficienţa colectorului la o 

intensitate a radiatiei luminoase incidente de a) 445 W/m2 şi b) 370 W/m2; 
Cf. cu (El-Shobokshy et al., 1985) 

 
(Berganov et al., 1986) recomandă o distanţă minimă de amplasare a unui parc 

fotovoltaic de 60 m faţă de calea de rulare a unui drum. Acumularea de parf în cele 6 luni ale 
experimentului a variat între 20…70 g/m2 pentru o zonă de munte şi 5…13 g/m2 pentru una de 
stepă. Astfel a apărut o scădere în puterea generată a sistemelor fotovoltaice de aproximativ 10 
% după 15 - 20 de zile în zona montană şi 10 - 15 zile în cea de stepă. 

(Elminir el. al, 2006) au constatat că acumularea depunerilor de praf variază de la 15,84 
g/m2 pentru o probă de sticlă instalată la un unghi de înclinare de 0° la 4,48 g/m2, pentru o probă 
de sticlă instalată la un unghi de înclinare 90° şi orientat la 135° azimut N. Astfel este evidenţiată 
o legătură între cantitatea depunerilor şi unghiul de înclinare a suprafeţelor pe care acestea se 
formează. 

Evoluţia variaţiei energiei produse cu creşterea cantităţii de praf depuse pe celule a fost 
de asemenea examinată. S-a constatat că pentru o celulă fotovoltaică instalată la un unghi de 45° 
orientare Sud, scăderea în producţia de energie electrică datorată cantităţii depunerilor de praf, 
este de aproximativ 17,4 % pe lună (Elminir el. al, 2006). 

(Mani & Pillai, 2010) arată că pierderile în producţia de energie pot ajunge la 82 % 
pentru 250 g/m2 de praf atmosferic. 

(Kaldellis & Kokala, 2010) au determinat că până şi o depunere de 1 g/m2 afectează 
producţia de energie electrică, înregistrându-se pierderi anuale de 6,5 % reprezentând 
aproximativ 1 % din costul iniţial al instalaţiei fotovoltaice. 

Conform rezultatelor unui alt studiu, scăderea eficienţei pentru colectoarele prăfuite a 
fost de 1,5 %, în termeni absoluţi, pentru o acumulare de cenuşă pe suprafaţa colectoarelor PV 
de 4 g/m2 (Kaldellis & Fragos, 2011). 
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În tabelul 2.17 sunt prezentate date privind impactul cantității depunerilor de pe suprafața 
colectoarelor PV asupra randamentului acestora, asa cum rezultă din literatura de specialitate 
studiată. 

Tabelul 2.17 Impactul cantității depunerilor asupra randamentului colectoarelor PV 
Referințe Cantitate Scădere în randament Obs. 
(El-Shobokshy et al., 1985) Până la 5 g/m2 Până la 35…45 % 370…445 W/m2 

(Berganov et al., 1986) 20…70 g/m2 10 % în 15 - 20 zile Zonă montană 
50…130 g/m2 10 % în 10 - 15 zile Zonă de stepă 

(Kaldellis & Kokala, 2010) 1 g/m2 6,5 % pierderi anuale 1% din prețul sistemului PV 
(Kaldellis & Fragos, 2011) 4 g/m2 1,5 % - 

 
Rata de acumulare a depunerilor, sau rata depunerii prafului cum este numită în unele 

studii, reprezintă cantitatea de depuneri acumulate într-un interval de timp, în cazul de faţă pe 
suprafaţa unui colector solar. 

Primul studiu identificat, care a concluzionat că rata de acumulare a prafului pe unitatea 
de suprafaţă este mai importantă decât timpul de expunere a fost realizat de (El-Shobokshy et al., 
1985). Ei au observat modificarea caracteristicii curent-tensiune (I-V) ca urmare a ratei 
acumulării de praf pe suprafaţa colectorului şi au corelat-o cu cantitatea de praf acumulată pe 
unitatea de suprafaţă. 

(Berganov et al., 1986) a studiat efectele ratei de depunere a prafului asupra funcţionării 
unor sisteme fotovoltaice, într-o zonă de munte în apropierea unui drum public şi într-o zonă de 
stepă în apropierea unei autostrazi. Observaţiile referitoare la rata de depunere a prafului au fost 
efectuate pentru 10, 20 respectiv 30 de zile, pe o perioadă de 6 luni. 

(Elminir el. al, 2006) a realizat un studiu pe 100 de plăcuţe de sticlă solară aşezate la 
diferite înclinaţii şi unghiuri de azimut, pentru o perioadă de 7 luni în Cairo, Egipt. Rezultatele 
preliminare indică faptul că rata de acumulare a depunerilor depinde de unghiul de înclinare al 
plăcii, precum şi de orientarea suprafeţei faţă de direcţia dominantă a vântului. 

(Kaldellis et al., 2011) au propus o metodă pentru determinarea ratei de depunere a 
prafului, prin recoltarea depunerilor de pe suprafaţa unor colectoare fotovoltaice, prin ştergerea 
suprafeţelor cu tampoane de vată (cântărite şi dezumidificate în prealabil) şi apă distilată. După o 
nouă etapă de dezumidificare a tampoanelor, s-a trecut la cântărirea acestora cu o balanţă 
analitică pentru măsurarea masei de praf depus şi determinarea ratei de depunere a prafului 
pentru situl respectiv. 

Tabelul 2.18 prezintă date privind rata de acumulare a depunerilor pe suprafața 
colectoarelor solare, asa cum rezultă din literatura de specialitate studiată. 

 
Tabelul 2.18 Rata de acumulare a depunerilor 

Referințe Cantitate Rată Expunere 
(Berganov et al., 1986) 20...70 g/m2 - 6 luni într-o zonă montană 

50...130 g/m2 - 6 luni într-o zonă de stepă 

(Kaldellis & Kokala, 2010) 

0,1 g/m2 - 2 săptămâni 
0,5 g/m2 - 4 săptămâni 
0,8 g/m2 - 6 săptămâni 
1 g/m2 - 8 săptămâni 

(Caron & Littmann, 2013) - 1 % 1 lună într-o zonă deșertică 
- 11,5 % 1 lună într-o zonă cu agricultură 
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Uniformitatea depunerilor prezintă interes deoarece o distribuţie neuniformă a 
depunerilor poate determina formarea de aglomerări. Aceste aglomerări pot duce la celule 
acoperite parţial sau total şi posibilitatea apariţiei de zone fierbinţi pe suprafaţa colectorului, 
(Dorobanţu et al., 2011), aşa cum este prezentat în figura 2.7. 

 

  
Figura 2.7 Depunere şi imaginea termografică a depunerii de pe suprafaţa  

unui colector fotovoltaic (Dorobanţu et al., 2011) 
 
În ceea ce priveşte modelarea matematică a gradului de uniformitate, pentru simplificare, 

se plecă de la ipoteza că particulele sunt sferice de aceaşi dimensiune şi sunt distribuite în mod 
uniform. Se consideră că straturile se formează complet şi succesiv (Al-Hasan, 1998). 

Fig. 4. Image of  the first clean panel captured with 
the thermo-vision camera 

Fig. 5. Real  image of the first clean  panel 
 

Fig. 6. The histogram of the picture taken with the 
thermo-vision camera for a clean area of the first 
panel 
 

Fig. 2. The real image of the deposition on 
the panel surface 
 

Fig. 1. Image of a deposition on the panel                                
surface captured with the thermo-vision camera 

Fig. 3. The histogram of the picture taken with the 
thermo-vision camera for the area of the panel that 
contains the deposition 

value recorded of the temperature is 37.5 ºC, which occurs 
in areas where deposits were dense. 
 
This first case, where we have a dense deposit (more 
consistent), can be compared to a permanent fault on the 
panel surface because removing it without human 
intervention is more difficult, thus local heating may occur, 
until the complete disappearance of this additional layer. 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The measurements made, show that panel losses caused by 
heating are easily perceptible due to the thermo-vision, 
proving the fact that any coverage of a cell inevitably leads 
to its heating and thus the occurrence of losses, reflected in 
lower electricity production. 

For a better comparison, the thermo-vision camera images 
of the panels were made on the clean surface (Fig. 4). In all 
the pictures where the images taken with the thermo-vision 
camera appear, the numbers from the network shown by the 
camera have an equivalent in histograms.  
 
The most obvious difference shows between the ends of the 
scale of the histogram (Fig. 6). In this case the difference 
between the two values does not exceed 2 °C due to the 
orientation of the panel. So, at the bottom of the panel we 
have a slightly higher temperature (about 0.5 °C) due to the 
temperature influence of the mounting surface of the panel. 
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The measurements made, show that panel losses caused by 
heating are easily perceptible due to the thermo-vision, 
proving the fact that any coverage of a cell inevitably leads 
to its heating and thus the occurrence of losses, reflected in 
lower electricity production. 

For a better comparison, the thermo-vision camera images 
of the panels were made on the clean surface (Fig. 4). In all 
the pictures where the images taken with the thermo-vision 
camera appear, the numbers from the network shown by the 
camera have an equivalent in histograms.  
 
The most obvious difference shows between the ends of the 
scale of the histogram (Fig. 6). In this case the difference 
between the two values does not exceed 2 °C due to the 
orientation of the panel. So, at the bottom of the panel we 
have a slightly higher temperature (about 0.5 °C) due to the 
temperature influence of the mounting surface of the panel. 
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2.3.2 Factori care influenţează depunerile 

 
În continuare se prezintă o serie de factori care influenţează depunerile de pe suprafeţele 

vitrate ale colectoarelor solare. Aceşti factori sunt evidenţiaţi în literatura de specialitate aşa cum 
este prezentat în tabelul 2.19. 

 
Tabelul 2.19 Factori care influenţează depunerile de pe suprafaţa colectoarelor solare 

Referinţe Unghiul 
suprafeţei 

Natura 
suprafeţei 

Vânt Umiditate 
relativă aer 

Amplasament 
Viteză Direcţie Rural Urban Industrial 

(Hottel & Woertz, 1942) ✔ - - - - - - ✔ 
(Garg, 1974) ✔ ✔ - - - - ✔ - 
(El-Shobokshy et al., 1985) ✔ - - - - - - - 
(Berganov et al., 1986) - - - - - ✔ - - 
(Bajpai & Gupta, 1988) ✔ - - - - - ✔ - 
(Said, 1990) ✔ - - - - - ✔ - 
(El-Shobokshy, 1993) - - - - - - ✔ - 
(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) - - ✔ ✔ - - ✔ - 
(Goossens et al., 1993) ✔ ✔ ✔ ✔ - - - - 
(Smith & Goossens, 1995) ✔ - ✔ ✔ - ✔ - - 
(Biryukov, 1996) - ✔ - - - - - - 
(Al-Hasan, 1998) ✔ - - - - - - - 
(Biryukov et al., 1999) ✔ - - - - - - - 
(Goossens & Van Kerschaever, 
1999) - - ✔ - - - - - 

(Mastekbayeva & Kumar, 2000) ✔ ✔ - - - - ✔ - 
(Hegazy, 2001) ✔ - ✔ ✔ - ✔ - - 
(Martin & Ruiz, 2001) ✔ - - - - - ✔ - 
(El-Nashar, 2003) ✔ - - - - - - - 
(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) - - - - ✔ - ✔ - 
(Geuder N. & Quaschning, 2006) - - - - - ✔ - - 
(Elminir et al., 2006) ✔ - ✔ ✔ - - ✔ - 
(Vivar et al., 2010) ✔ ✔ - - - - ✔ - 
(Mani & Pillai, 2010) ✔ - - - - - - - 
(Kaldellis & Kokala, 2010) - - - - - - ✔ - 
(Lamont & El Chaar, 2011) - - - - - ✔ - - 
(Kaldellis & Fragos, 2011) - - - - - - ✔ - 
(Massi Pavan et al., 2011) - - - - - ✔ - - 
(Qasem et al., 2011a) ✔ - - - - - ✔ - 
(Qasem et al., 2011b) ✔ ✔     ✔  
(Dorobanţu et al., 2011) - - - - - - ✔ - 
(Qasem et al., 2011c) ✔ - - - - - - - 
(Jiang et al., 2011) - ✔ - - - - - - 
(Al Hanai et al. 2011) - - ✔ - ✔ - ✔ - 
(Mekhilef et al., 2012) ✔ - ✔ - ✔ - - - 
(Beattie et al., 2012) ✔ - ✔ - ✔ - - - 
(Rehman & El-Amin, 2012) - - - - ✔ - ✔ - 
(Al-Sabounchi et al., 2013) - - - - - - ✔ - 
(Caron & Littmann, 2013) - - - - - ✔ - - 
(Qasem et al., 2013) ✔ - - - - - ✔- - 
(Moharram et al., 2013) - - - - - - ✔ - 
(Kalogirou et al., 2013) - ✔ - - - - ✔ - 
(Adinoyi & Said, 2013) ✔ - - - ✔ - ✔ - 
(Touati et al., 2013) ✔ - - - ✔ - ✔ - 
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Unghiul suprafeţei (°) sau unghiul de înclinare al suprafeţei, reprezintă unghiul dintre 
planul colectorului pe care se depun particulele şi orizontală. Depunerea de particule este invers 
proporţională cu unghiul de înclinare a colectoarelor solare. Pentru unghiuri mai mari de 
înclinare se depune mai puţin praf pe suprafaţa modulului şi astfel efectul asupra colectorului 
solar este mai redus (Kappos et al., 1996). 

Primul studiu, identificat în urma cercetării bibliografice, care a luat în calcul efectul 
depunerilor asupra unor colectoare solare plane s-a realizat în condiţii naturale, iar colectoarele 
au fost montate la un unghi de 30° (Hottel & Woertz, 1942). 

Reducerea transmitanţei optice, datorită depunerilor de praf, scade cu creşterea unghiului 
de inclinare al colectorului faţă de orizontală, deoarece şi acumularea de praf scade odată cu 
creşterea unghiul de înclinare al colectorului faţă de orizontală.  

Tabelul 2.20 prezintă date privind unghiurile de înclinare ale colectoarelor solare studiate 
în literatura de specialitate consultată. 

 
Tabelul 2.20 Unghiurile de înclinare ale colectoarelor solare studiate în literatură 

Referințe Unghi de înclinare [°] 
(Hottel & Woertz, 1942) 30 
(Garg, 1974) 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 
(Kappos et al., 1996) 30 
(Nahar & Gupta, 1990) 0; 45; 90 
(Said, 1990) 26 
(Elminir et. al, 2006) 0; 15; 30; 45; 60; 75; 90 
(Massi Pavan et al., 2011) 25 
(Qasem et al., 2011b) 0; 15; 30; 45; 60; 90 
(Kalogirou et al., 2013) 31 
(Adinoyi & Said, 2013) 26 
(Touati et al., 2013) 60 

 
Performanţele unui colector fotovoltaic şi a două colectoare solare termice, pentru 

expunere în aer liber, au fost măsurate în (Said, 1990). Colectoarele au fost orientate spre Sud, la 
un unghi de înclinare de 26° faţă de orizontală. Rata medie de scădere a randamentului pentru 
acest unghi de înclinare a fost stabilită la 7 % pe lună pentru colectorul fotovoltaic. Pentru 
colectoarele termice, rata medie de scădere a randamentului a variat între 2,8 % şi 7 % pe lună. 

Având în vedere aceşti factori, s-a constatat o variaţie a cantităţii depunerilor de praf 
pentru bucata de sticlă instalată la un unghi de înclinare de 0° în intervalul 15,84…4,48 g/m2 
pentru bucata de sticlă instalată la un unghi de înclinare 90° şi orientat la 135° azimut N. 
Evoluţia variaţiei energiei produse, cu creşterea depunerilor de pe suprafaţa celulelor a fost de 
asemenea examinată. S-a constatat că pentru o celulă fotovoltaică instalată la un unghi de 45° 
orientare Sud, scăderea în producţia de energie electrică este de aproximativ 17,4 % pe lună 
(Elminir el. al, 2006). 

 
Natura suprafeţei se referă în acest caz la materialul din care este realizată suprataţa 

vitrată a colectorului solar. În general pentru această suprafaţă este utilizată sticlă solară, adică o 
sticlă călită, cu un conţinut redus de fier. Există şi colectoare solare, preponderent termice, unde 
colectorul este acoperită cu un material plastic având proprietăţi optice bune, de exemplu 
polietilenă (Mastekbayeva & Kumar, 2000). 

(Nahar & Gupta, 1990) au studiat procentul de scădere a transmitanţei optice în funcţie 
de natura materialului din care este realizată suprafaţa vitrată a colectorului, pentru diferite 
unghiuri de înclinare, aşa cum este prezentat în tabelul 2.20.  
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Vântul este definit în meteorologie ca fiind un fenomen fizic ce se manifestă printr-o 
circulaţie dirijată de aer în atmosfera terestră. 

Cauza principală a formării vântului este diferenţa presiunii atmosferice între două 
regiuni geografice. Viteza vântului, vw, depinde direct proporţional de diferenţa de presiune 
dintre cele două zone geografice si este măsurată în SI în m/s. 

Direcţia vântului este influenţată de forţa Coriolis care ia naştere prin rotaţia Pământului. 
Această forţă deviază spre Vest vânturile din emisfera nordică. Un alt factor care schimbă 
direcţia şi eventual temperatura vântului sunt obstacolele topografice ca munţi, văi, canioane etc. 

(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) au observat că atât direcţia cât şi viteza vântului 
influenţează parametrii caracteristici ai depunerilor şi prin aceasta influenţează performanţele 
colectoarelor fotovoltaice, ca urmare a transportului de particule de funingine, cenuşă şi nisip. 

Simulările în tunelul aerodinamic corelate cu exprimente în aer liber, au relevat faptul că 
viteza şi direcţia vântului au un mare impact asupra cantităţii de depuneri şi a uniformităţii 
depunerilor pe suprafaţa colectoarelor solare plane (Goossens et al., 1993; Smith & Goossens, 
1995). O concluzie interesantă este că depunerile de pe suprafaţa unor colectoare solare sunt mai 
mari la viteze mari ale vântului (2,59 m/s), decât la viteze mai reduse (0,63 m/s) (Goossens & 
Van Kerschaever, 1999). 

În zonele aride, pentru micşorarea pierderilor în producţia de energie, se recomandă 
curăţarea colectoarelor după fiecare furtună de nisip (Hegazy, 2001; Elminir et al., 2006). 

 
Umiditatea relativă a aerului, φ (º), reprezintă raportul dintre presiunea parţială a 

vaporilor din aer şi presiunea de satuaraţie a vaporilor de apă la temperatura aerului. 
Un nivel crescut al umidității relative a aerului poate reduce intensitatea radiației solare 

ce ajunge la colector prin reflexia, sau dispersia acesteia de către vaporii de apă din atmosferă 
(Mekhilef et al., 2012). De asemenea umiditatea aerului poate determina formarea de rouă, care 
facilitează aderarea prafului la suprafața colectorului (Mani & Pillai, 2010). 

 
Amplasamentul se referă în acest caz la tipul regiunilor în care sunt situate colectoarele 

solare, din punct de vedere social-administrativ. În cadrul acestei lucrări se fac referiri la 
următoarele tipuri de zone: urbane, rurale şi industriale. 

Zonele urbane sunt formate de obicei din zone rezidenţiale, zone industriale şi de afaceri, 
şi pot include din punct de vedere administrativ, zone geografice mai întinse, de regulă situate în 
jurul unei localităţi importante. 

(Papayannis et al., 1998) conclude că intensitatea radiaţiei solare ce ajunge la suprafaţa 
Pământului poate fi redusă cu până la 40 % datorită aerosolilor dintr-un mediu urban. 

Zonele rurale sunt situate în afara oraşelor. Acestea sunt caracterizate prin faptul că au o 
populaţie redusă faţă de cea din mediul urban, iar locuitorii lucrează adesea pământul. Pentru 
simplitate, vor fi considerate ca zone rurale şi zonele izolate de tipul staţiilor meteo sau 
platformelor petroliere marine. 

Zonele industriale sau parcurile industriale, sunt zone destinate dezvoltării industriale. 
(Berganov et al., 1986) a studiat efectele depunerii prafului asupra funcţionării unor 

sisteme fotovoltaice pentru echipamente de comunicaţii. Experimentul s-a derulat într-o zonă de 
munte în apropierea unui drum public respectiv într-o zonă de stepă în apropierea unei 
autostrazi. Rezultatele experimentului au arătat că rata de depunere a prafului creşte cu 
proximitatea faţă de carosabil. 
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2.3.3 Parametrii de performanţă ai colectoarelor fotovoltaice influențați de depuneri 

 
În tabelul 2.21, sunt prezentaţi parametrii de performanţă ai colectoarelor solare, 

fotovoltaice sau termice după caz, care sunt influenţaţi de către depunerile de pe suprafaţa 
transparentă a acestora. 

 
Tabelul 2.21 Studiul parametrilor de performanţă ai colectoarelor solare, 

afectaţi de depunerile de pe suprafaţa vitrată a acestora 
Referinţe Transmitanţă Tensiune Curent Putere Energie Randament 
(Hottel & Woertz, 1942) ✔ - - - - ✔ 
(Garg, 1974) ✔ - - - - - 
(El-Shobokshy et al., 1985) ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ 
(Berganov et al., 1986) ✔ ✔ ✔ ✔ - - 
(Bajpai & Gupta, 1988) - ✔ ✔ - - - 
(Said, 1990) ✔ - - - - ✔ 
(El-Shobokshy, 1993) - ✔ ✔ - - - 
(El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) - ✔ ✔ - - - 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993a) ✔ ✔ ✔ - ✔ - 
(El-Shobokshy & Hussein, 1993b) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
(Goossens et al., 1993) ✔ - - ✔ - ✔ 
(Smith & Goossens, 1995) - - - - - - 
(Al-Hasan, 1998) ✔ - ✔ - - ✔ 
(Biryukov et al., 1999) - - ✔ - ✔ ✔ 
(Goossens & Van Kerschaever, 1999) - ✔ ✔ ✔ - - 
(Mastekbayeva & Kumar, 2000) ✔ - - - - - 
(Hegazy, 2001) ✔ - ✔ - - ✔ 
(Martin & Ruiz, 2001) ✔ - - - - ✔ 
(El-Nashar, 2003) ✔ - - ✔ ✔ ✔ 
(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) ✔ ✔ ✔ - - - 
(Geuder & Quaschning, 2006) - - - - - ✔ 
(Elminir et al., 2006) ✔ - - ✔ - - 
(Vivar et al., 2010) - ✔ - ✔ ✔ ✔ 
(Mani & Pillai, 2010) ✔ - - - - - 
(Kaldellis & Kokala, 2010) - ✔ ✔ ✔ ✔ - 
(Lamont & El Chaar, 2011) - ✔ ✔ ✔ - - 
(Kaldellis & Fragos, 2011) - - - ✔ ✔ ✔ 
(Kaldellis et al., 2011) - - - ✔ ✔ ✔ 
(Massi Pavan et al., 2011) - - - ✔ ✔ - 
(Qasem et al., 2011a) ✔ - ✔ - - - 
(Qasem et al., 2011b) ✔ - - - - - 
(Dorobanţu et al., 2011) - - - - ✔ - 
(Qasem et al., 2011c) - ✔ ✔ ✔ - - 
(Jiang et al., 2011) - ✔ ✔ - - ✔ 
(Al Hanai et al. 2011) - ✔ ✔ ✔ - ✔ 
(Mekhilef et al., 2012) - ✔ ✔ - - ✔ 
(Beattie et al., 2012) - - - - - ✔ 
(Rehman & El-Amin, 2012) - - - ✔ ✔ ✔ 
(Al-Sabounchi et al., 2013) - - - ✔ - - 
(Caron & Littmann, 2013) - - - - ✔ - 
(Qasem et al., 2013) - ✔ ✔ ✔ - - 
(Kalogirou et al., 2013) - ✔ ✔ ✔ - - 
(Adinoyi & Said, 2013) - - - ✔ - ✔ 
(Lorenzo et al., 2013) - ✔ ✔ - - - 
(Touati et al., 2013) - - - ✔ - ✔ 

 
  



 50 

Transmitanţa (τ) unui material reprezintă proprietatea acestuia de a lăsa să treacă prin 
acesta o parte din radiaţia incidentă. Se defineşte ca raportul dintre fluxul radiant transmis prin 
mediul respectiv şi fluxul radiant incident pe suprafaţa acestuia sau raportul dintre intensitatea 
totală a radiaţiei transmise în toate direcţiile, şi intensitatea totală a radiaţiei incidente pe 
suprafaţa acestuia. 

Transmitanţa totală a unei suprafeţe este dată de suma dintre transmitanţa normală, τn şi 
transmitanţa difuză, τd, determinate în funcţie de fluxul transmis normal sau difuz, ceea ce 
matematic se exprimă prin relaţia: 

τ = τn + τd (2.1) 
 
Transmitanţa unei suprafeţe depinde de: 

- Lungimea de undă a radiaţiei incidente; 
- Polarizarea şi distribuţia geometrică a radiaţiei incidente. 

Dacă este determinată de o singură lungime de undă transmitanţa unei suprafeţe este 
monocromatică sau spectrală. Pentru o anumită combinaţie de lungimi de undă este 
policromatică şi depinde de distribuţia spectrală a luminii incidente care trebuie specificată. 

La trecerea printr-un material transparent, radiaţia transmisă va suferi pierderi atât prin 
absorţie cât şi prin reflexie. Pentru orice material, transmitanţa variază în funcţie de lungimea de 
undă incidentă pe suprafaţa sa. Transmitanţa unei singure lungimi de undă se numeşte 
transmitanţă spectrală. 

Fenomenul de depunere a prafului pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice este scos în 
evidenţă prin rata reducerii transmitanţei suprafeţei vitrate a colectorului ∆τ [%] sub influenţa 
cantităţii depunerilor. 

(Garg, 1974) a efectuat măsurători experimentale şi a descoperit că depunerile de praf au 
redus cu ~8 % transmitanţa optică pentru sticlă înclinată la 45° faţă de orizontală. 

Un alt studiu, a fost realizat de (Nahar & Gupta, 1990) în deşertul Thar, India pentru a 
evalua scăderea transmitanţei optice a unor materialele diferite, utilizate la construcţia suprafeţei 
colectoarelor solare. Reducerea transmitanţei optice, datorită depunerilor de praf, scade cu 
creşterea unghiului de inclinare al plăcii faţă de orizontală, deoarece şi acumularea de praf scade 
odată cu creşterea unghiul de înclinare al planului faţă de orizontală, aşa cum este prezentat în 
tabelul 2.22. 
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(Elminir el. al, 2006) au constatat că transmitanţa corespunzătoare unor bucăţi de sticlă se 
diminuează cu 52,54…12,38 % pentru o cantitate a depunerilor de praf ce variază între 
15,84…4,48 g/m2. Curba de variaţie a transmitanţei sub influenţa depunerilor, este prezetată în 
figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 Reducerea transmitanţei geamului unui colector fotovoltaic 
în funcţie de cantitatea depunerilor de praf; Cf. cu (Elminir el. al, 2006) 

 
În tabelul 2.22 sunt prezentate date privind impactul depunerilor asupra transmitanței 

suprafeței vitrate a colectoarelor PV, preluate din literatura științifică. 
 

Tabelul 2.22 Influența depunerilor asupra transmitanței suprafeței vitrate a colectoarelor PV 
Referințe Scăderea în transmitanță Obs. 
(Garg, 1974) 8 % Unghi de înclinare 45° 

(Nahar & Gupta, 1990) 1,365…5,27 % Crește cu unghiul de înclinare 
Influențată de natura suprafeței: sticlă sau acril 

(Elminir et. al, 2006) 12,38…52,54 % Cantitatea depunerii: 4,48…15,84 g/m2 

(Qasem et al. 2011b) 

33…98,4 % pentru a-Si 

Cantitatea depunerii: 85…610 g/m2 28,5…97,8 % pentru CIGS 
30,1…98,1 % pentru CdTe 
28,6…97,8 % pentru c-Si 
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Tensiunea (V) şi Curentul (I) 
 
Tensiunea şi curentul reprezintă principalii parametrii tehnici de ieşire ai un sistem 

fotovoltaic, care este un generator electric, fiind caracterizat de o curbă de putere definita de trei 
puncte: (Isc, 0), (Im, Vm) şi (0, Voc). 

Isc este curentul de scurt circuit al celulei; 
Im este curentul celulei la punctul de funcţionare caracterizat prin putere maximă; 
Voc este tensiunea de mers în gol a celulei; 
Vm reprezintă tensiunea celulei la punctul de funcţionare caracterizat prin putere maximă. 
Curentul de scurt circuit ISC și tensiunea de mers în gol Voc pot fi calculate conform 

ecuaţiilor (2.2) și (2.3), (Marion et al., 1999): 

ISC =
GPV

G0

! ISC0 [1+!(TPV "T0 )]  (2.2) 

unde:  GPV este intensitatea radiației solare recepționate de celulă, 
G0 intensitatea radiației solare la STC; 
ISC0 curentul de scurt circuit al celulei, la STC; 
TPV temperatura celulei; 
T0 temperatura celulei la STC. 

VOC =VOC0 [1+!(G0 )(TPV !T0 )][1+"(TPV )ln(
GPV

G0

)]  (2.3) 

unde:  VOC0 este tensiunea de mers în gol a celulei la STC; 
 α şi β sunt coeficienți de variaţie ai curentului şi ai tensiunii celulei cu temperatura; 

δ este coeficientul de corecţie al radiaţiei solare. 
 
Modificarea caracteristicii curent-tensiune (I-V) ca urmare a acumulării de praf pe 

suprafaţa colectorului a fost corelată cu cantitatea de praf acumulată pe unitatea de suprafaţă, 
fiind conclus că rata de acumulare a prafului pe unitatea de suprafaţă este mai importantă decât 
timpul de expunere (El-Shobokshy et al., 1985). 

 
În tabelele 2.23 și 2.24 sunt prezentate date privind impactul depunerilor asupra tensiunii 

și a intensității curentului colectoarelor PV, conform informaţiilor din literatura studiată. 
 

Tabelul 2.23 Impactul depunerilor asupra tensiunii colectoarelor PV 
Referințe Scăderea în tensiune Obs. 
(Jiang et al., 2011) 6 % 22 g/m2 
(Lorenzo et al., 2013) 16,5 % Din cauza punctelor fierbinți 

 
Tabelul 2.24 Impactul depunerilor asupra intensității curentului colectoarelor PV 

Referințe Scăderea în curent Obs. 
(Jiang et al., 2011) 28 % 22 g/m2 
(Al Hanai et al. 2011) ~12 % După 18 zile de expunere 

(Kalogirou et al., 2013) 
14 % c-Si 

După o furtună de praf 8 % m-Si 
18 % a-Si 

(Lorenzo et al., 2013) 5,5 % - 
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Puterea (P) şi Energia (E) 
 
Puterea unui colector fotovoltaic se poate exprima în funcţie de o serie de factori. 

Principala expresie a puterii maxime livrate de un sistem fotovoltaic, este prezentată în ecuaţia 
(2.4), (Skoplaki et al., 2008): 

 (2.4) 
unde FF este factorul de umplere. 

Există o multitudine de formule care exprimă puterea dezvoltată de un sistem fotovoltaic 
în funcţie de o serie de factori de mediu cum este radiaţia solară G, temperatura ambiantă Ta sau 
viteza vântului vw. O parte dintre aceste relaţii sunt prezentate în tabelul 2.25. 

 
Tabelul 2.25 Expresii ale puterii unui sistem PV 

Relaţii Comentarii Referinţe 
 - (Jie et al., 2007) 

 Puterea la punctul maxim (Rosell & Ibanez, 2006) 

 - (Furushima et al., 2006) 

 - (Farmer, 1992) 

 Puterea PV dezvoltată (Meyer & van Dyk, 
2000) 

 
În tabelul 2.26 sunt prezentate informaţii privind influența depunerilor asupra puterii 

colectoarelor PV, așa cum se regăsesc în literatura științifică studiată. 
 

Table 2.26 Impactul depunerilor asupra puterii colectoarelor PV 
Referințe Scăderea în putere Obs. 
(Berganov et al., 1986) 15 % 5 g/m2 

(Kaldellis & Kokala, 2010) 2 % 0,1 g/m2 după 2 săptămâni de expunere 
6,5 % 1 g/m2 după 8 săptămâni de expunere 

(Al Hanai et al. 2011) 13 % După 18 zile de expunere 

(Kalogirou et al., 2013) 

12 % c-Si; 10 % m-Si; 13 % a-Si După o furtună de praf 
2,2 % c-Si; 2,5 % m-Si; 1,7 % a-Si  După o săptămână de expunere 
3,1 % c-Si; 3,4 % m-Si; 2,5 % a-Si După 2 săptămâni de expunere 

3,6 % c-Si; 4 % m-Si; 3 % a-Si După 3 săptămâni de expunere 
15 % c-Si; 14 % m-Si; 8 % a-Si După 10 săptămâni de expunere 

 
Energia produsă de un sistem fotovoltaic este dată de ecuaţia (2.5), ca o integrală de timp 

a puterii dezvoltate (Pout) (Kaldellis & Fragos, 2011): 

 (2.5) 

Energia produsă mai poate fi exprimată şi în funcţie de intensitatea totală radiaţiei solare 
(Gt) şi temperatura maximă a celulei Tmax (Meyer & van Dyk, 2000): 

 (2.6) 
unde Eday este cantitatea de energie produsă în decursul unei zile de către un colector PV (Wh/zi) 
şi aj = 1-3 sunt coeficienţi de regresie. 

(Berganov et al., 1986) a monitorizat şi înregistrat zilnic parametrii sistemelor 
fotovoltaice, curentul de scurtcircuit Isc, tensiunea la circuit deschis Voc respectiv puterea optimă 
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Popt. A fost descoperită o scădere în puterea generată a sistemelor fotovoltaice de aproximativ 10 
% după 15 - 20 de zile într-o zonă montană şi 10 - 15 zile într-o zonă de stepă. 

(Salim et al., 1988) au construit un sistem de testare, lângă Riyadh, Arabia Saudită, în 
luna Aprilie 1987. Scăderea lunară a producţiei de energie, pentru un sistem fotovoltaic prăfuit, a 
fost obţinută prin compararea performanţelor sale cu un sistem identic, care au fost curăţat zilnic. 
Scăderea în producţia de energie electrică a sistemului prafuit a ajuns la 32 % după 8 luni. În 
următoarele 4 luni, lunile de iarnă, scăderea în producţia de energie a ansamblului prafuit a fost 
de numai 2 %, din cauza efectului de spălare al precipitaţiilor. 

Evoluţia variaţiei energiei produse cu creşterea cantităţii depunerilor de pe suprafaţa 
celulelor a fost de asemenea examinată. S-a constatat că pentru o celulă fotovoltaică instalată la 
un unghi de 45° orientare Sud, scăderea în producţia de energie electrică este de aproximativ 
17,4 % pe lună. (Elminir el. al, 2006). 

Conform rezultatelor unui alt studiu, o reducere considerabilă a producţiei de energie şi a 
randamentului unor module fotovoltaice a fost obţinut prin prăfuirea artificială a acestora cu 
cenuşă. Scăderea eficienţei pentru modulele prăfuite a fost de 1,5 %, în termeni absoluţi, pentru 
o acumulare de cenuşă pe suprafaţa modulelor de 4 g/m2, corespunzând unei scăderi în producţia 
de energie electrică de 30 %/h (Kaldellis & Fragos, 2011). 

 
Tabelul 2.27 prezintă date privind impactul depunerilor asupra producției de energie a 

colectoarelor PV, conform informaţiilor din literatura științifică studiată. 
 
Tabelul 2.27 Impactul depunerilor asupra producției de energie a colectoarelor PV 

Referințe Scădere în producția de 
energie Obs. 

(Salim et al., 1988) 32 % După 8 luni de vară 
2 % După 4 luni de iarnă (efect de curățare al ploii) 

(Elminir et. al, 2006) 17,4 % Lunar 
(Kaldellis & Fragos, 2011) 30 % Depunere artificială de cenușă: 4 g/m2 

(Massi Pavan et al., 2011) 1,1 % /an Centrală PV de 1 MW amplasată pe sol compact 
6,9 % /an Centrală PV de 1 MW amplasată pe sol nisipos 
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O reducere considerabilă a producţiei de energie şi a randamentului unor colectoare 
fotovoltaice poate fi determinată de acoperirea artificială a acestora cu cenuşă. Unei acumulări 
de cenuşă pe suprafaţa vitrată de 4 g/m2 în corespunde o scădere în producţia orară de energie 
electrică de 30 %, aşa cum reiese din figura 2.9 (Kaldellis & Fragos, 2011). 

 

 
Figura 2.9 Producţia de energie a unui sistem fotovoltaic acoperit cu 3,71 g/m2 de cenuşă, 

comparată cu producția unui sistem identic, curat; Cf. cu (Kaldellis & Fragos, 2011) 
 
Randamentul (η) unei celule fotovoltaice este exprimat ca raportul dintre puterea 

produsă de sistemul fotovoltaic şi intensitatea radiaţiei solare incidente. 
Cel mai adesea se iau în calcul, pierderi datorate unui nivel al intensităţii radiaţiei solare 

inferior GSTC şi pierderi datorate supraîncălzirii celulei fotovoltaice. 
Relaţia de definiţie pentru calculul randamentului unui colector fotovoltaic (ηPV) este 

(Duffie & Beckman, 1991): 

!PV =
PPV

APV !GPV

 (2.7) 

unde PPV este puterea instalată a colectorului, APV este aria colectorului şi GPV intensitatea totală 
a radiaţiei solare incidente la suprafața colectorului. 

Din ecuaţia (2.7), care reprezintă relaţia de bază în estimarea randamentului fotovoltaic, 
derivă o serie de relaţii, majoritatea cu o formă similară, care definesc randamanetul celulei sub 
influenţa celui mai puternic parametru exterior, din punctul de vedere al autorilor. 
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Tabelul 2.28 Expresii ale randamentului sistemelor PV 
Relaţii Comentarii Referinţe 

 Cea mai întâlnită formă - 

  - 

 

Tc din (Kou et al., 1998) 
este introdusă în expresia 
lui η (Evans & Florschuetz, 
1977) 

(Evans & Florschuetz, 
1977) 

  (Durisch et al., 1996) 

 unde Pmax este la MPP şi G 
este la STC (1000w/m2) (Meral & Dinçer, 2011) 

  (Kaldellis & Fragos, 2011) 

 Randamentul sistemului (Amin et al., 2009) 

 Randamentul colectorului (Amin et al., 2009) 

 
Primul studiu identificat, în urma cercetării bibliografice, ce a luat în calcul efectul 

depunerilor asupra unor colectoare solare plane a fost realizat de către (Hottel & Woertz, 1942) 
în Cambridge, Massachusetts, SUA.  

Studiul s-a realizat în condiţii naturale iar observaţiile cu privire la depunerile de pe 
suprafaţa colectoarelor, montate la un unghi de 30°, au fost unele relative, prin comparaţie. 
Efectul depunerilor a fost cuantificat prin comparaţia performanţelor termice a colectoarelor 
curăţate cu a celor necuraţate. Depunerile de pe suprafaţa colectoarelor au dus la o scădere 
maximă de 4,7 % respectiv 1 % scădere medie în randamentul colectorului. 

(Said, 1990) a calculat şi măsurat randamentul la puterea maximă a unui colector 
fotovoltaic şi două colectoare termice plane, atât acoperite de praf cât şi curăţate. Rata medie de 
degradare a randamentului a fost de 7 % pe lună pentru colectorul fotovoltaic. Pentru 
colectoarele termice, rata medie de degradare a randamentului a variat între 2,8…7 % pe lună. 

(Kaldellis & Fragos, 2011) au constatat o reducere considerabilă a producţiei de energie 
şi randament pentru colectoare fotovoltaice acoperite artificial cu cenuşă. Scădere eficienţei 
pentru colectoarele afectate a fost de 1,5 %, pentru o acumulare de cenuşă pe suprafaţa 
colectoarelor de 4 g/m2, corespunzând unei scăderi în producţia orară de energie electrică de 30 
%. 
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Tabelul 2.29 prezintă date privind impactul depunerilor asupra randamentului 
colectoarelor solare, conform informaţiilor din literatura științifică studiată. 

 
Tabelul 2.29 Impactul depunerilor asupra randamentului colectoarelor solare 
References Scăderea randamentului Obs. 
(Hottel & Woertz, 1942) 4,7% val. maximă 44 zile de expunere 1,0% val. medie 
(El-Shobokshy et al., 1985) 35…45% Până la 5 g/m2 
(Berganov et al., 1986) 10% 10…20 zile de expunere 

(Said, 1990) 7,0% Lunar pentru colectoare PV 
2,8…7% Lunar pentru colectoare termice 

(Elminir et. al, 2006) 17,4% Lunar 
(Kaldellis & Fragos, 2011) 1,5% Depunere artificială: 4 g/m2 
(Jiang et al., 2011) 26% Depunere artificială: 22 g/m2 

(Al Hanai et al. 2011) 5,79% 18 zile de expunere 
5,37% 35 zile de expunere 

(Qasem et al., 2013) 34% CdTe 90 zile de expunere 

(Touati et al., 2013) 9,5% c-Si 100 zile de expunere 7,1% a-Si 
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2.4 Metodologii de cercetare în literatura studiată 
În continuare sunt prezentate câteva exemple de metodologii de cercetare utilizate în 

studiul depunerilor şi al impactului acestora asupra performanţelor colectoarelor solare. 

2.4.1 Metoda analitică 
 
În lucrările ştiinţifice studiate, metoda analitică de cercetare a influenţei depunerilor 

asupra colectoarelor solare este utilizată pentru descrierea matematică a fenomenului fizic de 
depunere a particulelor pe suprafeţele vitrate ale colectoarelor solare plane. 

Din cauza pierderilor semnificative în producţia de energie electrică a colectoarelor PV, 
cauzate de depuneri, s-a iniţiat dezvoltarea de modele matematice pentru descrierea fenomenului. 
Au fost identificate pierderi în puterea generată de colectoarele PV datorită depunerilor de la 
valori de 1,1...6,9 % (Massi Pavan et al., 2011) până la 30,6 % (El-Shobokshy et al., 1985), în 
condiţii naturale de exploatare. 

Majoritatea modelelor matematice prezentate în literatura ştiinţifică a domeiului studiat, 
au fost dezvoltate in jurul distribuţiei particulelor pe suprafaţa unui colector plan şi a suprafeţei 
acoperite şi umbrite de acestea (El-Shobokshy & Hussein, 1993; Al-Hasan, 1998; Martin & 
Ruiz, 2001). 

Aceste modele matematice au rolul de a explica fenomenele fizice asociate cu depunerile 
de particule pe suprafaţa colectoarelor solare fotovoltaice şi a colectoarelor termice plane. 

Fenomenul fizic în jurul căreia se dezvoltă aceste modelări matematice este extincţia 
luminii datorate depunerilor. 

Depunerile studiate, reprezintă particule mici, care lovite de un fascicul de lumină, 
împrăştie (difuzează) şi absorb o parte din lumină, fapt ce duce la scăderea intensităţii 
fasciculului luminos incident pe suprafaţa PV. Acest proces de reducere a intensitatăţii 
fasciculului luminos incident se numeşte extincţie, respectiv extincţia luminii. 

Împrăştierea luminii, este guvernată de raportul α dintre dimensiunea particulelor D şi 
lungimea de undă a radiaţiei incidente λ. Acest raport, este numit parametrul dimensiunii şi este 
dat de relaţia (2.8): 

 (2.8) 

unde D este diametrul particulelor considerate sferice. 
În lucrarea (El-Shobokshy & Hussein, 1993) se preferă noţiunea de rată de acumulare a 

prafului pe o suprafaţă în detrimentul perioadei de expunere a unui colector la praf. 
Sunt prezentaţi doi parametri ca fiind importanţi în ceea ce priveşte depunerile şi anume 

diametrul mediu al particulei şi deviaţia standard care reprezintă abaterea valorilor diametrelor 
particulelor faţă de valoarea diametrului mediu. 

Pentru efectul fotovoltaic, sunt studiate lungimile de undă din spectrul vizibil al luminii 
390…750 nm. Particulele de depuneri sunt considerate a fi foarte mari în comparaţie cu aceste 
lungimi de undă atunci când diametrul particulei este mai mare de 3 µm. 

! =
"D
#
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2.4.1.1 Calculul geometric al distribuţiei particulelor pe o suprafaţa plană 
 
Modelul matematic dezvoltat de (Al-Hasan, 1998) se bazează pe ipoteza că particulele 

sunt sferice, de aceaşi dimensiune şi distribuite în mod uniform. 
Se consideră că straturile se formează complet înainte de începerea formării straturilor 

următoare, aşa cum este prezentat în figura 2.10. 
 

  
Figura 2.10 Distribuţia particulelor sferice pentru acoperirea uniformă a unei suprafeţe 

de 1 cm2; Cf. cu (Al-Hasan, 1998) 
 

În studiul considerat au fost considerate N particule cu diametrul D [cm], raza r [cm] şi 
densitatea ρ = 2,65 g/cm3, aşezate una lângă celălaltă pe o suprafaţă. Aceste particule vor acoperi 
o arie egală cu Nπr2. 

Pentru a găsi numărul total de particule care formează un strat complet, este urmată 
următoarea procedură: 

Din triunghiul ABC: 

 (2.9) 

 (2.10) 
Aşadar numărul de rânduri pe centimetru pătrat este: 

rânduri (2.11) 

şi numărul de coloane de particule pe centimetru pătrat este: 

 (2.12) 

Prin urmare, numărul total de particule NT, ce acoperă o suprafaţă de 1cm2, formând un 
strat complet este: 

 (2.13) 

 
Aceste particule acoperă o suprafaţă de: 

r2 + L2 = (2r)2
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 (2.14) 

Pentru a determina masa acestor particule MT, se înmulţeşte numărul de particule cu masa 
unitară a particulelor. Astfel, cantitatea totală a particulelor, pe centimetru pătrat, care formează 
un strat complet pe suprafaţa de sticlă este: 

 (2.15) 

Prin urmare, numărul maxim de particule, care pot ocupa o suprafaţă de 1 cm2, formând 
un strat complet de particule este 1,155/D2 ≈ 3 × 106 particule, având masa MT = 0,605·ρ·D. 

Pentru cazul particular considerat: D = 6 µm, AT ≈ 0,91 cm2, iar MT ≈ 1 mg. 
Pentru o cantitate dată de particule, notată cu M, distribuite pe unitatea de suprafaţă 

considerată (1 cm2), numărul total de particule, N, poate fi calculat cu relaţia: 

 
(2.16) 

 Particulele acoperă o suprafaţă Ac: 

 
(2.17) 

 
Din această ecuaţie, rezultă: 
- Considerând o cantitate dată de particule, cu masa M, particule mai mici vor acoperi o 

suprafaţa totală, Ac, mai mare decât particulele mai mari. 
- Considerând un anumit număr dat de particule N, particule mai mari vor acoperi o 

suprafaţă totală (Nπr2) mai mare decât particulele mai mici. 
Afirmatiile anterioare sunt valabile la un unghi de incidenţă al luminii, θ, egal cu zero, 

adică atunci când lumina cade perpendicular pe suprafaţa acoperită cu particule. Atunci când 
unghiul de incidenţă al luminii este diferit de zero, suprafaţa umbrită de fiecare particulă este 
diferită de cea corespunzătoare unghiului normal de incidenţă. 

Dacă fascicul luminos are un unghi de incidenţă θ diferit de 0, trebuie să fie determinate 
lungimile L şi L’, cu scopul de a determina suprafaţa umbrită de particulă, aşa cum este prezentat 
în figura 2.11. 
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a) b) 
 

Figura 2.11 a) Suprafaţa umbrită de o particulă când o rază de lumina loveşte suprafaţa sticlei 
sub un unghi de incidenţă θ b) Unghiul maxim de incidenţă ce cauzează umbrirea pe întreaga 

distanţă între două particule; Cf. cu (Al-Hasan, 1998) 
 
Sunt utilizate următoarele relaţii: 

 (2.18) 

Deoarece în acest caz suprafaţa acoperită are o formă eliptică: 

 (2.19) 

 
Atunci când masa particulelor este cunoscută, suprafaţa totală acoperită, Ac(θ), va fi: 

 (2.20) 
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Pentru o masă dată de particule, există un unghi maxim de incidenţă θm pentru care 
spaţiul total dintre particule este umbrit, aşa cum este prezentat în figura 2.11 b). La acest unghi 
maxim de incidenţă, întreaga unitate de suprafaţă va fi acoperită/umbrită. 

Pentru a determina acest unghi maxim de incidenţă, următoarea procedură poate fi 
urmată: 

 (2.21) 

 
Pentru a determina distanţa x între fiecare două particule de masă, M, cunoscută, din 

ecuaţia (2.8) rezultă: 

 
(2.22) 

unde NR este numărul de particule pe rând, DT este lungimea totală a rândului iar d este distanţa 
dintre rânduri. 
 

sin !( ) = r
x / 2

sin 90!"m( ) = r
x / 2

""m = 90! sin
!1 r

x / 2
#

$
%

&

'
(

N =
M

4
3
!"

D
2

!

"
#

$

%
&
3 =

M
0,524"D3

NR =
M

0,524"D3

'

(
)

*

+
,

0,5

DT = NRD =
M

0,524"D3

'

(
)

*

+
,

0,5

d = 1-DT

NR

x = d + 2r =
1- M

0,524"D
'

(
)

*

+
,

0,5

M
0,524"D3

'

(
)

*

+
,

+ 2r



 63 

2.4.1.2 Calculul pierderilor datorate unghiului de incidenţă a radiaţiei solare 
 
Specificaţiile tehnice oferite de producători pentru caracterizarea colectoarelor 

fotovoltaice sunt date pentru Condiţiile Standard de Test, STC (Standard Test Conditions): 

Au fost determinate pierderile de intensitate a radiaţiei solare, AL (Angular Losses), 
cauzate de diferenţa dintre unghiul de incidenţă al STC şi unghiul la care sunt efectiv expuse la 
radiaţia solară incidentă (Martin & Ruiz, 2001). 

 (2.23) 

unde: 
 este reflexivitatea colectorului; 
 şi  reprezintă transmitanţa respectiv absorbanţa mediilor optice ale acestuia, 

sticla, răşina encapsulantă etc, la condiţiile standard de test STC; 
,  şi sunt reflexivitatea, transmitanţa respectiv absorbanţa colectorului 

pentru unghiul de incidenţă α al radiaţiei solare. 
A fost dezvoltat şi un model pentru curentul de scurtcircuit, Isc, al unui modul PV ce ia în 

considerare pierderile unghiulare ale fiecărei componente a radiaţiei solare: incidentă la suprafaţa 
colectorului, directă, difuză şi reflectată. 

 (2.24) 

unde:  
- Isc_STC [A] este curentul de scurtcircuit al colectorului la STC; 
- GSTC [W/m2] este intensitatea totală a radiaţiei solare la STC, 1000 W/m2; 
- GD [W/m2] componenta directă a radiaţiei solare; 
- GS [W/m2] componenta difuză; 
- GR [W/m2] componenta reflectată de planul orizontal al solului; 
- β [°] este unghiul de înclinare al colectorului; 
- α [°] unghiul de incidenţă a radiaţiei solare directe la suprafaţa colectorului; 
- FGD factorul de pierderi unghiulare a componentei directe a radiaţiei solare; 
- FGS factorul de pierderi unghiulare a componentei difuze; 
- FGR factorul de pierderi unghiulare a componentei reflectate a radiaţiei solare 

incidente. 
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2.4.2 Metoda simulării numerice 

 
În cadrul studiului bibliografic, a fost identificată o singură lucrare ce abordează 

problema simulării numerice a depunerilor de pe o suprafaţă plană (Beattie et al., 2012). 
Lucrarea prezintă un model numeric bazat pe o simulare Monte Carlo şi un model 

analitic. Ambele metode sunt utilizate pentru studiul depunerilor de nisip şi praf pe suprafaţa 
colectoarelor PV în regiunile uscate. Lucrarea include şi o investigaţie în laborator privind 
acumularea de particule de nisip pe o suprafaţă de sticlă. 

Rezultatele obţinute prin simulare şi prin metoda analitică sunt în concordanţă cu 
rezultatele experimentului şi indică faptul că reducerea suprafeţei neacoperite de depuneri poate 
fi descrisă printr-o degradare exponenţială ce rezultă din formarea unor aglomerări de particule. 

Aceste aglomerări favorizează depunerea de particule pe verticală în straturile superioare. 
Depunerile în straturi superioare reduc mult mai puţin suprafaţa disponibilă pentru captarea 
fotonilor decât particulele ce se depun direct pe suprafaţa de sticlă. 

Rezultatele simulării sunt în conformitate cu datele experimentale, dincolo de regimul 
liniar şi ţin cont de condiţiile de teren, inclusiv înclinarea colectorului PV, umiditatea aerului şi 
viteza vântului. 



 65 

2.4.3 Metoda experimentală 

 
În ceea ce priveşte cercetarea experimentală a impactului depunerilor de pe suprafaţa 

colectoarelor solare asupra performanţelor acestora, în urma studiului bibliografic au fost 
identificate numeroase abordări experimentale. Aceste experimente se desfăşoară atât în condiţii 
naturale cât şi în medii controlate, în condiţii de laborator. 

În lucrarea (Hottel & Woertz, 1942) s-a realizat compararea unui colector solar plan 
curăţat cu unul necurăţat, pentru a determina efectul depunerilor asupra performanţelor acestora. 
Colectoarele necurăţate comparativ cu cele curăţate au fost catalogate de un observator prin note 
de la 1 (curat) la 5 (foarte murdar). Pentru consecvenţă, catalogarea a fost efectuată de aceeaşi 
persoană pe parcursul experimentului. 

Lucrarea (Garg, 1974) prezintă efectuarea de măsurători experimentale pentru 30 de zile 
fără ploaie în Roorkee, situat în partea de Nord a Indiei. S-a descoperit că depunerile de praf au 
redus cu cca. 8 % transmitanţa optică pentru sticlă înclinată la 45° faţă de orizontală. 

În lucrarea (El-Shobokshy et al., 1985) s-a studiat efectul depunerilor de praf asupra 
performanţelor unor concentratoare solare fotovoltaice, CPV (concentrated photovoltaic), prin 
măsurarea continuă a concentraţiei de praf din aer, în timpul perioadei de testare în Riyadh, 
Arabia Saudită. Au fost utilizate două concentratoare solare, fiecare alcătuit din 6 celule 
fotovoltaice pe bază de siliciu, de dimensiune 2×2 cm. Un concentrator a fost întotdeauna 
menţinut curat, în timp ce al doilea a fost lăsat necurăţat pe întreg parcursul perioadei de testare 
din luna Mai 1982. A fost determinată o rată medie de depunere a prafului de 0,387 g/m2/zi, iar 
diametrul mediu al particulelor de praf a fost estimat la 8,5 µm. 

Lucrarea (Berganov et al., 1986) prezintă efectele depunerii prafului asupra funcţionării 
unor sisteme fotovoltaice pentru echipamente de comunicaţii, într-o zonă de munte în apropierea 
unui drum public şi într-o zonă de stepă în apropierea unei autostrazi. Au fost instalate 30 de 
seturi de tuburi de sticlă, pentru colectarea prafului depus la 20, 60 respectiv 100 m de carosabil. 
Observaţiile referitoare la rata de depunere a prafului au fost efectuate pentru 10, 20 respectiv 30 
de zile, pe o perioadă de 6 luni, în perioada Aprilie – Septembrie 1985. 

Parametrii de performanţă ai sistemelor fotovoltaice, respectiv curentul de scurtcircuit Isc, 
tensiunea la circuit deschis Voc respectiv puterea optimă Popt, au fost monitorizaţi pe durata 
testelor. 

Comportarea unor module fotovoltaice cu siliciu amorf şi siliciu monocristalin, în 
condiţii climatice cu temperaturi ridicate şi mult praf atmosferic, a fost studiată în lucrarea 
(Bajpai & Gupta, 1988) în Sokoto, Nigeria. Au fost monitorizate timp de un an în 1986, 
intensitatea radiaţiei solare, temperatura ambiantă şi variaţiile tensiunii şi a curentului pe o 
sarcină electrică, conectată la un colector fotovoltaic de 3 Wp. 

Pentru a studia efectele pe termen lung ale acumulării de praf asupra producţiei de 
energie a unui ansamblu fix fotovoltaic, lucrarea (Salim et al., 1988) prezintă construcţia unui 
sistem de testare, lângă Riyadh, Arabia Saudită, în luna Aprilie 1987. Scăderea lunară a 
producţiei de energie, pentru un sistem fotovoltaic prăfuit, a fost determinată prin compararea 
performanţelor sistemului studiat cu cele ale unui sistem identic, amplasat în aceeaşi locaţie, care 
a fost curăţat zilnic. 

Lucrarea (Nahar & Gupta, 1990) prezintă un studiu efectuat în deşertul Thar, India pentru 
a evalua scăderea transmitanţei optice a diferite materialele utilizate la construcţia suprafeţei 
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colectoarelor solare. S-a constatat că reducerea transmitanţei optice, cauzate de depunerile de 
praf, scade cu creşterea unghiului de inclinare al plăcii faţă de orizontală, deoarece şi acumularea 
de praf scade odată cu creşterea unghiul de înclinare al planului faţă de orizontală. 

Performanţele unui colector fotovoltaic şi a două colectoare solare termice, amplasate în 
aer liber, au fost măsurate timp de mai multe luni în deşertul Dhahran, Arabia Saudită (Said, 
1990). Colectoarele au fost orientat spre Sud, la un unghi de înclinare de 26° faţă de orizontală. 
A fost calculat şi măsurat randamentul la puterea de vârf a colectorului fotovoltaic atât acoperit 
de praf cât şi curăţat. Rata medie de degradare a randamentului a fost stabilită la 7 % pe lună 
pentru colectorul fotovoltaic. Pentru colectoarele termice, rata medie de degradare a 
randamentului a variat între 2,8…7 % pe lună. 

În lucrarea (Al-Hasan, 1998) s-a investigat experimental şi teoretic efectul stratului de 
praf asupra transmiterii radiaţiei solare directe prin suprafaţa transparentă a unui colector 
fotovoltaic. Este prezentată o corelaţie nouă, ce are ca scop estimarea cantităţii de radiaţie solară 
recepţionată de către un colector, în funcţie de cantitatea acumulată şi de dimensiunea 
particulelor de praf de pe suprafaţa colectorului, pentru climatul din Kuweit. 

În general, metoda de investigare a depunerilor de pe colectoarele solare, fotovoltaice sau 
termice, constă în analiza cantitativă şi calitativă a depunerilor de pe suprafaţa colectorului (El-
Shobokshy & Hussein, 1993b; Elminir el. al, 2006; Kaldellis et al., 2011). 

Depunerile de praf pot fi realizate în mod natural prin expunerea unor probe de sticlă, 
celule sau colectoare solare fenomenului de depunere a prafului, la diferite unghiuri şi orientari 
faţă de punctele cardinale. După un interval sau după nişte intervale de timp cu valoare statistică, 
se recolteaza praful de pe respectivele suprafeţe şi se efectuează determinări cantitative. 

Un studiu realizat pe 100 de plăcuţe de sticlă solară aşezate la diferite înclinaţii şi 
orientări faţă de punctele cardinale, a fost realizat pentru o perioadă de 7 luni în Cairo, Egipt, aşa 
cum este prezentat în figura 2.12 (Elminir el. al, 2006). Deşi această monitorizare a fost realizată 
pe termen scurt, rezultatele preliminare indică faptul că reducerea transmitanţei sticlei depinde 
foarte mult de densitatea depunerilor de praf, unghiul de înclinare al plăcii, precum şi orientarea 
suprafeţei faţă de direcţia dominantă a vântului. 
 

 
Figura 2.12 Stand experimental pentru determinarea cantităţii de praf atmosferic 

depus la diferite intervale de timp (Elminir el. al, 2006) 
 
Recoltarea depunerilor s-a realizat prin ştergerea suprafeţelor cu tampoane de vată, 

umezite cu apă distilată, cântărite şi dezumidificate în prealabil. După dezumidificarea 
tampoanelor, s-a trecut la cântărirea acestora cu o balanţă analitică, pentru determinarea masei de 
praf depus şi a ratei de depunere a prafului în situl respectiv. 

2. Basic specification of the experiment

Here, we provide the groundwork for discussing the influence of dust on the transmittance of 3 mm thick
glass used commonly in solar collectors. 100 mm · 100 mm size samples of glass were cut and installed over a
wooden frame in eight di!erent orientations (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west and
northwest) with seven tilt angles (0!, 15!, 30!, 45!, 60!, 75! and 90!) and exposed to the environment. Care
is taken to ensure that accumulations of dust and other dirt are not removed by any agents other than wind
and rain. Fig. 1 shows a photograph of the outside view of the multi-position test facilities. The cleaning oper-
ations were conducted monthly, and one set of samples was cleaned after approximately seven months. By this
way, a detailed study has been conducted to quantify the reduction in transmittance of the glass samples. We
also investigate the reduction in the cells’ output power due to dust accumulation. The PV cells used in the
experiment were monocrystalline silicon solar cells (20 mm · 20 mm).

Seven solar cell samples were fixed facing south at 0!, 15!, 30!, 45!, 60!, 75! and 90! tilt from the horizontal
and six samples were kept at 30! and 90! but facing east, west and north. The cell characteristics were mea-
sured indoors using the solar simulator. All cells showed a uniform performance as their short circuit currents,
open circuit voltages and I–V curves were close to each other.

A weekly measurement of the cell parameters has been taken for four values of relative atmospheric air
masses (AM4; AM3; AM2 and AM1.7). We selected these particular air masses because, at the latitude of
the station, the sun reaches the elevation of these values in a large part of the year. Thus, with this selection,
it is possible to study the diurnal and seasonal variation of the performance of the PV cells. In order to min-
imize the variation in temperature and solar radiation, the data has been recorded during clear and sunshine
days with a wind speed of about 2 m/s.

2.1. Brief description of the apparatus

According to the aforementioned survey, the performance of a solar collector drops progressively as dust
is accumulated on its surface. The rate of decrease in the performance depends mainly on the rate of dust
deposition. To measure the quantity of dust settling onto the glass surfaces, the glass samples were weighed
under controlled conditions before the experiment using a Mettler PJ3000 balance with an accuracy of
0.001 g. The samples with settled dust were weighed again, and the weight of the dust particles accumulated
was calculated from the increase in mass. The weight was divided by the surface area from which they were
collected to give the dust deposition density in g/m2. The transmittance of the glass samples were measured
using a small apparatus described by Fig. 2. Mineralogical analyses of the natural soil dust collected onto the
glass surfaces have been performed by X-ray di!raction. The methodology of X-ray di!raction is described
by Ignasi et al. [11].

Fig. 1. Wooden frames covered by glass samples exposed to the environment.

3194 H.K. Elminir et al. / Energy Conversion and Management 47 (2006) 3192–3203
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O altă abordare, a aceleiaşi metodologii de studiu, utilizează bucăţi de sticlă solară, 
pentru construcţia de colectoare fotovoltaice, cărora, după contaminarea cu praf le este măsurată 
transmitanţa optică, utilizând o instalaţie similară cu cea prezentată în figura 2.13. 

Standul este format dintr-un reflector cu halogen pentru simularea radiaţiei solare şi un 
piranometru între care se interpun bucăţile de sticlă cu diverse cantităţi de depuneri. 

 
Figura 2.13 Schema echipamentului pentru determinarea transmitanţei sticlei acoperite cu praf; 

Cf. cu (Elminir el. al, 2006) 
 

Transmitanţa sticlei acoperite, s-a determinat comparativ cu cea a unei bucăţi curate, sau 
cu măsurătorile efectuate pe aceeaşi proba de sticlă anterior prăfuirii. Proba este cântărită înainte 
şi după depunerea prafului, pentru determinarea cantităţii de praf depus. Din rezultatele obţinute 
se determină rata de depunere a prafului. Prin măsurarea transmitanţei se poate determina şi rata 
de scădere a transmitanţei optice a sticlei, în funcţie de cantitatea depunerilor. 

Analiza cantitativă poate fi realizată cu ajutorul unei balanţe analitice iar cea calitativă, 
privind compoziţia chimică a depunerilor, prin metoda difracţiei cu raze X. 

S-a mai studiat cantitatea şi uniformitatea depunerilor pe diferite suprafeţe, precum şi 
efectul acestor depuneri asupra transmitanţei optice a mediului transparent al colectorului 
(Elminir el. al, 2006). 

În cazul în care monitorizarea depunerilor s-a efectuat pe colectoare solare, a fost 
măsurată pierderea de putere şi scăderea cantităţii de energie generată de acestea. 

Pentru experimentele cu depuneri artificiale, natura şi dimensiunile particulelor au fost 
cunoscute. Astfel s-a putut efectua o analiză asupra scăderii performaţei pentru diferite cantităţi 
de depuneri sau diferenţele de impact produse de cantităţi similare din depuneri de natură dferită. 

În lucrarea (El-Shobokshy & Hussein, 1993b) se prezintă realizarea de experimente în 
laborator prin depunere artificială a 5 tipuri de praf, anume 3 granulaţii de calcar, ciment şi 
carbon. Echipamentele utilizate au constat într-un simulator solar, un modul fotovoltaic şi cele 5 
tipuri de depuneri. Simulatorul solar este format din 3 lămpi tungsten-halogen a câte 1000 W 
fiecare, alimentate de la reţea printr-un convertor. Acest simulator a fost poziţionat la circa 3 m 
de modulul fotovoltaic pentru eliminarea unor posibile erori de natură termică. Instalaţia este 
capabilă de generarea unei intensităţi luminoase de 400 W/m2 la nivelul panoului, într-un spectru 
cuprins între 0,4…4,0 µm, valoare satisfăcătoare pentru un simulator solar. Compensarea 
căldurii generate de simulator s-a efectuat cu o instalaţie de aer condiţionat, astfel încât 
temperaturea modulului nu a depăşit 40°C, la capacitate maximă a simulatorului. 
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Pentru a determina dimensiunea particulelor de praf, în lucrarea (Al-Hasan, 1998) s-a 
folosit un aparat Coulter Multisizer (varianta J). Analiza granulometrică a fost controlată în 
totalitate de computer. Aparatul Coulter Multisizer realizează interpretări statistice privind 
volumul particulelor într-o gamă de la 0,1 µm până la 900 µm, diametru de particulă. 

În lucrarea (Al Hanai et al. 2011) s-a studiat comportarea unui sistem PV, film subţire de 
siliciu amorf, de 900 W amplasat în Peninsula Arabică. A fost monitorizată temperatura şi 
umiditatea ambiantă, radiaţia solară cât şi parametrii de performanţă ai sistemului fotovoltaic şi 
ai invertorului utilizat. Relaţia invers proporţională dintre tensiunea colectoarelor PV şi 
temperatura ambiantă a fost verificată dar depunerile de praf şi efectul Staebler-Wronski au avut 
o mai mare influenţă asupra performanţelor sistemului PV. Variaţiile de umiditate au avut o 
relaţie strânsă şi inversă cu temperatura, fapt ce a îngreunat evaluarea impactului umidităţii 
asupra sistemului PV. 

Lucrarea (Mekhilef et al., 2012) studiază impactul depunerilor, a vitezei vântului şi a 
umidităţii aerului asupra performanţelor colectoarelor PV. Este evidenţiată influenţa umidităţii 
aerului, ca factor de mediu cu impact negativ asupra performanţelor colectoarelor PV, 
evidenţiindu-se că aproape întotdeauna acest parametru provoacă degradarea eficienţei 
colectoarelor PV. Se evidenţiază şi că viteza crescută a vântului înlătură mai multă căldură de pe 
suprafaţa colectoarelor PV şi scade umiditatea relativă a aerului atmosferic, cu efecte benefice 
asupra procesului fotovoltaic. În acelaşi timp vântul ridică praful şi îl împrăştie în atmosferă 
ducând la o micşorare a disponibilului de radiaţie solară la nivelul suprafeţei colectoarelor PV. 

În concluzie depunerile de praf, umiditatea aerului şi viteza vântului sunt complementare 
în afectarea performanţelor colectoarelor fotovoltaice şi se recomandă studierea împreună a 
acestor parametri, pentru o mai bună estimare a impactului acestora asupra performanţelor 
colectoarelor PV. 
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2.5 Rezultate şi discuţii 
 
Depunerile de pe suprafaţa colectoarelor solare, fotovoltaice sau termice, reprezintă un 

factor important care influenţează procesul de conversie a energiei solare. În tabelul 2.30 sunt 
prezentate în formă sintetică şi structurată, câteva dintre efectele depunerilor asupra 
performanţelor colectoarelor solare termice plane şi fotovoltaice. 

 
Tabelul 2.30 Efectul depunerilor asupra performanţelor colectoarelor solare 

Referinţe Parametru Reducere  
procentuală 

Tip 
depunere 

(Hottel & Woertz, 1942) Randament 4,7 % val. maximă 
1 % val. medie Naturală 

(Garg, 1974) Transmitanţa 3…33,3 % Naturală 

(El-Shobokshy et al., 1985) Curent de scurtcircuit 28,6 % Naturală Putere dezvoltată 30,6 % 
(Berganov et al., 1986) Putere dezvoltată 10 % / 10 - 20 zile Naturală 

(Said, 1990) Randament 7…11 %/ lună PV Naturală 2,8…7 %/ lună Th 

(El-Shobokshy & Hussein, 1993a) Curent de scurtcircuit 82 % Artificială Putere dezvoltată 84 % 
(Mastekbayeva & Kumar, 2000) Transmitanţa ~ 13.8 % Artificială 
(Hegazy, 2001) Transmitanţa ~ 3…27 % Naturală 

(Martin & Ruiz, 2001) Energie solară 
recepţionată 3,9…4,5 % - 

(Al-Hasan & Ghoneim, 2005) Curent de scurtcircuit ~ 40 % Artificială Putere dezvoltată ~34 % 

(Geuder & Quaschning, 2006) Sensibilitate senzori 
intensitate rad. solară 

1…5 % val. medii 
5…30 % val. max. Naturală 

(Elminir et al., 2006) Transmitanţa 12,38…52,54 % Naturală Energie produsă 17,4 %/lună 

(Vivar et al., 2010) Curent de scurtcircuit ~ 14 % val. medie 
26 % val. max. 

Artificială/ 
Naturală 

(Kaldellis & Kokala, 2010) Putere dezvoltată 2…6,5 % Naturală 

(Kaldellis & Fragos, 2011) Randament 0,1…1,5 % Artificială Energie produsă 2,3…27 % 
(Massi Pavan et al., 2011) Putere dezvoltată 1,1…6,9 % Naturală 
(Jiang et al., 2011) Randament 0…26 % Artificială 
 
Coloana Reducere procentuală din tabelul 2.30, prezintă efectul, minim/mediu/maxim, 

după caz, al depunerilor asupra parametrilor din coloana Parametru. 
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2.6 Concluzii 
 

Efectele depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV s-a dovedit a fi un domeniu 
complex de studiu, cu o creșterea a interesului comunității științifice în ultimii ani, depunerile 
fiind considerate a treia cauză majoră de scădere a randamentului centralelor fotovoltaice. 

Majoritatea studiilor privind efectele depunerilor asupra performanțelor colectoarelor 
fotovoltaice s-au realizat într-un climat arid, tropical, subtropical sau mediteranean, dar de 
asemenea a fost identificat potențial de studiu și pentru alte regiuni. 

Din punct de vedere metodologic, metoda experimentală este metoda cea mai răspândită 
pentru studiul impactului depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV. Metode analitice 
și numerice de investigare sunt , de asemenea, utilizate în unele studii. 

În acest studiu au fost identificate trei categorii de parametri ce caracterizează 
fenomenului studiat: parametri caracteristici ai depunerilor, parametri de performanţă ai 
colectoarelor fotovoltaice, care sunt influenţaţi de depuneri și factori care influenţează parametrii 
caracteristici ai depunerilor. 

Natura depunerilor poate fi foarte diferită: eroziunea solului, vegetație, excremente de 
păsări, polen, procese de combustie, lucrări de construcții, trafic etc. 

În funcție de natura poluantului, dimensiunile particulelor sunt raportate în intervalul 
1...500 µm. Dimensiunile mai mici corespund particulelor de carbon, în timp ce dimensiunile 
mai mari au fost raportate pentru calcar. 

O cantitatea specifică de depuneri în intervalul 1...250 g/m2 poate determina scăderea 
randamentului unui colector PV în intervalul 1...82 %. 

Distribuția neuniformă a depunerilor poate genera aglomerări de particule care pot 
acoperi parțial sau complet una sau mai multe celule fotovoltaice, formând puncte fierbinți pe 
suprafața colectoarelor PV, care reduc randamentul colectoarelor și pot scurta drastic durata de 
viață a acestora. 

Depunerile cauzează o scădere în transmitanța suprafeței vitrate a colectoarelor solare în 
intervalul 1...98,4 %, scădere care afectează în mod direct randamentul colectoarelor solare. 

Tensiunea, curentul și puterea colectoarelor fotovoltaice sunt direct afectate de depuneri. 
Pierderile de tensiune din cauza depunerilor sunt raportate în intervalul 6...16,5 %. Scăderea 
intensitații curentului colectoarelor PV datorită depunerilor este raportat în intervalul 5,5...28 %. 
Scăderea de putere a colectoarelor PV datorită depunerilor este raportat în intervalul 1,7...15 %. 

Pierderile de energie cauzate de depuneri sunt situate în intervalul 2...32 %. Valorile mai 
mici au fost inregistrate în sezonul ploios, unde a fost observat un efect de auto curațare a 
colectoarelor. 

Scăderea randamentului colectoarelor PV cauzat de depunerile de pe suprafața vitrată a 
acestora este situată în intervalul 1...45 %. 

Depunerile de pe suprafața colectoarelor solare sunt influențate de unghiul de înclinare al 
suprafeței, de natura suprafeței vitrate, de viteza și direcția vântului, de umiditatea relativă a 
aerului și de tipul amplasamentului (rural, urban sau industrial). 

Depunerile par să afecteze în moduri diferite, diferite tehnologii fotovoltaice, probabil 
din cauza diferențelor de construcție și a răspunsului spectral diferit. 

A fost observat și că, colectoare solare termice sunt mai puțin afectate de depuneri decât 
colectoarele solare fotovoltaice. 
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În urma realizării studiului bibliografic, pentru definirea stadiului actual al cunoaşterii cu 
privire la influenţa depunerilor asupra performanţelor colectoarelor fotovoltaice, au fost stabilite 
principalele obiective ale propriilor cercetări: 

- Concepţia şi realizarea unui sistem experimental inovativ, cu mai multe colectoare PV, 
care să permită studierea efectelor depunerilor de praf asupra performanţelor acestora; 

- Implementarea şi studierea efectelor unei metode pasive de limitare a depunerilor, prin 
aplicarea unui strat nanometric hidrofob pe suprafeţele unor colectoare PV; 

- Concepţia, implementarea şi studierea efectelor unei metode active de curăţare a 
depunerilor, cu ajutorul unei pelicule de apă; 

- Implementarea unui sistem de achiziţie a datelor meteorologice; 
- Concepţia şi implementarea unui sistem de achiziţie a datelor, de tip “low cost”, care să 

permită realizarea unui studiu cu caracter explorator, al influenţei depunerilor asupra 
prametrilor sistemelor fotovoltaice şi obţinerea unor concluzii relevante pe de-o parte din 
punct de vedere ştiinţific, iar pe de altă parte din punct de vedere tehnic şi tehnologic; 

Un rezultat important al cercetării bibliografice, este reprezentat de identificarea unui 
număr suficient de laboratoare de cercetare în Uniunea Europeană, care au fost avute în vedere 
pentru realizarea unui stagiu de mobilitate şi de pregătire doctorală. Dintre aceste laboratoare, a 
fost preferat “Centre for Renewable Energy Systems Technology” (CREST), Universitatea 
Loughborough, Marea Britanie. 
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2.7 Sinteză 
 
Capitolul prezintă în detaliu o procedură obiectivă şi riguroasă care a permis identificarea 

referinţelor bibliografice reprezentative pentru domeniul de cercetare studiat. Materialul prezintă 
o sinteză a celor mai importante contribuţii ştiinţifice, care pot fi considerate ca reprezentative 
pentru stadiul actual al cercetărilor referitoare la influenţa depunerilor de pe suprafața 
colectoarelor solare fotovoltaice asupra performanţelor acestora. 

Este prezentată o clasificare şi o modalitate de structurare a referințelor.  
O contribuţie originală este reprezentată de prezentarea distribuției geografice a studiilor 

experimentale privind influența depunerilor asupra performanțelor colectoarelor solare și 
tendința de publicare în domeniul studiat. 

Sunt prezentaţi o serie de parametri caracteristici, clasificaţi în trei categorii: 
- Parametri ai depunerilor de  pe suprafeţele colectoarelor solare; 
- Parametri care influenţează formarea depunerilor ; 
- Parametri de performanţă ai colectoarelor fotovoltaice, influenţaţi de depuneri.  
Sunt prezentate elemente de metodologie a cercetărilor efectuate fiind prezentate toate 

cele trei categorii: analitică, simulare şi experimentală, menționându-se faptul că marea 
majoritate a studiilor din acest domeniu au fost realizate prin metoda experimentală, atât în 
condiţii reale cât şi în laboratoare. 

În finalul capitolului sunt prezentate concluzii şi obiectivele propriei cercetări. 
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Cap. 3. Metodologia de cercetare 

 
În urma realizării studiului bibliografic referitor la stadiul actual al cunoaşterii privind 

impactul depunerilor asupra performanţelor colectoarelor fotovoltice (PV), s-a constatat că 
depunerile reprezintă ca importanţă, al treilea factor care influenţează performanţele 
colectoarelor PV, după intensitatatea radiaţiei solare şi temperatura aerului, aceasta prezentând 
de regulă o influenţată determinantă asupra temperaturii colectoarelor. 

Majoritatea studiilor privind influenţa depunerilor asupra funcţionării colectoarelor PV, 
au fost realizate în climat tropical, subtropical sau mediteraneean, astfel încât s-a identificat 
oportunitatea investigării fenomenului, după cunoștințele autorului, pentru prima oară în climat 
temperat continental, caracteristic Românei în general şi municipiului Cluj-Napoca în particular. 

Metodologia de cercetare propusă, este experimentală, bazată pe monitorizare de 
parametrii, înregistrare de date, prelucrarea acestora şi interpretarea rezultatelor. 

În continuare se prezintă rezultatele preliminare a două studii cu caracter explorator 
privind studiul depunerilor asupra colectoarelor fotovoltaice (PV). 

Ambele studii au caracter inovativ şi au utilizat metoda experimentală ca instrument de 
cercetare ştiinţifică. Cele două studii au fost denumite: 

- Studiul impactului depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV; 
- Studiul mecanismului de depunere a prafului pe suprafața colectoarelor PV. 
Primul studiu a fost conceput, implementat şi realizat integral la Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, fiind denumit în continuare „studiul UTCN”. 
Al doilea studiu a fost conceput în cadrul unui stagiu de mobilitate, în cadrul programului 

Q-DOC de finanţare a cercetării doctorale, la Centre for Renewable Energy Systems Technology 
(CREST), Universitatea Loughborough, Marea Britanie, fiind denumit în continuare „studiul 
CREST”. Acest studiu a fost de asemenea implementat şi s-a derulat integral la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca. 

Caracterul inovativ al celor două studii este evidenţiat prin următoarele elemente:  
- „Studiul UTCN” a fost realizat pe baza unor idei originale de limitare şi înlăturare a 

depunerilor de pe colectoarele PV, concretizate în cererea de brevet A/00265 din 
1.04.2013. Cererea de brevet menţionată a fost realizată în urma derulării contractului 
cu misiune inventivă nr. 1828 / 24.01.2013, încheiat cu Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca; 

- „Studiul UTCN” este primul de acest tip, realizat pe plan mondial, în condiţiile unui 
climat temperat continental, specific României şi zonei municipiului Cluj-Napoca; 

- „Studiul CREST” este primul studiu de acest tip, realizat pe plan mondial. 
Ambele studii prezintă aceeaşi structură, considerată în prezent aproape un standard de 

prezentare a informaţiei ştiinţifice, la nivel internaţional: 
- Introducere 
- Material / Prezentarea sistemului experimental  
- Metodă / Metode de prelucrare a datelor experimentale  
- Rezultate 
- Discuţii 
- Concluzii 
În urma realizării studiilor prezentate în raport, au fost identificate două tipuri de 

posibilităţi de continuare a cercetărilor. 
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Pe termen scurt se poate continua achiziţia de date cu ajutorul experimentelor realizate şi 
se poate realiza analiza şi interpretarea acestora pe baza procedurilor de prelucrare a datelor 
descrise în raport. Obiectivul continuării acestor cercetări este creşterea semnificaţiei statistice a 
concluziilor celor două studii. 

Estimarea preliminară a autorului este că vor fi importante şi utile datele achiziţionale cu 
ajutorul celor două experimente, pe timp de primăvară şi vară, deoarece în momentul prezentării 
raportului, sunt disponibile numai date achiziţionate pe timp de toamnă, în perioada octombrie – 
noiembrie 2013. 

Pe termen lung pot fi concepute experimente pentru investigarea de precizie a anumitor 
aspecte legate atât de modul de depunere a prafului, cât şi de impactul acestuia asupra 
performanţelor colectoarelor PV. Raportul conţine câteva recomandări privind posibilităţile de 
continuare a cercetărilor. 

Scopul ambelor studii este furnizarea de date preliminare, de tip informativ şi 
preponderent calitativ cu privire la fenomenele studiate. Acest scop rezultă din caracterul 
inovativ și exploratoriu al celor două studii. În concordanţă cu scopul propus, ambele studii au 
fost realizate cu resurse de cercetare ştiinţifică limitate, de tip "low cost". Rezultatele "studiului 
UTCN" au depăşit aşteptările iniţiale şi au permis pe lângă obţinerea de informaţii calitative 
privind fenomenele studiate şi obţinerea de informaţii cantitative. 
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Cap. 4. Studiul influenţei depunerilor asupra colectoarelor fotovoltaice 

 

4.1 Introducere 
 

Metodologia de cercetare propusă, este experimentală şi se bazează pe monitorizare de 
parametrii, înregistrare de date, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor. 

La baza concepţiei studiului impactului depunerilor asupra performanțelor colectoarelor 
PV, denumit "Studiul UTCN" au stat câteva idei originale de limitare şi înlăturare a depunerilor 
de pe colectoarele PV, acestea fiind concretizate în Cererea de brevet A/00265 din 01.04.2013. 

Pentru limitarea depunerilor s-a propus acoperirea suprafeţei colectoarelor PV cu un 
strat nanometric de soluţie hidrofobă, care să favorieze autocurăţarea naturală a colectoarelor 
PV, în perioadele cu precipitaţii.   

Pentru curăţarea depunerilor de pe colectoarele PV s-a propus o metodă originală de 
înlăturare a depunerilor de praf, cu ajutorul unei pelicule de apă. 

Studiul cuprinde următoarele elemente: 
- Descrierea detaliată a componentelor standului; 
- Descrierea sistemului de achiziţie a datelor; 
- Prezentarea meodologiei de prelucrare a datelor exprimentale; 
- Rezultatele obţinute prin achiziţie; 
- Rezultatele obţinute prin prelucrarea datelor; 
- Discuţii şi concluzii. 
Scopul experimentului este evaluarea preliminară, cu caracter exploratoriu a 

impactului depunerilor de pe suprafeţele unor colectoare PV, asupra performanţelor acestora şi 
evaluarea estimativă a eficienţei metodei pasive pentru limitarea depunerilor şi a metodei active 
de înlăturare a acestora. 

4.2 Sistemul experimental 

 
Sistemul de curăţare a depunerilor de praf, cu ajutorul unei pelicule de apă, prezintă 

următoarele componente: 
- Rezervor de apă; 
- Pompă de recirculare a apei; 
- Filtru mecanic pentru impurităţi; 
- Distribuitor de apă sub formă peliculară; 
- Jgheab colector pentru apă; 
- Furtune şi elementele de conectare, pentru realizarea circuitului hidraulic. 
În cadrul experimentului, pelicula de apă este recirculată în continuu, atâta timp cât 

colectorul PV pe care îl deserveşte, furnizează suficientă energie electrică pentru a asigura 
funcţionarea pompei. 

Sistemul experimental este dimensionat astfel încât pelicula de apă de pe suprafaţa 
colectorului are grosimea de 1 mm iar puterea electrică nominală a pompei de recirculare să 
reprezinte sub 10 % din puterea instalată a colectorului PV. Acest procent este ales deoarece, pe 
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baza informaţiilor din studiul bibliografic, îmbunătăţirea randamentului unui colector PV în 
urma implementării sistemului de curățare cu peliculă de apă, faţă de un colector PV fară acest 
sistem, este estimată în jurul valorii de 10 %. 

În vederea realizării experimentului, au fost utilizate 4 (patru) colectoare PV, destinaţia 
acestora fiind prezentată în tabelul 4.1, care constituie sinteza sistemului experimental. 

 
Tabelul 4.1 Sinteza sistemului experimental 

Destinaţia colectoarelor PV Notaţie Observaţii 
Colector de referinţă (martor) PV1 Fără curăţare pe durata experimentului 
Colector cu peliculă de apă PV2 Spălare continuă cu peliculă de apă 
Colector cu soluţie hidrofobă PV3 Tratare cu soluție hidrofobă fără curăţare pe durata experimentului 
Cu peliculă de apă + soluţie hidrofobă PV4 Tratare cu soluție hidrofobă și spălare continuă cu peliculă de apă 

 
Sistemul experimental, urmăreşte atât evaluarea eficenţei metodei pasive de limitare a 

depunerilor, cu ajutorul soluţiei hidrofobe, cât şi evaluarea eficienţei metodei active de înlăturare 
a depunerilor, cu ajutorul peliculei de apă. Aceste evaluări pot fi realizate prin compararea 
performanţei colectorului martor (PV1) cu performanţele colectorului prevăzut cu sistem de 
limitare a depunerilor (PV3) sau cu performanţele colectoarelor prevăzute cu sistem de înlăturare 
a depunerilor (PV2), sau cu sistem combinat de limitare şi înlăturare a depunerilor (PV4). 

Stratul hidrofob este realizat cu ajutorul unei soluții dedicate colectoarelor fotovoltaice. 
Soluţia denumită „nanoShell for Solar PV” este disponibilă comercial. Producătorul soluției 
susține o îmbunătățire a producției de energie a colectoarelor acoperite cu această soluție prin 
limitarea depunerilor cauzate de rouă sau picături de apă. 

Standul experimental este amplasat în Cluj-Napoca, pe acoperişul terasă al celui mai nou 
corp de clădire al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (Corpul H), pe strada George Barițiu nr. 
25. Coordonatele geografice ale locaţiei experimentului, sunt N 46.773119 şi E 23.585275. 

Amplasarea standului experimental este prezentată pe o hartă Google Maps a zonei 
municipiului Cluj-Napoca, în figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Amplasarea experimentului pe harta zonei municipiului Cluj-Napoca 

(Google Maps © 2013 Google) 
 

În figura 4.2 este prezentată o imagine aeriană a acoperişului clădirii pe care a fost 
instalat standul experimental, pe harta Google Maps a municipiului Cluj-Napoca. 
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Figura 4.2 Amplasarea standului experimental - vedere aeriană Google Maps 

(Google Maps © 2013 Google) 
 
Obiectivele experimentului sunt următoarele: 
- Furnizarea de informaţii preliminare şi calitative, privind modul în care depunerile de 

praf, influenţează parametrii de performanţă ai colectoarelor fotovoltaice. Ca şi 
parametrii de performanţă au fost consideraţi parametrii electrici ai colectoarelor: 
curentul, tensiunea, puterea, randamentul și energia. 

- Studiul influenţei depunerilor, asupra performanţelor colectoarelor fotovoltaice. 
- Studiul influenţei acoperirii hidrofobe, asupra performanţelor colectoarelor 

fotovoltaice. 
- Studiul influenţei peliculei de apă, asupra performanţelor colectoarelor fotovoltaice. 
- Studierea posibilităţii de utilizare a apei de curăţare a colectoarelor fotovoltaice, ca 

agent termic pentru preparare de apă caldă, ca soluţie pentru creşterea randamentului 
global al colectoarelor fotovoltaice. 

4.2.1 Componentele sistemului experimental 

 
În continuare sunt prezentate în detaliu proiectul tehnic al standului experimental şi 

caracteristicile componentelor utilizate în construcţia acestuia. 
În tabelul 4.2 este prezentată lista componentelor şi echipamentelor utilizate la realizarea 

standului experimental. 
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Tabelul 4.2 Lista componentelor şi echipamentelor utilizate la realizarea stadului experimental 
Denumire Cant. Denumire Cant. 
Colector fotovoltaic 4 buc. Computer (PC) 1 buc. 
Soluţie hidrofobă antidepuneri 1 tip Placă achiziţie date 1 buc. 
Rezervor apă termoizolat 2 buc. Senzor de particule în suspensie în aer 1 buc. 
Filtru mecanic pentru apă 2 buc. Senzor de temperatură 6 buc. 
Pompă apă, de mică putere 2 buc. Senzor nivel apă 2 buc. 
Cornier aluminiu, ţevi, furtune şi fitinguri - Senzor curent şi tensiune 4 buc. 
Consumator energie electrică 4 buc. Piranometru 1 buc. 
Conductor electric curenţi slabi 100 m Anemometru cu giruetă 1 buc. 
Conductor electric curenţi tari 240 m Pluviometru 1 buc. 
Regulator tensiune 2 buc. Termometru şi higrometru 1 buc. 

 
Componente stand Componente sistem achiziţie date 

 
În figurile 4.3 - 4.5 este prezentată structura de rezistenţă a standului experimental şi 

poziţia celectoarelor PV în vedere “izometrică translucidă”, vedere “izometrică frontală” şi 
vedere “izometrică posterioară” a acestora. 

Cadrul standului experimental este realizat din cornier de aluminiu de dimensiunea 
30×30×2 mm ceea ce permite construcţia unei structuri uşoare, aproximativ 10 kg, dar rigide, 
potrivită pentru instalarea pe o suprafaţă plană. 

Masa relativ scăzută a standului raportată la unitatea de suprafaţă, aproximativ 30 kg/m2 
permite inclusiv amplasarea lui pe un acoperiș terasă fără trafic. 

 
Figura 4.3 Structură stand experimental – vedere izometrică translucidă 

 
Figura 4.4 Structură stand experimental – vedere izometrică frontală 
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Figura 4.5 Structură stand experimental – vedere izometrică posterioară 

 
În figura 4.6 este prezentată o vedere izometrică frontală a schemei standului 

experimental, având instalaţia de curăţare cu peliculă de apă ataşată. 
 

Figura 4.6 Structură stand experimental – vedere izometrică frontală instalație peliculă apă 
 
În figura 4.7 este prezentată schema de principiu a instalaţiei cu peliculă de apă iar figura 

4.8 reprezintă poza standului experimental pentru studiul exploratoriu al impactului depunerilor 
asupra performanțelor colectoarelor PV, implementat pe acoperișul Corpului H al Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, de pe strada George Barițiu. 
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Figura 4.7 Schema de principiu a instalației 

cu peliculă de apă 

 
Figura 4.8 Standul experimental 

 
Pompa aspiră apa utilizată pentru curăţarea suprafeţei colectorului PV, din rezervorul de 

apă şi o refulează prin conducte în distribuitorul care asigură formarea peliculei de apă. Pelicula  
curge uniform pe suprafaţa vitrată şi este colectată într-un jgheab, de unde prin intermediul unor 
conducte este dirijată spre un filtru mecanic şi apoi înapoi în rezervor. 
 

Colectoarele PV utilizate în acest experiment sunt modelul STP075S-12/Bc marca 
Suntech. Caracteristicile electrice și mecanice ale acestor colectoare sunt prezentate în tabelul 
4.3 iar o imagine a ansamblului experimental a fost prezentată în figura 4.8. 

 
Tabelul 4.3 Caracteristici colectoare PV Suntech STP075S-12/Bc 

Parametru Valoare 
Putere maximă (Pmax) 75 W ± 5 % 
Curent maxim (Imp) 4,35 A 
Tensiune maximă (Vmp) 17,3 V 
Curent de scurt circuit (Isc) 4,87 A 
Tensiune de mers în gol (Voc) 21,7 V 
Temperatura normală de funcționare (NOCT) 48°C ± 2°C 
Coef. de variație al curentului cu temperatura 0,020 %/K 
Coef. de variație al tensiunii cu temperatura -0,34 %/K 
Coef. de variație al puterii cu temperatura -0,46 %/K 
Tensiune maximă suportată 715 V 
Tehnologie celule Siliciu monocristalin 
Masă 8 kg 
Dimensiuni 1195×541×30 mm 

 
În figura 4.8 este prezentată o imagine a colectoarele PV utilizate în cadrul 

experimentului. 
 

Sarcina electrică a sistemului experimental este reprezentată de 4 rezistori de putere, 
marca SR Pasives alimentaţi individual de la fiecare colector PV. Caracteristicile rezistorilor 
utilizați sunt prezentate în tabelul 4.4, iar o imagine a acestora în montaj este afișată în figura 
4.9. 
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Tabelul 4.4 Caracteristici rezistor SR Pasives R80W-4R7 
Parametru Valoare 
Rezistență 4,7 Ω 
Putere 80 W 
Toleranță ± 0.5 % 
Coeficient de temperatură 200 ppm/°C 
Dimensiuni carcasă Ø28×121 mm 

 

 
Figura 4.9 Ansamblul de sarcini rezistive al standului experimental 

 
Pompa de recirculare necesară realizării peliculei de apă, a fost aleasă în funcţie de 

dimensiunile colectoarelor PV şi poate asigura o peliculă constantă de apă de 1 mm grosime, pe 
suprafaţa acestora. Pentru experimentul descris, a fost selectată pompa Phobya DC12-220 
deoarece este alimentată la 12 V și prezintă un raport putere/debit adecvat acestei aplicaţii. 

Pompa de recirculare este prezentată în figura 4.10. 

 
Figura 4.10 Pompă de recirculare Phobya DC12-220 

 
Caracteristicile pompei de recirculare sunt prezentate în tabelul 4.5. 
 

Tabelul 4.5 Caracteristici pompei de recirculare Phobya DC12-220 
Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare 12 V (±10 %) 
Tensiune pornire > 8 V 
Putere nominală 6,5 W (±10 %) 
Curent nominal 0,62 A 
Debit maxim 400 l/h (±10 %) 
Înălțime maximă de pompare 2,2 m (±10 %) 
Durată serviciu 50000 h (la 25°C) 
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4.2.2 Componentele sistemului de achiziție a datelor 

 
În cadrul acestei cercetări exploratorii sunt studiaţi o serie de parametrii caracteristici 

colectoarelor solare fotovoltaice şi o serie de parametri care influențează aceşti parametrii. 
Parametrii analizaţi, sunt împărţiţi două categorii: 

- Parametri de performanţă ai colectoarelor fotovoltaice: 
- Tensiunea şi Intensitatea curentului; 
- Puterea şi Energia zilnică a colectoarelor PV; 
- Randamentul. 

- Factori care influenţează fie parametri de peformanţă ai colectoarelor PV, fie 
procesul efectiv de formare a depunerilor: 
- Intensitatea radiaţiei solare în planul colectoarelor PV; 
- Temperatura şi umiditatea aerului; 
- Viteza şi direcţia vântului; 
- Densitatea de particule din aer; 
- Cantitatea de precipitaţii. 

 
În continuare sunt prezentaţi pe scurt parametrii studiaţi în cadrul acestei cercetări 

experimentale. 
 
Tensiunea V [V] şi intensitatea curentului I [A] sunt parametrii electrici principali de 

ieşire ai unui sistem generator electric, fotovoltaic în cazul de față. Un colector fotovoltaic este 
caracterizat de o curbă de putere definită de trei puncte: (Isc, 0), (Im, Vm) şi (0, Voc), unde: 

Isc [A] este curentul de scurt circuit al colectorului; 
Im [A] este curentul colectorului la punctul de funcţionare caracterizat prin puterea 

maximă; 
Voc [V] este tensiunea de mers în gol a colectorului; 
Vm [V] reprezintă tensiunea colectorului la punctul de funcţionare caracterizat prin 

puterea maximă. 
În cadrul experimentului au fost monitorizate valorile instantanee ale curentului 

colectoarelor IPV [A] și tensiunii colectoarelor, VPV [V]. 
Puterea P [W] şi energia zilnică E [Wh] colectoarelor PV sunt determinate în cadrul 

acestei cercetări experimentale din măsurătorile de curent și tensiune pentru intervalul de timp în 
care s-a facut achiziția de date. 

Randamentul η [%] colectoarelor este determinat prin raportul dintre puterea electrică 
generată de acestea pe unitatea de suprafaţă şi intensitatea radiaţiei solare pe aceaşi unitate de 
suprafaţă. 

Intensitatea globală a radiaţiei solare în planul colectoarelor GPV [W/m2] reprezintă 
suma componentei directe GD, difuze GS şi reflectate GR a radiaţiei solare ce ajunge la suprafaţa 
colectoarelor PV. 

Cantitatea de depuneri [g/m2] de pe o suprafaţa unui colector solar plan este influenţată, 
de o serie de factori de mediu cum sunt cantitatea de particule din atmosferă sau direcţia şi viteza 
vântului (El-Shobokshy & Al-Saedi, 1993) precum şi umiditatea relativă a aerului (Mani & 
Pillai, 2010). 
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Temperatura ambiată Ta [°C] a aerului poate afecta temperatura colectorului PV, iar 
randamentul acestuia este invers proporţional cu temperatura (Duffie & Beckman, 1991). 

Temperatura colectoarelor TPV [°C] prezintă o influenţă semnificativă asupra 
performanţelor acestora. Creşterea temperaturii determină reducerea puterii efective a 
colectorilor (Duffie & Beckman, 1991). Reducerea puterii, determină reducerea randamentului 
colectoarelor PV. 

Umiditatea relativă a aerului RH [%] reprezintă raportul dintre presiunea parțială a 
vaporilor de apă din aer şi presiunea de saturație a vaporilor de apă la temperatura aerului. Un 
nivel crescut al umidităţii relative a aerului poate reduce intensitatea radiaţiei solare ce ajunge la 
colector prin reflexia, sau dispersia acesteia de către vaporii de apă din atmosferă (Mekhilef et 
al., 2012). 

Viteza vântului vv [m/s] şi direcţia vântului  au fost parametrii luaţi în considerare ca 
factori care influenţează depunerile pe suprafaţa colctoarelor PV. Simulările în tunele 
aerodinamice, corelate cu exprimente în aer liber, au relevat faptul că viteza vântului şi direcţia 
acestuia au un mare impact asupra cantităţii şi a uniformităţii depunerilor pe suprafaţa 
colectoarelor solare plane (Goossens et al., 1993; Smith & Goossens, 1995). 

Densitatea de particule în suspensie [g/m3] reprezintă masa de particule în suspensie în 
aer raportată la unitatea de volum. Au fost identificate studii privind reducerea intensităţii 
radiaţiei solare datorită particulelor aflate în suspensie în atmosferă (Codato et al., 2004). Există 
o strânsă legatură între cantitatea de praf depusă pe suprafaţa unui colector solar şi cantitatea de 
praf regăsită în stratul inferior al atmosferei învecinate (Goossens et al., 1993; Goossens & Van 
Kerschaever, 1999). 

Particulele aflate în suspensie în atmosferă, în funcţie de natura lor chimică, absorb, 
reflectă sau contribuie la refracţia radiaţiei solare directe. Astfel, intensitatea globală a radiaţiei 
solare scade, datorită absorbţiei iar componenta difuză a radiaţiei solare creşte, datorită reflexiei 
şi refracţiei. 

Cantitatea de precipitaţii [l/m2] reprezintă cantitatea de precipitaţii căzute pe unitatea de 
suprafaţă. Acest parametru afectează invers proporţional cantitatea depunerilor acumulate pe 
suprafaţa vitrată a unui colector PV. În general o cantitate crescută de precipitaţii duce la 
reducerea acumulării de depuneri. 

Având în vedere cele menţionate, în cadrul experimentului sunt monitorizați următorii 
parametrii: tensiune, curent, temperatura colectorului PV, intensitatea radiaţiei solare, densitatea 
particulelor aflate în suspensie în atmosferă, direcţia şi viteza vântului, cantitatea de precipitaţii, 
temperatura şi umiditatea relativă a aerului. 
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Schema de principiu a sistemului de achiziţie a datelor, care echipează standul 
experimental propus, este prezentată în figura 4.11. 

 
Figura 4.11 Schema de principiu a standului experimental; Cf. cu (Butuza, 2014a) 

 
Tensiunea şi intensitatea curentului aferente fiecărui colector PV, sunt monitorizate cu 

scopul obţinerii curbelor de sarcină ale colectoarelor pe durata experimentului. Monitorizarea se 
realizează cu ajutorul unor senzori dedicaţi. 

În paralel cu monitorizarea parametrilor de performanţă ai colectoarelor PV se 
monitorizează şi o serie de parametri climatici: temperatura şi umiditatea aerului, viteza şi 
direcţia vântului, intensitatea globală a radiaţiei solare, cantitatea de precipitaţii, respectiv 
cantitatea de particule aflate în suspensie în atmosferă. 

Aceşti parametri sunt monitorizaţi cu ajutorul unei staţii meteo şi cu un set de senzori, 
conectaţi la o placă de achiziţie dedicată studiului experimental. 

Intensitatea radiaţiei solare globale în planul colectoarelor este monitorizată cu ajutorul 
unui piranometru, amplasat la același unghi de înclinare cu standului experimental. Cunoscând 
intensitatea radiaţiei solare şi puterea electrică furnizată de către colectoare, se poate determina 
randamentul instantaneu efectiv al colectoarelor PV. 

Densitatea particulelor aflate în suspensie în atmosferă se monitorizează cu ajutorul 
unui senzor de particule amplasat în vecinătatea colectoarelor PV. 

Necesitatea monitorizării acestor parametri atmosferici, este dată de dependenţa 
procesului fotovoltaic de aceştia. 

Temperatura colectoarelor PV se monitorizează pentru determinarea efectelor termice 
ale metodelor de îndepărtare a depunerilor şi pentru determinarea corelaţiilor dintre temperatura 
de lucru şi performanţele colectoarelor PV. 
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Temperatura apei din rezervoare, se monitorizează pentru evaluarea posibilităţilor de 
utilizare a apei de curăţare ca agent termic. 

Măsurătorile de temperatură se realizează cu diferite tipuri de senzori. Senzorii care 
monitorizează temperatura colectoarelor PV sunt adaptaţi pentru măsurarea temperaturii 
suprafeţelor şi sunt amplasaţi central, pe spatele acestora, în contact termic cu suprafața. Senzorii 
care monitorizează temperatura apei sunt dedicaţi măsurării temperaturii lichidelor, sunt 
hidroizolaţi şi amplasaţi în interiorul rezervoarelor de apă. 

În tabelul 4.6 este prezentată lista parametrilor monitorizați de standul experimental, 
acest sistem de achiziție fiind descris în (Butuza, 2014a). 
 

Tabelul 4.6 Lista parametrilor studiaţi (monitorizaţi şi determinaţi) 
Parametrii monitorizaţi Parametrii determinaţi 
Tensiune Putere 
Intensitatea curentului Energie 
 Randament 
Intensitatea globală a radiaţiei solare în planul colectoarelor PV  
Temperatura ambiantă  
Umiditatea relativă a aerului ambiant  
Viteza vântului  
Direcţia vântului  
Densitatea particulelor în suspensie în aer  
Cantitatea de precipitaţii  
Temperatura colectoarelor PV  
Temperatura apei din rezervor  
Nivelul apei din rezervoare  

 
Parametri electrici Parametri meteorologici Alţi parametri 

 
Nivelul apei din rezervoare este monitorizat pentru determinarea pierderilor de apă prin 

evaporare şi pentru a observa dacă tratarea suprafeţei colectorului cu o soluţie hidrofobă are vre-
un efect asupra ratei de evaporare a apei de pe suprafaţa vitrată a colectorului. 
 

Tensiunea şi intensitatea curentului colectoarelor se monitorizează cu senzori de 
tensiune şi curent Attopilot 90 A, conectaţi la placa de achiziţie, figura 4.12. 

Curentul continuu de măsurat este determinat prin măsurarea tensiunii pe un şunt cu 
ajutorul circuitului integrat INA-169. Tensiunea colectoarelor este determinată prin scalarea 
tensiunii de de intrare a senzorului, tensiunea colectorului PV în cazul de față, la 3,3 V cu un 
divizor rezistiv de precizie. Astfel, senzorul trimite plăcii de achiziţie două semnale analogice de 
tensiune, proporționale cu valorile de intrare ale senzorului, atât pentru tensiune cât şi pentru 
curent. 

 
Figura 4.12 Senzor de tensiune și curent Attopilot 90 A 
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Caracteristicile electrice ale acestor senzorilor de tensiune şi curent, sunt prezentate în 

tabelul 4.7. 
Tabelul 4.7 Caracteristici senzor tensiune/curent Attopilot 90 A 

Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare 3,3/ 5 V 
Senzitivitate la alimentare cu 3,3 V -0,3 V – 51,8 V 
Senzitivitate la alimentare cu 5 V -0,3 V – 60 V 
Curent maxim 44,7/ 89,4/ 178,8 A 
Temperatura de funcţionare -55 – +125°C 

 
În figura 4.13 este prezentată schema de conexiune a sarcinilor electrice și a senzorilor de 

tensiune și curent la colectoarele fotovoltaice, în cadrul experimentului desfășurat. 

Figura 4.13 Schema electrică a standului experimental; Cf. cu (Butuza, 2014a) 
 

Intensitatea globală a radiaţiei solare în planul colectorelor PV este monitorizată cu 
ajutorul unui senzor de radiație solară sau piranometru, Davis Solar Radiation Sensor 6450.  

Principiul de funcţionare al acestui senzor este bazat pe efectul fotovoltaic. O fotodiodă 
cu siliciu transformă intensitatea radiaţiei solare incidente pe suprafaţa acesteia într-o tensiune 
electrică proporţională, cu rată cunoscută. Deoarece aceasta tensiune este foarte mică, de ordinul 
mV, piranometrul Davis 6450 conţine şi un amplificator ce aduce tensiunea oferită de diodă în 
plaja 0 – 3 V pentru o citire mai uşoară a plăcii de achiziţie. 

Piranometrele sunt standardizate în conformitate cu standardul ISO 9060, adoptat de 
Organizaţia Meteorologică Mondială, WMO (World Meteorological Organization). Acest 
standard conţine trei clase. Cele mai performante piranometre sunt denumite, destul de confuz, 
„Secondary standard”, a doua cea mai bună clasă „First class”, iar ultima categorie „Second 
class", aceasta fiind categoria din care face parte piranometrul utilizat. 

 

MM
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Caracteristicile acestui piranometru sunt prezentate în tabelul 4.8. 
Tabelul 4.8 Caracteristici piranometru Davis 6450 

Parametru Valoare 
Clasificare WMO Second class 
Spectru 400 – 1100 nm 
Unghi maxim de vedere 180° 
Plaja intensităţii măsurate 0 – 1800 W/m2 
Rezoluţie 1 W/m2 
Acurateţe  ±5 % +45 W/m2 pt. fiecare 30 m de cablu 
Sensitivitate nominală 1,67 mV/W/m2 
Dependenţa de temperatură ±0,12 % / °C faţă de 25°C 
Timp de răspuns 50 s – 1 min 
Temperatura de operare -40 - +65°C 
Decalibrarea ± 2 % / an 

 
Piranometrul utilizat în sistemul experimental, este prezentat în figura 4.14. 

 

 
Figura 4.14 Piranometru Davis 6450 

 
Monitorizarea temperaturii colectoarelor şi a apei din rezervoarele de recirculare se 

realizează cu senzori de temperatură DS18B20+, figura 4.15, conectaţi la placa de achiziţie de 
date. 

Temperatura joncţiunii unei diode creşte odată cu creşterea temperaturii ei absolute, cu o 
rată cunoscută. Acelaşi fenomen se produce şi pentru căderea de tensiune dintre baza şi emitorul 
unui tranzistor, Vbe, iar prin amplificarea acestei diferenţe de tensiune se poate genera un semnal 
analogic direct proporţional cu temperatura. Prin integrarea unui convertor analog-digital (CAD), 
acest senzor furnizează plăcii de achiziţie un semnal digital. 

 

 

 

Figura 4.15 Senzor temperatură DS18B20 
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Caracteristicile senzorilor de temperatură utilizaţi sunt prezentate în tabelul 4.9 iar o 
imagine a unui senzor de temperatură instalat pe spatele unui colector PV este prezentată în 
figura 4.16. Senzorii de temperatură de pe spatele colectoarelor PV sunt instalați în dreptul 
aceleiași celule corespunzătoare fiecărui colector. 

 
Tabelul 4.9 Caracteristici senzor temperatură DS18B20+ 

Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare 3 – 5,5 V 
Senzitivitate -55...+125°C 
Acurateţe ±0,5°C (-10...+85°C) 
Rezoluţie 9 – 12 biţi (pas de 0,5°C/0,25°C/0,125°C/0,0625°C) 

 
 

Figura 4.16 Senzor de temperatură instalat pe spatele unui colector PV 
 

Staţia meteorologică utilizată este de tip TFA Primus WS-2800 din categoria hobby, care 
se încadrează ca performanţe în exigenţele realizării unui experiment cu caracter exploratoriu. 

Caracteristicile staţiei meteo sunt prezentate în tabelul 4.10. 
 

Tabelul 4.10 Caracteristici de interes staţie meteo TFA Primus WS-2800 
Parametru Valoare 
Temperatură exterior -40...+59,9°C 
Umiditate relativă exterior 1...99 % 
Viteza vântului 0...180 km/h 
Direcţia vântului 0 – 360° (increment de 22,5°) 
Cantitate precipitaţii 0...9999,5 mm 
Interval de eşantionare 13 s 
Distanţa maximă 50 m 
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O imagine a staţiei meteo utilizate în cadrul experimentului este prezentată în figura 4.17. 
 

 
Figura 4.17 Stație meteo TFA Primus WS-2800 

 
Staţia meteo măsoară în plus faţă de parametrii indicaţi în tabelul 4.10: presiunea 

atmosferică, temperatura respectiv umiditatea interioară a spațiului unde este amplasată consola, 
dar acești parametri sunt consideraţi nerelevanţi pentru experiment. 

Capacitatea de stocare a parametrilor monitorizaţi, în memoria staţiei meteo, este de 1750 
de seturi de valori. Pentru realizarea unui proces de monitorizare continuă, periodic, datele 
măsurate sunt descărcate pe computerul de achiziţie, astfel încât să nu existe pauze în achiziţie. 

 
Senzorul de particule în suspensie SHARP GP2Y1010AU0F, figura 4.18, conectat la 

placa de achiziţie de date, se va utiliza pentru a determina densitatea de particule în suspensie din 
atmosfera învecinată colectoarelor PV. 

 

a) 

b) c) 
Figura 4.18 Senzor particule SHARP GP2Y1010AU0F 

a) vedere față, b) vedere spate, c) vedere senzor instalat în cutie de radiație solară 
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Acest senzor de particule foloseşte un sistem optic de detectare. O diodă emiţătoare de 
infraroşu, IRED (Infrared Emitting Diode) şi un fototranzistor sunt aranjaţi în diagonală în 
interiorul senzorului. IRED-ul emite pulsuri luminoase iar fototranzistorul detectează lumina 
reflectată de particulele de praf din aer. 

Senzorul furnizează la ieşire un semnal analogic de tensiune proporţională cu cantitatea 
de particule din aer. 

Caracteristicile acestui senzor de particule în suspensie sunt prezentate în tabelul 4.11. 
 

Tabelul 4.11 Caracteristici senzor particule SHARP GP2Y1010AU0F 
Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare Vcc 4,5...5,5 V (optim 5 V) 
VLED −0,3...Vcc 
Temperatură de operare −10...+65°C 
Senzitivitate 0,35/0,5/0,65 V/0,1mg/m3 (val. min./tipic/val. max.) 
Consum curent -/11/20 mA (val. min./tipic/val. max.) 

 
Ca şi senzor pentru măsurarea nivelului de apă din rezervor se utilizează senzori de 

poximitate ultrasonici, figura 4.19, câte unul pentru fiecare rezervor de apă, conectaţi la placa de 
achiziţie. 

 
Figura 4.19 Senzor ultrasonic HC-SR04 

 
Principiul de funcţionare al acestor senzori de proximitate este principiul ecolocaţiei. 

Senzorul conţine un emitor, un receptor ultrasonic şi un circuit de control. Emitorul emite un tren 
de 8 impulsuri la frecvenţa de 40 kHz iar receptorul le recepţionează după un interval de timp de 
la emitere. Distanţa dintre obstacol şi senzor este determinată cu relaţia: 

 (4.1) 

unde d [m] este distanţa până la obstacol, ∆t [s] intervalul de timp de la emisie până la recepţia 
semnalului acustic iar c [m/s] viteza sunetului în aer, 343,2 m/s. 

Caracteristicile acestui senzor sunt prezentate în tabelul 4.12. 
 

Tabelul 4.12 Caracteristici senzor ultrasonic HC-SR04 
Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare 5 V 
Consum la mers în gol < 2 mA 
Unghi optim < 15° 
Raza 2...500 cm 
Rezoluţie 0,3 cm 

 
 

d = !t "c
2
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Achiziţia de date este realizată cu ajutorul a două sisteme distincte: 
- Sistemul de achiziţie comercial, al staţiei meteo; 
- Sistemul de achiziţie dedicat, pentru monitorizarea celorlalţi parametri. 
Cele două sisteme de achiziţie sunt conectate la acelaşi computer, iar datele sunt 

înregistrate distinct, în conformitate cu specificitatea fiecărui sistem de achiziţie în parte. 
 
Placa de achiziţie de date utilizată este o placă de dezvoltare Arduino Mega 2560 R3, 

prezentată în figura 4.20. Arduino este o platformă de dezvoltare „open-source” bazată pe o 
placă I/O (Imput/Output) şi un mediu propriu de dezvoltare. 

Platformele Arduino pot fi folosite pentru a dezvolta aplicaţii independente sau pot lucra 
cu programe ca Flash, Processing sau MaxMSP. Mediul de programare open-source poate fi în 
prezent descărcat gratuit pentru Mac OS X, Windows sau Linux. 
(http://arduino.cc/en/Main/Software, 19.02.2013). 
 

 
Figura 4.20 Platformă de dezvoltare Arduino Mega 2560 

 
Arduino Mega este o placă de dezvoltare bazată pe microcontrollerul ATmega2560. 

Placa are 54 de porturi digitale de I/O, din care 15 pot fi utilizate ca ieşiri PWM (Pulse With 
Modulation), 16 intrări analogice, 4 porturi seriale hardware UART (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter), un cristal oscilator de 16 MHz, o conexiune USB, o mufa de alimentare, 
un header ICSP (In Circuit Serial Programming), şi un buton de Reset. 

Alte caracteristici ale plăcii de dezvoltare Arduino Mega sunt prezentate în tabelul 4.13. 
 

Tabelul 4.13 Caracteristici placă dezvoltare Arduino Mega 2560 
Parametru Valoare 
Tensiune de alimentare 7...12 V (recomandată), 6...20 V (min-max) 
Tensiune de funcţionare 5 V 
Porturi digitale I/O 54 (15 PWM) 
Intrări analogice 16 
Curent per pin I/O 40 mA (DC) 
Curent per pin 3,3 V 50 mA (DC) 
Memorie flash 256 kB 
SRAM 8 kB 
EEPROM 4 kB 
Frecvenţă ceas 16 MHz 
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Schema logică a programului utilizat de placa de achiziţie, pentru citirea şi afişarea 
valorilor indicate de senzori este prezentată în figura 4.21, alături de imaginea computerului pe 
care se realizează achiziția datelor, figura 4.22. 
 

 

 

Figura 4.21 Schema logică a programului 
plăcii de achiziție 

Figura 4.22 Imagine PC de achiziție 

 
Programul utilizat de placa de achiziție este intitutal „Achizitie date” iar codul acestuia 

este desfășurat în Anexa 1. 
Achiziția de date se realizează pe același computer, pentru simplitate în gestionare. 

Măsurătorile parametrilor meteorologici monitorizaţi sunt înregistrate la intervale de un minut 
într-un fișier .txt iar datele de la placa de achiziție sunt stocate la interval de 6 secunde într-un 
fișier .csv (coma separated value). 
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Achiziția de date de la stația meteo a început în data de 04.07.2013 iar achiziția de la 
placa Arduino a început în data de 10.08.2013. Sistemul de achiziție a fost completat în data de 
21.10.2013 prin conectarea sarcinilor electrice la colectoarele PV. 

În figura 4.23 este prezentată o schemă a funcţionării în timp pentru diversele 
componente ale sistemului de achiziţie a datelor. 

 
Figura 4.23 Schema de funcționare în timp a diverselor componente 

ale sistemului de achiziție a datelor. 
Meteo – Perioada de funcţionare a sistemului de achiziţie al staţiei meteo; 

Achiziţie – perioada de funcţionare a sitemului de achiziţie dedicat (fără sarcinile electrice) 
Achiziţie+ – perioada de funcţionare a sitemului de achiziţie dedicat în configuraţie completă (cu sarcinile 

electrice) 
 

2-‐Jul 22-‐Jul 11-‐Aug 31-‐Aug 20-‐Sep 10-‐Oct 30-‐Oct 19-‐Nov
Timp	  [zile]

Meteo Achizitie Achizitie	  +
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4.3 Metode de prelucrare a datelor experimentale 
 
În continuare sunt prezentate procedurile de prelucrare a datelor înregistrate de la stația 

meteo și placa de achiziție, precum şi procedurile informatice, relaţiile matematice și algoritmii 
de calcul utilizați la prelucrarea datelor experimentale și la calculul parametrilor care nu sunt 
determinaţi în mod direct prin măsurători. 

 

4.3.1 Sincronizarea şi concatenarea datelor 
 
Problema sincronizării şi concatenării datelor s-a datorat coexistenţei în cadrul 

experimentului, a două sisteme independente de achiziţie a datelor: 
- Staţia meteo, care înregistrează datele la intervale de 1 minut (valoarea minimă 

configurabilă); 
- Placa de achiziţie dedicată şi configurată special pentru acest experiment, care 

înregistrează datele la intervale de 6 secunde (pentru a se asigura o precizie cât mai 
ridicată a experimentului). 
Pentru ca datele să poată fi sincronizate şi combinate într-un singur fișier, pentru a fi 

procesate şi analizate împreună, s-a realizat un program care selectează din setul complet de date 
achiziționate la intervale de 6 secunde, numai acele date înregistrate la intervale de 1 minut. 
Ulterior, datele provenite de la cele două sisteme de achiziţie, au fost concatenate într-un singur 
fișier. 

În vederea sincronizării datelor la intervalul de 1 minut, au fost testate două variante 
posibile de trecere de la intervalele de 6 secunde la intervalul de 1 minut. 

În prima variantă, au fost alese primele valori înregistrate din fiecare minut în parte 
(varianta cea mai simplă). 

În a doua variantă, a fost aleasă media valorilor înregistrate în fiecare minut (varianta 
cea mai precisă). 

În urma comparării rezultatelor obţinute, s-a constatat că diferenţele sunt nesemnificative 
şi a fost adoptată prima variantă, datorită simplităţii acesteia. 

După filtrarea datelor corespunzătore primei înregistrări din fiecare minut, acestea au fost 
copiate într-un nou fişier. Pierderea de rezoluție, datorată creşterii intervalului dintre 
înregistrările luate în considerare, este considerată acceptabilă. S-a constatat că nu se produc 
schimbări semnificative în modul de variaţie a parametrilor monitorizaţi, care să impună 
utilizarea datelor înregistrate la intervale de 6 secunde. 

După selectarea datelor înregistrate la începutul fiecărui minut din documentul .csv de la 
placa de achiziție, datele rezultate sunt salvate într-un fișier de tip Dataout.xlsb (Excel Binary 
Workbook). A fost ales formatul .xlsb deoarece acesta stochează informația în cod binar și este 
folosit pentru fișiere mari, zeci de mii de rânduri și/sau sute de coloane, pentru deschiderea și 
salvarea rapidă și eficientă a fișierelor. Pentru prelucrarea acestor fișiere este folosit programul 
Microsoft Excel. 

Din fișierul de date Data.txt furnizat de stația meteo, au fost eliminate coloanele cu date 
irelevante pentru scopul experimentului. Astfel au fost eliminate coloanele ce prezintă presiunea 
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atmosferică, temperatura și umiditatea interioara (Relative Pressure, Indoor Temp, Indoor Hum), 
respectiv temperatura resimțită (Wind Chill). 

Ulterior s-a realizat concatenarea datelor din cele două fișiere rezultate în urma 
procesărilor prezentate, într-un singur fişier de tip Sensordata.xlsb (Excel Binary Workbook) iar 
elementele de sincronizare şi indexare (identificare sau referire) ale acestuia, sunt data, ora și 
minutul înregistrării datelor. 

4.3.2 Calcularea unor parametri de performanţă 
 
O procedură distinctă de prelucrare a datelor achiziţionate este reprezentată de calculul 

unor parametri de performanţă ai colectoarelor PV, care nu sunt măsuraţi direct. Astfel, a fost 
necesară determinarea prin calcul a următorilor parametrii: puterea, energia și randamentul 
colectoarelor PV utilizate în experiment. 

Puterea P [W] şi energia E [Wh] colectoarelor PV sunt determinate cu ajutorul relaţiilor 
de definiţie astfel: 

 (4.2) 
 (4.3) 

unde:  
- PPV este puterea instantanee a colectorului PV; 
- VPV și IPV sunt valorile instantanee ale tensiunii respectiv intensității curentului, la un 

moment dat; 
- EPV este energia dezvoltată de colectorul PV în intervalul de timp t. 
In cadrul studiului, ca timp, t, de producere a energiei electrice au fost considerate numai 

intervale de o zi, 24 ore. 
 
Cu ajutorul energiei produse de fiecare colector în parte, în fiecare zi de funcționare, sunt 

efectuate comparaţii între producţiile de energie ale următoarelor perechi de colectoare: 
- PV1 (de referință) și PV4 (cu soluţie hidrofobă); 
- PV1 (de referință) și PV2 (cu peliculă de apă); 
- PV4 (cu soluție hidrofobă) și PV3 (cu soluție hidrofobă și peliculă de apă). 
Diferențele procentuale de producţie energetică, sunt calculate considerând ca referinţă 

producţia de energie a colectorului PV1, colectorul de referinţă, iar în cazul comparării 
producţiilor energetice ale perechii de colectoare PV3 – PV4 a fost considerată ca referinţă 
producţia de energie a colectorului PV4. 

Această analiză comparativă are ca scop determinarea efectului metodei de limitare a 
depunerilor, prin utilizarea soluţiei hidrofobe și a efectului metodei de înlăturare a depunerilor, 
prin utilizarea peliculei de apă, asupra producției de energie a colectoarelor PV. 
 

PPV =VPV ! IPV
EPV = PPV ! t
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Randamentul η [%] colectorului fotovoltaic, se determină prin raportul dintre puterea 
electrică generată de acesta pe unitatea de suprafaţă şi intensitatea radiaţiei solare pe aceaşi 
unitate de suprafaţă (Duffie & Beckman, 1991). Relaţia utilizată pentru calculul randamentului 
nominal al unui colector fotovoltaic este: 

!PV =
PPV

APV !GPV

 (4.4) 

unde:  
- PPV este puterea instalată a colectorului PV; 
- APV este aria colectorului PV (APV = L×l = 1,195×0,541 = 0,646 m2); 
- GPV intensitatea totală a radiaţiei solare în planul colectorului PV. 

4.3.3 Selecţia unor seturi de date care să evidenţieze influența depunerilor 

 
În continuare este prezentată o procedură de selecţie a datelor care permite evidenţierea 

influenţei depunerilor, asupra parametrilor electrici ai colectoarelor PV: intensitatea curentului, 
tensiunea, puterea şi randamentul. 

În acest studiu au fost incluse numai colectorul PV1 (de referinţă) şi colectorul PV4 (cu 
soluţie hidrofobă), acestea fiind singurele colectoare din cadrul experimentului care au permis 
acumularea de depuneri pe suprafaţa vitrată. 

Procedura descrisă în continuare, urmăreşte eliminarea din analiză a celor doi factori care 
influenţează comportarea în condiţii reale a colectoarelor PV, mai mult decât depunerile. Aceşti 
factori sunt: 

- Intensitatea radiaţiei solare totale în planul colectoarelor; 
- Temperatura colectoarelor. 
Eliminarea influenţei intensităţii radiaţiei solare este posibilă prin selecţia (filtrarea) din 

totalitatea datelor înregistrate, numai a celor care corespund unor valori fixe ale intensităţii 
radiaţiei solare. În acest studiu, au fost selectate (filtrate) numai acele date care corespund 
valorilor fixe ale intensităţii radiaţiei solare, în planul colectoarelor, de (300, 400, 500, 600, 700 
și 800) W/m2. 

Filtrarea datelor după acest criteriu, a fost realizată pe setul de date achiziționate la 
interval de 6 secunde, pentru a creşte numărul datelor considerate în studiu, în perioada 21.10 - 
21.11.2013. Procedura de selecţie a furnizate rezultate numai în diverse zile situate în intervalul 
03 - 21.11.2013, iar analiza a fost efectuată numai pentru aceste date. 

În cazurile în care procedura de filtrare a furnizat mai multe rezultate corespunzătoare 
unei anumite zile, pentru valorile respective a fost calculată media aritmetică, iar în studiu s-a 
ţinut seama doar de acestă valoare. 

În ceea ce priveşte influenţa temperaturii colectoarelor, asupra parametrilor electrici 
menţionaţi, pentru datele selectate s-a efectuat o comparaţie între temperaturile celor două 
colectoare, corespunzătoare valorilor fixe ale intensităţii radiaţiei solare considerate. Pentru 
fiecare dintre aceste intensităţi ale radiaţiei solare, s-a constatat că temperatura colectoarelor 
variază într-un interval relativ redus de temperaturi. Diferenţele dintre temperatura minimă şi 
maximă a colectoarelor, pentru oricare din valorile considerate ale intensităţii radiaţiei solare 
variază în intervalul 8...10,62°C. 

Spre exemplu pentru o valoare fixă a intensității radiaţiei solare de 300 W/m2, 
temperatura colectorului PV1 variază în intervalul 13,75...21,75°C, iar temperatura colectorului 
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PV4 variază în intervalul 12,19...22,81°C, iar pentru o valoare fixă a intensității radiaţiei solare 
de 800 W/m2, temperatura colectorului PV1 variază în intervalul 21,06...29,37°C, iar 
temperatura colectorului PV4 variază în intervalul 22,06...29,62°C. 

În condiţiile în care pentru colectoarele PV utilizate în cadrul acestui experiment, 
intensitatea curentului variază cu 0,02 %/K, tensiunea cu -0,34 %/K și puterea cu -0,46 %/K, 
variaţiile de 8...10,62°C ale temperaturii colectoarelor produc următoarele efecte: 

- Intensitatea curentului este influenţată de temperatură în limitele a 0,16...0,21 %; 
- Tensiunea colectoarelor este influenţată de temperatură în limitele a -2,72...-3,61 %; 
- Puterea colectoarelor este influenţată de temperatură în limitele a -3,68...-4,88 %. 
Variaţia datorată temperaturii, pentru oricare dintre aceşti parametri, este mai mică de 5 

%, astfel încât influenţa temperaturii poate fi considerată neglijabilă în cadrul experimentului, 
încadrându-se în limita erorilor de măsură ale tuturor senzorilor utilizaţi în experiment. 

Se constată că în condiţiile unor valori fixe ale intensităţii radiaţiei solare, temperaturile 
colectoarelor se încadrează în limite relativ reduse de variaţie, cu efecte neglijabile asupra 
parametrilor electrici. Această constatare este justificată prin faptul că şi temperatura 
colectoarelor PV este influenţată în mare măsură de intensitatea radiaţiei solare, iar unor valori 
fixe ale intensităţii radiaţiei solare, le corespund variaţii reduse de temperatură. 

Procedura de selecţie a datelor corespunzătoare unor valori fixe ale intensităţii radiaţiei 
solare în planul colectoarelor, descrisă anterior, permite eliminarea din analiză atât a influenţei 
radiaţiei solare cât şi a temperaturii colectoarelor. 

Pentru seturile de date obţinute prin aplicarea procedurii descrise şi medierea valorilor 
rezultate, pentru fiecare zi în parte, variaţiile în timp ale parametrilor electrici, se consideră că 
sunt datorate depunerilor de praf, deoarece după eliminarea influenţei intensităţii radiaţiei solare 
şi a temperaturii, următorul factor ca importanţă, care influenţează performanţele colectoarelor 
fotovoltaice, este reprezentat de depuneri. 
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4.4 Rezultate şi discuţii 

 
În continuare sunt prezentate şi discutate, rezultatele obţinute în urma monitorizării 

experimentale din perioada 21.10.2013 - 21.11.2013. 

4.4.1 Rezultate obținute prin achiziția directă de date 

 
Datele legate de parametrii monitorizați sunt înregistrate în două documente separate, cu 

informaţii preluate de la stația meteo, respectiv de la placa de achiziție dedicată. 
Structura celor două tabele în care s-au achiziționat datele este prezentată în tabelul 4.14 

și tabelul 4.15. 
Tabelul 4.14 Structura tabelului cu date achiziţionate de la stația meteo 

Nr. Date 
Relative 
Pressure 
[hPa] 

Indoor 
Temp 
[°C] 

Indoor 
Hum[%] 

Outdoor 
Temp 
[°C] 

Outdoor 
Hum [%] 

Dewpoint 
[°C] 

Wind 
Chill [°C] 

Wind 
[m/s] 

Wind 
Direction 

Gust 
[m/s] 

Relative 
Rain 
[mm] 

Total Rain 
[mm] 

195 04.07.2013 16:23 1001.1 25.9 48 29.7 25 7.6 29.7 0.8 ESE 1.8 0 0 
196 04.07.2013 16:24 1001.1 25.8 48 29.8 24 7.1 29.8 1.4 NNE 2.4 0 0 
197 04.07.2013 16:25 1001.1 25.8 48 29.9 25 7.8 29.9 0.9 SE 1.2 0 0 
198 04.07.2013 16:26 1001.1 25.7 48 30.0 24 7.3 30.0 1.5 ENE 1.8 0 0 
199 04.07.2013 16:27 1001.0 25.7 48 30.0 24 7.3 30.0 1.5 ENE 1.8 0 0 
200 04.07.2013 16:28 1001.0 25.6 48 30.0 24 7.3 30.0 1.5 ENE 1.8 0 0 
201 04.07.2013 16:29 1000.9 25.6 48 30.0 22 6.0 29.9 1.8 E 2.4 0 0 
202 04.07.2013 16:30 1000.9 25.6 48 30.0 23 6.6 29.9 1.8 ESE 2.4 0 0 
203 04.07.2013 16:31 1000.9 25.5 48 29.9 23 6.6 29.9 1.4 SE 1.8 0 0 
204 04.07.2013 16:32 1001.0 25.4 48 29.9 23 6.6 29.9 1.7 ENE 2.4 0 0 
205 04.07.2013 16:33 1001.0 25.4 48 29.8 23 6.5 29.1 4.4 ENE 4.9 0 0 
206 04.07.2013 16:34 1000.9 25.4 48 29.8 23 6.5 29.1 4.2 E 4.9 0 0 
207 04.07.2013 16:35 1000.9 25.4 48 29.5 24 6.8 29.5 1.2 NNE 3.1 0 0 

 
Tabelul 4.15 Structura tabelului cu date achiziţionate de la placa de achiziție 

Dată Timp V PV1 
[V] 

V PV2 
[V] 

V PV3 
[V] 

V PV4 
[V] 

I PV1 
[A] 

I PV2 
[A] 

I PV3 
[A] 

I PV4 
[A] 

T PV1 
[A] 

T PV2 
[°C] 

T PV3 
[°C] 

T PV4 
[°C] 

Tapă 
PV2 
[°C] 

Tapă 
PV3 
[°C] 

Nivel 
PV2 
[mm] 

Nivel 
PV3 
[mm] 

ρ Praf 
[µg/m3] 

GPV 
[W/m2] 

27/10/2013 11:55:00 19.63 19.94 19.55 19.71 3.49 4.16 2.82 3.08 30.50 23.87 23.69 31.87 20.12 20.81 179.00 48.00 72.82 884.00 
27/10/2013 11:55:07 19.63 19.94 19.71 19.78 3.49 3.89 3.22 3.08 30.50 23.87 23.62 31.94 20.12 20.81 179.00 46.00 82.21 884.00 
27/10/2013 11:55:14 19.63 19.78 19.78 19.71 3.62 3.49 3.75 3.22 30.50 23.87 23.56 31.94 20.12 20.81 179.00 48.00 55.62 884.00 
27/10/2013 11:55:21 19.63 19.94 19.71 19.78 3.49 4.02 3.22 3.08 30.44 23.87 23.50 31.94 20.12 20.81 183.00 47.00 61.09 884.00 
27/10/2013 11:55:27 19.63 19.94 19.63 19.71 3.62 3.89 3.35 3.22 30.37 23.87 23.37 31.94 20.12 20.81 183.00 46.00 62.66 884.00 
27/10/2013 11:55:34 19.63 19.78 19.71 19.78 3.49 3.49 3.75 3.22 30.37 23.87 23.31 31.94 20.12 20.81 183.00 48.00 62.66 884.00 
27/10/2013 11:55:41 19.63 20.02 19.78 19.78 3.49 3.75 3.49 3.22 30.37 23.87 23.25 31.87 20.12 20.81 183.00 48.00 54.05 887.00 
27/10/2013 11:55:48 19.63 19.94 19.86 19.78 3.49 3.49 3.89 3.22 30.37 23.87 23.12 31.87 20.12 20.81 191.00 46.00 61.87 884.00 
27/10/2013 11:55:55 19.71 19.94 19.55 19.71 3.49 4.16 2.95 3.08 30.37 23.87 23.06 31.87 20.12 20.75 179.00 47.00 86.12 884.00 
27/10/2013 11:56:02 19.71 19.86 19.55 19.78 3.62 3.75 3.35 3.08 30.37 23.87 23.00 31.87 20.12 20.81 183.00 48.00 66.57 884.00 
27/10/2013 11:56:09 19.63 19.94 19.63 19.78 3.49 3.89 3.08 3.22 30.37 23.87 23.00 31.87 20.12 20.81 179.00 48.00 70.48 884.00 
27/10/2013 11:56:16 19.71 20.02 19.63 19.71 3.62 4.16 2.95 3.08 30.37 23.87 22.94 31.87 20.12 20.81 183.00 48.00 58.75 884.00 
27/10/2013 11:56:22 19.55 19.86 19.63 19.86 3.49 3.75 3.49 3.22 30.31 23.87 22.87 31.87 20.12 20.81 179.00 46.00 66.57 884.00 
27/10/2013 11:56:29 19.71 19.94 19.94 19.86 3.62 3.49 3.49 3.35 30.31 23.94 22.87 31.94 20.19 20.81 183.00 48.00 69.69 884.00 

 
În continuare sunt prezentate curbele de variație în timp a parametrilor monitorizați, în 

forma în care aceşti parametri sunt înregistrați de placa de achiziție și de stația meteo, 
corespunzător perioadei menţionate. 

Prin analiza acestor curbe, care se referă la o durată de timp lungă, se pot obţine în 
principal concluzii calitative privind modul de desfăşurare a fenomenelor fizice legate de 
funcţionarea colectoarelor PV monitorizate. 
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4.4.1.1 Intensitatea radiaţiei solare 
 

 
Figura 4.24 Variația intensității radiației solare măsurate în planul colectoarelor PV, 

în intervalul 21.10 - 21.11.2013 
 

 
Figura 4.25 Variația intensității curentului colectoarelor PV, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 

 
Figura 4.26 Variația tensiunii colectoarelor PV, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 
În urma analizei comparative a figurilor 4.24 - 4.26, se observă că atât intensitatea 

curentului cât şi tensiunea colectoarelor PV, depind de intensitatea radiaţiei solare, măsurate în 
planul colectoarelor iar curbele de variţie a celor doi parametrii, urmăresc curba de variaţie a 
intensităţii radiaţiei solare. 

Concordanţa dintre aceşti parametri arată că sistemul de monitorizare a parametrilor 
colectoarelor PV, cu ajutorul plăcii de achiziţie, a funcţionat corect şi a surprins corect 
comportarea colectoarelor PV. 
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4.4.1.2 Intensitatea curentului colectoarelor fotovoltaice 
 
În vederea efectuării unei analize cantitative, în tabelul 4.16 sunt prezentate valorile 

instantanee ale intensităţii curentului electric, în perioada 26 - 27.10.2013, în intervalul 12:00 - 
14:00 (ora locală de iarnă), când intensitatea radiaţiei solare este maximă. Cele două zile şi 
intervalul de timp de două ore considerat, au fost utilizate şi pentru analize cantitative privind alţi 
parametri, fiind caracterizate de valori ridicate ale intensităţii radiaţiei solare. 

În coloanele „Timp” este indicat timpul exprimat în minute, măsurat de la începutul 
intervalului de două zile considerat. 
 

Tabelul 4.16 Intensitatea curentului electric al colectoarelor PV în perioada 26 – 27.10.2013 
26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

I PV1 
[A] 

I PV2 
[A] 

I PV3 
[A] 

I PV4 
[A] Ora Timp 

[min.] 
I PV1 

[A] 
I PV2 

[A] 
I PV3 

[A] 
I PV4 

[A] 
12:00 720 3.35 3.35 3.62 2.82 12:00 2220 3.35 3.89 2.82 2.95 
12:10 730 3.35 3.49 3.35 2.82 12:10 2230 2.14 2.14 2.01 1.74 
12:20 740 3.49 3.08 3.89 2.95 12:20 2240 3.49 3.49 3.35 2.95 
12:30 750 3.35 3.75 3.49 2.82 12:30 2250 3.49 3.62 3.22 2.95 
12:40 760 3.62 3.62 3.35 2.95 12:40 2260 3.49 3.49 3.35 3.08 
12:50 770 3.49 3.49 3.49 2.68 12:50 2270 3.08 2.68 3.49 2.55 
13:00 780 3.49 3.49 3.22 2.82 13:00 2280 2.95 3.08 2.28 2.55 
13:10 790 3.49 3.62 3.35 2.95 13:10 2290 3.08 3.49 2.28 2.55 
13:20 800 3.49 3.35 3.62 2.82 13:20 2300 2.82 3.22 1.61 2.28 
13:30 810 3.35 3.62 3.49 2.68 13:30 2310 2.68 3.49 1.07 2.01 
13:40 820 3.35 3.22 3.62 2.95 13:40 2320 2.95 4.16 1.07 2.14 
13:50 830 3.35 3.22 3.49 2.95 13:50 2330 2.95 3.22 2.28 2.41 
14:00 840 3.49 3.62 3.08 2.95 14:00 2340 3.08 3.75 2.01 2.41 
 

În tabelul 4.17 sunt prezentate diferenţele procentuale dintre intensităţile curenţilor 
pentru PV2, PV3 şi PV4 faţă de PV1 (referintă), respectiv dintre PV3 şi PV4 (referinţă). 

ΔI PVi1 = (I PVi - I PV1)/I PV1 [%]; ΔI PV34 = (I PV3 - I PV4)/I PV4 [%] 
 

Tabelul 4.17 Diferenţele procentuale dintre intensităţile curenţilor electric ai colectoarelor PV 
în perioada 26 – 27.10.2013, în intervalul orar 12:00 – 14:00 
26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

ΔI PV21 
[%] 

ΔI PV31 
[%] 

ΔI PV41 
[%] 

DI PV34 
[%] Ora Timp 

[min.] 
ΔI PV21 

[%] 
ΔI PV31 

[%] 
ΔI PV41 

[%] 
DI PV34 

[%] 
12:00 720 0.0 8.1 -15.8 28.4 12:00 2220 16.1 -15.8 -11.9 -4.4 
12:10 730 4.2 0.0 -15.8 18.8 12:10 2230 0.0 -6.1 -18.7 15.5 
12:20 740 -11.7 11.5 -15.5 31.9 12:20 2240 0.0 -4.0 -15.5 13.6 
12:30 750 11.9 4.2 -15.8 23.8 12:30 2250 3.7 -7.7 -15.5 9.2 
12:40 760 0.0 -7.5 -18.5 13.6 12:40 2260 0.0 -4.0 -11.7 8.8 
12:50 770 0.0 0.0 -23.2 30.2 12:50 2270 -13.0 13.3 -17.2 36.9 
13:00 780 1.2 -7.4 -18.2 13.3 13:00 2280 4.4 -22.7 -13.6 -10.6 
13:10 790 3.7 -4.0 -15.5 13.6 13:10 2290 13.3 -26.0 -17.2 -10.6 
13:20 800 -4.0 3.7 -19.2 28.4 13:20 2300 14.2 -42.9 -19.1 -29.4 
13:30 810 8.1 4.2 -20.0 30.2 13:30 2310 30.2 -60.1 -25.0 -46.8 
13:40 820 -3.9 8.1 -11.9 22.7 13:40 2320 41.0 -63.7 -27.5 -50.0 
13:50 830 -3.9 4.2 -11.9 18.3 13:50 2330 9.2 -22.7 -18.3 -5.4 
14:00 840 3.7 -11.7 -15.5 4.4 14:00 2340 21.8 -34.7 -21.8 -16.6 

 
În urma analizei comparative a datelor din cele două tabele, se observă că intensitatea 

curentului colectorului PV4 este întotdeauna mai mică decât intensitatea curentului colectorului 
PV1. Diferenţa dintre curenţii celor doi colectori, este de în intervalul 4,4...46,8 %, ceea ce 
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indică faptul că în condiţii de intensitate a radiaţiei solare ridicate, întotdeauna intensitatea 
curentului electric produs de colectorul PV1 (de referinţă) este mai mare decât intensitatea 
curentului electric produs de colectorul PV4. Explicaţia acestui fenomen ţine de prezenţa soluţiei 
hidrofobe pe suprafaţa colectorului PV4 şi este detaliată în paragraful referitor la rezultatele 
obţinute prin calculul parametrilor de performanţă. 

Intensitatea curentului colectorului curăţat cu peliculă de apă, PV2, este de regulă mai 
mare decât intensitatea curentului electric produs de colectorul PV1, de referinţă. Cele câteva 
excepţii de la regulă pot fi puse pe seama imperfecţiunilor sistemului de monitorizare, de tip low 
cost şi pe seama faptului că în cazul colectorilor echipaţi cu sisteme de curăţare cu peliculă de 
apă, consumatorii reprezentaţi de sarcina electrică şi de pompa pentru recirculare a apei, au 
împreună puterea mai mare decât puterea maximă pe care o poate furniza colectorul. 

În figura 4.27, sunt prezentate curbele de variaţie a intensităţilor curenţilor electrici ai 
celor patru colectoare, pe durata celor două zile considerate. 
 

 
Figura 4.27 Curbele de variaţie a intensităţilor curenţilor electrici ai colectoarelor PV 

în perioada 26 – 27.10.2013 
I-PV1 – Intensitatea curentului colectorului PV1; I-PV2 – Intensitatea curentului colectorului PV2; 
I-PV3 – Intensitatea curentului colectorului PV3; I-PV4 – Intensitatea curentului colectorului PV4. 
 
Pe figură se observă că în marea majoritate a timpului intensitatea curentului colectorului 

PV2 este mai mare decât intensitatea curentului PV1. 
Analog, se observă atât din tabele cât şi din figură, că şi intensitatea curentului electric al 

colectorului PV3 este în majoritatea timpului, mai mare decât intensitatea curentului colectorului 
PV4. Diferenţa dintre cele două colectoare constă numai în prezenţa peliculei de apă. 

Pe figură se poate observa şi că în majoritatea timpului, curentul electric al colectorului 
PV2 este mai mare decât curentul electric al colectorului PV3. Diferenţa dintre cele două 
colectoare constă numai în prezenţa stratului de soluţie hidrofobă. 

În ceea ce priveşte analiza comparativă a valorilor măsurate pentru intensităţile 
curentului electric, se pot extrage următoarele concluzii: 

- Prezenţa soluţiei hidrofobe determină reducerea intensităţii curentului electric cu cca. 
4...45 % faţă de situaţiile în care nu este prezentă; 

- Prezenţa peliculei de apă determină creşterea uşoară, dar fluctuantă a intensităţii 
curentului electric, faţă de situaţiile în care nu este prezentă. Fluctuaţiile acestei 
creşteri sunt explicabile prin imperfecţiunile sistemului de măsură şi prin faptul că în 
cazul colectoarelor cu peliculă de apă, puterea totală a consumatorilor este mai mare 
decât puterea nominală a colectoarelor. 
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4.4.1.3 Tensiunea colectoarelor fotovoltaice 
 
În figura 4.28, este prezentată curba de variaţie a tensiunii celor patru colectoare, în 

perioada 26 – 27.10.2013. 
 

 
Figura 4.28 Curbele de variaţie a tensiunii colectoarelor PV 

în intervalul 26 – 27.10.2013 
U-PV1 – Tensiunea colectorului PV1; U-PV2 – Tensiunea colectorului PV2; 
U-PV3 – Tensiunea colectorului PV3; U-PV4 – Tensiunea colectorului PV4. 

 
Pe figură se observă că tensiunea celor patru colectoare, variază uniform cu intensitatea 

radiaţiei solare şi este puțin influenţată de prezenţa stratului de soluţie hidrofobă, sau de prezenţa 
peliculei de apă. 
 

4.4.1.4 Temperatura colectoarelor fotovoltaice 
 
În figura 4.29 sunt prezentate curbele de variaţie ale temperaturilor celor patru colectoare 

PV studiate. 
 

 
Figura 4.29 Variația temperaturilor măsurate pe spatele colectoarelor PV, 

în intervalul 21.10 - 21.11.2013 
 
Temperaturile colectoarelor PV sunt direct influențate de intensitatea radiației solare iar 

în cazul colectoarelor PV2 și PV3, temperaturile acestora sunt influenţate de pelicula de apă care 
curge pe suprafața vitrată a acestora (Butuza & Bălan, 2014a). 

Prin comparaţie cu figura 4.24, se observă că în perioadele cu valori ridicate ale 
intensităţii radiaţiei solare, pentru colectoarele echipate cu sisteme de curăţare cu peliculă de apă, 
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PV2 şi PV3, temperaturile colectoarelor scad mult sub temperatura colectoarelor fără sisteme de 
curăţare cu peliculă de apă, PV1 şi PV3. Perioadele în care aceste diferenţe de temperatură sunt 
evidente, corespund perioadelor de funcţionare a pompelor de recirculare a apei din aceste 
sisteme. 

În tabelul 4.18 este prezentată variația temperaturilor colectoarelor în perioada 26 - 
27.10.2013, pentru intervalul orar 12:00 – 14:00. 

 
Tabelul 4.18 Temperaturile colectoarelor PV în perioada 26 - 27.10.2013 

26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

T PV1 
[°C] 

T PV2 
[°C] 

T PV3 
[°C] 

T PV4 
[°C] Ora Timp 

[min.] 
T PV1 
[°C] 

T PV2 
[°C] 

T PV3 
[°C] 

T PV4 
[°C] 

12:00 720 31.44 24.50 23.44 32.75 12:00 2220 32.81 22.19 21.81 33.31 
12:10 730 31.69 24.44 23.81 33.13 12:10 2230 31.12 22.06 22.00 32.13 
12:20 740 30.00 23.75 23.06 32.00 12:20 2240 31.37 23.62 22.44 32.13 
12:30 750 32.50 24.75 24.50 34.19 12:30 2250 31.50 23.81 22.87 32.75 
12:40 760 31.00 24.56 24.75 32.94 12:40 2260 35.69 25.19 24.06 37.19 
12:50 770 31.06 24.75 24.25 32.44 12:50 2270 34.00 25.00 24.19 35.75 
13:00 780 31.31 24.87 25.69 32.56 13:00 2280 31.25 24.12 23.06 32.69 
13:10 790 31.44 24.81 25.19 32.81 13:10 2290 32.13 25.00 23.75 33.44 
13:20 800 29.19 24.31 23.62 30.50 13:20 2300 30.62 24.12 23.19 31.81 
13:30 810 29.50 24.69 24.44 30.75 13:30 2310 28.75 23.62 23.06 29.94 
13:40 820 28.75 24.56 23.94 30.19 13:40 2320 28.75 24.12 23.50 30.12 
13:50 830 28.94 24.56 23.94 30.31 13:50 2330 30.06 24.56 23.94 31.19 
14:00 840 27.19 24.00 23.31 28.69 14:00 2340 31.12 24.94 24.44 32.63 
 

În tabelul 4.19 sunt prezentate diferenţele dintre temperaturile colectoarelor PV2, PV3 şi 
PV4 faţă de PV1, (referinţă), respectiv dintre PV3 şi PV4 (referinţă), în perioada 26 – 
27.10.2013, în intervalul orar 12:00 - 14:00. Mai jos este prezentată relația matematică de calcul 
pentru aceste diferențe. 

ΔTi1 = T PVi - T PV1 [°C]; ΔT34 = T PV3 - T PV4 [°C] 
 

Tabelul 4.19 Diferenţe dintre temperaturile colectoarelor PV în perioada 26 - 27.10.2013 
26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

ΔT21 
[°C] 

ΔT31 
[°C] 

ΔT41 
[°C] 

ΔT34 
[°C] Ora Timp 

[min.] 
ΔT21 
[°C] 

ΔT31 
[°C] 

ΔT41 
[°C] 

ΔT34 
[°C] 

12:01 720 -6.94 -8.00 1.31 -9.31 12:01 2220 -10.62 -11.00 0.50 -11.50 
12:11 730 -7.25 -7.88 1.44 -9.32 12:11 2230 -9.06 -9.12 1.01 -10.13 
12:21 740 -6.25 -6.94 2.00 -8.94 12:21 2240 -7.75 -8.93 0.76 -9.69 
12:31 750 -7.75 -8.00 1.69 -9.69 12:31 2250 -7.69 -8.63 1.25 -9.88 
12:41 760 -6.44 -6.25 1.94 -8.19 12:41 2260 -10.50 -11.63 1.50 -13.13 
12:51 770 -6.31 -6.81 1.38 -8.19 12:51 2270 -9.00 -9.81 1.75 -11.56 
13:01 780 -6.44 -5.62 1.25 -6.87 13:01 2280 -7.13 -8.19 1.44 -9.63 
13:11 790 -6.63 -6.25 1.37 -7.62 13:11 2290 -7.13 -8.38 1.31 -9.69 
13:21 800 -4.88 -5.57 1.31 -6.88 13:21 2300 -6.50 -7.43 1.19 -8.62 
13:31 810 -4.81 -5.06 1.25 -6.31 13:31 2310 -5.13 -5.69 1.19 -6.88 
13:41 820 -4.19 -4.81 1.44 -6.25 13:41 2320 -4.63 -5.25 1.37 -6.62 
13:51 830 -4.38 -5.00 1.37 -6.37 13:51 2330 -5.50 -6.12 1.13 -7.25 
14:01 840 -3.19 -3.88 1.50 -5.38 14:01 2340 -6.18 -6.68 1.51 -8.19 

 
În figura 4.30, sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii colectoarelor, în zilele de 

26 şi 27 octombrie 2013. 
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Figura 4.30 Curbele de variaţie a temperaturilor colectoarelor PV 

în perioada 26 – 27.10.2013 
T-PV1 – Temperatura colectorului PV1; T-PV2 – Temperatura colectorului PV2; 
T-PV3 – Temperatura colectorului PV3; T-PV4 – Temperatura colectorului PV4. 

 
Pe figură pot fi observate următoarele: 
- Prezenţa soluţiei hidrofobe determină creşterea uşoară a temperaturii colectoarelor cu 

cca. 0,5...2°C faţă de situaţiile în care nu este prezentă; 
- Prezenţa peliculei de apă determină scăderea pronunţată a temperaturilor 

colectoarelor cu cca. 3...10°C în absenţa stratului hidrofob şi cu cca. 5...13°C în 
prezenţa stratului hidrofob, faţă de situaţiile în care nu este prezent. 

Variaţia temperaturii colectoarelor influenţează sensibil şi variaţia tensiunii acestora. 
 

4.4.1.5 Temperatura exterioară şi umiditatea relativă 
 

În figura 4.31 sunt prezentate atât curba de variaţie a temperaturii exterioare, cât şi curba 
de variaţie a umidităţii relative. 
 

 
Figura 4.31 Variația temperaturii și a umidității relative a aerului, 

în intervalul 04.07 - 21.11.2013 
 

Pe figură poate fi observată tendinţa de scădere a temperaturii ambiante, normală pentru 
sfârşitul de toamnă, chiar dacă în perioada monitorizată au existat numeroase zile însorite, aşa 
cum poate fi observat pe figura 4.24. 

Umiditatea relativă variază relativ constant între 30 % şi aproape 100 %. Apropierea 
aproape zilnică de valoarea 100 % a umidităţii relative este tipică perioadei de toamnă, 
caracterizată prin apariţia fenomenelor de ceaţă şi de rouă. Primele două perioade cu umiditate 
relativă peste 95 % corespund unor perioade cu ceaţă, iar ultimele perioade cu  umiditate relativă 
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peste 95 % corespund unor perioade cu depunere de rouă aproape în fiecare dimineaţă. Se 
estimează că doar precizia de măsură a senzorului a determinat ca indicaţiile acestuia să nu fie 
100 %, sau 99 %, care este limita mximă a domeniului de măsură. 

 

4.4.1.6 Punctul de rouă 
 
În figura 4.32 este prezentată curba de variaţie a punctului de rouă. 

 

 
Figura 4.32 Variația temperaturii punctului de rouă, în intervalul 04.07 - 21.11.2013 

 
Comparativ cu figura 4.29, se observă că în a doua jumătate a perioadei de monitorizare, 

minimele de pe curba de variaţie a temperaturii exterioare, corespund cu minimele de pe curba 
de variaţie a punctului de rouă, ceea ce confirmă apariţia fenomenului de rouă. 

Roua se formează şi pe suprafeţele colectoarelor PV, afectând depunerile de praf de pe 
aceste suprafeţe. Implicit sunt afectate şi performanţele colectoarelor fotovoltaice. 

4.4.1.7 Temperatura apei din rezervoare 
 
În figura 4.33 este prezentată curba de variaţie a temperaturii apei din rezervoarelor celor 

două sisteme de curăţare cu peliculă de apă. 
 

 
Figura 4.33 Variația temperaturilor apei din rezervoare, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 
Cele două curbe de variaţie a temperaturii apei sunt sugestive din mai multe puncte de 

vedere: 
- Perioadele de funcţionare a pompelor sistemelor de curăţare sunt cele în care 

temperaturile apei din rezervoare cresc, iar perioadele de nefuncţionare a pompelor sunt 
cele în care temperatura apei din rezervoare scade. 
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- În perioadele de funcţionare a sistemelor de curăţare cu peliculă de apă, temperatura apei 
din cele două rezervoare este practic egală, ceea ce sugerează că ambele sisteme absorb 
puteri termice similare în condiţiile unor debite egale produse de pompe de recirculare 
identice. 

- În perioadele de nefuncţionare a sistemelor de curăţare cu peliculă de apă, temperatura 
apei din rezervorul sistemului PV3 este sistematic mai mică decât temperatura apei din 
rezervorul sistemului PV2. Având în vedere că nivelul apei în cele două rezervoare a fost 
identic, scăderea mai rapidă a temperaturii apei din rezervorul sistemului PV3 este 
explicabilă numai prin calitatea mai slabă a izolaţiei termice a acestuia datorată, cel mai 
probabil, montajului nereuşit al izolaţiei din vată minerală. Ambele izolaţii au fost 
montate manual, fără respectarea unei proceduri particulare. 

- Se observă că în zilele 3-11 ale experimentului, caracterizate prin cer senin şi prin valori 
ridicate ale intensităţii radiaţiei solare, temperatura apei din cele două rezervoare a 
crescut cu cca. 7…10°C zilnic, de la cca. 15°C la cca. 22…25°C. Această creștere a 
temperaturii apei se datorează răcirii colectoarelor fotovoltaice. Creşterea temperaturii 
apei de curăţare (şi răcire), înregistrată în condiţii de toamnă târzie, arată că există 
potenţial real de valorificare a energiei termice preluate în procesul de răcire a 
colectoarelor PV. Se estimează că dacă cele două rezervoare nu ar fi fost deschise, 
creşterea de temperatură ar fi fost şi mai ridicată, iar răcirea colectoarelor PV mai puţin 
pronunţată. 

- Se observă că după ziua 11 a experimentului, a urmat o perioadă cu nebulozitate mai 
accentuată, caracterizată prin perioade intermitente cu şi fără radiaţie solară intensă. În 
aceste zile sistemul de curăţare cu peliculă de apă nu a funcţionat decât sporadic, ceea ce 
explică variaţiile reduse ale temperaturii apei din rezervoare şi valorile apropiate ale 
temperaturilor celor 4 colectoare PV studiate. 

- După această perioadă, în a doua jumătate a experimentului, au alternat perioade de 
funcţionare şi de nefuncţionare a sistemelor de curăţare cu peliculă de apă. În timpul 
funcţionărilor a fost înregistrată aceeaşi variaţie a temperaturii apei din rezervoare, 
7…10°C. Treptat, în perioadele de nefuncţionare, în special pe timpul nopţii, temperatura 
apei din rezervoare a scăzut până la valori de cca. 5°C, în condiţiile unor temperaturi 
exterioare apropiate de 0°C. În acest context, datorită prezenţei pericolului de îngheţ, a 
fost luată decizia întreruperii experimentului. 

- Se observă că temperatura până la care se răceşte apa din rezervoare, în perioadele de 
nefuncţionare a sistemului cu peliculă, este apropiată de media temperaturii exterioare. În 
aceste condiţii, se estimează că pe timp de vară temperatura apei din rezervor va fi 
apropiată de 20°C, faţă de 15°C în condiţii de toamnă târzie. De asemenea, se estimează 
şi că pe timpul verii degajările de căldură preluate de apa utilizată la curăţărea 
depunerilor vor fi mai însemnate. În condiții de vară temperatura apei din rezervoare ar 
putea să crească cu mai mult de 7…10°C, probabil cu minim 10…15°C, ceea ce 
înseamnă că apa ar ajunge la 30…35°C, sau chiar mai mult având un potenţial termic mai 
ridicat decât în perioada de toamnă târzie aferentă rezultatelor prezentate. 

- Foarte importantă este observaţia că temperatura din cele două rezervoare scade în mod 
diferit. Faptul că în rezervorul izolat corect, temperatura apei scade mai puţin în 
perioadele de nefuncţionare, arată că dacă se urmăreşte valorificarea energiei termice 
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evacuate de pe suprafața vitrată a colectoarele PV, în procesul de curăţare, trebuie 
acordată o atenţie particulară izolaţiilor termice. 

4.4.1.8 Densitatea particulelor aflate în suspensie în aer 
 
În figura 4.34, este prezentată curba de variaţie a densităţii particulelor aflate în suspensie 

în aer, în mediul ambiant învecinat standului experimental. 
 

 
Figura 4.34 Variația densității particulelor în suspensie în aer, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 
Se poate observa că graficul  din figura 4.34, prezintă câteva “vârfuri”, cu valori foarte 

ridicate ale cantităţii de particule aflate în suspensie. Valori foarte mari ale acestui parametru 
corespund perioadelor cu ceaţa, din intervalul pentru care s-a realizat monitorizarea. 

Standul este amplasat la aproximativ 30 m de râul Someșul Mic, iar toamna în această 
zonă ceaţa este un fenomen frecvent. Este posibil ca senzorul utilizat să nu poată distinge 
particulele de apă care formează ceaţa de particule solide aflate în suspensie. 

În afara celor câteva vârfuri, densitatea de particule aflate în suspensie în aer, prezintă în 
prima parte a experimentului, aproximativ o treime din durata acestuia, valori situate în 
intervalul 50…100 µg/m3, iar în a doua parte a experimentului, aproximativ două treimi din 
durata acestuia, valori situate în jurul valorii de 50 µg/m3. 

Aceste valori pot fi comparate cu valorile indicate de standardele care limitează cantitatea 
admisă de particule în aer, datorită pericolelor pentru sănătate. Particulele cu dimensiuni sub 10 
µm trec prin aparatul respirator superior și ajung în aparatul respirator inferior la nivelul 
bronhiilor pulmonare. Particulele cu dimensiuni sub cca. 2,5 µm trec prin aparatul superior 
respirator și se depozitează în aparatul respirator la nivelul alveolelor pulmonare. 

Standardul care limitează cantitatea admisă de particule cu dimensiuni sub 10 µm aflate 
în suspensie în aer este denumit PM10 sau PM10, iar standardul care limitează cantitatea admisă 
de particule cu dimensiuni sub 2,5 µm aflate în suspensie în aer este denumit PM2.5 sau PM2.5. 
Iniţialele PM provin de la termenul în limba engleză “particulate matter” o traducere 
aproximativă fiind “pulberi în suspensie”. 
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În figura 4.35 sunt prezentate câteva exemple tipice de particule aflate în suspensie în aer, 
împreună cu dimensiunile orientative ale acestora. Valorile de pe axele orizontale reprezintă 
dimensiunile explimate în µm. 

 
Figura 4.35 Dimensiunile orientative ale particulelor aflate în suspensie în aer; 

Sursa: (http://en.wikipedia.org/wiki/Particulates#Regulation) 
 

Se observă că cea mai mare parte a acestor particule prezintă dimensiuni sub 10 µm, deci 
intră sub incidenţa limitelor impuse prin PM10 şi PM2.5. 

Informaţii extinse privind dimensiunile diverselor tipuri de particule aflate în suspensie, 
sunt disponibile în diverse site-uri publice cu asemenea informaţii: 

(http://www.engineeringtoolbox.com/particle-sizes-d_934.html). 
Informaţii publice despre calitatea aerului sunt disponibile şi pe site-ul Comisiei 

Europene (http://ec.europa.eu/environment/air/quality). 
În tabelul 4.20 sunt prezentate câteva informaţii privind limitele admise prin PM10 şi 

PM2.5, pentru particulele în suspensie în aer, la nivel internațional. 
 

Tabelul 4.20 Limitele admise pentru particulele în suspensie în aer prin PM10 şi PM2.5 
Zona Denumire PM10 PM2.5 

Uniunea Europeană 
Valoarea medie anuală 40 µg/m3 25 µg/m3 
Valoarea medie în 24 ore 50 µg/m3 - 
Număr anual de depăşiri admis 35 - 

Japonia 
Valoarea medie anuală - 15 µg/m3 
Valoarea medie în 24 ore 100 µg/m3 35 µg/m3 
Număr anual de depăşiri admis - - 

China 
Valoarea medie anuală 40 µg/m3 50 µg/m3 
Valoarea medie în 24 ore 15 µg/m3 35 µg/m3 
Număr anual de depăşiri admis - - 

S.U.A. 
Valoarea medie anuală - 15 µg/m3 
Valoarea medie în 24 ore 150 µg/m3 35 µg/m3 
Număr anual de depăşiri admis 1 - 
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Informaţiile prezentate în tabelul 4.20 sunt disponibile în diverse documente publice 
referitoare la reglementările în domeniu, disponibile pe internet: 

- (http://en.wikipedia.org/wiki/Particulates#Regulation);  
- (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm); 
- (http://www2.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/Expost/database/docs/AQ_limit_values.pdf); 
- (http://www.fhwa.dot.gov/environment/air_quality/conformity/laws_and_regs/2006standards.cfm);  
- (http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/pm10.html). 

Cel mai recent document public al Comisiei Europene, disponibil pe site-ul acesteia, 
referitor la situaţia emisiilor şi particulelor în suspensie în toate ţările UE este “List of zones in 
EU Member States in relation to air quality treshholds” şi conţine informaţii referitoare la anul 
1999: (ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/2009_zones.xls). 

În ceea ce priveşte situaţia particulelor în suspensie în aer, pentru România, aceasta este 
prezentată în tabelul 4.21. 
 

Tabelul 4.21 Situaţia particulelor în suspensie în aer, pentru România (cf. CE) 
Localitatea PM10 (zi) PM10 (an) 
Iaşi ↑ ↑ 
Iaşi NE ↑ ↓ 
Brăila ↓ ↓ 
Constanţa ↓ ↓ 
Galaţi ↓ ↓ 
Galaţi SE ↓ ↓ 
Piteşti ↓ ↓ 
Ploieşti ↑ ↓ 
Ploieşti S ↓ ↓ 
Craiova ↑ ↓ 
Craiova SV ↑ ↑ 
Timişoara ↑ ↑ 
Timişoara V ↓ ↓ 
Cluj-Napoca = = 
Baia Mare ↑ ↓ 
Baia Mare NV ↓ ↓ 
Brasov ↑ ↑ 
Copşa Mică – Mediaş ↓ ↓ 
Copşa Mică – Mediaş Centru ↓ ↓ 
Bucureşti ↑ ↑ 
Ilfov ↑ ↑ 

↑ - depăşiri ale limitei; ↓ - sub limită; = lipsă date 
 

Se poate observa că dintre toate localităţile care figurează în situaţia CE, doar pentru 
Cluj-Napoca lipsesc date privind situaţia particulelor în suspensie în aer. Din acest punct de 
vedere, faptul că în acest studiu sunt prezentate (probabil pentru prima dată) valorile măsurate 
ale cantităţii de particule în aer, poate reprezenta un aspect important. 

Se menţionează că în cadrul experimentului a fost măsurată cantitatea totală de particule 
aflate în suspensie şi nu neapărat cantitatea de particule aflate în suspensie, cu dimensiuni sub 10 
µm. Rezultatele monitorizării acstui parametru sunt importante în contextul lipsei altor 
informaţii despre acest parametru, pentru Cluj-Napoca. 

Comparând valorile măsurate cu valorile PM10 admise, se constată că pentru cca. o 
treime din durata experimentului valoarea PM10 pe zi, a fost depăşită sistematic, iar pentru cca. 
două treimi din durata experimentului valoarea PM10 pe zi, a fost în jurul valorii maxime 
admise, cu depăşiri frecvente ale acestei limite. 
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4.4.1.9 Cantitatea de precipitaţii 
 

În figura 4.36 sunt prezentate cantităţile de precipitaţie înregistrate pe durata 
experimentului. 
 

 
Figura 4.36 Cantitatea de precipitații înregistrată în intervalul 04.07 - 21.11.2013 

 
Se observă că pe perioada experimentului au fost înregistrate frecvent reprize de 

precipitaţii, majoritatea în cantităţi reduse, sub 1 l/m2. 

4.4.1.10 Viteza vântului 
 

În figura 4.37 este prezentată variaţia vitezei vântului şi a vitezei rafalelor de vânt. 
 

 
Figura 4.37 Variația vitezei vântului și a rafalelor de vânt, în intervalul 04.07 - 21.11.2013 

 
Se observă că pe perioada experimentului au fost înregistrate valori relativ reduse ale 

vitezei vântului, în general sub 5-6 m/s, adică sub 18-22 km/h. 
Principala cauză pentru pauzele înregistrate în monitorizarea acestor parametrii sunt 

erorile de comunicație „wireless” dintre stația meteo și consola acesteia conectată la computerul 
de achiziție. Aceste erori sunt datorate apartenenţei staţiei meteo şi anemometrului, la clasa 
„hobby” și încadrarea acestor echipamente în categoria echipamentelor „low cost”. 
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4.4.2 Rezultate obținute prin sincronizarea şi concatenarea datelor 

 
Pentru exemplificarea modului de aplicare a procedurii de sincronizare şi concatenare a 

datelor achizţionate cu ajutorul celor două sisteme distincte de montorizare, în figurile 4.38 şi 
4.39 sunt prezentate valorile măsurate ale tensiunii şi curentului pentru colectorul PV1, la 
intervale de 6 secunde, în data de 27.10.2013, în 10 minute de funcţionare a sitemului de 
achiziţie a datelor, în intervalul dintre ora 11:55 AM si 12:04 PM, împreună cu valorile selectate 
pentru sincronizare cu staţia meteo, la intervale de 1 minut. Semnificatia notaţiilor de pe grafice 
este următoarea: 

- "V 6 sec" şi "I 6 sec": valorile tensiunii şi curentului, măsurate la intervale de 6 
secunde; 

- "V 1 min pri" şi "I 1 min pri": valorile tensiunii şi curentului, selectate la intervale de 
1 minut, prin metoda primei valori dintr-un minut; 

- "V 1 min med" şi "I 1 min med": valorile tensiunii şi curentului, selectate la intervale 
de 1 minut, prin metoda mediei valorilor dintr-un minut. 

 

 
Figura 4.38 Valorile tensiunii măsurate la 6 sec. și selectate pentru sincronizare cu stația meteo 
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Figura 4.39 Valorile tensiunii măsurate la 6 sec. și selectate pentru sincronizare cu stația meteo 
 

Prin analiza figurilor, se observă că deşi rezoluţia curbelor de variaţie a tensiunii şi 
curentului, scade prin selectarea datelor pentru sincronizare, la intervale de 1 minut faţă de 
intervalele de măsurare de 6 secunde, valorile selectate, redau aceleaşi variaţii ale tensiunii şi 
curentului. Se observă de asemenea că valorile selectate pentru sincronizare, ale tensiunii şi 
curentului, prin cele două metode, sunt foarte apropiate. 

În vederea comparării valorilor selectate pentru sincronizare, ale tensiunii şi curentului, 
prin metoda primei valori din minut şi a mediei valorilor dintr-un minut, s-a întocmit tabelul 
4.22. 
 
Tabelul 4.22 Valorile selectate pentru sincronizare ale tensiunii şi curentului, pentru colectorul 

PV1 prin metoda primei valori (pri) şi prin metoda mediei (med) 
pentru 10 minute de funcţioare în data de 27.10.2013 

Timp Vpri [V] Vmed [V] ErV Ipri [A] Imed [A] ErI 
11:55:00 AM 19.63 19.64 -0.05% 3.49 3.52 -0.83% 
11:56:00 AM 19.71 19.67 0.23% 3.62 3.56 1.60% 
11:57:00 AM 19.63 19.70 -0.36% 3.49 3.52 -0.83% 
11:58:00 AM 19.71 19.65 0.30% 3.62 3.45 4.59% 
11:59:00 AM 19.63 19.62 0.05% 3.62 3.55 2.00% 
12:00:00 PM 19.63 19.61 0.09% 3.49 3.56 -2.07% 
12:01:00 PM 19.55 19.51 0.20% 3.49 3.50 -0.41% 
12:02:00 PM 19.48 19.52 -0.18% 3.49 3.47 0.50% 
12:03:00 PM 19.55 19.55 -0.01% 3.62 3.56 1.63% 
12:04:00 PM 19.63 19.60 0.18% 3.49 3.52 -0.83% 

 
Erorile relative dintre valorile selectate pentru sincronizare, prin cele două metode, atât 

pentru tensiune, cât şi pentru curent, s-au calculat prin exprimarea în procente a diferenţei dintre 
cele două valori, raportată la valorile determinte prin metoda primei valori. 

În figura 4.40 sunt prezentate grafic curbele de variaţie a erorilor relative pentru tensiune 
"Er. V 1 min" şi curent "Er.I 1 min", dintre valorile selectate la intervale de 1 minut, prin cele 
două metode. 
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Figura 4.40 Curbele de variație a erorilor relative pentru tensiune și curent, 

prin cele două metode de selectare 
 

Atât din tabel, cât şi din grafic, se observă că în intervalul de timp considerat, erorile 
pentru tensiune se încadrează în intervalul -0,36...+0,30 %, iar erorile pentru curent se încadrează 
în intervalul -2,07...+4,59 %. Astfel cea mai mare eroare este sub 5 %. 

În aceste condiţii, este posibilă adoptarea metodei de selecţie pentru sincronizare a primei 
valori din minut, datorită simplităţii acesteia. Programul utilizat pentru aceasta operație a fost 
numit „Selectie date la minut”, iar codul acestuia este desfășurat în Anexa 2. 

În urma concatenării datelor selectate pentru sincronizare, provenite de la placa de 
ahiziție, cu cele provenite de la staţia meteo şi în urma eliminării datelor de la staţia meteo, care 
nu sunt utilizate în cadrul experimentului, s-a obținut un singur fişier care conține atât parametrii 
meteo cât și parametrii rezultați din achiziţia datelor, cât şi parametrii obţinuţi prin calcul. 
Structura fişierului rezultat este prezentată în tabelul 4.23, împreună cu câteva exemple de valori 
înregistrate. 

Datele conţinute în acest fişier au fost utilizate în continuare pentru analize diverse 
privind influenţa depunerilor asupra performanţelor colectoarelor PV. 
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4.4.3 Rezultate obținute prin calcularea unor parametri de performanță 

 
În această secțiune sunt prezentate rezultatele obținute prin calculul valorilor unor 

parametrii de performanţă care nu au fost măsuraţi în mod direct de sistemele de achiziţie a 
datelor. Parametrii de performanţă calculaţi astfel sunt: puterea instantanee a colectoarelor PV, 
PPV, randamentul instantaneu ηPV, şi energia produsă zilnic EPV. 

4.4.3.1 Puterea colectoarelor fotovoltaice 
 
În figura 4.41 este prezentată variația puterii colectoarelor PV în intervalul 21.10 – 

21.11.2013.  
 

 
Figura 4.41 Variația puterii colectoarelor PV, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 
Prin analiza figurii 4.41 se observă că puterea colectoarelor PV2 și PV3, echipate cu 

sistem de curățare cu peliculă de apă, este în general mai mare decât puterea colectoarelor PV1, 
de referinţă și PV4, acoperit cu soluţie hidrofobă. 

Pentru o analiză cantitativă, în tabelul 4.24 sunt prezentate valorile puterilor instantanee 
în perioada 26 - 27.10.2013, în intervalul 12:00 - 14:00 când intensitatea radiaţiei solare este 
maximă. 

 
Tabelul 4.24 Puterile instantanee ale colectoarelor PV în perioada 26 – 27.10.2013 

26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

P PV1 
[W] 

P PV2 
[W] 

P PV3 
[W] 

P PV4 
[W] Ora Timp 

[min.] 
P PV1 

[W] 
P PV2 

[W] 
P PV3 

[W] 
P PV4 

[W] 
12:00 720 63.18 64.22 69.11 53.83 12:00 2220 68.23 79.23 62.95 60.46 
12:10 730 63.68 67.99 64.22 53.83 12:10 2230 68.23 75.08 71.89 60.71 
12:20 740 67.18 59.75 76.36 57.47 12:20 2240 71.06 77.57 69.31 60.71 
12:30 750 64.99 73.91 68.23 55.58 12:30 2250 68.23 69.31 74.48 57.91 
12:40 760 70.52 71.35 65.49 58.14 12:40 2260 67.99 66.03 76.36 63.21 
12:50 770 66.62 66.62 66.34 51.38 12:50 2270 67.71 73.31 61.99 60.00 
13:00 780 67.18 67.99 62.21 54.93 13:00 2280 64.49 62.47 75.47 57.23 
13:10 790 66.62 69.94 64.22 56.79 13:10 2290 63.95 66.10 63.18 59.29 
13:20 800 66.90 65.26 70.23 54.29 13:20 2300 66.62 61.21 71.29 59.51 
13:30 810 63.45 69.40 66.10 50.95 13:30 2310 63.18 64.50 56.67 56.08 
13:40 820 63.45 60.99 68.27 56.08 13:40 2320 64.72 71.58 51.24 55.87 
13:50 830 62.91 60.47 65.02 55.40 13:50 2330 58.51 61.53 51.54 56.92 
14:00 840 65.82 67.98 57.13 56.08 14:00 2340 56.77 50.65 52.88 47.65 
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În tabelul 4.25 sunt prezentate diferenţele procentuale, dintre puterile colectoarelor pentru 
PV2, PV3 şi PV4 faţă de PV1 (referintă), respectiv dintre PV3 şi PV4 (referinţă). 

ΔPi1 = (P PVi - P PV1)/P PV1 [%]; ΔP34 = (P PV3 - P PV4)/P PV4 [%] 
 

Tabelul 4.25 Diferenţele procentuale dintre puterile instantanee ale colectoarelor PV, 
în perioada 26 – 27.10.2013, în intervalul orar 12:00 – 14:00 
26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

ΔP21 
[%] 

ΔP31 
[%] 

ΔP41 
[%] 

ΔP34 
[%] Ora Timp 

[min.] 
ΔP21 
[%] 

ΔP31 
[%] 

ΔP41 
[%] 

ΔP34 
[%] 

12:00 720 1.6 9.4 -14.8 28.4 12:00 2220 16.1 -7.7 -11.4 4.1 
12:10 730 6.8 0.8 -15.5 19.3 12:10 2230 10.0 5.4 -11.0 18.4 
12:20 740 -11.1 13.7 -14.5 32.9 12:20 2240 9.2 -2.5 -14.6 14.2 
12:30 750 13.7 5.0 -14.5 22.8 12:30 2250 1.6 9.2 -15.1 28.6 
12:40 760 1.2 -7.1 -17.6 12.6 12:40 2260 -2.9 12.3 -7.0 20.8 
12:50 770 0.0 -0.4 -22.9 29.1 12:50 2270 8.3 -8.4 -11.4 3.3 
13:00 780 1.2 -7.4 -18.2 13.3 13:00 2280 -3.1 17.0 -11.3 31.9 
13:10 790 5.0 -3.6 -14.8 13.1 13:10 2290 3.4 -1.2 -7.3 6.6 
13:20 800 -2.5 5.0 -18.8 29.4 13:20 2300 -8.1 7.0 -10.7 19.8 
13:30 810 9.4 4.2 -19.7 29.7 13:30 2310 2.1 -10.3 -11.2 1.1 
13:40 820 -3.9 7.6 -11.6 21.7 13:40 2320 10.6 -20.8 -13.7 -8.3 
13:50 830 -3.9 3.4 -11.9 17.4 13:50 2330 5.2 -11.9 -2.7 -9.5 
14:00 840 3.3 -13.2 -14.8 1.9 14:00 2340 -10.8 -6.9 -16.1 11.0 
 

În figura 4.42, au fost reprezentate grafic curbele de variaţie ale puterilor instantanee 
dezvoltate de cele patru colectoare, în perioda 26 – 27.10.2013. 

 
Figura 4.42 Curbele de variaţie a puterilor instantanee ale colectoarelor PV, 

în perioada 26 – 27.10.2013 
P-PV1 – Puterea colectorului PV1; P-PV2 – Puterea colectorului PV2; 
P-PV3 – Puterea colectorului PV3; P-PV4 – Puterea colectorului PV4. 

 
În urma analizei valorilor prezentate în cele două tabele şi pe figură se constată 

următoarele: 
- Prezenţa soluţiei hidrofobe determină scăderea puterii colectoarelor cu cca. 16...20 % 

faţă de situaţiile în care nu este prezentă; 
- Prezenţa peliculei de apă determină o creşterea fluctuantă a puterii colectoarelor cu 

cca. 16...22 %, faţă de situaţiile în care nu este prezentă. Fluctuaţiile sesizate ale 
puterilor sunt explicabile ca şi în cazul intensităţii curentului electric, prin 
imperfecţiunile sistemului de măsură şi prin faptul că în cazul colectoarelor cu 
peliculă de apă, puterea totală a consumatorilor este mai mare decât puterea nominală 
a colectoarelor PV. 
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4.4.3.2 Randamentul colectoarelor fotovoltaice 
 
În figura 4.43, este prezentată curba de variaţie a randamentului colectoarelor PV, pe 

durata experimentului. 
 

 
Figura 4.43 Variația randamentului colectoarelor PV, în intervalul 21.10 - 21.11.2013 

 
Prin analiza figurii 4.43, se observă că randamentul colectoarelor PV2 și PV3, echipate 

cu sistem de curățare cu peliculă de apă, este în general mai mare decât randamentul 
colectoarelor PV1, de referinţă și PV4, acoperit cu soluţie hidrofobă. 

Pentru o analiză cantitativă, în tabelul 4.26 sunt prezentate valorile randamentului 
instantaneu al colectoarelor în perioada 26 – 27.10.2013, în intervalul 12:00 - 14:00 când 
intensitatea radiaţiei solare este maximă. 

 
Tabelul 4.26 Randamentul instantaneu al colectoarelor PV în perioada 26 – 27.10.2013 

26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

η PV1 
[%] 

η PV2 
[%] 

η PV3 
[%] 

η PV4 
[%] Ora Timp 

[min.] 
η PV1 

[%] 
η PV2 

[%] 
η PV3 

[%] 
η PV4 

[%] 
12:00 720 11.8 12.0 12.9 10.0 12:00 2220 12.1 14.0 11.1 10.7 
12:10 730 11.7 12.5 11.8 9.9 12:10 2230 12.0 13.2 12.6 10.7 
12:20 740 12.1 10.8 13.8 10.4 12:20 2240 12.5 13.7 12.2 10.7 
12:30 750 11.6 13.1 12.1 9.9 12:30 2250 11.9 12.1 13.0 10.1 
12:40 760 12.4 12.6 11.5 10.2 12:40 2260 12.1 11.7 13.6 11.2 
12:50 770 12.0 12.0 11.9 9.2 12:50 2270 12.3 13.3 11.2 10.9 
13:00 780 12.0 12.0 11.0 9.7 13:00 2280 12.0 11.6 14.0 10.6 
13:10 790 11.9 12.5 11.5 10.1 13:10 2290 12.0 12.4 11.8 11.1 
13:20 800 12.0 11.7 12.6 9.7 13:20 2300 12.7 11.7 13.6 11.4 
13:30 810 11.7 12.8 12.2 9.4 13:30 2310 12.4 12.7 11.2 11.0 
13:40 820 11.7 11.3 12.6 10.4 13:40 2320 13.1 14.4 10.3 11.3 
13:50 830 12.0 11.6 12.4 10.6 13:50 2330 12.3 12.9 10.8 11.9 
14:00 840 12.7 13.1 11.0% 10.8 14:00 2340 12.6 11.2 11.7 10.6 
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În tabelul 4.27 sunt prezentate diferenţele dintre randamentul colectoarelor pentru PV2, 
PV3 şi PV4 faţă de PV1 (referintă), respectiv dintre PV3 şi PV4 (referinţă). 

Δηi1 = (η PVi - η PV1)/ η PV1 [%]; Δη34 = (η PV3 - η PV4)/ η PV4 [%] 
 

Tabelul 4.27 Diferenţele dintre randamentul instantaneu al colectoarelor PV, 
în perioada 26 - 27.10.2013, în intervalul orar 12:00 – 14:00 
26.10.2013 27.10.2013 

Ora Timp 
[min.] 

Δη21 
[%] 

Δη31 
[%] 

Δη41 
[%] 

Δη34 
[%] Ora Timp 

[min.] 
Δη21 
[%] 

Δη31 
[%] 

Δη41 
[%] 

Δη34 
[%] 

12:00 720 1.69 7.50 -22.48 29.00 12:00 2220 15.70 -20.71 -3.60 3.74 
12:10 730 6.84 -5.60 -16.10 19.19 12:10 2230 10.00 -4.55 -15.08 17.76 
12:20 740 -10.74 27.78 -24.64 32.69 12:20 2240 9.60 -10.95 -12.30 14.02 
12:30 750 12.93 -7.63 -18.18 22.22 12:30 2250 1.68 7.44 -22.31 28.71 
12:40 760 1.61 -8.73 -11.30 12.75 12:40 2260 -3.31 16.24 -17.65 21.43 
12:50 770 0.00 -0.83 -22.69 29.35 12:50 2270 8.13 -15.79 -2.68 2.75 
13:00 780 0.00 -8.33 -11.82 13.40 13:00 2280 -3.33 20.69 -24.29 32.08 
13:10 790 5.04 -8.00 -12.17 13.86 13:10 2290 3.33 -4.84 -5.93 6.31 
13:20 800 -2.50 7.69 -23.02 29.90 13:20 2300 -7.87 16.24 -16.18 19.30 
13:30 810 9.40 -4.69 -22.95 29.79 13:30 2310 2.42 -11.81 -1.79 1.82 
13:40 820 -3.42 11.50 -17.46 21.15 13:40 2320 9.92 -28.47 9.71 -8.85 
13:50 830 -3.33 6.90 -14.52 16.98 13:50 2330 4.88 -16.28 10.19 -9.24 
14:00 840 3.15 -16.03 -1.82 1.85 14:00 2340 -11.11 4.46 -9.40 10.38 
 

În figura 4.44 sunt reprezentate grafic curbele de variaţie a randamentului instantaneu 
dezvoltat de cele patru colectoare, în perioda 26 – 27.10.2013. 
 

 
Figura 4.44 Curbele de variaţie a randamentului instantaneu al colectoarelor PV, 

în perioada 26 – 27.10.2013 
η PV1 – Randamentul colectorului PV1; η PV2 – Randamentul colectorului PV2; 
η PV3 – Randamentul colectorului PV3; η PV4 – Randamentul colectorului PV4. 

 
În urma analizei valorilor prezentate în cele două tabele şi pe figură se constată 

următoarele: 
- Prezenţa soluţiei hidrofobe determină scăderea randamentului colectoarelor cu până 

la cca. 16...23 % faţă de situaţiile în care nu este prezentă; 
- Prezenţa peliculei de apă determină o creşterea fluctuantă a randamentului 

colectoarelor cu până la cca. 14...17 %, faţă de situaţiile în care nu este prezentă. 
Fluctuaţiile sesizate ale puterilor sunt explicabile ca şi în cazul intensităţii curentului 
electric, prin imperfecţiunile sistemului de măsură şi prin faptul că în cazul 
colectoarelor cu peliculă de apă, puterea totală a consumatorilor este mai mare decât 
puterea nominală a colectoarelor PV. 



 119 

4.4.3.3 Energia produsă de colectoarele fotovoltaice 
 

În figura 4.45, este prezentată curba de variaţie a energiei produse zilnic de colectoare, în 
intervalul 21.10 – 16.11.2013. După această dată au existat întreruperi în achiziţia de date şi nu a 
mai fost posibil calculul producţiei zilnice de energie. 
 

 
Figura 4.45 Producția zilnică de energie electrică a colectoarelor PV, 

în intervalul 21.10 - 16.11.2013 
 

Prin analiza figurii 4.45, se observă că producţia zilnică de energie a colectorului de 
referinţă PV1, este în mod constant mai mare decât a colectorului PV4, cu soluţie hidrofobă. 
Colectoarele PV2 și PV3, echipate cu sistemul cu peliculă de apă, au producţia energetică în 
unele zile mai mare şi în altele mai mică decât cele fără peliculă de apă. 

Pentru o analiză cantitativă, în tabelul 4.28 sunt prezentate valorile producţiei zilnice de 
energie în perioada 22 – 31.10.2013 ale colectoarelor şi diferenţele procentuale dintre acestea. 

ΔEi1 = (E PVi – E PV1)/E PV1 [%]; ΔE34 = (E PV3 – E PV4)/E PV4 [%] 
 

Tabelul 4.28 Valorile producţiei zilnice de energie în perioada 22 – 31.10.201 

Nr. zi E PV1 
[kWh] 

E  PV2 
[kWh] 

E PV3 
[kWh] 

E  PV4 
[kWh] 

ΔE21 
[%] 

ΔE31 
[%] 

ΔE41 
[%] 

ΔE34 
[%] 

2 0.37 0.36 0.33 0.30 -2.7 -10.8 -18.9 10.0 
3 0.37 0.38 0.32 0.32 2.7 -13.5 -13.5 0.0 
4 0.36 0.40 0.29 0.31 11.1 -19.4 -13.9 -6.5 
5 0.28 0.29 0.26 0.25 3.6 -7.1 -10.7 4.0 
6 0.36 0.37 0.31 0.29 2.8 -13.9 -19.4 6.9 
7 0.40 0.41 0.35 0.34 2.5 -12.5 -15.0 2.9 
8 0.22 0.22 0.17 0.16 0.0 -22.7 -27.3 6.3 
9 0.31 0.30 0.28 0.25 -3.2 -9.7 -19.4 12.0 

10 0.32 0.32 0.28 0.27 0.0 -12.5 -15.6 3.7 
11 0.07 0.07 0.04 0.05 0.0 -42.9 -28.6 -20.0 
...         

Total 5.03kWh 5.05kWh 4.20kWh 4.14kWh 0.4% -16.5% -17.7% 1.4% 
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În figura 4.46, este prezentată curba producţiei cumulate de energie, pentru fiecare 
colector PV în parte. 
 

 
Figura 4.46 Producția totală de energie a colectoarelor PV, în intervalul 21.10 - 16.11.2013 

 
În urma analizei valorilor prezentate în tabelul 4.28 şi pe cele două figuri se constată 

următoarele: 
- Prezenţa soluţiei hidrofobe determină scăderea producţiei zilnice de energie a 

colectoarelor cu cca. 10...28 %, iar în intervalul de 27 zile considerat, cu cca. 17 % 
faţă de situaţiile în care nu este prezentă; 

- Prezenţa peliculei de apă determină în general o creştere redusă a producţiei zilnice 
de energie a colectoarelor cu cca. 0...12 %, dar fluctuantă astfel încât în unele zile au 
fost înregistrate şi scăderi de cca. 2...20 %. În intervalul de 27 zile considerat, 
producţia totală de energie a colectoarelor cu peliculă de apă a crescut cu 0,4...1,4 %, 
faţă de colectoarele fără sistem de curățare cu peliculă de apă. 
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4.4.3.4 Concluzii 
 

Explicaţia diferenţelor semnificative şi surprinzătoare dintre puterile colectoarelor cu şi 
fară stratul de acoperire hidrofob, a fost găsită în urma studierii proprietăţilor soluţiilor hidrofobe 
în aplicațiile solare, puţin diseminate în literatura ştiinţifică. Producătorii acestor substanţe 
furnizează informaţii minime despre proprietăţile optice ale acestora şi se rezumă de regulă la 
prezentarea efectului de autocurăţare pe care îl prezintă aceste substanţe, atunci când sunt 
aplicate pe suprafața vitrata a colectoarelor solare. 

Într-un studiu recent (Midtdal & Jelle, 2013), sunt prezentate valorile transmitanţei în 
domeniul vizibil, pentru cinci acoperiri hidrofobe şi în domeniul radiaţiei solare, pentru una 
singură dintre acestea. Printre acoperirile studiate nu se numără şi cea aplicată în cadrul 
experimentului, pe colectoarele PV3 şi PV4. 

Valorile transmitanţei acoperirilor hidrofobe în domeniul vizibil, raportate în acest studiu, 
se încadrează în intervalul 65...77 %, cu o medie a transmitanței de 71 %. 

Valoarea transmitanţei în domeniul radiaţiei solare, raportată în același studiu, este de 55 
% şi corespunde unei acoperiri hidrofobe care are valoarea transmitanţei în domeniul vizibil de 
70 %, foarte aproape de valoarea medie pentru acest parametru. 

În contextul în care o acoperire hidrofobă poate prezenta o transmitanţă în domeniul 
vizibil de numai cca. 65...77 % şi o transmitanţă în domeniul radiaţiei solare de cca. 55 %, sunt 
explicabile următoarele efecte ale stratului hidrofob asupra parmetrilor electrici (Butuza & 
Bălan, 2014b): 

- Reducerea intensităţii curentului produs cu până la cca. 23...45 %; 
- Reducerea puterii colectorelor PV cu până cca. 16...22 %; 
- Reducerea randamentului colectoarelor PV cu până la cca. 16...23 %; 
- Reducerea producţiei zilnice de energie cu până la cca. 10...28 %. 
În urma studiului efectuat, rezultă ca o concluzie preliminară că nu este recomandată 

utilizarea substanţelor hidrofobe, la tratarea suprafeţelor vitrate ale colectoarelor solare, 
indiferent de tipul acestora, termice sau fotovoltaice, deoarece reducerea importantă a 
transmitanţei afectează negativ performanţele ambelor tipuri de colectoare solare. 

În vedera confirmării sau infirmării acestei ipoteze se recomandă continuarea 
investigațiilor și efectuarea de măsurători suplimentare. 

În ceea ce priveşte efectul utilizării peliculei de apă pentru curăţarea depunerilor de pe 
suprafeţele colectoarelor PV, acesta este incert, iar efectele benefice sunt limitate şi inconstante, 
cel puţin în perioada de toamnă târzie în care a fost efectuat experimentul. 

În sinteză, prezenţa peliculei de apă produce următoarele efecte asupra colectoarelor: 
- Determină creşterea uşoară, dar fluctuantă a intensităţii curentului electric;  
- Influenţează într-o măsură neglijabilă tensiunea electrică;  
- Determină scăderea temperaturilor colectoarelor cu cca. 3...10°C în absenţa stratului 

hidrofob şi cu cca. 5...13°C în prezenţa stratului hidrofob; 
- Determină o creşterea a puterii colectoarelor cu până la cca. 16...22 %; 
- Determină o creştere a randamentului colectoarelor cu până la cca. 14...17 %; 
- Determină o creştere a producţiei zilnice de energie a colectoarelor cu până la cca. 

10...12 %, dar în unele zile ale studiului, au fost înregistrate şi scăderi de cca 2...20 
%. În intervalul de 27 zile considerat în cadrul experimentului, producţia totală de 
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energie a colectoarelor PV dotate cu sistem cu peliculă de apă a crescut cu 0,4...1,4 
%, faţă de colectoarele fără acest sistem. 

În urma studiului efectuat rezultă că din punct de vedere al efectelor pe care le prezintă 
asupra colectoarelor PV, utilizarea sistemului de curăţare cu peliculă de apă este recomandată 
cu rezerve, datorate beneficiilor globale reduse şi incerte. Fluctuaţiile efectelor benefice sesizate 
sunt explicabile prin imperfecţiunile sistemului de măsură. 

Este recomandată reluarea studiului în condiţii de vară cu o versiune regândită a 
sistemului de formare a peliculei de apă, astfel încât o singură pompă să alimenteze cu apă mai 
multe colectoare PV, asigurând astfel eliminarea fenomenului de supraîncărcare a colectoarelor 
PV şi reducerea consumului specific de energie electrică pentru menţinerea în funcţiune a 
peliculei. 
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4.4.4 Rezultate care evidenţiază influența depunerilor 

 
În continuare sunt prezentate rezultatele obținute în urma aplicării procedurii de selecţie a 

datelor, care permite evidenţierea exclusiv a influenţei depunerilor, asupra parametrilor electrici 
ai colectoarelor PV: intensitatea curentului, tensiunea, puterea şi randamentul. 

Aşa cum s-a arătat anterior, datele rezultate în urma aplicării acestei proceduri, se 
încadrează în intervalul 03 - 21.11.2013, ceea ce permite reprezentarea pe axa absciselor a 
graficelor prezentate în acest capitol, a numărului zilei din luna noiembrie 2013. 

În acest studiu au fost incluse numai colectorele PV1, de referinţă şi PV4, cu soluţie 
hidrofobă, acestea fiind singurele colectoare care au permis acumularea de depuneri pe suprafaţă. 

Pentru colectoarele PV2 şi PV3, existența unei peliculele de apă continue pe timp de zi, 
nu a permis depunerea prafului, astfel încât cele două colectoare nu au fost incluse în analiză. 

 

4.4.4.1 Influenţa depunerilor asupra intensităţii curentului colectoarelor fotovoltaice 
 
În figurile 4.47 și 4.48 este prezentată variația valorilor medii zilnice ale intensităţii 

curentului colectoarelor PV1 și PV4 pentru valorile fixe considerate ale intensității radiației 
solare. Figurile conțin drepte de interpolare orientative, pentru fiecare set de valori corespunzător 
fiecărei intensităţi considerate a radiației solare. 

 

 
Figura 4.47 Variația valorii medii zilnice a intensităţii curentului colectorului PV1, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
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Figura 4.48 Variația valorii medii zilnice a intensităţii curentului colectorului PV4, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
 
În tabelul 4.29, sunt prezentate ecuaţiile de interpolare pentru variaţia intensităţii 

curentului electric pe durata studiului, variaţia totală a intesităţii pe durata experimentului şi 
ponderea reducerii intensităţii curentului, raportată la valoarea din prima zi a studiului, pentru 
cele două colectoare. 
 

Tabelul 4.29 Influenţa depunerilor asupra intensităţii curentului electric 
PV1 PV4 

G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔI [A] ΔI [%] G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔI [A] ΔI [%] 
300 1.4733-0.0011x 0.0198 1.3% 300 0.7729-0.0145x 0.261 35.8% 
400 1.7009-0.0013x 0.0234 1.4% 400 1.1756-0.0108x 0.194 17.0% 
500 2.3193-0.0054x 0.0972 4.2% 500 1.7673-0.0118x 0.212 12.3% 
600 3.0033-0.0196x 0.3528 12.0% 600 2.5163-0.0218x 0.392 16.0% 
700 3.3253-0.0148x 0.2664 8.1% 700 2.8162-0.0105x 0.189 6.8% 
800 3.4724-0.0069x 0.1242 3.6% 800 2.9506-0.0032x 0.058 2.0% 

 
În tabelul 4.30 sunt prezentate valori ale scăderii intensităţii curentului electric, datorate 

depunerilor, raportate în literatura ştiinţifică, comparativ cu valorile determinate în acest studiu. 
 

Tabelul 4.30 Reducerea intensităţii curentului electric, datorată depunerilor 
Referinţe ΔI [%] Obs. 
(Jiang et al., 2011) 28 %  
(Al Hanai et al. 2011) ~12 %  
(Kalogirou et al., 2013) 8…18 %  
(Lorenzo et al., 2013) 5,5 %  

Acest studiu 1,3...12 %  
2...35,8 % Colector PV cu soluţie hidrofobă 

 
Se poate observa că valorile determinate în acest studiu sunt comparabile cu cele indicate 

în literatura de specialitate. 
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4.4.4.2 Influenţa depunerilor asupra tensiunii colectoarelor fotovoltaice 
 

În figurile 4.49 și 4.50 este prezentată variația valorilor medii zilnice ale tensiunii 
curentului colectoarelor PV1 și PV4 pentru valorile fixe considerate ale intensității radiației 
solare în planul colectoarelor. 

 

 
Figura 4.49 Variația valorii medii zilnice a tensiunii curentului colectorului PV1, 
pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 

 

 
Figura 4.50 Variația valorii medii zilnice a tensiunii curentului colectorului PV4, 
pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
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În tabelul 4.31, sunt prezentate ecuaţiile de interpolare pentru variaţia tensiunii pe durata 
studiului, variaţia totală a tensiunii pe durata experimentului şi ponderea reducerii tensiunii, 
raportată la valoarea din prima zi a studiului, pentru cele două colectoare. 
 

Tabelul 4.31 Influenţa depunerilor asupra tensiunii electrice a colectoarelor PV 
PV1 PV4 

G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔV [V] ΔV [%] G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔV [V] ΔV [%] 
300 8.4835-0.0352x 0.634 7.6% 300 8.5073-0.0291x 0.524 6.2% 
400 10.655-0.0594x 1.069 10.2% 400 10.703-0.0457x 0.823 7.8% 
500 12.853-0.0227x 0.409 3.2% 500 13.449-0.0428x 0.770 5.8% 
600 16.006-0.0405x 0.729 4.6% 600 16.552-0.0547x 0.985 6.0% 
700 17.633-0.0093x 0.167 1.0% 700 18.077-0.0239x 0.430 2.4% 
800 18.834-0.0014x 0.025 0.1% 800 19.290-0.0050x 0.090 0.5% 

 
În tabelul 4.32 sunt prezentate valori ale scăderii tensiunii a colectoarelor PV, datorate 

depunerilor, raportate în literatura ştiinţifică, comparativ cu valorile determinate în acest studiu. 
 

Tabelul 4.32 Reducerea tensiunii colectoarelor PV, datorată depunerilor 
Referinţe ΔV [%] Obs. 
(Jiang et al., 2011) 6 %  
(Lorenzo et al., 2013) 16,5 %  

Acest studiu 0,1...10,2 %  
0,5...7,8 % Colector PV cu soluţie hidrofobă 

 
Se poate observa că valorile determinate în acest studiu sunt comparabile cu cele indicate 

în literatura de specialitate. 
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4.4.4.3 Influenţa depunerilor aspura puterii colectoarelor fotovoltaice 
 
În figurile 4.51 și 4.52 este prezentată variația valorilor medii zilnice ale puterii 

colectoarelor PV1 și PV4 pentru valorile fixe considerate ale intensității radiației solare. 
 

 
Figura 4.51 Variația valorii medii zilnice a puterii colectorului PV1, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
 

 
Figura 4.52 Variația valorii medii zilnice a puterii colectorului PV4, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
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În tabelul 4.33, sunt prezentate ecuaţiile de interpolare pentru variaţia puterii curentului 
electric pe durata studiului, variaţia totală a puterii pe durata experimentului şi ponderea 
reducerii puterii, raportată la valoarea din prima zi a studiului, pentru cele două colectoare. 
 

Tabelul 4.33 Influenţa depunerilor asupra puterii colectoarelor PV 
PV1 PV4 

G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔP [W] ΔP [%] G [W/m2] Ecuaţia de interpolare ΔP [W] ΔP [%] 
300 12.497-0.139x 2.502 20.7% 300 6.5314-0.1361x 2.450 40.0% 
400 18.105-0.1126x 2.027 11.4% 400 12.485-0.1555x 2.799 23.3% 
500 29.8-0.1195x 2.151 7.3% 500 23.735-0.222x 3.996 17.3% 
600 47.964-0.4133x 7.439 15.9% 600 41.554-0.4711x 8.480 21.1% 
700 58.647-0.2899x 5.218 9.0% 700 50.888-0.2515x 4.527 9.0% 
800 65.667-0.1354x 0.244 0.4% 800 56.897-0.0747x 1.345 2.4% 

 
În tabelul 4.34 sunt prezentate valori ale scăderii puterii colectoarelor PV, datorate 

depunerilor, raportate în literatura ştiinţifică, comparativ cu valorile determinate în acest studiu. 
 

Tabelul 4.34 Reducerea puterii colectoarelor PV datorată depunerilor 
Referinţe ΔP [%] Obs. 
(Berganov et al., 1986) 15 %  
(Kaldellis & Kokala, 2010) 2...6,5 %  
(Al Hanai et al. 2011) 13 %  
(Kalogirou et al., 2013) 1,7…13 %  

Acest studiu 0,4...20,7 %  
2,4...40,0 % Colector PV cu soluţie hidrofobă 

 
Se poate observa că valorile determinate în acest studiu sunt comparabile cu cele indicate 

în literatura de specialitate. 
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4.4.4.4 Influenţa depunerilor asupra randamentului colectoarelor fotovoltaice 
 

În figurile 4.53 și 4.54 este prezentată variația valorilor medii zilnice ale randamentului 
colectoarelor PV1 și PV4 pentru valorile fixe considerate ale intensității radiației solare. 

 

 
Figura 4.53 Variația valorii medii zilnice a randamentului colectorului PV1, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
 

 
Figura 4.54 Variația valorii medii zilnice a randamentului colectorului PV4, 

pentru valori fixe ale intensității radiației solare, în perioada 03.11 – 21.11.2013 
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În tabelul 4.35, sunt prezentate ecuaţiile de interpolare pentru variaţia randamentului 
colectoarelor PV pe durata studiului, variaţia totală a randamentului pe durata experimentului şi 
ponderea reducerii randamentului, raportată la valoarea din prima zi a studiului, pentru cele două 
colectoare. 
 

Tabelul 4.35 Influenţa depunerilor asupra randamentului colectoarelor PV 
PV1 PV4 

G [W/m2] Ecuaţia de interpolare Δη [%] Δη [%] G [W/m2] Ecuaţia de interpolare Δη [%] Δη [%] 
300 0.0645-0.0007x 1.3% 20.2% 300 0.0337-0.0007x 1.3% 39.9% 
400 0.0701-0.0004x 0.7% 10.4% 400 0.0483-0.0006x 1.1% 23.2% 
500 0.0923-0.0004x 0.7% 7.9% 500 0.0735-0.0007x 1.1% 15.1% 
600 0.1237-0.0011x 2.0% 16.4% 600 0.1072-0.0012x 2.2% 20.8% 
700 0.1297-0.0006x 1.1% 8.4% 700 0.1125-0.0006x 1.1% 9.8% 
800 0.1271-0.0003x 0.5% 4.3% 800 0.1101-0.0001x 0.2% 1.6% 

 
În tabelul 4.36 sunt prezentate valori ale scăderii randamentului colectoarelor PV, 

datorate depunerilor, raportate în literatura ştiinţifică, comparativ cu valorile determinate în acest 
studiu. 
 

Tabelul 4.36 Reducerea randamentului colectoarelor PV, datorată depunerilor 
Referinţe Δη [%] Obs. 
(El-Shobokshy et al., 1985) 35…45 %  
(Berganov et al., 1986) 10 %  
(Said, 1990) 2,8…7 %  
(Elminir et. al, 2006) 17,4 %  
(Kaldellis & Fragos, 2011) 1,5 %  
(Jiang et al., 2011) 26 %  
(Al Hanai et al. 2011) 5,37...5,79 %  
(Qasem et al., 2013) 34 %  
(Touati et al., 2013) 7,1 ... 9,5 %  

Acest studiu 4,3...20,2 %  
1,6...39,9 % Colector PV cu soluţie hidrofobă 

 
Se poate observa că valorile determinate în acest studiu sunt comparabile cu cele indicate 

în literatura de specialitate. 
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4.4 Concluzii 
 

Au fost prezentate rezultatele obținute în urma aplicării procedurii de selecţie a datelor 
care permite evidenţierea exclusiv a influenţei depunerilor, asupra parametrilor electrici ai 
colectoarelor PV: 

- Depunerile reduc intensitatea curentului colectoarelor PV în limitele: 1,3...12 %; 
- Depunerile reduc tensiunea colectoarelor PV în limitele: 0,1...10,2 %; 
- Depunerile reduc puterea colectoarelor PV în limitele: 0,4...20,7 %; 
- Depunerile reduc randamentul colectoarelor PV în limitele: 4,3...20,2 %. 
Reduceri procentuale mai mari ale parametrilor electrici au fost evidenţiate pentru 

colectorul fotovoltaic tratat cu soluţie hidrofobă, doarece toate reducerile au fost raportate la 
valorile mai mici ale parametrilor respectivi. 

Se remarcă faptul că toate variţiile parametrilor electrici studiaţi, sunt liniare, ceea ce este 
în concordanţă cu caracterul liniar şi uniform în timp al depunerilor. Acest aspect confirmă 
corectitudinea modului de lucru şi faptul că procedura de eliminare din analiză a factorilor care 
influenţează parametrii electrici mai mult decât depunerile, respectiv intensitatea radiaţiei solare 
şi temperatura colectorilor, a fost corectă, iar variaţia liniară a parametrilor studiaţi arată faptul 
că fenomenul care a determinat aceste variaţii este unul liniar şi constant, iar acest fenomen nu 
poate fi altul decât murdărirea colectoarelor prin depunerea de praf pe acestea. 

Caracterul liniar al variaţiei parametrilor electrici, datorită depunerilor, este in 
concordanţă cu unul din primele studii realizate în domeniu, (Garg, 1974), în care se arată că în 
prima parte a perioadei de expunere a colectoarelor (14 zile pentru climatul arid considerat), 
cantitatea depunerilor şi corespunzător transmitanţa suprafeţelor vitrate, variază liniar. 

Se remarcă faptul că toate rezultatele cantitative privind influenţa depunerilor asupra 
parametrilor electrici, sunt în concordanţă cu rezultate similare existente în literatura de 
specialitate, ceea ce confirmă din nou atât corectitudinea procedurii de prelucrare a datelor, care 
a fost concepută şi utilizată, cât şi corectitudinea rezultatelor obţinute. 

Din punct de vedere cantitativ, rezultatele studiului, respectiv ecuaţiile de interpolare 
determinate şi valorile efective şi relative ale variaţiei parametrilor electrici, datorate 
depunerilor, sunt valabile pentru condiţiile din zona urbană aglomerată din centrul municipiului 
Cluj-Napoca situat într-o regiune cu un climat Temperat Continental. 

Aceste rezultate nu pot fi generalizate decât pentru amplasamente ale colectoarelor PV, 
caracterizate prin condiţii de lucru similare. 
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4.5 Sinteză 
 

Capitolul prezintă detaliat metodologia experimentală de cercetare propusă, bazată pe 
monitorizare de parametri, înregistrare de date, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor.  

Originalitatea studiului este concretizată prin Cererea de brevet A/00265 din 01.04.2013. 
Scopul declarat al experimentului este evaluarea preliminară, cu caracter exploratoriu a 

impactului depunerilor de pe suprafeţele vitrate ale unor colectoare PV, asupra performanţelor 
acestora şi evaluarea estimativă a eficienţei unei metode pasive pentru limitarea depunerilor şi a 
unei metode active de înlăturare a acestora. 

Pentru limitarea depunerilor s-a propus acoperirea suprafeţei colectoarelor PV cu un 
strat nanometric de soluţie hidrofobă, care favoriezează autocurăţarea naturală a colectoarelor 
fotovoltaice, în perioadele cu precipitaţii. 

Pentru curăţarea depunerilor de pe colectoarele fotovoltaice s-a propus o metodă 
originală de înlăturare a depunerilor de praf, cu ajutorul unei pelicule de apă. 

Sunt prezenate detaliat, caracteristici tehnice și de funcționale, ale componentelor 
standului experimental și ale sistemului de achiziţie a datelor conceput şi realizat pentru 
realizarea experimentului. 

Sunt prezentate meodologiile pentru prelucrarea datelor exprimentale. Aceste 
metodologii au fost împărțite în: 

- Sincronizarea şi concatenarea datelor; 
- Calcularea unor parametrii de performanţă; 
- Selectarea unor seturi de date care să permită evidenţierea efectelor depunerilor şi 

apoi calcularea variaţiei parametrilor electrici, datorate depunerilor. 
Rezultatele obţinute sunt discutate pe larg și se referă la aspecte diverse ale influenţelor 

studiate, fiind subliniat modul de implementare a fiecărei metodologii de cercetare aplicate. 
Sunt prezentate si discutate: 
- Rezultate obținute prin achiziția directă de date; 
- Rezultate obținute prin sincronizarea şi concatenarea datelor; 
- Rezultate obținute prin calcularea unor parametri de performanță; 
- Rezultate obținute prin selectarea de date care evidenţiază impactul depunerilor; 
- Efectele soluţiei hidrofobe asupra comportării colectoarelor fotovoltaice; 
- Efectele peliculei de apă asupra comportării colectoarelor fotovoltaice; 
- Efectele depunerilor de praf asupra parametrilor colectoarelor fotovoltaice. 
În încheiere sunt prezentate concluzii sintetice ale cercetării experimentale, care 

evidenţiază în special implicaţiile practice ale influenţelor studiate. 
 



 133 

Cap. 5. Studiul mecanismului de depunere a prafului 

 

5.1 Introducere 
 
Experimentul inovativ, prezentat în continare, a fost proiectat și realizat în cadrul 

stagiului de mobilitate şi pregătire doctorală realizat la “Centre for Renewable Energy Systems 
Technology” (CREST), Universitatea Loughborough, Marea Britanie, în perioada Martie -  
August 2013. 

Experimentul conceput în acest stagiu, are caracter exploratoriu şi a fost derulat la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin montarea şi utilizarea componentelor 
realizate la CREST, în aceeaşi locaţie în care s-a desfăşurat şi experimentul pentru studiul 
influenţei depunerilor asupra performanţelor colectorelor fotovoltaice, respectiv studiul privind 
eficienţa metodelor de limitare şi înlăturare a depunerilor. 

Experimentul funcţionează pe principii optice şi constă în realizarea periodică a unor 
fotografii de înaltă rezoluţie, ale unei suprafeţe din sticlă solară, montată pe un panou de 
construcţie specială şi supusă depunerii naturale a prafului. Panoul este iluminat uniform cu 
LED-uri şi este denumit în continuare panou LED. 

Imaginile realizate de camera foto sunt procesate cu ajutorul calculatorului în vederea 
obţinerii de informaţii cantitative, care să permită identificarea unui eventual mecanism de 
acumulare a depunerilor de praf, în condiții naturale. 

Rezultatele experimentului sunt aplicabile atât colectoarelor solare fotovoltaice, cât şi 
celor solare termice plane, deoarece majoritatea prezintă o suprafaţă vitrată din sticlă solară, pe 
care depunerea prafului se realizează în condiţii similare. 

În plus faţă de captarea imaginilor, este monitorizată şi temperatura panoului LED. 
În procesul de analiză a rezultatelor, se studiază şi în ce măsură formarea depunerilor este 

influenţată de anumiţi parametrii meteorologici. 
Scopul acestui studiu exploratoriu este determinarea existenței unor mecanisme de 

depunere a prafului pe suprafața vitrată a colectoarelor fotovoltaice. 
  



 
134 

5.2 Sistemul experimental 

5.2.1 Componentele sistemului experimental 
 
Sistemul experimental pentru studiul modalităților de depunere a prafului pe suprafața 

colectoarelor PV, prezintă următoarele componente: 
- Panou LED; 
- Filtru de polarizare liniară, montat pe panoul LED; 
- Sticlă solară; 
- Cameră foto digitală; 
- Filtru de polarizare circulară, montat pe obiectivul camerei foto; 
- Computer pentru stocarea imaginilor; 
- Structură de rezistenţă pentru susţinere. 
Structura standului experimental poate fi vizualizată în imaginile izometrice din figura 

5.1. În cele două imagini, pot fi observate panoul LED acoperit cu sticlă solară, camera foto şi 
cadrul pentru susţinere. 

 

a) b) 
Figura 5.1 Structură stand experimental: 

a) - vedere izometrică anterioară; b) - vedere izometrică posterioară 
 

La baza principiului de funcţionare a sistemului experimental stă polarizarea, respectiv 
fenomenul fizic prin care radiația electromagnetică, în acest caz lumina, este limitată la anumite 
direcții de vibrație, unice şi bine determinate. 

Prin poziţionarea reciprocă favorabilă, a unui filtru de polarizare liniară şi a unui filtru de 
polarizare circulară, luminii polarizate de primul filtru îi este blocată trecerea, prin al doilea 
filtru. Practic, imginea obţinută la trecerea luminii prin cele două filtre de polarizare dispuse 
încrucișat va fi întunecată, aproape neagră. 
  



 135 

În figura 5.2, este prezezentată schema de principiu a sistemului experimental, pe care 
pot fi identificate principalele componente. 

 

 
Figura 5.2 Schema de principiu a sistemului experimental 

 
Panoul LED reprezintă sursa de lumină uniformă a experimentului şi constă dintr-un 

modul realizat din PMMA (Poly(methyl methacrylate)). Acest panou denumit LED Light Sheet a 
fost fabricat la dimensiune personalizată de către firma Applelec (http://www.applelec.co.uk) şi 
prezintă o construcţie specială, a cărei schemă de principiu este redată în figura 5.3. 

 
 

Figura 5.3 Schema constructivă de principiu a panoului LED, 
conform fişei tehnice a echipamentului 

(http://www.applelec.co.uk/assets/products_documents/37/LED_Light_Sheet_Technical_Manual_LED_5630_Email_06082013.pdf) 
1 - bandă LED; 2 - radiator din aluminiu; 3 - foaie reflectorizantă; 

4 - sistem reflectorizant cu prisme; 5 - bandă adezivă reflectorizantă; 
6 - conductor de alimentare. 
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Panoul LED este iluminat uniform din lateral, cu ajutorul a celor două benzi de LED-uri 
(1), amplasate pe două laturi opuse ale panoului. LED-urile emit lumina dinspre periferie spre 
zona centrală a panoului, iar sistemul optic cu prisme din interiorul panoului (4), reflectă lumina 
la 90° şi o dirijează pe direcţie normală la suprafaţa panoului, înspre camera foto. 

Caracteristicile tehnice ale acestui panou luminiscent sunt prezentate în tabelul 5.1. 
 

Tabelul 5.1 Caracteristici modul LED Light Sheet 
Parametru Valoare 
Material PMMA 
Dimensiune 600×500×8 mm 
Tensiune de alimentare 12 V 
Putere consumată 14 W 
Sursă de lumină 3528 SMD LED 
Temperatura de culoare 5300 K (alb rece) 
Eficiență luminoasă 80 lm/W 
Clasă izolație IP67 
Temperatură de funcționare -30°C...+40°C 

 
Unghiul de înclinare al panoului LED față de orizontală, este unghiul de poziţionare a  

suprafeței care asigură iluminarea anuală maximă de către Soare. Pentru Cluj-Napoca, acest 
unghi este de 37°. 

 
Filtrul de polarizare liniară utilizat pentru polarizarea luminii emisă de panoul LED, 

este un filtru model P500A marca 3Dlens şi este poziţionat deasupra panoului LED. 
Conform specificațiilor producătorului, acest filtru este compus din trei straturi, respectiv 

o membrană polarizantă din PVA (Polyvinyl alcohol) protejată pe fiecare față de câte un strat de 
suport din TAC (Cellulose triacetate). Producătorul specifică o durată de viață a filtrului, pentru 
condiții de mediu interior, de 10 ~ 20 de ani. 

Caracteristicile tehnice ale acestui filtru de polarizare sunt prezentate în tabelul 5.4. 
 

Tabelul 5.4 Caracteristici filtru liniar de polarizare 3Dlens P500A 
Parametru Valoare 
Dimensiune 500×1000×0,21 mm 

Transmitanță optică 
Singur 48 % 
Paralel 38,1 % 
Încrucișat 0,98 % 

Culoare Gri neutru 
Eficiență polarizare 99,8 % 
Spectru 380~700 nm 
Tip polarizare Liniară 
Anduranță 500 h (60°C / 90 %RH) 
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Principul de funcţionare al filtrului de polarizare liniară, este prezentat în figura 5.4. 
 

 
Figura 5.4 Principul de funcţionare al filtrului de polarizare liniară; 

Sursa: (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wire-grid-polarizer.svg) 
 
Filtrul de polarizare liniară, reprezintă o matrice din „fire” paralele, amplasate la distanţe 

mai mici decât lungimea de undă a luminii incidente şi este amplasat perpendicular pe direcţia 
razei de lumină. În urma interacţiunii de natură electromagnetică dintre lumina incidentă şi firele 
paralele din construcţia filtrului, după filtru lumina îşi păstrează direcţia de deplasare, dar 
oscilează numai în planul perpendicular pe direcţia de amplasare a firelor. 

 
Deasupra filtrului de polarizare liniară este amplasată o foaie din sticlă solară având 

aceleaşi dimensiuni cu panoul LED, care reprezintă suprafaţa pe care se studiază depunerea 
prafului. 

 
Filtrul de polarizare circulară utilizat în cadrul acestui experiment, este un filtru de 

polarizare fotografic modelul 58mm Polariser Filter marca Hoya. Conform specificațiilor 
producătorului, acest filtru reduce în mod semnificativ reflecțiile și strălucirea de pe suprafețele 
non-metalice, mărește saturarea culorilor și contrastul, fără să afectează echilibrul general al 
culorilor. 

Filtrul de polarizare folosit în acest experiment este prezentat în figura 5.5. 
 

 
Figura 5.5 Filtrul de polarizare circulară utilizat în cadrul experimentului 

 
Caracteristicile tehnice ale filtrului de polarizare, sunt prezentate în tabelul 5.5. 
 

Tabelul 5.5 Caracteristici filtru de polarizare 
Parametru Valoare 
Tip polarizare Circulară 
Tip prindere filtru Înfiletare 
Dimensiune filtru 58 mm 
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Reprezentarea grafică a principiului de funcţionare al filtrului de polarizare circulară, este 
prezentată în figura 5.6. 
 

 
Figura 5.6 Principul de funcţionare al filtrului de polarizare circulară; 

Sursă: 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Circular.Pol

arizer_Creating.Left.Handed.Helix.View.svg) 
 
Filtrul de polarizare circulară, prezintă o construcţie realizată dintr-un filtru de polarizare 

liniară, urmat de o placă "Quarter Wave" (sfert de undă). Alinierea dintre cele două componente, 
trebuie asigurată astfel încât unghiul de înclinare al planului de oscilaţie a luminii polarizate 
liniar, să fie înclinat la 45° faţă de cele două axe optice (lentă şi rapidă) ale cristalului din care 
este confecţionată placa "sfert de undă". În cazul în care unghiul planului de oscilaţie al luminii 
polarizate liniar, este diferit, se va realiza o polarizare eliptică. 

Pentru experiment, este important de remarcat faptul că prin polarizatorul liniar, poate să 
treacă lumina polarizată incidentă, numai dacă planul de oscilaţie a acesteia este corect aliniat cu 
planul în care este realizată polarizarea de către acest filtru. În caz contrar trecerea luminii 
polarizate incidente este blocată. Aceasta este situaţia implementată în cadrul experimentului. 
 

5.2.2 Componentele sistemului de achiziție a datelor 
 
Experimentul este bazat pe captare, prelucrare și interpretare de imagini, iar principala 

componentă a sistemului de achiziție a datelor este camera foto. În cadrul experimentului este 
utilizată o camera fotografică DSLR model EOS 450D marca Canon. 

Aceast echipament a fost selectat pe considerente tehnico-economice și corespunde din 
punct de vedere calitativ exigenţelor experimentului. 

Camera este dotată cu un obiectiv de tip zoom, model EF-S 18-55mm 1:3.5 - 5.6 IS 
marca Canon. 

Deoarece locația standului experimental este foarte aproapiată de centrul orașului Cluj-
Napoca, cu toate că fotografiile din cadrul experimentul sunt captate pe timp de noapte, 
obiectivul aparatului a fost dotat cu un parasolar pentru a împiedica iluminarea obiectivului din 
surse nedorite, accidentale. 
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O imagine a camerei foto utilizată în acest experiment, dotată cu obiectiv, filtru de 
polarizare și parasolar, este ilustrată în figura 5.7. 

 

 
Figura 5.7 Camera foto utilizată în cadrul experimentului 

 
Caracteristicile tehnice, de interes pentru acest experiment, ale camerei foto Canon EOS 

450D și ale ale obiectivului Canon EF-S 18-55mm 1:3.5 - 5.6 IS sunt prezentate în tabelul 5.2 
respectiv tabelul 5.3. 
 

Tabelul 5.2 Caracteristici tehnice cameră foto Canon EOS 450D 
Parametru Valoare 
Tip senzor CMOS 
Dimensiune senzor 22,2×14,8 mm 
Număr efectiv de pixeli ~ 12,2M 
Dimensiune pixel 27 µm² 
Raport imagine 3:2 
Procesor de imagine DIGIC III 
Rezoluție maximă 4272×2848 
Format RAW .CR2 (14bit) 
Sensibilitate senzor ISO 100 – 1600 
Viteza declanșatorului 30 - 1/4000 s 

 
Tabelul 5.3 Caracteristici tehnice obiectiv Canon EF-S 18-55mm 1:3.5 – 5.6 IS 

Parametru Valoare 
Tip obiectiv Zoom 
Distanță focală 18-55 mm 
Deschiderea maximă a diafragmei f/3,5 – f/5,6 
Deschiderea minimă a diafragmei f/22 – f/38 
Distanța de focalizare minimă 0,25 m 
Montură EF-S 
Dimensiune filet filtre 58 mm 
Stabilizare imagine Da 
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Reglajele camerei foto pentru captarea imaginilor din cadrul experimentului sunt 
prezentate în tabelul 5.4 iar reglajele obiectivului utilizat sunt prezentate în tabelul 5.5. 
 

Tabelul 5.4 Reglajele camerei foto Canon EOS 450D în cadrul experimentului 
Parametru Valoare 
Rezoluție imagine 4272×2848 
Format imagine .CR2 (14bit) 
Sensibilitate senzor (ISO) 100 
Temperatură de culoare 5300 K 
Viteza declanșatorului (8; 10; 13; 15; 20; 25; 30) s 

 
Tabelul 5.5 Reglajele obiectivului Canon EF-S 18-55mm 1:3.5 – 5.6 IS în cadrul experimentului 

Parametru Valoare 
Distanța focală 35 mm 
Deschiderea diafragmei f/11 
Tip focalizare Manual 
Stabilizare imagine Oprit 

 
Din reglajele aparatului foto, a fost selectat formatul RAW de imagine, deoarece acest 

format nu comprimă şi nu alterează imaginea prezentând fidel înregistrarea senzorului. A fost 
selectată sensbilitatea maximă a senzorului, la valoarea ISO 100, care asigură o înregistrare 
fidelă a imaginilor. 

Din reglajul privind iluminarea, White balance, a fost selectat modul temperatură de 
culoare, valoarea aleasă fiind 5300 K. Aceasta valoare corespunde temperaturii de culoare a 
LED-urilor din componența panoului LED. 

Înregistrarea imaginilor a fost realizată noaptea, o singură dată pe zi, iar la fiecare 
înregistrare au fost realizate câte 7 instantanee cu timpi de expunere între 8…30 s. Imaginile 
înregistrate zilnic au fost stocate în fișiere separate în funcție de data capturii. 

Din specificațiile tehnice ale obiectivului s-a determinat că distanța focală optimă pentru 
acest obiectiv de tip zoom, în ceea ce privește distorsiunea imaginii și aberațiile cromatice este 
de 35 mm. În funcție de această distanță focală a fost determinată poziţia de amplasare a camerei 
foto, la distanța de 1,05 m față de suprafaţa din sticlă solară. 

Deschiderea optimă a diafragmei a fost aleasă la valoarea f/11 pentru ca adâncimea 
câmpului vizual să permită includerea întregului panou LED în zona de focalizare, fără a 
prelungi necesitatea expunerii imaginii la peste 30 s. 
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O schemă de prezentare a principiului de funcţionare a sistemului experimental este 
prezentată în figura 5.8. 

 
 

Figura 5.8 Schema principiului de funcționare a sistemului experimental 
 

În drumul până la obiectivul camerei foto, lumina emisă de panoul LED trece printr-o 
succesiune de modificări ale proprietăților și caracteristicilor, astfel încât imaginile surprinse de 
cameră să reprezinte exclusiv depunerile de praf. 

În prima etapă, lumina uniformă, provenită de la LED-urile laterale, emisă în planul 
panoului LED, este reflectată în interiorul acestuia şi iese din panoul LED, pe direcţie normală la 
panou, spre camera foto, fiind reprezentată pe schemă prin linii frânte de culoare albastră. 

În a doua etapă, lumina emisă de panoul LED este polarizată liniar de filtrul amplasat 
deasupra panoului şi îşi continuă deplasarea spre camera foto, fiind reprezentată pe schemă prin 
linii continue de culoare albastră. 

În a treia etapă, lumina trece prin sticla solară, fără a-şi modifica proprietăţile şi 
caracteristicile şi îşi continuă deplasarea spre camera foto fiind reprezentată pe schemă prin linii 
continue de culoare albastră. 

În a patra etapă, lumina traversează stratul de depuneri, unde se produce un fenomen 
diferenţiat: pe de-o parte, lumina care nu întâlneşte particule de praf îşi continuă deplasarea spre 
camera foto fără a-şi modifica proprietăţile şi caracteristicile, ca lumină polarizată, fiind 
reprezentată pe schemă prin linie continuă de culoare albastră, iar pe de altă parte, lumina care 
întâlneşte particule de depuneri, este depolarizată în urma interacţiunii cu acestea şi îşi continuă 
deplasarea spre camera foto ca lumină depolarizată, fiind reprezentată pe schemă prin linii frânte 
de culoare roşie. 

În a cincea etapă, amestecul de lumină polarizată și depolarizată, ajunge la filtrul de 
polarizare circulară montat pe obiectivul camerei foto. Reglajul poziţiei relative a acestui filtru, 
față de filtrul de polarizare liniară, montat pe panoul LED, face ca filtrul camerei foto să fie 
impenetrabil pentru lumina incidentă, polarizată linar. În consecinţă, prin filtrul camerei foto 
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trece doar lumina depolarizată de particulele de depuneri, care la ieşirea din filtrul camerei foto 
este polarizată circular şi îşi continuă drumul spre obiectivul camerei. Această lumină este 
reprezentată pe schema din figura 5.8 prin linii continue de culoare roșie. 

În urma analizei modului de modificare repetată a proprietăţilor şi caracteristicilor 
luminii, se observă că la obiectivul camerei foto, ajunge numai lumina care a interacţionat cu 
particulele de depuneri, fiind depolarizată, astfel încât fotogrfiile efectuate de camera foto vor 
reprezenta imagini ale acestor depuneri. 

Pe imaginile înregistrate de camera foto, depunerile apar ca puncte sau pete deschise la 
culoare pe un fond întunecat. 

Fotografiile sunt executate pe timp de noapte, pentru a avea control asupra iluminării 
experimentului, lucru greu de realizat în condiții de lumină naturală . 

Prin analize comparative ale imaginilor succesive, se pot obţine informaţii privind 
mecanismul de formare a depunerile de praf pe suprafeţe vitrate plane înclinate, din sticlă solară. 
În aceste condiţii, rezultatele obţinute pot fi aplicate atât la colectoare solare termice plane cât şi 
la colectoare fotovoltaice. 

Sistemul experimental, asigură realizarea periodică a unor imagini de înaltă rezoluţie, ale 
depunerilor de pe suprafaţa panoului. În cadrul experimentului a fost înregistrat câte o un set de 
imagini, realizate la timpi de expunere diferiți, pentru fiecare zi. 

Pentru a determina eventuala existență a unui mecanism de depunere a prafului pe 
suprafața studiată, jumătate din aceasta este spălată la fiecare 7 zile iar cealaltă jumătate este 
lăsată neatinsă pe toata durata experimentului. Practic se realizează o serie de experimente 
desfăşurate după aceeaşi procedură, repetat în continuu la intervale de câte 7 zile.  

În cazul în care există un tipar de formare a depunerilor de praf, atunci între imaginile de 
pe suprafaţa spălată periodic a panoului, preluate prin reluarea continuă a exprimentului, la 
intervale de câte 7 zile, vor exista similarităţi care pot fi evidenţiate prin prelucrarea imaginilor. 

Pentru a nu se manifesta influenţa aleatorie a unor factori meteorologici imprevizibili, 
este necesar ca pe durata experimentului, între două spălări succesive ale jumătăţii de suprafaţă 
pe care se depune praful, condiţiile meteorologice să rămână constante şi să nu presupună 
prezenţa apei, deoarece ploaia, ceaţa, depunerea de rouă, sau zăpada, afectează depunerile şi 
imaginile achiziţionate. Aceste interferenţe pot fi evidenţiate prin analiza imaginilor. 

Monitorizarea parametrilor meteorologici a fost realizată cu stația meteo TFA Primus 
WS-2800, utilizată şi în cadrul „Studiului UTCN”. Caracteristicile tehnice ele acesteia sunt 
prezentate în tabelul 4.10. 

Cantitatea de particule în suspensie a fost monitorizată tot cu ajutorul senzorului de 
particule SHARP GP2Y1010AU0F, caracteristicile acestui senzor fiind prezentate în tabelul 
4.11. 

Temperatura panoului LED a fost măsurată cu un senzor de temperatură DS18B20+, 
descris în tabelul 4.9, montat pe spatele panoului. Această temperatură este monitorizată cu 
scopul de a fi comparată cu temperatura colectoarelor PV amplasat în condiții similare. Este 
posibil ca temperatura panoului și energia termică înmagazinată de acesta să prezinte un impact 
asupra modului și a cantității de particule depuse pe suprafața panoului. Verificarea aceastei 
ipoteze necesită o investigare suplimentară. 

Datele de la senzori sunt preluate de placa de achiziție Arduino Mega 2560, cu parametrii 
tehnici prezentați în tabelul 4.13 și înregistrate în fișierul Data.txt pe computerul de achiziție. 
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5.3 Metodologia de prelucrare a datelor experimentale 
 
Imaginile obținute zilnic, sunt prelucrate cu ajutorului programului de prelucrare a 

imaginilor ImageJ. Mecanismul de depunere a particulelor de praf poate fi determinat prin 
analiza comparativă a imaginilor succesive, achiziţionate pe durata experimentului şi prelucrate 
ulterior. 

În continuare, este prezentată pentru exemplificare, succesiunea etapelor de procesare cu 
aajutorul clculatorului, a unei imagini realizate de camera foto, de tipul celei prezentate în figura 
5.9. 

 

 
Figura 5.9 Mostră de imagine rezultată în cadrul testării experimentului 

 
În figura 5.9 este prezentată o imagine rezultată prin utilizarea a 2 mostre de sticlă solară, 

una curată și una cu depuneri, poziţionate alăturat, între filtrul de polarizare liniară de deasupra 
panoului LED și filtrul de polarizare circulară, al camerei foto.  

Această imagine a fost realizată în faza de testare a componentelor sistemului 
experimental, pentru a demonstra funcționalitatea procedurii de prelucrare a fotografiilor. 

Zonele întunecate corespund lipsei depunerilor (curat), iar zonele luninoase (proporţional 
cu intensitatea luminozităţii) corespund depunerilor (murdar). 

Situația prezentată în imaginea anterioară, este similară cu cea a depunerii prafului pe 
suprafața vitrată din sticlă solară, în timpul experimentului, deoarece calitatea sticlei solare 
utilizate conferă neutralitate din punct de vedere a polarizării sau depolarizării luminii. 
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În figura 5.10 este prezentată aceeași imagine convertită pe 8 biți de culoare cu ajutorul 
programului ImageJ. Scopul acestei conversii este de a evidenţia la nivel vizibil eventualele 
acumulări ale depunerilor de pe suprafața sticlei solare. 
 

 
Figura 5.10 Mostră de imagine convertită în 8 biți color 

 
Semnificaţia scalei este următoarea: valoarea 0 de pe scală (albastru intens) corespunde  

lipsei depunerilor (curat), iar valoarea 255 de pe scală (roşu intens) corespunde depunerilor 
intense (murdar). 

În continuare, imaginea prezentată în figura 5.10 a fost divizată în două imagini, 
corespunzătoare distincte: 

- Imaginea corespunzătoare părţii din stânga a figurilor 5.9 şi 5.10, corespunzătoare 
zonei curate, a fost notată cu a); 

- Imaginea corespunzătoare părţii din dreapta a figurilor 5.9 şi 5.10, corespunzătoare 
zonei cu depuneri, a fost notată cu b). 

Cele două imagini rezultate, au fost convertite în 8 biți monocolor (în nuanţe de albastru) 
cu ajutorul programului ImageJ, şi sunt prezentate în figura 5.11 a) și b).  

Abscisele și ordonatele graficelor din cele două figuri monocromatice, reprezintă 
lungimea, respectiv lăţimea plăcuţei de sticlă pe care se depune praful.  

 

a) b) 
Figura 5.11 Mostră de imagine convertită în 8 biți color, divizată 
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Scala din partea dreaptă a fiecărui grafic, corespunde intensității culorii pixelilor din 
fiecare imagine. Valoarea 0 de pe scală (albastru deschis) corespunde lipsei depunerilor (curat), 
iar valoarea 255 (albastru închis) corespunde depunerilor intense (murdar). Culoarea alb 
reprezintă cea mai deschisă nuanţă de albastru şi corespunde zonelor cele mai curate. 

Pentru o interpretare și mai ușoară a informației, figura 5.12 prezintă din punct de vedere 
calitativ aceleași informații ca și figura 5.11, dar în format 3D. Aceste imagini reprezintă o etapă 
intermediară de procesare. 

Pe graficele prezentate în figura 5.12 a) și b), pe axa verticală este reprezentată 
intensitatea culorii pixelilor din care este formată imaginea. Valoarea 0 şi culoarea albastru 
deschis, corespund lipsei depunerilor (curat), iar valoare 255 şi culoarea albastru închis 
corespund depunerilor intense (murdar). 

Intensitatea culorii pixelilor din figura 5.11 şi din figura 5.12, depinde de gradul de 
depolarizare a luminii polarizate liniar la intrarea în zona depunerilor. Intensitatea redusă a 
culorii pixelilor (valoarea 0 pe scalele din figura 5.11 şi pe axele verticale ale graficelor 3D din 
figura 5.12), corespunde lipsei depunerilor (curat), iar intensitatea ridicată a culorii pixelilor 
(valoarea 255 pe scalele din figura 5.11 şi pe axele verticale ale graficelor 3D din figura 5.12), 
corespunde depunerilor intense (murdar). 

 

a) b) 
Figura 5.12 Mostră de imagine convertită în 8 biți color, divizată, reprezentare 3D 

 
Gradul de depolarizare este proporţional cu intensitatea culorii şi este tot direct 

proporţional cu cantitatea depunerilor. Valoarea maximă de 255 pe axe şi scale, are semnificaţia 
depolarizării totale a luminii și corespunde cu prezența unei acumulări însemnate de particule pe 
sticla solară (murdar). 
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Graficele prezentate în figura 5.13 a) și b), reprezintă distribuția intensității culorii 
pixelilor din imaginile corespunzătoare imaginilor din figurile 5.11 şi 5.12. 

 

a) b) 
Figura 5.13 Distribuția intensității luminoase a pixelilor 

a) mostră curată; b) mostră cu depuneri 
 
Pe cele două grafice este reprezentată distribuţia pixelilor în funcţie de intensitatea culorii 

acestora, care la rândul ei este determinată de gradul de depolarizare a luminii datorită 
depunerilor, deci de gradul de murdărire. 

Prin compararea imaginii realizate de camera foto din figura 5.9, cu graficele obţinute în 
figura 5.13, se observă că cele două grafice exprimă în modalităţi diferite, aceeaşi informaţie 
privind distribuţia depunerilor de praf, ceea ce confirmă că procedura de procesare a imaginilor 
realizate de camera foto, este corectă. 

Diferenţa fundamentală dintre cele două tipuri de informaţii constă în faptul că fotografia 
permite doar descrierea mai degrabă calitativă a acumulării depunerilor, în timp ce graficele 
descriu aceeaşi informaţie, într-o formă care permite evaluarea cantitativă, cu atât mai mult cu 
cât permite inclusiv detectarea unor cantităţi reduse de depuneri, chiar imperceptibile pentru 
ochiul uman. 
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5.4 Rezultate preliminare și discuții 
 
În continuare sunt prezentate numai rezultatele preliminare, obţinute prin achiziția directă 

de imagini și analiza vizuală a acestora. 
Obţinerea de rezultate prin prelucrarea imaginilor, în conformitate cu metodologia 

prezentată anterior, reprezintă un obiectiv care se va realiza în continuarea cercetării doctorale. 
Sunt prezentate două categorii de rezultate: 
- Imagini care prezintă, în succesiune, acumularea depunerilor pe suprafața din sticlă 

solară; 
- Imagini care prezintă influenţa unor fenomene meteorologice care presupun prezenţa 

apei, asupra fotografiilor achiziționate. 

5.4.1 Mecanismul de acumulare a depunerilor 
 

În această secțiune este prezentată o succesiune de imagini realizate în cadrul unui 
experiment, din ziua 1 (respectiv prima zi după curăţarea unei jumătăți a sticlei solare), până în 
ziua 7 (respectiv ultima zi înainte de o nouă curăţare). 

Imaginile prezentate în continuare reprezintă rezultatul achiziției directe a imaginilor, 
fără nici o prelucrare ulterioară și corespund perioadei fără precipitații din intervalul 28.10 - 
03.11.2013. 

În figura 5.14 este afișată o imagine înregistrată de camera foto în prima zi a 
exprimentului, în data de 28.10.2013. 

 

 
Figura 5.14 Imaginea suprafeţei în ziua 1 (28.10.2013) 

 
În imagine se observă că, jumătatea din stanga a suprafeţei este aproape curată şi conține 

foarte puține depuneri, în cantitate nesemnificativă faţă de jumătatea din dreapta a suprafeţei, 
care în monentul înregistrării imaginii, fusese deja expusă la depunerea prafului din mediul 
ambiant, o perioadă de 40 de zile, fară nici o intervenție. 
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Figura 5.15 prezintă imaginea înregistrată de camera foto în a patra zi, respectiv la 
jumătatea aceluiași ciclu experimental. 

 

 
Figura 5.15 Imaginea suprafeţei în ziua 4 (31.10.2013) 

 
Pe jumatatea din partea stângă a suprafeţei, spălată în urmă cu 4 zile, poate fi observată 

cu ușurință acumularea de particule, comparativ cu prima zi a experimentului. 
Pentru jumătatea din partea dreaptă a suprafeţei, poate fi efectuată aceeași observație, dar 

cu mai multă dificultate. 
Tot pe jumătatea din partea stângă a suprafeţei, pot fi observate o serie de urme verticale, 

corespunzătoare deplasării gravitaționale a particulelor. Această observație este importantă în 
contextul în care în intervalul de timp dintre înregistrarea celor două imagini, stația meteo nu a 
înregistrat precipitații. În aceste condiții, singura explicație plauzibilă pentru configuraţia 
observată a depunerii, este formarea de rouă pe suprafață, depasarea particulelor fiind astfel 
determinată de alunecarea picăturilor de apă, care au antrenat şi praful. 

Se menţionează că această imagine prezintă și urme de condens pe suprafața panoului, în 
special de-a lungul marginii din stânga a suprafeţei (zona luminoasă). Analiza digitală a acestei 
imagini nu ar fi relevantă din punct de vedere al studiului depunerilor de praf, deoarece 
condensul (apa) depolarizează lumina, în aceeaşi manieră ca şi praful, iar condensul ar fi 
interpretat ca depuneri. Această observaţie recomandă necesitatea unei analize vizuale a 
imaginilor înregistrate, înainte de procesarea digitală. 
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În figura 5.16 este prezentată o imagine înregistrată în ziua 7 a experimentului, ultima 
înainte de o nouă spălare a sticlei solare şi reluarea experimentului, pentru o nouă perioadă de 7 
zile. 

 

 
Figura 5.16 Imaginea suprafeţei în ziua 7 (03.11.2013) 

 
Acumularea de depuneri pe jumătatea stângă a suprafeţei, spălată în urmă cu 7 zile, este 

substanțială și ușor de observat. Diferența este ușor de observat inclusiv faţă de imaginea 
înregistrată în ziua 4 şi prezentată în figura 5.15. 

Din analiza vizuală comparativă a imaginilor succesive ale jumătății din dreapta a 
suprafeţei, se poate observa că și în această zonă, asupra căreia nu s-a intervenit pe întreaga 
durată a experimentului repetat, cantitatea de depuneri a crescut vizibil. Această observație 
confirmă caracterului liniar şi continuu, al formării depunerilor pe suprafeţele colectoarelor PV, 
menţionat şi în capitolul anterior. 

Se menţionează în plus, faptul că în data de 02.11.2013, cu o zi înaintea înregistrării 
acestei imagini, stația meteo a înregistrat o cantitate de 0,6 l/m2 de precipitații, în două reprize a 
câte 0,3 l/m2 fiecare, cu un interval de 7 ore între ele. 

Observaţia conform căreia o cantitate redusă de precipitaţii nu a determinat curăţarea 
suprafeţei, permite formularea ipotezei conform căreia, o cantitate redusă de precipitații ar putea 
chiar să favorizeze acumularea de depuneri pe suprafața sticlei solare, datorită creşterii aderenţei 
particulelor în suspensie la picăturile de apă de pe suprafaţă, sau la particulele rămase pe 
suprafața panoului în urma evaporării picăturilor de apă. 

Această ipoteză trebuie să fie confirmată sau infirmată, în urma unei anlize cantitative 
compartive între depuneri realizate în prezenţa şi în absenţa unor cantităţi reduse de precipitaţii, 
în acelaşi interval de timp. 
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5.4.2 Influenţa fenomenelor meteorologice asupra experimentului 

 
În această secțiune, sunt prezentate o serie de imagini care prezintă influenţa unor 

fenomene meteorologice frecvente, ca ploaie, ceaţă sau rouă, asupra imaginilor înregistrate.  
Aspectul imaginilor prezentate, sprijină afirmaţia conform căreia pentru studiul existenței 

unui mecanism de depunere a prafului pe suprafețele colectoarelor PV, este necesară 
înregistrarea imaginilor pe durata câte unui experiment complet de 7 zile, în condiții 
meteorologice fără prezenţa apei în formă lichidă. 

Pentru exemplificare, în figura 5.17 este prezentată o imagine, înregistrată pe timp de 
ploaie, la 25 de zile de la începerea primului experiment. Se observă că suprafaţa este acoperită 
cu picături de apă. Pe această imagine este dificil de identificat existența depunerilor şi cu atât 
mai mult este dificil de estimat cantitatea acestor depuneri. Prelucrarea digitală a acestei imagini 
ar putea furniza rezultate eronate, deoarece picăturile de apă de pe suprafața studiată, 
depolarizează în aceeaşi manieră ca şi praful, lumina polarizată care pătrunde în regiunea de la 
suprafaţa sticlei solare, astfel încât picăturile de apă nu vor putea fi diferenţiate de particulele 
depunerilor de praf şi vor fi confundate cu acestea. 

Imposibilitatea de a se distinge între depunerile de praf şi picăturile de apă, în cadrul 
procedurii de prelucrare asistată de calculator a imaginilor, reprezintă o limită a exprimentului, 
care a fost identificată prin analiza unor imagini de acest tip. 

 

 
Figura 5.17 Imaginea suprafeţei pe timp de ploaie (14.10.2013) 
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În figura 5.18, este prezentată o imagine a suprafeţei, care conține condens, în special în 
jurul ramei metalice a panoului. Imaginea face parte din setul de imagini înregistrate în 
experimentul derulat în intervalul 28.10 - 03.11.2013. 
 

 
Figura 5.18 Imaginea suprafeţei cu condens în zona laterală (01.11.2013) 

 
Această imagine nu este potrivită pentru analiza prin procesare digitală, deoarece 

condensul de pe suprafața vitrata, depolarizează lumina polarizată în aceeaşi manieră ca şi 
praful. Chiar și o analiză vizuală a acestei imagini permite cu dificultate identificarea liniei de 
separaţie între zona cu depuneri și cea cu condens. 

O analiză vizuală comparativă a imaginilor din figura 5.17 și din figura 5.18 poate 
evidenția, cantitatea însemnată de depuneri pe jumătatea din dreapta a panoului, în imaginea mai 
recentă, faţă de imaginea anterioară. Cele două imagini au fost înregistrate la distanţă de 18 zile, 
iar cantitatea totală de precipitații înregistrată în acest interval de stația meteo, a fost de 35,1 
l/m2. Precipitațiile au avut loc în perioada 14.10 – 18.10.2013, în reprize cu cantități sub 1 l/m2 
fiecare. În aceste condiţii, se constată din nou, că în cantitate redusă, precipitaţiile nu permit 
curăţarea suprafeţei din sticlă solară supusă experimentului. 
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5.5 Concluzii preliminare și sinteză 
 

În cadrul studiului este prezentat principul de funcţionare a unei metode optice inovative, 
care constă în realizarea unor imagini de înaltă rezoluţie a unei suprafeţe din sticlă solară, 
montată pe un panou de construcţie specială şi supusă depunerii naturale a prafului. Ulterior, 
imaginile sunt procesate cu ajutorul unor programe specializate, în vederea efectuării de analize 
cantitative comparative. 

Principiul metodei exprimentale se bazează pe polarizarea liniară a luminii produse de o 
sursă uniformă, urmată de depolarizare la trecerea printr-o zonă cu depuneri de pe o suprafaţă 
din sticlă solară şi o nouă polarizare, de data aceasta circulară, înaintea obiectivului unei camere 
foto. 

Poziţionarea relativă a filtrului de polarizare liniară şi a celui de polarizare circulară, 
permite trecerea prin cel de-al doilea filtru, doar a luminii depolarizate de către depuneri. În 
urma modificărilor repetate ale caracteristicilor luminii, pe obiectivul camerei foto se formează 
imagini ale depunerilor de praf, evidenţiate prin puncte şi zone luminoase pe fundal întunecat. 

A fost concepută o metodă de prelucrare asistată de calculator, care permite 
transformarea fotografiilor, în informaţii cantitative cu privire la acumularea depunerilor. 

Metoda de prelucrare asistată de calculator a imaginilor, a fost testată, validându-se 
funcţionalitatea şi corectitudinea acesteia, cel puţin din perspectiva exigenţelor calitative impuse 
de un studiu explorator, care urmăreşte evidenţierea tendinţelor privind acumularea prafului. 

Rezulatele preliminare obţinute exclusiv prin analiză vizuală, permit evaluarea calitativă 
a acumulărilor datorate depunerii prafului şi au permis evidenţierea unor limite ale metodei, care 
nu poate diferenţia depunerile, apa în stare de agregare lichidă, provenită din ploaie, rouă, ceaţă, 
sau alte fenomene. 

Rezultatele preliminare permit evidenţierea efectelor datorate prezenţei apei, prin 
modificarea configuraţiei acumulărilor, ca urmare a deplasării picăturilor de apă pe suprafaţa 
studiată. Aceste efecte sunt vizibile după evaporarea apei. 

Un rezultat cu semnificaţie practică importantă, obţinut în urma analizei vizuale a 
fotografiilor obţinute, este acela că precipitaţiile în cantitate redusă, respectiv sub 1 l/m2, nu 
permit curăţarea suprafeţei din sticlă solară utilizată în cadrul experimentului. 

Sunt create premizele, ca în urma procesării imagilor achiziţionate ca urmare a derulării 
unui expriment repetat la intervale succesive de câte 7 zile, să poată fi identificat un eventual 
mecanism de formare a depunerilor de praf prin acumulare naturală. Prelucrarea imaginilor 
salvate în cadrul experimentului repetat, reprezintă o activitate care va fi realizată ulterior. 

Studiul influenţei diverşilor parametrii meteorologici asupra mecanismului depunerii 
prafului, urmează să fie de asemenea realizat într-o etapă ulterioară. 

Rezultatele preliminare obţinute până în prezent şi rezultatele care se vor obţine prin 
prelucrarea imaginilor, se referă la toate tipurile de colectoare solare plane, atât termice cât şi 
fotovoltaice. 
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Cap. 6. Concluzii 

Acest capitol prezintă concluziile obținute în urma realizării cercetări doctorale, privind 
studiul influenţei depunerilor de pe suprafața vitrată a colectoarelor fotovoltaice asupra 
performanțelor acestora. 

Studiul bibliografic a permis identificarea stadiului actual al cunoașterii în domeniul 
studiat, subliniind că studiului efectelor depunerilor asupra performanțelor colectoarelor 
fotovoltaice, este un domeniu de studiu complex, cu o creșterea a interesului comunității 
științifice în ultimii ani, depunerile fiind considerate ca importanţă, a treia cauză majoră de 
scădere a randamentului colectoarelor PV, după disponibilitatea radiației solare și temperatura 
colectoarelor. 

Majoritatea studiilor privind efectele depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV 
au fost realizate într-un climat arid, tropical, subtropical sau mediteranean, fiind identificat astfel 
potențial de studiu pentru climatul Temperat Continental din regiunea Podișului Transilvaniei, 
mai precis în zona municipiului Cluj-Napoca. 

Din punct de vedere metodologic, metoda experimentală este metoda cea mai răspândită 
pentru studiul impactului depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV, dar au fost 
identificate și metode analitice și numerice de investigare a fenomenului. 

În studiul bibliografic efectuat au fost identificate trei categorii de parametri ce 
caracterizează fenomenului studiat: parametri caracteristici ai depunerilor, parametri de 
performanţă ai colectoarelor fotovoltaice influenţaţi de depuneri și factori care influenţează 
parametrii caracteristici ai depunerilor. 

Sunt prezentate detaliat efectele depunerilor, prin indicarea domeniilor de variaţie a 
tuturor celor trei categorii de parametrii studiaţi. 

Depunerile par să afecteze în moduri diferite, diferite tehnologii fotovoltaice, probabil 
din cauza diferențelor de construcție și a răspunsului spectral diferit. S-a observat că în general, 
colectoare solare termice sunt mai puțin afectate de depuneri decât colectoarele solare 
fotovoltaice. 

Pe baza rezultatelor cercetării bibliografice, au fost definite obiectvele propriilor 
cercetări. 

Studiul impactului depunerilor asupra performanţelor colectoarelor PV într-un climat 
Temperat Continental, a fost realizat în cadrul unei cercetări experimentale cu caracter 
exploratoriu, denumită “Studiul UTCN”. 

În cadrul studiului sunt prezentate în detaliu metodologia de cercetare propusă, proiectul 
standului experimental şi resursele materiale utilizate pentru realizarea acestuia. 

Este justificată necesitatea monitorizării fiecărui parametru relevant în ceea ce priveşte 
studiul influenţei depunerilor asupra colectoarelor PV. 

Pentru limitarea depunerilor de pe suprafaţa unui colector PV, a fost implementată şi 
studiată o metodă practică, pentru un climat temperat, şi usor de implementat inclusiv în cazul 
colectoarelor solare plane deja instalate, respectiv realizarea unei acoperiri nanometrice cu un 
strat de soluţie hidrofobă, care favorizează autocurăţarea sub efectul precipitaţiilor. 

Pentru curăţarea depunerilor a fost a fost implementată şi studiată o metodă de curăţare 
cu peliculă de apă. Metoda este aplicabilă atât în cazul colectoarelor solare fotovoltaice cât şi în 
cazul colectoarelor solare termice plane. 
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Rezultatele privind studiul efectelor soluţiei hidrofobe asupra funcţionării colectoarelor 
fotovoltaice sunt următoarele: 

- Reducerea intensităţii curentului electric produs cu până la cca. 23...45 %; 
- Reducerea a puterii colectoarelor cu până la cca. 16...22 %; 
- Reducerea randamentului colectoarelor cu până la cca. 16...23 %; 
- Reducerea producţiei zilnice de energie cu până la cca. 10...28 %. 
Efectele negative ale utilizării soluţiilor hidrofobe, au fost explicate prin valorile reduse 

ale transmitanţei acestora: cca. 65...77 % în domeniul vizibil, respectiv cca. 55% în domeniul 
energiei solare. 

În urma studiului efectuat, rezultă ca o concluzie preliminară că nu este recomandată 
utilizarea substanţelor hidrofobe, la tratarea suprafeţelor vitrate ale colectoarelor solare, 
indiferent de tipul acestora, termice sau fotovoltaice. Pentru confirmarea sau infirmarea acestei 
ipoteze, sunt necesare investigații și măsurători suplimentare. 

Rezulatele privind studiul efectelor peliculei de apă asupra funcţionării colectoarelor 
fotovoltaice sunt următoarele: 

- Determină creşterea uşoară, dar fluctuantă a intensităţii curentului electric;  
- Influenţează într-o redusă măsură tensiunea colectoarelor PV;  
- Determină scăderea temperaturilor colectoarelor PV cu cca. 3...10°C în absenţa 

stratului hidrofob şi cu cca. 5...13°C în prezenţa stratului hidrofob; 
- Determină o creşterea a puterii colectoarelor PV cu până la cca. 16...22 %; 
- Determină o creştere a randamentului colectoarelor PV cu până la cca. 14...17 %; 
- Determină o creştere a producţiei zilnice de energie a colectoarelor PV cu până la 

cca. 10...12 %; 
- Producţia totală de energie a colectoarelor PV dotate cu sistem cu peliculă de apă, 

realizată pe durta de 27 zile a experimentului, a crescut cu 0,4...1,4 %, faţă de 
colectoarele fără acest sistem. 

În urma studiului efectuat, rezultă că din punct de vedere al efectelor pe care le prezintă 
asupra colectoarelor PV, utilizarea sistemului de curăţare cu peliculă de apă este recomandată 
cu rezerve, datorită beneficiilor globale reduse şi incerte. 

Rezultatele privind studiul efectelor depunerilor de praf asupra parametrilor electrici ai 
colectoarelor fotovoltaice sunt următoarele: 

- Depunerile reduc intensitatea curentului colectoarelor PV în limitele: 1,3...12 %; 
- Depunerile reduc tensiunea colectoarelor PV în limitele: 0,1...10,2 %; 
- Depunerile reduc puterea colectoarelor PV în limitele: 0,4...20,7 %; 
- Depunerile reduc randamentul colectoarelor PV în limitele: 4,3...20,2 %. 
A mai fost observat și că măsurătorile parametrilor electrici ai colectoarelor prezintă o 

variație puternică în perioadele de răsărit și apus și prezintă o precizie mult mai bună în jurul 
orelor prânzului. 

Se remarcă faptul că deşi experimentul a fost conceput ca un studiu cu caracter 
exploratoriu, în vederea obţinerii de informaţii calitative privind tendinţele fenomenului de 
depunere a prafului, pe colectoarele fotovoltaice, toate rezultatele cantitative privind influenţa 
depunerilor asupra parametrilor electrici, sunt în concordanţă cu rezultate similare prezentate în 
literatura de specialitate. Acest fapt confirmă atât funcţionarea corectă a sitemului de achiziţie a 
datelor conceput şi implementat, corectitudinea procedurilor de prelucrare a datelor, cât şi 
corectitudinea rezultatelor obţinute. 



 155 

Din punct de vedere cantitativ, rezultatele studiului, respectiv valorile efective şi relative 
ale variaţiei parametrilor electrici, datorate depunerilor, sunt valabile pentru condiţiile de mediu 
din zona urbană aglomerată din centrul municipiului Cluj-Napoca situat într-o regiune cu un 
climat Temperat Continental. Aceste rezultate pot fi generalizate doar pentru amplasamente ale 
colectoarelor PV, caracterizate prin condiţii de mediu similare. 

Studiul mecanismului de depunere a prafului pe suprafeţe vitrate din sticlă solară, a 
fost realizat în cadrul unei cercetări experimentale preliminare, denumită “Studiul CREST”. 

În cadrul studiului este prezentat principul de funcţionare al unei metode optice 
inovative, de detecție a depunerilor, care constă în realizarea unor fotografii de înaltă rezoluţie a 
unei suprafeţe din sticlă solară, montată pe un panou luminescent de construcţie specială şi 
supusă depunerii naturale a prafului. Ulterior, imaginile sunt procesate cu ajutorul unor programe 
specializate, în vederea efectuării de analize cantitative comparative. 

Principiul metodei exprimentale se bazează pe polarizarea liniară a luminii produse de o 
sursă uniformă, urmată de depolarizare la trecerea printr-o zonă cu depuneri de pe o suprafaţă 
din sticlă solară şi o nouă polarizare, de data aceasta circulară, înaintea obiectivului unei camere 
foto. 

Poziţionarea relativă a filtrului de polarizare liniară şi a celui de polarizare circulară, 
permite trecerea prin cel de-al doilea filtru, doar a luminii depolarizate de către depuneri, care 
formează imagini ale depunerilor de praf, evidenţiate prin puncte şi zone luminoase pe fundal 
întunecat. 

A fost concepută o metodă de prelucrare asistată de calculator, care permite 
transformarea fotografiilor în informaţii cantitative cu privire la acumularea depunerilor. 

Metoda de prelucrare asistată de calculator a imaginilor a fost testată, validându-se 
funcţionalitatea şi corectitudinea acesteia, cel puţin din perspectiva exigenţelor calitative impuse 
de un studiu explorator, care urmăreşte evidenţierea tendinţelor privind acumularea prafului. 

Rezulatele preliminare obţinute exclusiv prin analiză vizuală, permit evaluarea calitativă 
a acumulărilor datorate depunerii prafului şi au permis evidenţierea unor limite ale metodei, care 
nu poate diferenţia depunerile de apa în stare de agregare lichidă, provenită din ploaie, rouă, 
ceaţă, sau alte fenomene. 

Rezultatele preliminare permit evidenţierea efectelor datorate prezenţei apei, prin 
modificarea configuraţiei acumulărilor, ca urmare a deplasării picăturilor de apă pe suprafaţa 
studiată. Aceste efecte sunt vizibile după evaporarea apei. 

Un rezultat cu semnificaţie practică importantă, obţinut în urma analizei vizuale a 
fotografiilor obţinute, este acela că precipitaţiile în cantitate redusă, respectiv sub 1 l/m2, nu 
permit curăţarea suprafeţei din sticlă solară supusă experimentului. 

Sunt create premizele, ca în urma procesării imagilor achiziţionate ca urmare a derulării 
unui expriment repetat la intervale succesive de câte 7 zile, să poată fi identificat un eventual 
mecanism de formare a depunerilor de praf prin acumulare naturală.  

Prelucrarea imaginilor salvate în cadrul experimentului repetat, reprezintă o activitate 
care va fi realizată ulterior. 

Studiul influenţei diverşilor parametrii meteorologici asupra mecanismului depunerii 
prafului, urmează să fie de asemenea realizat într-o etapă ulterioară. 

Rezultatele preliminare obţinute până în prezent şi rezultatele care se vor obţine prin 
prelucrarea imaginilor, se referă la toate tipurile de colectoare solare plane, atât termice cât şi 
fotovoltaice. 
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Cap. 7. Contribuții personale 

 
În continuare sunt sintetizate contribuţiile personale aduse în cadrul cercetării doctorale. 
A fost realizat un studiu bibliografic riguros, privind impactul depunerilor asupra 

performanțelor colectoarelor fotovoltaice pe baza articolelor ştiinţifice disponibile în literatura de 
specialitate internaţională; 

Elementele de originalitate ale studiului bibliografic, prin care a fost definit stadiul 
actual al cunoaşterii privind studiului efectelor depunerilor de pe suprafaţa colectoarelor PV, 
asupra performanţelor acestora sunt: 

ü Prezentarea unei proceduri obiective şi riguroase de selecţie a referinţelor bibliografice în 
bazele de date, pe bază de cuvinte cheie şi criterii de includere şi excludere a referinţelor 
(nu a fost identificată nici o abordare similară în referinţele studiate, nici măcar în cele de 
tip review); 

ü A fost realizat un studiu care prezintă distribuţia geografică a cercetărilor privind studiul 
efectelor depunerilor de pe suprafaţa colectoarelor fotovoltaice, asupra performanţelor 
acestora, în funcţie de zonele climatice; 

ü Au fost identificaţi toţi parametrii studiaţi în contextul investigațiilor experimentale cu 
privire la efectul depunerilor asupra performanțelor colectoarelor PV; 

ü Au fost inventariate metodologiile de cercetare utilizate şi regăsite în literatura ştiinţifică, 
pentru investigarea domeniului studiat. 

Au fost proiectate și implementate două sisteme experimentale originale, unul pentru 
studiul impactului depunerilor asupra performanțelor colectoarelor fotovoltaice şi unul pentru 
studiul mecanismului de depunere a prafului. 

Elementele de originalitate ale studiului privind efectele depunerilor asupra 
performanţelor colectoarelor PV sunt următoarele: 

ü "Studiul UTCN" a fost realizat pe baza unor idei originale de limitare şi înlăturare a 
depunerilor de pe colectoarele PV, concretizate în Cererea de Brevet A/00265 din 
01.04.2013. Cererea de brevet menţionată a fost realizată în urma derulării contractului 
cu misiune inventivă nr. 1828 / 24.01.2013, încheiat cu Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca; 

ü "Studiul UTCN" este original, pentru condiţiile unui climat temperat continental, specific 
României şi zonei municipiului Cluj-Napoca; 

ü "Studiul UTCN" prezintă, conform informaţiilor publice disponibile pe site-ul Comisiei 
Europene, primele informaţii privind cantitatea de particule în suspensie în aer, pentru 
Cluj-Napoca; 

ü "Studiul UTCN" prezintă pentru prima dată, după cunoștințele autorului, rezultate privind 
efectele unei soluții hidrofobe asupra colectoarelor fotovoltaice; 

ü "Studiul UTCN" prezintă influențele unei pelicule de apă asupra colectoarelor 
fotovoltaice, în cadrul unui sistem original. 
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Elementele de originalitate ale studiului mecanismului de depunere a prafului pe 
suprafeţe vitrate din sticlă solară PV sunt următoarele: 

ü "Studiul CREST" prezintă o abordare originală privind studiul existenței unui mecanism 
de depunere a prafului pe suprafața vitrată a colectoarelor fotovoltaice; 

ü "Studiul CREST" prezintă o metodă originală bazată pe polarizarea luminii, prin care se 
pot obţine imagini ale depunerilor de praf pe o suprafaţă realizată din sticlă solară; 

ü "Studiul CREST" prezintă o metodologie validată de procesare a imaginilor, prin care se 
pot obţine informaţii cantitative privind depunerile de praf; 

ü "Studiul CREST" evidenţiază limitele metodei de investigare propuse, prin faptul că 
aceasta nu poate distinge depunerile de praf, de picăturile de apă în stare lichidă; 

ü "Studiul CREST" prezintă rezultate originale privind efectul apei provenite din 
precipitaţii, ceaţă, rouă etc., asupra depunerilor de praf de pe o suprafaţă realizată din 
sticlă solară. 
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Cap. 8. Direcții de continuare a cercetărilor 

 
În urma realizării studiilor prezentate în acestă lucrare, au fost identificate două tipuri de 

posibilităţi de continuare a cercetărilor. 

Pe termen scurt se va continua achiziţia de date în cadrul experimentelor realizate şi  
poate fi efectuată analiza şi interpretarea datelor pe baza procedurilor de prelucrare descrise în 
lucrare. Obiectivul continuării acestor cercetări este creşterea semnificaţiei statistice a 
concluziilor celor două studii. 

Se va efectua un studiu privind influența vitezei și a direcției vântului asupra temperaturii 
colectoarelor PV și asupra mecanismului de depunere a prafului. 

Se va realiza o analiză comparativă a performanțelor colectoarelor fotovoltaice pentru 
condiții de lucru identice, cu sarcini electrice identice. Pentru această analiză, pompele de apă 
din cadrul sistemelor de curățare cu peliculă de apă vor fi alimentate independent de colectoare. 

Estimarea preliminară a autorului este că datele achiziţionale cu ajutorul celor două 
experimente, pe timp de primăvară şi vară, vor fi mai relevante. Acest studiu se referă numai 
date achiziţionate pe timp de toamnă, în perioada octombrie – noiembrie 2013. 

Se va efectua analiza chimică a depunerilor, pentru a se identifica principalii factori de 
poluare și pentru a se putea propune metode particularizate de micșorare a impactului acestora 
asupra instalațiilor PV. 

Pe termen lung pot fi concepute experimente noi, pentru investigarea de precizie a 
anumitor aspecte legate atât de mecanismul de depunere a prafului, cât şi de impactul acestuia 
asupra performanţelor colectoarelor PV. 

Un experiment precis poate duce la restrângerea domeniului de variaţie a rezultatelor 
cantitative obţinute privind impactul depunerilor asupra colectoarelor PV. 

Poate fi conceput un nou experiment pentru studiul impactului metodei active de curăţare 
a colectoarelor fotovoltaice, bazat pe o concepţie a sistemului de realizare a peliculelor de apă, 
mai eficientă din punct de vedere energetic. 

Se va continua achiziţia de imagini pe timp de primăvară şi vară, cu ajutorul sistemului 
experimental existent. 

Se va realiza prelucrarea asistată de calculator a imaginilor, prin metodologia prezentată 
în lucrare, în vederea obţinerii de rezultate cantitative, în plus faţă de cele calitative, obţinute prin 
analiza vizuală a fotografiilor efectuate. Acest studiu se estimează că va putea identifica 
mecanismul de depunere a prafului pe suprafeţele colectoarelor fotovoltaice. 

Se estimează că prin continuarea cercetărilor, respectiv prin implementarea ideilor 
prezentate în această lucrare, va fi extinsă cunoaşterea din domeniul studiului impactului 
depunerilor asupra performanțelor colectoarelor fotovoltaice. 
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Anexa 1 

Codul sursă al programului “Achizitie date”, realizat în mediul de programare Arduino: 
 
#include	  <OneWire.h>	  
#include	  <DallasTemperature.h>	  
#define	  ONE_WIRE_BUS	  8	  
	  
OneWire	  oneWire(ONE_WIRE_BUS);	  
DallasTemperature	  sensors(&oneWire);	  
	  
DeviceAddress	  T_PV1	  =	  {	  0x28,	  0x46,	  0xCA,	  0x84,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0x0F	  };	  
DeviceAddress	  T_PV2	  =	  {	  0x28,	  0xD9,	  0xFC,	  0x85,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0x0D	  };	  
DeviceAddress	  T_PV3	  =	  {	  0x28,	  0x66,	  0xDF,	  0x85,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0x98	  };	  
DeviceAddress	  T_PV4	  =	  {	  0x28,	  0xAE,	  0x61,	  0x85,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0x4B	  };	  
DeviceAddress	  T_Water_PV2	  =	  {	  0x28,	  0xFA,	  0x29,	  0xD5,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0xB6	  };	  
DeviceAddress	  T_Water_PV3	  =	  {	  0x28,	  0xA3,	  0xDB,	  0x85,	  0x04,	  0x00,	  0x00,	  0xF3	  };	  
DeviceAddress	  T_Piranometer	  =	  {	  0x28,	  0xDF,	  0xB7,	  0xC9,	  0x03,	  0x00,	  0x00,	  0xAE	  };	  
	  
int	  VRaw_1	  =	  0;	  
int	  IRaw_1	  =	  0;	  
int	  VRaw_2	  =	  0;	  
int	  IRaw_2	  =	  0;	  
int	  VRaw_3	  =	  0;	  	  
int	  IRaw_3	  =	  0;	  
int	  VRaw_4	  =	  0;	  	  
int	  IRaw_4	  =	  0;	  
float	  V1	  =	  0;	  	  
float	  I1	  =	  0;	  
float	  V2	  =	  0;	  	  
float	  I2	  =	  0;	  
float	  V3	  =	  0;	  
float	  I3	  =	  0;	  
float	  V4	  =	  0;	  	  
float	  I4	  =	  0;	  
	  
int	  dustPin	  =	  A15;	  
int	  dustVal	  =	  0;	  
int	  ledPower	  =	  7;	  
	  
int	  solarPin	  =	  A0;	  
int	  compensation	  =	  0;	  	  
int	  GRaw	  =	  0;	  
int	  G	  =	  0;	  
int	  GFinal	  =	  0;	  
	  
int	  delayTime	  =	  280;	  
int	  delayTime2	  =	  40;	  
float	  offTime	  =	  9680;	  
	  
int	  cycleDelay	  =	  5000;	  
int	  usTrigger_1	  =	  11;	  
int	  usEcho_1	  =	  12;	  
int	  usTrigger_2	  =	  9;	  
int	  usEcho_2	  =10;	  
	  
long	  timecount_1,	  timecount_2;	  
long	  Water_Level_PV2,	  Water_Level_PV3;	  
	  
float	  voMeasured	  =	  0;	  
float	  calcVoltage	  =	  0;	  
float	  dustDensity	  =	  0;	  
	  
int	  relayPin_Pump_1	  =	  22;	  
int	  relayPin_Pump_2	  =	  24;	  
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void	  setup(void)	  
{	  
	  	  Serial.begin(9600);	  
	  	  sensors.begin();	  
	  	  	  

//	  Temperature	  
	  	  sensors.setResolution(T_PV1,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_PV2,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_PV3,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_PV4,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_Water_PV2,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_Water_PV3,	  12);	  
	  	  sensors.setResolution(T_Piranometer,	  12);	  
	  
	  	  pinMode(usTrigger_1,	  OUTPUT);	  
	  	  pinMode(usEcho_1,	  INPUT);	  
	  	  pinMode(usTrigger_2,	  OUTPUT);	  
	  	  pinMode(usEcho_2,	  INPUT);	  
	  	  	  

//	  Dust	  
	  	  pinMode(ledPower,	  OUTPUT);	  
	  	  	  	  	  

//	  Relay	  
	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_1,	  HIGH);	  
	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_2,	  HIGH);	  
	  	  	  
	  	  pinMode(relayPin_Pump_1,	  OUTPUT);	  
	  	  pinMode(relayPin_Pump_2,	  OUTPUT);	  
	  	  	  
}	  

	  
//	  Print	  Results	  

void	  printTemperature(DeviceAddress	  deviceAddress,	  int	  retryCount)	  
{	  
	  	  float	  tempC	  =	  sensors.getTempC(deviceAddress);	  
	  	  	  	  if	  (tempC	  ==	  -‐127.00)	  {	  
	  	  	  	  	  	  if	  (retryCount	  >	  0)	  
	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  printTemperature(deviceAddress,	  retryCount	  -‐1);	  
	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  else	  
	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Serial.print("-‐");	  
	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  }	  else	  {	  
	  	  	  	  Serial.print(tempC);	  
	  	  }	  
}	  
	  
void	  printResults()	  
{	  
	  	  Serial.print(V1);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(V2);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(V3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(V4);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  	  
	  	  Serial.print(I1);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(I2);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(I3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(I4);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
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	  	  printTemperature(T_PV1,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  printTemperature(T_PV2,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  printTemperature(T_PV3,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  printTemperature(T_PV4,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  printTemperature(T_Water_PV2,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  printTemperature(T_Water_PV3,	  3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  sensors.requestTemperatures();	  
	  
	  	  Serial.print(Water_Level_PV2);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  Serial.print(Water_Level_PV3);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  	  
	  	  Serial.print(dustDensity);	  
	  	  Serial.print(",	  ");	  
	  	  	  
	  	  Serial.println(GFinal);	  
}	  
	  
void	  loop(){	  
	  	  	  

//	  Current	  and	  Voltage	  	  
	  	  VRaw_1	  =	  analogRead(A2);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  IRaw_1	  =	  analogRead(A3);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  VRaw_2	  =	  analogRead(A4);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  IRaw_2	  =	  analogRead(A5);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  VRaw_3	  =	  analogRead(A6);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  IRaw_3	  =	  analogRead(A7);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  VRaw_4	  =	  analogRead(A8);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  IRaw_4	  =	  analogRead(A9);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  	  
	  	  V1	  =	  VRaw_1/12.99;	  	  
	  	  I1	  =	  IRaw_1/7.46;	  	  
	  	  V2	  =	  VRaw_2/12.99;	  
	  	  I2	  =	  IRaw_2/7.46;	  
	  	  V3	  =	  VRaw_3/12.99;	  
	  	  I3	  =	  IRaw_3/7.46;	  
	  	  V4	  =	  VRaw_4/12.99;	  
	  	  I4	  =	  IRaw_4/7.46;	  
	  

//	  Dust	  
	  	  digitalWrite(ledPower,	  LOW);	  	  
	  	  delayMicroseconds(delayTime);	  
	  	  voMeasured	  =	  analogRead(dustPin);	  	  
	  	  delayMicroseconds(delayTime2);	  
	  	  digitalWrite(ledPower,	  HIGH);	  	  
	  	  delayMicroseconds(offTime);	  
	  	  calcVoltage	  =	  voMeasured	  *	  0.0046;	  //	  0.0046	  =	  4,7/1024	  
	  	  	  

//	  linear	  eqaution	  taken	  from:	  http://www.howmuchsnow.com/arduino/airquality/	  	  
//	  Chris	  Nafis	  (c)	  2012	  

	  	  dustDensity	  =	  (0.17	  *	  calcVoltage	  -‐	  0.1)	  *	  1000;	  
	  	  	  
	  	  delay(cycleDelay);	  
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//	  Solar	  Radiation	  	  	  
	  	  GRaw	  =	  analogRead(solarPin);	  
	  	  if	  (GRaw	  !=	  0)	  
	  	  {	  
	  	  	  	  compensation	  =	  3;	  //	  cable	  lenght	  compensation	  
	  	  }	  
	  	  G	  =	  GRaw	  *	  (0.0046	  /	  0.00167)	  +	  compensation;	  
	  	  int	  tempPiranometer	  =	  sensors.getTempC(T_Piranometer);	  
	  	  if	  (tempPiranometer	  <	  25	  &&	  GRaw	  >	  0)	  {	  
	  	  	  	  GFinal	  =	  G	  +	  (25	  -‐	  tempPiranometer)	  *	  (G	  *	  0.12	  /	  100);	  
	  	  }	  
	  	  else	  if	  (tempPiranometer	  >	  25	  &&	  GRaw	  >	  0)	  {	  
	  	  	  	  GFinal	  =	  G	  -‐	  (tempPiranometer	  -‐	  25)	  *	  (G	  *	  0.12	  /	  100);	  
	  	  }	  
	  

//	  Water	  Level	  
	  	  digitalWrite(usTrigger_1,	  HIGH);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  digitalWrite(usTrigger_1,	  LOW);	  
	  	  timecount_1	  =	  pulseIn(usEcho_1,	  HIGH);	  
	  	  Water_Level_PV2	  =	  ((timecount_1	  /2.9)	  /2);	  
	  
	  	  delayMicroseconds(20);	  
	  
	  	  digitalWrite(usTrigger_2,	  HIGH);	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  
	  	  digitalWrite(usTrigger_2,	  LOW);	  
	  	  timecount_2	  =	  pulseIn(usEcho_2,	  HIGH);	  
	  	  Water_Level_PV3	  =	  ((timecount_2	  /2.9)	  /2);	  
	  	  	  

//	  Relay	  comand	  
	  
	  	  if	  (GFinal	  >	  200	  &&	  Water_Level_PV3	  <	  300)	  	  {	  	  	  
	  	  	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_1,	  LOW);	  	  
	  	  	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_2,	  LOW);	  	  	  
	  	  }	  
	  	  else	  {	  
	  	  	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_1,	  HIGH);	  
	  	  	  	  digitalWrite(relayPin_Pump_2,	  HIGH);	  	  	  
	  	  }	  
	  	  	  
	  	  printResults();	  
}	  
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Anexa 2 

Codul sursă al programului “Selectie date la minut”, realizat în mediul de programare 
Free Pascal: 
 
var 
f, g: text; 
i, j, zz, ll, aa, hh, mm, zz1, ll1, aa1, hh1, mm1: integer; 
v1 ,v2 ,v3 ,v4 ,v5 ,v6 ,v7 ,v8 ,v9 ,v10 ,v11 ,v12 ,v13 ,v14 ,v15 ,v16 ,v17 ,v18 ,v19 ,int: real; 
u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u9, u10, u11, u12, u13, u14, u15, u16, u17, u18, u19: real; 
 
begin 
assign(f,'data.txt');reset(f); 
assign(g,'dateout.txt');rewrite(g);close(g); 
readln(f,zz,ll,aa,hh,mm,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v17,v18,v19); 
int:=mm; 
append(g);writeln(g,zz,'/',ll,'/',aa,' ',hh,':',mm,' ',v1:5:2,' ',v2:5:2,' ',v3:5:2,'
 ',v4:5:2,' ',v5:5:2,' ',v6:5:2,' ',v7:5:2,' ',v8:5:2,' ',v9:5:2,'
 ',v10:5:2,' ',v11:5:2,' ',v12:5:2,' ',v13:5:2,' ',v14:5:2,' ',v15:5:2,'
 ',v16:5:2,' ',v17:5:2,' ',v18:5:2,' ',v19:5:2); close(g); 
while not eof(f) do begin 
readln(f,zz,ll,aa,hh,mm,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v17,v18,v19); 
     if mm=int then 
readln(f,zz,ll,aa,hh,mm,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v17,v18,v19) 
         else begin  
             append(g); 
              writeln(g,zz,'/',ll,'/',aa,' ',hh,':',mm,'
 ',v1:5:2,' ',v2:5:2,' ',v3:5:2,' ',v4:5:2,' ',v5:5:2,' ',v6:5:2,'
 ',v7:5:2,' ',v8:5:2,' ',v9:5:2,' ',v10:5:2,' ',v11:5:2,' ',v12:5:2,'
 ',v13:5:2,' ',v14:5:2,' ',v15:5:2,' ',v16:5:2,' ',v17:5:2,' ',v18:5:2,'
 ',v19:5:2); 
              close(g); 
              end; 
     int:=mm;     
     end; 
 
close(f); 
end. 
 

 


