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Glosar de termeni

Radiatie solara

Radiatia solara reprezinta fluxul radiant solar receptionat de o unitate
de arie si este masurata in W/m2.

Expunere energetica

Expunerea energetica reprezinta cantitatea de energie solara pe unitate
de arie si este produsul dintre radiatia solara si durata expunerii la
aceasta, masurata in Wh/m2.

Index de figuri
Figura nr. 1 Figura nr. 2 Figura nr. 3 Figura nr. 4 -

Instalaţia de măsurare a intensităţii radiaţiei solare
Aria de acoperire a Studiului privind intensitatea radiaţiei solare
KIMO SL200
Radiaţia solară
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Metodologie
Masurarea intensităţii radiatiei solare, precum si a celorlalţi parametrii
care au influenta asupra producerii energiei folosind panouri
fotovoltaice s-a realizat cu ajutorul unor echipamente specializate:
 Solarimetru KIMO SL200 – măsoară intensitatea radiaţiei solare
 Trepied - permite ajustarea pozitiei senzorului in raport cu
soarele
 Busola – folosită pentru orientarea senzorului către sud
 Raportor – folosit pentru reglarea unghiului de incidenţă al
senzorului.
Studiul s-a realizat în zona de sud a ţării, în proximitatea Mun. Râmnicu
Vâlcea şi este relevant exclusiv pentru Judeţul Vâlcea şi câteva zone
limitrofe, conform graficului de mai jos.

Fig. 1: Instalaţia de măsurare

Fig. 2: Aria de acoperire a Studiului privind intensitatea radiaţiei solare

Colectarea datelor
Senzorul solarimetrului KIMO SL200 a fost pozitionat pe un trepied ce permite ajustarea atat a
unghiului de incidenta, cat si a orientarii catre sudul geografic. Senzorul este conectat la un
dispozitiv capabil sa inregistreze si sa stocheze date privind intensitatea radiatiei solare pe o
perioada de maxim 30 de zile. Dispozitivul este alimentat de la reteaua de 220V.
Studiul are ca scop determinarea potentialului de producere a energiei in cazul unui camp de
panouri fotovoltaice de mari dimensiuni, in cadrul caruia pozitia panourilor nu va fi modificata pe
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parcursul anului. Astfel, senzorul solarimetrului va fi pozitionat la un unghi de incidenta fix
raportat la axa orizontala, unghi ce permite masurarea potentialului energetic maxim al campului
de panouri fotovoltaice fixe.
In vederea determinarii unghiului de incidenta s-a tinut cont de pozitia geografica a
amplansamentului in care se efectueaza masuratoarea, in special am avut în vedere latitudinea
acestui amplasament. Formula general acceptata pentru determinarea unghiului de incidenta in
cazul in care pozitia senzorului si implicit a panourilor este fixa pe tot parcursul anului este
urmatoarea:
U = (0,76 x Latitudine) + 3°

In cazul studiului de faţă, având în vedere proximitatea faţă de Mun. Ramnicu Valcea, unde
latitudinea este de 45°, unghiul de incidenta al senzorului raportat la axa orizontala este de 37°.

U = (0,76 x 45°) + 3° = 37°

La sfarsitul fiecarei perioade de 30 de zile, datele stocate de solarimetrul KIMO SL200 sunt
descarcate in calculator in vederea prelucrarii, folosind software-ul livrat impreuna cu dispozitivul.
Astfel se obţine un raport ce cuprinde valoarea intensităţii radiatiei solare pe fiecare zi (cu
optiunea de a detalia la fiecare minut) si media pentru fiecare luna a anului, precum si grafice
sugestive pentru evolutia acesteia pe perioada unui an. Datele sunt disponibile la Anexa 1 Valori
zilnice şi valori medii lunare ale intensităţii radiaţiei solare - măsurători efectuate cu echipamente
specifice.
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Descrierea echipamentelor utilizate
Solarimetru KIMO SL200
Senzor
Solarimetrul KIMO SL200 este un instrument portabil ce poate masura
si afisa pentru o anumita locatie:
 Valori instantanee:
 Radiatia solara in W/m2
 Valori masurate pe o perioada stabilita:
 Radiatia solara minima si maxima
 Radiatia solara medie
 Expunerea energetica in Wh/m2

Fig. 3: KIMO SL200

Senzorul consta intr-o celula de silicon care nu este sensibila la variatii de temperatura. Aceasta
absoarbe radiatia solara printr-un diffuser si un filtru de corectie, iar tensiunea la iesire a
senzorului este in stransa concordanta cu
radiatia solara.
Solarimetrul KIMO SL200 masoară suma
radiatiei solare directe si a celei difuze
(radiaţia directă si radiaţia indirectă,
conform Fig. 4). Aceşti doi parametrii
constituie radiatia solara globala. Pentru
obtinerea celor mai bune rezultate s-au
avut în vedere următoarele aspecte:
 Senzorul a fost pozitionat si
orientat in concordanta cu locatia Fig. 4: Radiaţia solară
panourilor solare.
 Au fost evitate zonele intunecate.
 S-a avut în vedere ca senzorul să nu fie în apropierea unor suprafete reflectorizante
Specificatiile tehnice ale echipamentului de măsurare KIMO SL200:
 Gama de masura a radiatiei solare: de la 1W/m2 la 1300 W/m2
 Gama de masura a expunerii energetice: de la 1Wh/m2 la 500 kWh/m2
 Frecventa de masurare: 2 masuratori pe secunda
 Precizia de masurare: 5% din valoarea masurata
 Capacitate de stocare: 31 de zile
 Temperatura de functionare: de la -10oC la 50oC
 Autonomie: pana la 72 ore folosind acumulatori, nelimitat folosind sursa de putere
continua1

1

Aşa cum am arătat mai sus, pentru realizarea studiului am utilizat o sursă de putere continuă, instalaţia de măsurare
fiind alimentată la reteaua de 220V.
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Specificatiile tehnice ale senzorului cu care este dotat echipamentul de măsurare:
 Raspuns spectral: de la 400 la 1000 nm
 Coeficient de calibrare nominal: 100mv pentru 1000 W/m2
 Temperatura de functionare: de la -30oC la 60oC
 Suprafata activa: 1 cm2
 Mode de operare: fotovoltaic
 Material: silicon policristalin
Echipamentul este conform cu standardele RoHS şi este însoţit de un certificat de calibrare în
conformitate cu standardul WRR (World Radiometric Reference). Specificaţiile tehnice complete
ale echipementului se regăsesc pe pagina de web a producătorului (KIMO Instruments) la adresa:
http://www.kimo.fr/produits/276/sl_200.html?lang=en

Interpretarea datelor
La interpretarea datelor s-a utilizat programul de calcul RETSCREEN, program recunoscut la nivel
internaţional. Dupa introducerea datelor masuratorii in acest program de calcul, utilizatorul are
acces la o interfata simpla prin care poate vizualiza informatii relevante cum ar fi: media lunara si
anuala a radiatiei solare, totalul expunerii energetice, grafice detaliate (zilnice sau lunare) etc.
Astfel, in functie de instalatia utilizatorului (tipul de panouri solare utilizate - producator, model,
caracteristici electrice, numarul acestora şi unghiul de incidenta), am putut estima productia de
energie electrica şi in final profitabilitatea economică a investiţiei.
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