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Principalele provocări ale industriei energetice

Sursa: Agenția Internațională pentru Energie
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Monitorizarea consumului casnic
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Monitorizarea consumului casnic
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Monitorizarea consumului casnic
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Monitorizarea consumului casnic
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Monitorizarea consumului casnic
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• Raportul dintre puterea instantanee și puterea totală instalată
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Monitorizarea consumului casnic
I – consum mediu constant II – monitorizare în funcție de:

• Tpornire a reglării 
temperaturii ambientale

• orele de apus și
răsărit.
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Algoritm de calcul pentru determinarea 
energiei produse de o instalație fotovoltaică

I. Determinarea 
temperaturii modulului

II. Calculul energiei 
produse la fiecare oră

III. Calculul 
economic

IV. Recuperarea 
investiției

Model matematic: Smets
A H M, Jäger K, Isabella O, Swaaij
R van and Zeman M 2016 Solar
energy: the physics
and engineering of photovoltaic
conversion, technologies and
systems (Cambridge, England:
UIT
Cambridge)

+ +
+ cerere acoperită

trecuperare [ani]
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Date tehnice ale 
instalației

Comportamentul
utilizatorului

Date economice
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Algoritm de calcul pentru determinarea 
energiei produse de o instalație fotovoltaică
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Studiu de caz

• 1 – 15 panouri;
• Consum mediu constant de 0,315 kWh;
• Reglarea temperaturii ambientale: doar vara, 

începând de la temperaturi de 32 °C;
• Lumină: oră de culcare: 1; oră de trezire: 9.
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Studiu de caz

• Cu compensarea
cantitativă a surplusului, 
cererea de energie se 
acoperă integral 
începând cu un număr 
de 7 panouri.
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Studiu de caz
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Studiu de caz
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Studiu de caz
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• Se observă așadar 
necesitatea compensării 
energiei active 
neconsumate pentru a fi 
rentabilă investiția



Studiu de caz
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Studiu de caz
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Studiu de caz
• Notă privind reglarea temperaturii ambientale
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Studiu de caz
• Notă privind reglarea temperaturii ambientale

• Reglarea temperaturii ambientale crește consumul total în 
mod semnificativ și necesită o investiție mai mare în 
instalația fotovoltaică pentru a o acoperi 21



Concluzii
• Cadrul legal și condițiile climatice sunt favorabile în prezent pentru a 

fi prosumator în România;

• Consumatorii casnici pot fi de două tipuri: cei ce depind de 
comportamentul uman și cei ce depind de confortul uman;

• Există un grad redus de simultaneitate între producerea energiei de 
către PV-uri și profilul de consum al unui utilizator, rezultând 
necesitatea stocării sau compensării;

• Programe de monitorizat și prognozat consumul sunt ușor de 
implementat și pot fi benefice pentru utilizatori;

• Cu 7 panouri în cazul compensării, instalația fotovoltaică reprezintă o 
soluție optimă pentru utilizatorul considerat.
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Perspective
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