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Abstract 

Majoritatea modelelor de celule solare au ca punct de plecare teoria Shockley a joncțiunii p-n 

iluminate [1]. În consecință, circuitul corespunzător celulei solare este descris la diferite nivele de apro-

ximare. Modelul cu o singură diodă este cea mai populară aproximație folosită pentru aproximarea ca-

racteristicii curent – tensiune a unei celule solare ce funcționează în condiții standard de test (STC) 

(Figura 1). STC presupune ca iradierea globală normală incidentă pe suprafața modulului fotovoltaic să 

fie 
21000STCG W m=  cu o distribuție spectrală 1.5AM G  și o temperatură a celulei de 25STCT C= 

. Circuitul echivalent surprinde procesul fizic care guvernează funcționarea unei celule.  

 

Figura 1. Modelul 1-diodă a unei celule solare: circuitul electric 

Cea mai populară ecuație dezvoltată în cadrul modelului cu o diodă este ecuația cu cinci para-

metri: 

𝐼(𝑉) = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑆 [exp (
𝑒(𝑉 + 𝐼𝑅𝑆)

𝑚𝑘𝐵𝑇
) − 1] −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝑅𝑃
                                                (1) 

unde e este sarcina elementară și Bk  este constanta lui Boltzmann. 

 Caracteristica I-V al unui modul fotovoltaic constă din superpoziția caracteristicilor celulelor 

solare constituente. Un modul PV este livrat de obicei de către producător cu o fișă tehnică în care se 

evidențiază trei puncte notabile ale caracteristicii I-V: curentul de scurt-circuit, tensiunea în circuit des-

chis și punctul de putere maximă. Aceste puncte sunt măsurate la STC [2]. 

 În lucrarea de față este prezentată și evaluată o procedură detaliată [3] pentru extragerea para-

metrilor din perspectiva performanței în modelarea caracteristicii I-V. Procedura utilizează doar infor-

mațiile furnizate în fișele tehnice, adică cele trei puncte notabile ale caracteristicii I-V. Pentru aceasta, 

rezultatele numerice sunt comparate cu date măsurate. Probele au fost pregătite la ISC Konstanz, iar 

caracteristicile măsurate în cadrul Laboratorului PV al Universității de Vest din Timișoara. 
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