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DESIGN OF AN OFF-GRID PV SYSTEM WITH A  
DEDICATED SOFTWARE 

 
This work aims to design and simulate, using a dedicated software, 

Sunny Design Web, an open source application provided by SMA SOLAR 
TECHNOLOGY, an off-grid photovoltaic system meant to ensure an 
independent, smart and comfortable energy supply with solar power for private 
households. Using this application, the designing process of PV systems has 
become more simple and accessible for non-specialist in the field too, opening 
on this the path to produce clean energy and provide energy independence for 
many private households.  
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1. Introducere 
 
Cu ajutorul software-ului specializat, Sunny Design Web, [1] se 

va proiecta şi simula un sistem solar fotovoltaic care funcţionează în 
regim insular [7], pentru o locaţie dată din sud-vestul României.  

Avantajul acestor sisteme este de a putea asigura, la o 
dimensionare corespunzătoare – în analiza realizată se consideră 
asigurarea consumului necesar de energie pentru o zi fără producţie, 
doar din cantitatea de energie electrică stocată în acumulatori [12], - 

61



consumul pentru o gospodărie fără acces la reţeaua de distribuţie a 
energiei electrice. În funcţie de locaţie, aceste sisteme pot fi asociate în 
funcţionarea lor şi cu alte sisteme de producere a energiei verzi, spre 
exemplu micro generatoare eoliene, [5] pentru a asigura un mix al 
surselor de energie şi astfel reducerea dependenţei de o singură sursă 
de energie.  

Din punct de vedere al etapelor şi procedurilor legale care 
trebuie urmate la construirea şi punerea în funcţie a unor sisteme solar 
fotovoltaice insulare de producere a energiei electrice, spre deosebire 
de sistemele conectate la reţea, acestea sunt mult simplificate, nefiind 
necesare avize şi/sau autorizări din partea reglementatorului A.N.R.E. 
sau al deţinătorilor reţelelor electrice de distribuţie [10].  

 
2. Dimensionarea instalaţiei solar – fotovoltaice insulare 

 
Pachetul software Sunny Design Web este destinat analizei 

tuturor tipurilor de sisteme solar fotovoltaice, insulare, hibride, 
conectate la reţea fără consum propriu şi cu consum propriu, furnizarea 
100 % a energiei în sistemul public [1].  

Principalele etape care se parcurg la proiectarea unui sistem 
solar fotovoltaic insular utilizând aplicaţia on-line Sunny Design Web, 
sunt: localizarea obiectivului, identificarea proiectantului, fixarea 
tensiunii de lucru, figura 1, indicarea tipului de consumator şi a vârfului 
de putere ce trebuie acoperit, figura 2, configurarea generatorului solar 
(număr de panouri, model, orientare), [9] figura 3, alegerea tipului de 
acumulatori pentru stocarea energiei şi a invertorului, figura 4.  

Aplicaţia pune la dispoziţie o sinteză a producţiei de energie a 
sistemului dimensionat precum şi generarea unei documentaţii tehnice 
menite să permită urmărirea etapelor de proiectare realizate pentru 
beneficiari sau terţi, figura 5. 

În funcţie de utilizator, aplicaţia deschide posibilitatea de a utiliza 
valori predefinite, din punct de vedere climateric, al diferitelor tipuri de 
module, invertoare, baterii de acumulator, sisteme de monitorizare a 
instalaţiei [2], [6], [8] în vederea optimizării performanţelor [3], [4] 
oferind acces la o bază de date cu informaţii climatice din peste 8.000 
de staţii meteorologice de pe tot globul, librărie cu module de lucru 
conţinând aproximativ 7.000 modele de panouri fotovoltaice şi peste 
1.700 invertoare, [10] toate aflate în permanentă actualizare.  

De asemenea, în funcţie de particularitatea proiectului şi al 
necesarului de consum de energie, există opţiunea de a fi îndrumat în 
dimensionarea optimă a sistemului.  
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Fig. 1  Date de identificare şi definire aferente proiectului 
 

 
 

Fig. 2  Stabilire consumator şi vârf de putere 
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Fig. 3  Configurarea generatorului solar 

 

 
Fig. 4  Alegerea bateriilor de acumulator 
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Fig. 5  Generare documentaţie 
 

3. Concluzii 
 
■ În urma parcurgerii acestei aplicaţii de proiectare şi simulare 

[11] a sistemelor solar fotovoltaice dezvoltat de SMA [1], autorii au 
remarcat pozitiv, printre alte, caracterul interactiv al acesteia. 

  
■ Astfel, dacă pentru consumul dat, puterea generatorului solar 

şi/sau capacitatea de stocare în acumulatori a energiei electrice 
produse nu s-au dovedit a fi dimensionate corespunzător, sunt 
generate avertizări, asociate de asemenea cu recomandări menite să 
ajute utilizatorul la înlăturarea lor, astfel încât, sistemul dimensionat să 
asigure acoperirea consumului de energie electrică, fără o 
supradimensionare, costisitoare, a instalaţiei de producere şi stocare a 
energiei. 

  
■ Software-ul analizat şi-a dovedit utilitatea, atât pentru utilizarea 

sa în scop didactic cât şi pentru întocmirea unor proiecte cu 
implementare practică, acoperind o plajă foarte largă, de la nivel casnic 
până la cel industrial.  
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