
- 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria ...................................................................................................... 1 

Resum ................................................................................................................. 4 

Resumen .............................................................................................................. 5 

Abstract ............................................................................................................... 6 

Agraïments ........................................................................................................... 7 

Definició del Projecte ............................................................................................. 8 

Capítol 1: Introducció a l’energia solar fotovoltaica ....................................... 10 

1.1. Principi de funcionament ...................................................................... 11 

1.2. Components típics de les instal·lacions solars fotovoltaiques..................... 12 

1.2.1. Cèl·lules fotovoltaiques ................................................................. 12 

1.2.2. Plaques fotovoltaiques .................................................................. 13 

1.2.3. Suports de les plaques .................................................................. 14 

1.2.4. Ondulador o Inversor .................................................................... 14 

1.2.5. Comptadors i aparells de mesura ................................................... 15 

1.2.6. Bateries ...................................................................................... 15 

1.2.7. Regulador de càrrega .................................................................... 16 

1.2.8. Cablejat ...................................................................................... 16 

1.3. Tipus de instal·lacions segons diferents classificacions ............................. 16 

1.3.1. Segons punt de connexió .............................................................. 16 

1.3.2. Segons fixació de les plaques......................................................... 16 

1.4. Avantatges i desavantatges de les instal·lacions fotovoltaiques ................. 17 

1.4.1. Avantatges .................................................................................. 17 

1.4.2. Desavantatges ............................................................................. 17 

Capítol 2: Qualitat de subministrament .......................................................... 19 

2.1. Introducció a la qualitat de subministrament .......................................... 19 

2.2. Què diu el RD 1955/2000 sobre la qualitat de subministrament ................ 20 

2.3. Continuïtat del subministrament d’energia elèctrica ................................. 21 

2.4. Qualitat del producte ........................................................................... 21 

Capítol 3: Normativa aplicable ....................................................................... 25 

Capítol 4: Introducció al disseny d’una instal·lació fotovoltaica ..................... 28 

4.1. Tipus de instal·lació ............................................................................. 28 



- 2 - 

4.2. Compliment dels requisits de seguretat i qualitat del producte .................. 29 

4.3. Elements que formaran la instal·lació .................................................... 29 

4.3.1. Plaques fotovoltaiques .................................................................. 30 

4.3.2. Suports i cablejats ........................................................................ 32 

4.3.3. Ondulador o Inversor .................................................................... 33 

4.3.4. Conjunt d’elements de seguretat .................................................... 33 

4.3.5. Estudis de la producció i venta d’energia ......................................... 34 

Capítol 5: Disseny de la instal·lació fotovoltaica............................................. 36 

5.1. Localització i condicions climàtiques ...................................................... 36 

5.2. Estudi solar de la zona ......................................................................... 37 

5.2.1. Radiació mitjana anual .................................................................. 39 

5.2.2. Relació entre la radiació difusa i la radiació global ............................ 41 

5.2.3. Temperatura mitjana diürna .......................................................... 43 

5.3. Elecció de característiques de la instal·lació ............................................ 44 

5.3.1. Tipus de instal·lació segons punt de connexió a la xarxa ................... 44 

5.3.2. Tipus de instal·lació segons la fixació de les plaques ......................... 44 

5.4. Tria dels components i característiques de la instal·lació .......................... 45 

5.4.1. Plaques fotovoltaiques .................................................................. 45 

5.4.2. Potència pic i nominal de la instal·lació ........................................... 57 

5.4.3. Secció del cablejat ........................................................................ 59 

5.4.4. Inversor ...................................................................................... 61 

5.4.5. Armari per a l’inversor .................................................................. 64 

5.4.6. Proteccions i elements de seguretat de la instal·lació ........................ 64 

5.4.7. Connexió a terra de la instal·lació ................................................... 67 

5.4.8. Manteniment de la instal·lació ........................................................ 68 

5.5. Estimació de la producció energètica ..................................................... 69 

5.5.1. Equació Pi (kWh) de l’energia produïda ........................................... 69 

5.5.2. Energia produïda segons el PVGIS .................................................. 70 

5.5.3. Energia produïda segons el PVSYST v5.11 ....................................... 72 

5.5.4. Comparativa dels tres mètodes de càlcul de l’energia generada ......... 77 

5.5.5. Estimació dels ingressos per a la venda de l’energia elèctrica ............. 80 

5.5.6. Amortització de la instal·lació i beneficis a llarg termini ..................... 81 

Capítol 6: Impacte.......................................................................................... 83 

6.1. Incidències a la xarxa provocades per les instal·lacions fotovoltaiques ....... 85 

6.1.1. Escenari 1: Xarxa de baixa tensió sense generació fotovoltaica .......... 86 

6.1.2. Escenari 2: Xarxa de baixa tensió amb generació fotovoltaica ............ 86 



- 3 - 

6.1.3. Escenari 3: Corrents a la xarxa BT amb generació fotovoltaica ........... 88 

6.1.4. Altres escenaris possibles .............................................................. 90 

6.2. Simuladors ......................................................................................... 91 

6.2.1. PSCAD ........................................................................................ 91 

6.2.2. MatLab SIMULINK ........................................................................ 93 

6.3. Explicació del circuit utilitzat a les simulacions ........................................ 95 

6.3.1. Circuit equivalent d’una xarxa trifàsica de baixa tensió...................... 96 

6.3.2. Circuit equivalent a una instal·lació fotovoltaica .............................. 103 

6.4. Simulacions ....................................................................................... 106 

Capítol 7: Gràfiques de les simulacions ........................................................ 111 

Capítol 8: Conclusions .................................................................................. 124 

Capítol 9: Bibliografia ................................................................................... 126 

9.1. Referències bibliogràfiques .................................................................. 126 

9.2. Bibliografía de Consulta ...................................................................... 126 

  



- 4 - 

RESUM. 

Com bé s’especifica en el títol, aquest  projecte intentarà esbrinar quin pot ser 

l’impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica. Per entrar en 

antecedents es realitzarà el disseny de una instal·lació fotovoltaica fictícia. 

Seguidament es farà un estudi general de l’impacte que poden originar aquest 

tipus de instal·lacions a la xarxa.  

Per tal de dur a terme el disseny de la instal·lació es seguiran els passos 

habituals. Primer de tot es farà un estudi climàtic de la zona on s’ubicarà. Tot 

seguit es determinaran les característiques bàsiques de la instal·lació així com 

també els elements que la conformaran. Finalment es farà un estimació tant de 

la producció energètica com dels ingressos deguts a la venda d’aquesta energia 

produïda. 

El fet de fer un estudi de l’impacte és anar un pas més enllà del disseny en sí de 

la instal·lació. Utilitzant un software adequat a les necessitats del projecte, es 

duran a terme un seguit de simulacions amb la finalitat de demostrar els efectes 

a la xarxa produïts per aquest tipus de instal·lacions. 

Per acabar es farà un estudi econòmic del total del projecte així com, també, es 

donaran les conclusions extretes a l’hora de realitzar aquest projecte. 
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RESUMEN. 

Como bien se especifica en el título, este proyecto intentará averiguar cuál puede 

ser el impacto de la generación fotovoltaica a la red eléctrica. Para entrar en 

antecedentes se realizará el diseño de una instalación fotovoltaica ficticia. 

Seguidamente se hará un estudio general del impacto que puede originar este 

tipo de instalaciones en la red. 

Para llevar a cabo el diseño de la instalación se seguirán los pasos habituales. En 

primer lugar se hará un estudio climático de la zona donde se ubicará. A 

continuación se determinarán las características básicas de la instalación así 

como los elementos que la conformarán. Finalmente se hará una estimación de 

la producción energética y también de los ingresos debidos a la venta de esta 

energía producida. 

El hecho de hacer un estudio del impacto nos permite ir más allá del diseño en sí 

de la instalación. Utilizando un software adecuado a las necesidades del 

proyecto, se llevarán a cabo una serie de simulaciones con el fin de demostrar 

los efectos en la red producidos por este tipo de instalaciones. 

Para terminar, se hará un estudio económico de todo el proyecto y también se 

darán las conclusiones extraídas a la hora de realizar este proyecto. 
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ABSTRACT. 

As good it is specified in the title, this project will try to verify which can be the 

impact of the photovoltaic generation to the electrical network. To enter 

precedents there will be realized the design of a photovoltaic fictitious 

installation. Immediately afterwards there will be done a general study of the 

impact that can originate this type of facilities in the network. 

To carry out the design of the installation will follow the usual steps. First, we will 

study the climate zone where located. Next we determine the basic 

characteristics of the installation as well as the elements that compose it. Finally, 

we will estimate both energy production and revenue due to the sale of energy 

produced. 

The fact of doing a study of the impact allows us to go beyond the design in yes 

of the installation. Using software adapted to the needs of the project, a series of 

simulations will be carried out in order to demonstrate the effects in the network 

produced by this type of facilities. 

To end, there will be done an economic study of the whole project and also they 

will give themselves the conclusions extracted at the moment of realizing this 

project.
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DEFINICIÓ  

DEL PROJECTE 

Objectius. 

El document que es planteja a continuació avarca el Projecte Final de Carrera. 

L’objectiu del PFC és que es realitzi un estudi de l’impacte que té sobre la xarxa 

elèctrica el fet de connectar-hi una instal·lació fotovoltaica que hi injecti energia 

elèctrica. Es buscarà aquest objectiu passant per un seguit de punts. 

El primer serà la realització del disseny d’una instal·lació fotovoltaica monofàsica. 

En aquest punt s’hi podran trobar molts dels aspectes teòrics necessaris per 

realitzar l’estudi de l’impacte. Per exemple, s’hi trobarà una introducció teòrica a 

les instal·lacions fotovoltaiques que donarà un primer punt de vista per tal de 

situar-se dins l’àmbit del treball. També s’hi podrà trobar referències a la qualitat 

de subministrament i a la normativa aplicable en quan a connexió de sistemes 

fotovoltaics a la xarxa elèctrica. Es parlarà d’alguns dels efectes que es poden 

trobar a la xarxa elèctrica al realitzar la connexió. Tot seguit es procedirà al 

disseny de la instal·lació amb el seu estudi econòmic pertinent. 

El segon pas serà fer l’estudi de l’impacte d’una instal·lació fotovoltaica 

connectada a la xarxa. Es crearà un model aproximat tant de la xarxa com de la 

instal·lació que s’utilitzaran per fer les simulacions. 

Seguidament, és realitzarà la simulació amb el software escollit del model de la 

instal·lació fotovoltaica dissenyada i connectada a una xarxa elèctrica, també 

modelitzada.  

Per últim, s’analitzaran els resultats obtinguts en les simulacions. Es buscaran els 

efectes negatius que es troben a l’energia elèctrica de la xarxa a causa de la 

connexió de la instal·lació fotovoltaica. 

 



 Impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica 

- 9 - 

Motivacions. 

En els últims anys, els països amb més poder adquisitiu han vist amb resignació 

com s’està acostant un món on el petroli serà un be escàs (el petroli és la font 

d’energia per excel·lència durant l’últim segle). Aquests països han buscat altres 

vies per subministrar a la població l’energia necessària per tal de que aquests 

tinguin la mateixa qualitat de vida que fins ara. 

Les energies renovables són el gran substitut del petroli. El boom que hi ha 

hagut en aquesta última dècada ho demostra. Potser no s’obté d’elles el 

rendiment que obtenim amb el petroli, però són una font inesgotable d’energia i, 

a més, no danyen tant el planeta com ho fa el petroli. 

La implantació d’aquestes energies en els últims anys és exponencial i ens fa 

plantejar la següent pregunta: Tant bones són les energies renovables? 

És clar que sí, són necessàries i en un futur no tant llunyà ho seran molt més. 

Però, són tot coses bones en les energies renovables? 

Moltes d’elles sí, però no totes. Alguns dels aspectes negatius de les energies 

renovables podrien ser l’impacte visual que provoquen les instal·lacions eòliques i 

les fotovoltaiques, el baix rendiment que tenen, etc. 

Un altre aspecte negatiu és l’impacte que pot produir la connexió de diverses 

instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa elèctrica. Aquest, serà la base del 

projecte.  

Poden ser els efectes d’aquestes connexions els causants de desmillores a la 

xarxa, del mal funcionament d’alguns motors, d’apagades dels aparells d’algun 

usuari de la xarxa? 

D’aquesta manera, el següent projecte ve donat per la motivació d’esbrinar de 

primera mà quins són aquests efectes i sí realment poden trastocar de manera 

clara la xarxa elèctrica de la qual ens abastem diàriament.        
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ A 

L’ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA. 

El projecte que es pretén realitzar durant dos quadrimestres avarca l’objectiu de 

dissenyar i analitzar l’impacte que pot tenir sobre la xarxa una instal·lació 

fotovoltaica connectada a ella. Per començar cal que es faci una petita 

introducció a l’energia solar fotovoltaica. També es veurà com són les 

instal·lacions fotovoltaiques: el seu principi de funcionament, els components 

que s’utilitzen en elles, els tipus d’instal·lacions segons diferents classificacions i 

les avantatges i els inconvenients respecte a altres sistemes d’obtenció d’energia 

elèctrica. 

L’energia solar fotovoltaica està dins el grup de les energies renovables ja que, a 

més de que té una font d’energia inesgotable (el sol), no emet cap tipus de 

substancia nociva a l’atmosfera.  

La conversió de l’energia provinent del sol (energia solar) a energia elèctrica ve 

donada per el fenomen físic de la interacció de la radiació lluminosa amb els 

electrons a els materials. El fenomen rep el nom d’efecte fotovoltaic. La cèl·lula 

solar o fotovoltaica és a on es dona aquest fenomen. Aquesta no deixa de ser un 

diode amb una superfície molt més gran que un de normal i, a més, actua de 

forma similar a ell. A continuació es podrà comprovar quin és el principi de 

funcionament tant de una cèl·lula fotovoltaica, com d’una instal·lació solar 

fotovoltaica en general. 
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1.1- Principi de funcionament. 

Els fotons són partícules elementals presents en els raigs solars que incideixen a 

les plaques fotovoltaiques. Aquests fotons al interaccionar amb el material 

semiconductor que formen les cèl·lules fotovoltaiques presents a les plaques 

poden alliberar electrons dels àtoms d’aquest material. Aquest fet es produirà 

exclusivament quan l’energia d’aquests fotons superi l’energia de band gap del 

silici.  Aquests electrons alliberats passen de la zona P en la qual estaven fins a la 

zona N. Com s’ha explicat abans, el material semiconductor (present a les 

cèl·lules fotovoltaiques) actua com un gran diode (deixant passar el corrent 

només en un sentit), per tant els electrons només corren amb un sentit. Aquest 

fet provoca que la zona N obtingui una diferencia de potencial respecte a la zona 

P. Si es connecta un element consumidor d’energia a la cèl·lula fotovoltaica (un 

terminal a la zona  i un altre a la zona N) començarà a passar per ell una corrent 

elèctrica de tipus continua. 

El valor de la corrent elèctrica generada per les cèl·lules fotovoltaiques depèn de 

l’incidència solar sobre elles. Per que hi hagi el màxim rendiment els raigs solars 

han de incidir de forma perpendicular al plà que forma la placa on es troben les 

cèl·lules fotovoltaiques. Per un rendiment elevat s’haurà de fer un càlcul acurat 

segons la latitud del lloc on es troba l’instal·lació, la posició del sol i el moviment 

dia a dia d’aquest. Aquest càlcul donarà l’orientació i l’inclinació optimes amb les 

quals s’haurà de col·locar la placa per tal de que el rendiment anual sigui el més 

elevat. No cal dir també, que les instal·lacions fotovoltaiques han d’estar 

col·locades en llocs on cap element extern els hi pugui donar ombra. 

 

Figura 1. Esquema general d’una instal·lació fotovoltaica. 

Un cop es té aquesta corrent continua de baix valor de voltatge, resultant de la 

generació d’energia elèctrica a les plaques fotovoltaiques,  s’envia a un inversor 

(ondulador) per tal d’acondicionar-la per a l’injecció d’aquesta a la xarxa 

elèctrica. L’ondulador transforma la corrent continua (DC) amb corrent alterna 

(AC) de valor i freqüència idèntiques a les de la xarxa elèctrica. En aquest punt 
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ja només cal portar aquesta energia cap al punt de connexió a la xarxa elèctrica 

on hi haurà el comptador de la companyia elèctrica. 

1.2- Components típics de les instal·lacions 

solars  fotovoltaiques. 

Per tal d’aconseguir l’energia elèctrica les instal·lacions fotovoltaiques estan 

formades per diversos components. Aquests tenen diverses finalitats: absorbir 

l’energia provinent del sol, transformar-la per que a l’usuari li sigui útil, 

transportar-la de component a component, entregar-la a la xarxa, 

emmagatzemar-la per poder-ne fer ús quan es cregui convenient, etc. En aquest 

apartat s’explicaran breument els trets característics d’aquests components:  

1.2.1- Cèl·lules fotovoltaiques. 

Les cèl·lules fotovoltaiques són, segurament, els elements més importants d’una 

instal·lació fotovoltaica. La conversió de la irradiació solar a energia elèctrica es 

dona en elles. Aquestes són fràgils, no estan aïllades elèctricament i donen 

valors de tensió i corrent limitats. Normalment estan construïdes amb material 

semiconductor com poden ser el Silici (Si) i l’Arseni de Gal·li (AsGa). Normalment 

és el Silici el material més emprat. El material semiconductor està configurat dins 

de la cèl·lula fotovoltaica per tal d’obtenir una unió P-N. A grans trets, aquesta 

configuració consistiria a ajuntar una capa de semiconductor tipus P a una capa 

de semiconductor tipus N. El que es fa en realitat és agafar una capa de 

semiconductor d’un tipus determinat (P o N) i utilitzant el procés de difusió dopar 

el semiconductor fins a obtenir la unió P-N. Aquesta unió actua com un diode, 

deixant passar el corrent a través seu en un sentit però no en el contrari. Ho 

podem veure a la següent figura: 

 

Figura 2. Principi de funcionament d'una cèl·lula fotovoltaica. 
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Segons la disposició i constitució de les cèl·lules fotovoltaiques sobre les plaques, 

aquestes es divideixen en: 

 Mono cristal·lines: Es composen d’un únic cristall de semiconductor, 

normalment de forma circular o hexagonal. 

 

 Policristal·lines: Es composen per petites partícules cristal·lines. 

 

 Amorfes: El semiconductor no ha estat cristal·litzat. 

 

 De capa fina: D’eficiència molt baixa, s’utilitza per a aplicacions petites 

com poden ser les calculadores o els rellotges. 

L’eficiència de les cèl·lules fotovoltaiques depèn de la mida del cristall. Quan més 

gran sigui el cristall més eficiència tindrà la cèl·lula. Les  mono cristal·lines i 

policristal·lines es poden acostar a un rendiment del 20%. En canvi les amorfes i 

de capa fina poden està amb un rendiment al voltant del 1%. Aquest baix 

rendiment es compensa amb un pes i un cost molt més baix envers les dues 

primeres. 

1.2.2- Plaques fotovoltaiques. 

Les plaques fotovoltaiques o mòduls fotovoltaics són estructures robustes i 

manejables en les quals si col·loquen les cèl·lules fotovoltaiques. Segons la mida, 

el tipus i l’eficiència de les cèl·lules fotovoltaiques les plaques tenen una potència 

d’entre 50Wp i 150Wp. El rang de mides de placa més utilitzades van des de una 

superfície de 0,5m2 fins a una de 1,5m2. 

 

Figura 3. Plaques fotovoltaiques amb les seves cèl·lules corresponents. 

Les principals característiques elèctriques d’una placa fotovoltaica són les 

següents: 

 Tensió nominal (Un):  Tensió de treball de la placa. 

 

 Intensitat nominal (In):  Corrent que dona el conjunt de la placa en el 

punt de treball. 

 

 Potencia de pic (Wp):  Potència que pot donar la placa en condicions 

normals. 
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L’energia elèctrica que donarà la placa després de la transformació de l’energia 

provinent del sol serà en corrent continua i amb un nivell de voltatge bastant 

baix. Per tal d’aconseguir un voltatge més elevat, del qual se’n pugui fer ús, és 

normal connectar diverses plaques fotovoltaiques en sèrie.  

1.2.3- Suports de les plaques. 

Aquests elements són els encarregats de fixar les plaques fotovoltaiques en una 

posició adequada per a una bona incidència dels raigs solars. Aixì doncs, han de 

poder suportar l’acció del vent, de la corrosió al contacte amb l’aire lliure i de la 

oxidació al contacte amb l’aigua de pluja. 

1.2.4- Ondulador o Inversor. 

Tot i connectar diverses plaques fotovoltaiques en sèrie la corrent generada que 

s’extrau d’elles no pot ser usada ni per injectar-la a la xarxa, ni per a l’ús 

domèstic. El component de les instal·lacions fotovoltaiques que ens permet 

adequar la corrent produïda per a l’ús domèstic i per a injectar-la a la xarxa és 

l’ondulador, o també anomenat inversor. 

Per tal de poder avaluar l’impacte que tindrà l’injecció de corrent elèctrica 

generada en una instal·lació fotovoltaica a la xarxa s’ha de saber com és aquesta 

corrent i amb quines condicions ens arriba al punt de connexió amb la xarxa 

elèctrica. 

L’ondulador és l’element de l’instal·lació fotovoltaica que ens donarà el corrent ja 

preparat per a injectar-lo a la xarxa. És òptim fer, doncs, una explicació més 

detallada del que fa i de quins tipus d’onduladors disposem al mercat. 

Principi de funcionament. 

L’ondulador convertirà el corrent continu (CC) que es rep de les plaques 

fotovoltaiques amb corrent altern (CA). O sigui, que modularà l’ona plana amb 

una d’alterna i regularà la tensió de sortida. 

Per tal d’aconseguir aquest resultat el funcionament de l’ondulador es basa en 

ponts d’interruptors de semiconductors de potència amb un cicle controlat 

d’obertura i tancament, aquests poden ser transistors, tiristors, triacs i IGBT’s. 

Aquest cicle genera ones de polsos variables. Quan més elevat sigui el nombre 

de polsos més s’aproximarà l’ona de sortida a una sinusoïdal pura.  

Tipus d’onduladors. 

Els onduladors que es poden trobar al mercat poden ser monofàsics o trifàsics a 

50Hz, amb diferents tensions nominals d’entrada i una ampli rang de potència 

nominal. Segons la forma de l’ona que entreguen a la seva sortida els onduladors 

es classifiquen en els següents tres tipus: 

 Onduladors d’ona quadrada: El seu funcionament es basa per ser molt 

simple, ja que només rectifica el corrent d’entrada obtenint com a resultat 

una ona quadrada. Aquesta ona quadrada té un gran contingut 
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d’harmònics que pot rondar el 40%. També cal dir que el seu rendiment és 

extremadament baix (entre el 45 i el 60%). Són útils per a petites 

càrregues inductives o resistives, però mai per a connexió directe a la 

xarxa elèctrica. 

 

 Onduladors d’ona modulada: L’ona que presenten a la sortida els 

onduladors d’ona moderada ja és més semblant a una ona sinusoïdal. El 

contingut d’harmònics és molt més baix que en els d’ona quadrada i el seu 

rendiment pot arribar al 90%. Es solen utilitzar en instal·lacions 

autònomes com poden ser electrificacions de masies, alimentacions 

d’electrodomèstics, ordinadors, equips de música, etc... Presenten alguns 

problemes a l’hora d’alimentar segons quin aparell. No són molt aptes per 

a la connexió directe a la xarxa.  

 

 Onduladors d’ona sinusoïdal: Aquests onduladors són els utilitzats en 

instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica. Produeixen 

una senyal amb una tensió de sortida totalment modulada (sinusoïdal 

quasi perfecte) i, teòricament, amb pràcticament cap harmònic. També 

són utilitzats per a equips de telecomunicacions, equips d’instrumentació 

delicada i per a càrregues inductives com podrien ser els motors. Aquests 

últims necessiten una ona gairebé perfecte per poder funcionar 

correctament. Els onduladors integrats dins una instal·lació fotovoltaica 

amb connexió directe a la xarxa elèctrica han de complir els requisits que 

especifica el Reial Decret 1663/2000 sobre la connexió de instal·lacions 

fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. L’ondulador ha de funcionar dins 

uns marges de freqüència, no poden produir distorsió harmònica de l’ona 

de tensió a la xarxa i ha de complir la normativa referent a la forma d’ona. 

També ha d’incloure una aïllament galvànic entre la xarxa i la instal·lació. 

1.2.5- Comptadors i aparells de mesura. 

El que fan els comptadors és enregistrar l’energia elèctrica que passa per un 

punt determinat.  

En instal·lacions autònomes el comptador es posa per tenir un seguiment del 

volum d’energia que produeixen les seves plaques. O sigui, mostra si és excessiu 

o és pobre el volum d’energia produïda per tal d’abastar els elements de la xarxa 

autònoma. D’aquesta manera es pot decidir el reduir o bé augmentar la potència 

dels equips de generació. 

En instal·lacions que van connectades a la xarxa elèctrica el comptador és 

obligatori. El comptador el posa la companyia elèctrica i va ubicat just abans de 

connectar l’instal·lació a la xarxa elèctrica. Els kW produïts que mostrarà el 

comptador seran els que la companyia elèctrica pagarà al client.   

1.2.6- Bateries. 

Aquest element és utilitzat en instal·lacions fotovoltaiques autònomes. No es 

poden utilitzar en instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica. El que fa aquest 

element és acumular l’energia generada per les plaques per tal de poder-la 
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subministrar-la a la càrrega en tot moment en la que aquesta ho necessiti, no 

només en el moment on les plaques generen energia elèctrica. Aquests moments 

poden ser les nits, moments diürns de poca irradiació solar, etc. 

1.2.7- Regulador de càrrega. 

Tal com les bateries, aquest aparell només és utilitzat en instal·lacions 

autònomes. És l’aparell que enllaça el conjunt de plaques fotovoltaiques amb les 

bateries. El regulador de càrrega té dos propòsits bàsics, un d’ells és evitar que 

les bateries es descarreguin sobre les plaques fotovoltaiques; l’altre, és evitar 

que les bateries es sobrecarreguin o es descarreguin més del necessari. Per el 

primer propòsit el regulador utilitza una connexió P-N per tal de que la corrent de 

les bateries no es descarregui sobre les plaques. El funcionament del regulador 

de càrrega per complir el segon propòsit és molt simple. El que es fa és que el 

regulador controli en tot moment l’estat de càrrega de la bateria. Quan aquesta 

arriba al màxim de la seva capacitat, el regulador interromp el procés de 

càrrega.   

1.2.8- Cablejat. 

Es diferencien dos tipus de cablejat dins les instal·lacions fotovoltaiques: El 

primer tipus és el cablejat d’interconnexió entre plaques que com el seu nom 

indica avarca la connexió entre plaques i el connexionat fins a l’ondulador; El 

segon tipus és el cablejat que va de l’ondulador passa per el comptador i va fins 

al punt de connexió a la xarxa elèctrica. Els dos tipus de cablejat necessiten 

reunir les condicions adequades d’aïllament i protecció necessàries en una 

instal·lació d’aquest tipus, així com també han de tenir la secció adequada per tal 

de que no hi hagi una caiguda de tensió massa gran i així el rendiment de 

l’energia generada sigui elevat. 

1.3- Tipus de instal·lacions segons diferents 

classificacions. 

1.3.1- Segons punt de connexió.  

 Instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica: Són instal·lacions 

normalment petites que abasteixen a un xarxa independent de l’elèctrica. 

Les podem trobar en masies aïllades, en enllumenats públics, en 

senyalitzacions i comunicacions, en aplicacions agrícoles i ramaderes, 

etc... 

 

 Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: Aquest tipus 

d’instal·lació entrega tota l’energia produïda a la xarxa elèctrica. 

1.3.2- Segons fixació de les plaques. 

 Instal·lacions fixes: Són aquelles instal·lacions on les plaques 

fotovoltaiques estan fixades a una superfície, sense possibilitat de 
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moviment. Normalment necessiten una inversió inicial molt menor que les 

instal·lacions mòbils. Es solen instal·lar en taulades, descampats, parets 

laterals i a qualsevol superfície aprofitable. Les plaques, normalment 

ajudades per un suport, es fixen amb una inclinació i una orientació 

òptimes per tal de que aquestes entreguin el màxim rendiment durant 

l’any. 

 

 Instal·lacions mòbils: També anomenades Seguidors solars. Aquestes 

instal·lacions estan automatitzades per tal de seguir el moviment del sol 

durant tots els dies de l’any. Durant el recorregut diari del sol els raig 

incidiran de forma perpendicular a la placa. Això, farà que el rendiment de 

la placa sigui elevat. En general el rendiment d’una instal·lació mòbil és 

molt més gran que el d’una de fixa. Per contra, s’ha de dir que la inversió 

inicial és molt més elevada. Aquestes instal·lacions es solen col·locar en 

descampats on no hi hagin ombres. Amb menys mesura també hi ha 

projectes d’instal·lacions mòbils a taulades de fàbriques i edificis. 

1.4- Avantatges i desavantatges de les 
instal·lacions fotovoltaiques. 

A continuació s’exposaran una sèrie de avantatges i desavantatges de la 

utilització d’una instal·lació fotovoltaica per generar energia elèctrica envers 

altres formes d’obtenció d’aquesta.  

1.4.1- Avantatges. 

 Al no produir-se cap tipus de combustió en la generació de l’energia 

elèctrica, no es generen contaminants atmosfèrics com podria ser el CO2 

causant de l’efecte hivernacle, de la pluja àcida, etc... 

 

 L’element més emprat per construir les cèl·lules fotovoltaiques que van 

integrades a dins les plaques és el Silici (Si). Aquest és molt abundant en 

la natura. 

 

 Pràcticament no hi ha contaminació sonora en el procés de generació de 

l’energia. Només en les instal·lacions mòbils es produeix soroll quan les 

plaques s’ajusten a la posició correcte. 

 

 No es necessita cap subministrament exterior, com podria ser el 

combustible, ni requereix una presencia rellevant d’altres tipus de recursos 

(aigua, vent, etc...). 

1.4.2- Desavantatges. 

 Gran impacte en el procés de fabricació de les plaques: Extracció del Silici, 

fabricació de les cèl·lules, etc... 

 

 Gran impacte visual en les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la 

xarxa elèctrica, ja que necessiten grans extensions de terreny. 
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 Problemes administratius i legislatius, ja que en les instal·lacions 

fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica hi pot haver buits legals 

sobre aquesta connexió. 

 

 Es necessita fer una inversió inicial molt elevada. Els costos inicials de 

l’instal·lació fan que no hi hagin beneficis fins al cap de bastants anys. 

Aquest problema ha augmentat recentment pel fet que les companyies 

elèctriques paguen menys diners per el kW produït. 

 

 Hi ha la necessitat de trobar nous desenvolupaments tecnològics per tal de 

reactivar el mercat.  
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CAPÍTOL 2:    

QUALITAT DE 

SUBMINISTRAMENT. 

2.1- Introducció a la qualitat de 

subministrament. 

Com ja s’ha dit anteriorment, el treball intentarà verificar els efectes que pot 

produir el fet de connectar una instal·lació fotovoltaica a la xarxa elèctrica. 

Aquesta xarxa ha d’abastar de corrent elèctrica tot el territori. Per suposat que 

aquesta corrent no pot arribar de qualsevol manera a l’usuari, sinó que ha de 

complir amb uns requisits. El conjunt d’aquests requisits s’anomena qualitat de 

subministrament.  En aquest apartat es mostrarà breument quins són els 

principals requisits que fan que la corrent subministrada sigui adequada i veurem 

quins d’aquests aspectes es poden veure afectats al connectar una instal·lació 

fotovoltaica en aquesta xarxa elèctrica. 

Des de aplicacions pràcticament imprescindibles com la il·luminació, passant per 

a les aplicacions a escala industrial, fins a altres que ens fan la vida més fàcil 

com molts dels  electrodomèstics que tenim a les nostres cases (nevera, 

rentaplats, rentadora, etc.). Totes necessiten l’electricitat. És clar, doncs, que es 

necessita que aquesta electricitat, que aquesta corrent que alimenta a totes 

aquestes aplicacions arribi amb bones condicions per tal de que l’usuari pugui 

utilitzar-la sense cap problema. 

La qualitat de subministrament es regeix per a uns patrons de nivells, formes 

d’ona, nivells de distorsió harmònica, etc. que compleixen una sèrie de normes. 

També s’ha de garantir a l’usuari la continuïtat del subministrament així com que 

les característiques de la corrent es moguin dins d’una tolerància concreta.  
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Normalment el punt on l’usuari usa l’electricitat és lluny o molt lluny del punt de 

generació. Aquest fet fa que l’energia elèctrica passi per a vàries estacions abans 

d’arribar al seu destí. En aquests punts l’energia es mescla amb altres energies 

procedents d’altres generadors de diferents tipus que la majoritària (podria ser 

energia fotovoltaica, eòlica, nuclear, etc.) que poden afectar als seus paràmetres 

i provocar-li pertorbacions.  

2.2- Que diu el RD 1955/2000 sobre la qualitat 

de subministrament? 

A continuació veurem certs aspectes de la qualitat de subministrament com la 

seva definició, el seu contingut, la classificació segons l’extensió i la classificació 

segons la zona que ens introdueix l’article 99 del segon capítol del Reial Decret 

1955/2000: 

- Segons aquest es diu que “La qualitat del servei és el conjunt de 

característiques, tècniques i comercials, inherents al subministrament 

elèctric exigibles pels subjectes, consumidors i pels òrgans competents de 

l’Administració”. 

 

- Es diu que la qualitat de subministrament ve configurada per els següents 

tres aspectes: El primer és la continuïtat del servei, relativa al nombre i 

duració d’interrupcions del subministrament; El segon és la qualitat del 

producte, relativa a les característiques de l’ona de tensió; I finalment la 

qualitat en l’atenció i relació amb el client, relativa al conjunt d’actuacions 

d’informació, assessorament, contractació, comunicació i reclamació.  

 

 

- En quant a l’extensió de la qualitat de servei podem extreure la següent 

classificació: 

 

a) Qualitat individual: és aquella de naturalesa contractual, que es 

refereix a cada un dels consumidors. 

 

b) Qualitat zonal: és la referida a una determinada zona geogràfica, 

atesa per un únic distribuïdor 

 

 

- Les següents són les diferents zones d’aplicació: 

 

a) Zona Urbana: conjunt de municipis d’una província amb més de 

20.000 subministraments, incloent-hi les capitals de província, sigui 

quin sigui la quantitat de subministraments que hi hagin. 

 

b) Zona Semi urbana: conjunt de municipis d’una província amb un 

nombre de subministraments que va des de 2.000 fins a 20.000, 

excloent-hi les capitals de província. 
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c) Zona Rural:  

 

a. Zona Rural concentrada: conjunt de municipis d’una 

província amb un nombre de subministraments que va des de 

200 fins a 2.000. 

 

b. Zona Rural dispersa: conjunt de municipis d’una província 

amb menys de 200 subministraments, així com 

subministraments ubicats fora de nuclis de població que no 

siguin polígons industrials o residencials. 

Tot seguit es parlarà breument dels dos primers dels tres aspectes que, com hem 

dit abans, configuren la qualitat de subministrament d’energia elèctrica i que 

poden ser interessants de veure en el context del treball. Es tracta de la 

continuïtat de subministrament i de la qualitat del producte. El tercer aspecte 

que fa referència a la qualitat d’atenció i relació amb el client no es veurà perquè 

no afecta dins de l’àmbit del treball.  

2.3- Continuïtat del subministrament d’energia 

elèctrica. 

Es parla, ara, del primer dels tres aspectes que configuren la qualitat de servei. 

El nombre i la duració de les interrupcions que pateix el subministrament 

d’energia elèctrica determinen la continuïtat d’aquest. Segons el Reial Decret 

1955/2000, ja anomenat anteriorment, una interrupció és una caiguda total de la 

tensió eficaç. Quan la tensió cau per sota del 10% de la tensió nominal es diu 

que la caiguda és total. Les interrupcions poden ser classificades segons el tipus 

de xarxa en la qual es produeixin (transport o distribució) i segons si la 

interrupció és programada o imprevista. Les causes d’aquestes interrupcions a la 

xarxa poden ser diverses, des de averies de la companyia fins a curtcircuits en 

altres xarxes que la desestabilitzen. Els efectes que produeixen aquestes 

interrupcions es variant, depèn del temps de les interrupcions i de la periodicitat 

d’aquestes. Alguns efectes podrien ser la parada de la producció en una 

empresa, el mal funcionament d’un electrodomèstic un cop es restableix la 

corrent, falta de llum i senyalització en zones urbanes, etc. Pràcticament tots els 

efectes plantegen  pèrdues econòmiques i falta de seguretat. Les solucions a 

aquests problemes són escasses i sempre responen a una inversió per part de 

l’usuari. Aquestes solucions fan referència a la utilització d’una font 

suplementària d’energia, com podria ser un SAI per a interrupcions curtes o un 

grup d’emergència amb motor tèrmic per a les llargues. 

2.4- Qualitat del producte. 

Segons l’article 102 del segon capítol del Reial Decret 1955/2000 “la qualitat del 

producte fa referència al conjunt de característiques de l’ona de tensió, la qual es 

pot veure afectada principalment, per a variacions del valor eficaç de la tensió i 

de la freqüència i per les interrupcions de servei i baixades de tensió de duració 

inferior a tres minuts”.  
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També diu que “per a la determinació dels aspectes de qualitat del producte es 

seguiran els criteris establerts a la norma UNE-EN 50160 o la norma que la 

substitueixi i les instruccions tècniques complementaries que es dictin per el 

Ministeri d’Economia, previ informe de la Comissió Nacional d’Energia, en 

desenvolupament del mateix Reial Decret”.  

A la norma es pot veure que els tipus de defectes que poden provocar 

pertorbacions elèctriques són els que podem veure a la figura següent: 

 

Figura 4. Pertorbacions elèctriques que ens dona la norma UNE-EN 50160. 

A continuació, s’explicarà breument cada una d’aquestes pertorbacions per tal de 

tenir un punt de vista més ampli pel que fa a la qualitat del producte: 

- Fluctuació de tensió o flicker: Com el seu nom indica, es dona quan hi 

ha fluctuacions de tensió amb un determinat temps.  Es defineixen com el 

nivell de molèstia que percep una observador com a conseqüència de la 

variació lumínica d’una làmpada, ocasionada per fluctuacions de tensió a la 

xarxa d’alimentació elèctrica. Les fluctuacions de tensió, també 

anomenades efecte flicker, depenen de l’amplitud i de la freqüència 

d’aquestes.  

Es produeix quan hi ha càrregues en les quals la demanda de potència 

activa i reactiva fluctua ràpidament, quan hi ha commutacions de 

condensadors i transformadors de commutació de càrrega o també poden 

tenir origen en els interharmònics de tensió de baixa freqüència.  

El fet que fluctuï la tensió provoca parpelleig a la lluminària i a les 

pantalles fent que minvi la capacitat de concentració i augmenti el 

cansament de les persones afectades. En un entorn industrial, això pot 

repercutir en una baixada de la producció. En un entorn residencial no 

afecta econòmicament, però si que és molt molest. 

 

- Baixada de tensió: Segons la UNE-EN 50160 es defineix una baixada de 

tensió com a una disminució brusca de la tensió d’alimentació fins a un 

valor d’entre un 90% i un 1% (és de un 10% segons el Reial Decret 

1955/2000) de la tensió nominal seguida del restabliment total de la 

tensió després d’un període curt de temps. 

Aquestes baixades de tensió poden ser originades pel fet de connectar 

grans càrregues a la xarxa o perquè hi hagin defectes en algun altre punt 

de la xarxa. Aquest tipus de pertorbacions poden afectar a fonts 

d’alimentació, convertidors, equips de control electrònic, motors 

d’inducció, etc. 
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- Sobretensió: Una sobretensió fa referència a un valor de tensió superior 

al valor de pic de la tensió nominal del sistema i que pot tenir una certa 

durada. Es poden classificar les sobretensions en tres tipus diferents: 

Temporals (Llargues i sense variació de freqüència), de maniobra (Curtes i 

amb variació de freqüència) i d’origen atmosfèric (Molts curtes però, amb 

una amplitud molt superior a la tensió nominal).  

Les causes de les sobretensions són les descàrregues atmosfèriques i 

electrostàtiques, la commutació de càrregues inductives a la xarxa, etc. 

Els efectes que tenen aquestes sobretensions poden ser nefastos. Van des 

de errors o reinici de microprocessadors fins a la destrucció d’equips i 

components. 

 

- Variació de tensió: Es produeix una variació de tensió quan hi ha un 

augment o una disminució del valor eficaç de la tensió d’alimentació. 

L’amplitud i la durada són els seus paràmetres característics. Normalment 

tenen una duració relativament elevada (més d’un minut) i les variacions 

de tensió no són excessivament grans (es troben dins del ±20%). 

Aquesta pertorbació ve causada per la tensió dels generadors, la 

impedància en sèrie amb la xarxa, la impedància del receptor i la 

variabilitat en el temps de la component reactiva de la potència de les 

càrregues fluctuants. Quan hi hagi baix consum la tensió serà més gran, 

provocant escalfament dels receptors i fins i tot la seva destrucció. En el 

cas contrari, quan hi hagi un gran consum la tensió serà més baixa, 

podent provocar el no funcionament dels receptors fins que es restableixi 

la tensió nominal. 

 

- Impulsos de tensió: Semblants a les sobretensions, però amb menys 

durada d’afectació. Es defineixen com a variacions brusques de l’amplitud 

del valor instantani de la tensió que poden arribar a ser molt més grans 

que l’amplitud de la tensió nominal. Al ser variacions brusques la seva 

durada és petits (normalment de pocs microsegons). A l’igual que les 

sobretensions els impulsos de tensió poden venir donats per a 

descàrregues atmosfèriques i per la commutació de càrregues inductives, 

però també per a connexions de condensadors, deficiències en la connexió 

a terra i per a convertidors electrònics de potència. Els efectes també són 

semblants als de les sobretensions però, a més, poden afectar directament 

als usuaris amb descàrregues directes si aquests estan a prop o tocant un 

aparell que es veu afectat per un impuls de tensió.  Al produir-se un 

impuls de tensió pot ser, també, que es destrueixi l’aïllament dels equips 

afectats, provocant així una situació molt perillosa per a l’usuari.  

 

- Distorsió harmònica total: Una tensió harmònica és una tensió 

sinusoïdal que té una freqüència múltiple de la freqüència fonamental de la 

tensió d’alimentació. En canvi, una tensió interharmònica té una 

freqüència no múltiple a la fonamental. Es defineix com a distorsió 

harmònica total (THD) la relació del valor eficaç de la suma de totes les 

components harmòniques de tensió (Un) fins a un ordre especificat (H), 

respecte el valor eficaç de la component fonamental (U1). La següent 

formula determina aquest valor: 
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U
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Per tal de tenir una bona qualitat de subministrament, el valor de la 

distorsió harmònica total, no ha de sobrepassar el 8%. 

Les causes més clares d’aquesta distorsió són la connexió a la xarxa de 

càrregues no lineals, com poden ser càrregues monofàsiques com les fonts 

d’alimentació o càrregues trifàsiques com els motors de velocitat variable, 

etc. Els problemes més clars que dona aquesta pertorbació són 

l’escalfament dels equips, distorsió de la tensió, etc. 

 

- Variació de freqüència: Segons la UNE-EN 50160 es defineix la 

freqüència de la tensió d’alimentació com la taxa de repetició de la 

component fonamental de la tensió d’alimentació, mesurada durant un 

interval de temps determinat, normalment 10 segons. Qualsevol canvi 

d’aquesta, sobrepassant certs límits constitueix una variació de freqüència. 

Aquesta variació es dona quan hi ha un desequilibri entre la potència 

produïda i la consumida. El valor de freqüència augmentarà si la generació 

és superior a la demanda d’energia i disminuirà en el cas contrari. Per 

aquest fet la variació de freqüència es sol donar en zones rurals i molt 

rarament en zones urbanes. 

L’efecte més clar d’aquesta pertorbació el noten les màquines rotatives 

que poden veure com varia la seva velocitat provocant un mal 

funcionament dels equips. 

 

- Desequilibri: Un sistema trifàsic presenta una asimetria, o sigui, un 

desequilibri quan l’amplitud de les seves corrents i tensions no són iguales, 

o quan l’angle que separa les seves fases no és de valor 120°. Segons la 

norma UNE-EN 50160 per a cada periode d’una setmana, el 95% de la 

mitjana en 10 minuts dels valors eficaços de la component inversa de la 

tensió d’alimentació s’ha de situar entre el 0% i el 2% de la component 

directa. Els desequilibris poden estar causats per a càrregues 

monofàsiques mal repartides entre les fases, per a una distribució desigual 

de conductors o per fallades a massa d’una fase. 

Els motors asíncrons trifàsics són els que noten més aquest tipus de 

pertorbació, ja que aquesta fa que obtingui un parell útil més baix, més 

pèrdues energètiques i un sobreescalfament que pot produir un mal 

funcionament del motor. També tenen problemes els transformadors, els 

generadors síncrons, etc. 

  



- 25 - 

CAPÍTOL 3: 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

La normativa aplicable al projecte que s’està realitzant és bastant concisa. És 

molt important saber de quina manera s’ha de dur a terme la connexió a la xarxa 

elèctrica i de quina qualitat ha de ser la corrent elèctrica injectada. És per això 

que la norma més important a l’hora de realitzar aquest projecte és el “Reial 

Decret 661/2007, de 25 de maig, per el que es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica en règim especial”. Dins d’aquest, sobretot interessen 

especialment els onze punts de l’annex XI, que fan referència a “l’accés i 

connexió a la xarxa”. 

Altre de la normativa que es pot aplicar o que pot ser útil a l’hora de la 

realització del projecte és la següent: 

 “Reial decret 1578/2008”, del 26 de setembre,de retribució de l’activitat 

de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica 

per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la 

retribució del Reial decret 661/2007, del 25 de maig, per a aquesta 

mateixa tecnologia. 

   

 “Reial decret 1663/2000”, de 29 de setembre, sobre connexió 

d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

 

 “Decret 352/2001”, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu 

aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la 

xarxa elèctrica. 

 

 “Instrucció 5/2006”, sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques 

que formen part d’un parc solar, de 31 de maig de 2006. 
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 “Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines”, de 31 de 

maig de 2001, per la qual es determina el model de contracte tipus i el 

model de factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 

xarxa de baixa tensió. BOE núm. 148 de 21/06/00. Annexos: Esquema 

unifilar, factura modalitat preu fix, factura modalitat preu vall i punta. 

 

 “Reial decret 7/1988”, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat 

del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

 

 “Reial decret 154/1995”, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial 

decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regulen les exigències de 

seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits 

de tensió. 

 

 “Reial decret 1580/2006”, de 22 de desembre, pel qual es regula la 

compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

 

 “Resolució de 27 de setembre de 2007”, de la Secretaria General 

d’Energia, per la qual s’estableix el termini de manteniment de la tarifa 

regulada per a la tecnologia fotovoltaica, d’acord amb el que estableix 

l’article 22 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig. 

 

 “UNE-EN 61215“, Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a la 

aplicació terrestre. Qualificació del disseny i aprovació tipus. 

 

 “UNE-EN 50160”, Característiques de la tensió subministrada per les 

xarxes publiques de distribució. 

 

 “Llei 54/1997”, del 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

 

 “Reial Decret 436/2004”, del 12 de Març, per el què s’estableix la 

metodologia per a l’actualització i sistematització del regim jurídic i 

econòmic de l’activitat de producció d’energia en regim especial. 

 

 “Reial Decret 1955/2000”, del 2 de Desembre, per el què es regulen les 

activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 

procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

 

 “Reial Decret 841/2002”, del 2 d’Agost, per el què es regulen les 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica en regim especial. 

 “Reial Decret 842/2002”, del 2 d’Agost, per el què s’aprova el Reglament 

electrotècnic per a la tensió baixa. 

 

 “Reial Decret 1433/2002”, del 27 de Desembre, per el què s’estableixen 

els requisits de mitja en baixa tensió de consumidors i centrals de 

producció en Regim Especial. 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), Març del 2006. 
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Moltes d’aquestes normatives han estat extretes del document de l’Institut 

Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya anomenat “Guia de tramitació 

d'instal·lacions solars fotovoltaiques” 

A més de complir amb tota la normativa aplicable, per tal de posar en marxa una 

instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica s’ha de complir amb uns 

tràmits i terminis específics establerts en el ja anomenat document de l’ Institut 

Català de l’Energia. Aquests tràmits són per exemple el contracte amb la 

companyia distribuïdora, l’autorització d’instal·lació, etc...  
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CAPÍTOL 4: 

INTRODUCCIÓ AL 

DISSENY D’UNA 

INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA. 

Com s’ha explicat en anterioritat, en aquest projecte es necessitarà fer el disseny 

d’una instal·lació fotovoltaica bàsica per tal de poder analitzar, posteriorment, 

l’impacte que es produeix quan la corrent que genera aquesta és introduïda a la 

xarxa elèctrica. Ara, es veuran els punts a seguir per tal de fer aquest disseny. 

4.1- Tipus de instal·lació. 

Primer de tot, s’ha d’elegir quin serà el tipus de sistema que es dissenyarà. Com 

ja s’ha vist anteriorment en l’apartat d’introducció a l’energia solar fotovoltaica 

existeixen dues classificacions principals de instal·lacions fotovoltaiques: segons 

el punt de connexió i segons la fixació de les plaques.  

En la classificació de les instal·lacions fotovoltaiques segons el punt de connexió 

s’elegirà una instal·lació connectada a la xarxa elèctrica, on tota l’energia 

generada és injectada a la xarxa. No són optima l’opció d’una instal·lació aïllada 

de la xarxa elèctrica, ja que l’objectiu clar del treball és analitzar el que passa 

quan es connecta una instal·lació fotovoltaica a la xarxa elèctrica, fet que no es 

podria aconseguir en aquest cas.  
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Hi ha una quantes avantatges respecte els altres tipus a l’hora d’utilitzar 

instal·lacions connectades a la xarxa, avantatges que fan més correcte l’elecció 

feta. Per exemple, en les instal·lacions connectades a la xarxa no són necessaris 

sistemes d’emmagatzematge d’energia (bateries), ja que tota aquesta energia 

s’injecta a la xarxa, essent tota ella productiva. Això  abarateix el cost de la 

inversió inicial així com també el del manteniment d’aquests sistemes 

d’emmagatzematge.  

Econòmicament parlant, també es sabut que la companyia elèctrica remunera al 

client pel fet d’injectar energia elèctrica a la xarxa. Per tant, segons el preu que 

marqui la llei per a cada kWh produït (ve donat per el Reial Decret 1578/2008), 

es pot arribar a amortitzar les despeses inicials en un termini relativament curt, i 

a partir d’aquest punt el que s’obté són beneficis directes. 

Pel que fa a la classificació segons la fixació de les plaques es voldrà dissenyar 

una instal·lació fixa. En certa manera és lògic, ja que si abans s’ha dit que el 

disseny havia de ser senzill ara es seguirà el mateix criteri. Hi haurà avantatge a 

l’hora del disseny, que serà més simple que en el de una instal·lació mòbil, però 

també a l’hora de fer la inversió inicial, ja que el preu serà molt més reduït 

també. El problema que tenen aquest tipus d’instal·lacions es que, al no seguir al 

sol durant el decurs del dia, la seva producció és més baixa que la de les 

instal·lacions mòbils.     

En conclusió, el tipus d’instal·lació que s’ha escollit per fer-ne el disseny durant 

aquest treball és una instal·lació fotovoltaica fixa connectada a la xarxa elèctrica. 

4.2- Compliment dels requisits de seguretat i 

qualitat del producte. 

Al saber que la instal·lació anirà connectada a la xarxa elèctrica s’ha d’assegurar 

que l’energia elèctrica que s’injecti compleixi els requisits mínims que estan 

marcats per normativa per tal de que no afectin negativament a la xarxa. 

Tots els requeriments de qualitat del producte ja han estat tractats a l’apartat de 

qualitat de subministrament. Un cop algun d’aquests requeriments no es 

compleixi el sistema s’ha de desconnectar de la xarxa elèctrica. Per seguretat, és 

necessari que hi hagi una protecció per que quan es doni aquest cas la 

instal·lació fotovoltaica no continuï generant energia. 

Tampoc es pot injectar corrent continua a la xarxa elèctrica. Per evitar aquest fet 

serà necessari un aïllament galvànic entre la xarxa elèctrica i la instal·lació. 

Aquest requeriment es pot complir introduint a la instal·lació un transformador o, 

directament, que el mateix ondulador que ja s’utilitza a la instal·lació inclogui 

aquest aïllament galvànic a mode de transformador de baixa freqüència.  

4.3- Elements que formaran la instal·lació. 

Un cop escollit el tipus d’instal·lació i coneixent els requisits de seguretat i 

qualitat que haurà de complir la instal·lació ja es pot determinar quins són tots 
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els elements que formaran part d’ella. Un sistema fotovoltaic fix connectat a la 

xarxa elèctrica conté els següents elements bàsics: 

 Plaques fotovoltaiques amb el seus suports i cablejat: El conjunt de 

les tres coses constitueix un generador fotovoltaic que és a on es genera 

l’energia elèctrica a partir de la solar. 

 

 Ondulador: Es col·loca entre el generador fotovoltaic i el punt de 

connexió a la xarxa elèctrica. És l’encarregat de transformar l’energia 

elèctrica que arriba en forma de corrent continua del generador fotovoltaic 

a energia elèctrica en forma de corrent alterna amb els valors forma 

necessària per tal de poder-la injectar a la xarxa. Aquests valors són una 

tensió de 230V i una freqüència de 50Hz.   

 

 Conjunt d’elements de protecció i seguretat: Com s’ha vist abans cal 

un seguit d’elements que garanteixin la protecció i seguretat tant de la 

instal·lació com de la xarxa elèctrica a la qual injectarà l’energia elèctrica.  

En els següents tres apartats es veurà amb una mica de detall quines són les 

característiques principals per tal de que els elements que s’acaben de nombrar i 

que configuren la instal·lació fotovoltaica funcionin de manera correcte i així 

puguin donar el màxim rendiment possible. 

4.3.1- Plaques fotovoltaiques. 

Hi ha plaques fotovoltaiques de molts tipus i formes, però totes tenen en comú 

que necessiten una correcte instal·lació per tal de donar un rendiment òptim. És 

obvi veure que si una placa fotovoltaica esta encarada a terra, encarada mirant 

cap al Nord o, fins i tot, instal·lada a un pati interior on no hi toca el sol durant 

tot el dia, no es podrà treure el màxim rendiment d’aquesta. És clar, doncs, que 

els tres principals factors que determinen una correcte instal·lació són la ubicació 

de les plaques, la seva orientació i la seva inclinació. 

- Ubicació: Segons la seva definició és el lloc on està situat un edifici o un 

terreny. En aquest cas és el lloc físic on s’instal·laran les plaques 

fotovoltaiques, o sigui, l’edifici o terreny on es situaran, però també el lloc 

d’aquest edifici on es situaran. Depenent d’aquest lloc el sol tindrà més o 

menys incidència a les plaques. En els llocs on la latitud és baixa es pot 

treure més rendiment dels sistemes fotovoltaics, ja que en aquests llocs hi 

ha més hores de sol, és a dir, més producció. És òptim, també, ubicar el 

sistema fotovoltaic en llocs elevats o llocs on cap ombra hi pugui tenir una 

incidència directa. 

 

- Orientació: Segons la seva definició és la determinació de la posició d’una 

persona o una cosa respecte els punts cardinals. En aquest cas és la 

posició de les plaques fotovoltaiques respecte els punts cardinals. 

L’orientació amb la qual les plaques obtenen més rendiment en l’hemisferi 

Nord és mirant cap el Sud, ja que el recorregut del sol va sempre de Est a 

Oest i durant tot l’any el punt d’irradiació màxim (a prop del migdia) es 

dona a la zona Sud. Aquest fet el podem veure a la següent figura: 
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Figura 5. Recorregut del sol a l'hemisferi Nord. 

Qualsevol orientació que no sigui directament mirant cap al Sud farà que 

les plaques no obtinguin el rendiment màxim i no podran generar tanta 

energia elèctrica com es voldria. Moltes vegades, però, no és el més 

beneficiós orientar-les mirant cap al Sud, ja que depenent de la ubicació 

podria no ser rentable. Un exemple, en una teulada hi caben un nombre 

de plaques orientades cap al Sud, però aquest nombre augmenta 

considerablement si aquestes plaques s’orienten cap a un altre punt. Pot 

ser que es pugui produir més energia elèctrica en el segon cas, per tant, 

l’orientació correcte seria la que no esta mirant cap el Sud. Es precís, com 

s’ha demostrat en aquest exemple fer un estudi complert per tal de veure 

quina és la orientació més correcte per a les plaques. Aquests supòsits són 

per a instal·lacions fixes, com la instal·lació que es vol dissenyar. Quan la 

instal·lació és mòbil no hi ha aquest problema ja que, aquesta pot seguir el 

recorregut del sol i canviar la seva orientació segons convingui.  

 

- Inclinació: Segons la seva definició és l’angle format per la superfície 

terrestre amb el pla d’algun objecte. En aquest cas és l’angle que formarà 

la superfície amb el pla de les plaques fotovoltaiques. La irradiació solar 

que incideix al damunt d’una placa variarà segons l’angle que formin la 

mateixa placa amb els raigs solars. El punt en el qual la placa treu un 

rendiment màxim de la irradiació solar és quan ambdós formen un angle 

de 90°, o sigui, un angle perpendicular. A més de ser l’angle que permet 

aquest fet, l’angle de 90° també fa que la superfície de la placa pugui 

rebre la màxima quantitat de raigs solars. Si l’angle és menor o major als 

90° la placa rebrà menys raigs solars.  
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Figura 6. Punt màxim de captació d'energia solar. 

La inclinació dels raigs solars respecte la superfície terrestre varia al llarg 

de l’any. A l’estiu aquesta inclinació és màxima, mentre que a l’hivern és 

mínima. Com per el cas de l’orientació, una instal·lació fotovoltaica mòbil 

pot seguir el sol de tal manera que en tot moment hi hagi el punt màxim 

de captació d’energia solar a les plaques, o sigui, 90°. En el cas que s’està 

tractant (instal·lació fotovoltaica fixa) aquest fet no es pot donar i s’haurà 

de buscar un angle d’inclinació de les plaques que optimitzi la captació 

d’energia sobre una base anual. Serà qüestió de donar un grau d’inclinació 

a les plaques tal que permeti rebre la màxima quantitat d’energia durant el 

còmput global de l’any. 

4.3.2- Suports i cablejat. 

Un cop es té clara la ubicació, l’orientació i la inclinació de les plaques ja es pot 

fer el càlcul de quantes d’aquestes formaran la instal·lació fotovoltaica i també es 

sabrà com han de ser els suports o fixacions que les aguantin a la posició 

determinada prèviament. 

Els únics requisits que es demanen a aquests suports són que mantinguin les 

plaques a la inclinació i l’orientació definida i que no entorpeixin en cap cas que 

la placa pugui treballar a ple rendiment. És bàsic que hi hagi una distancia 

suficient entre placa i placa, entre suport i suport, per tal de que una d’elles amb 

la inclinació que té no facin ombra a l’altre. L’altre requisit és que el material del 

qual estigui fet aquest suport aguanti les inclemències del temps durant un 

període molt llarg, o sigui, que no s’oxidi, que no es dobli per l’efecte del vent, 

etc. 

Al saber el nombre de plaques que formaran la instal·lació es podrà saber la 

potència de pic de la instal·lació fotovoltaica i d’aquí podrem extreure la potència 

nominal, que és un 80% de la potència de pic. 

La potència nominal ens marcarà quin tipus de connexió haurem de fer a la 

xarxa: monofàsica o trifàsica. Segons el punt 2 de l’article 9 del tercer capítol del 

Reial Decret 1663/2000 si la potència nominal supera els 5kW la connexió haurà 

de ser trifàsica i sinó, serà monofàsica. Aquesta informació ens servirà per a la 

tria de l’ondulador, dels elements de protecció i seguretat, però també per el 

cablejat. 
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S’haurà de calcular la secció del cablejat a partir del càlcul de la corrent que 

passarà per cada branca o ramificació de la instal·lació. Tant de la part de 

continua (des de les plaques fins a l’inversor) com de la part d’alterna (des de 

l’inversor fins a la connexió a la xarxa elèctrica passant per els elements de 

protecció i seguretat).  

Al no haver-hi infinites seccions de cable, s’agafarà sempre la talla superior al 

valor de secció trobat. És bàsic agafar aquest valor, per que si s’agafa una talla 

petita es pot malmetre tota la instal·lació, i si agafem una talla massa gran 

s’estarà sobredimensionant, o sigui, es farà servir un cable més car del 

necessari. 

4.3.3- Ondulador o Inversor. 

Com s’ha comentat en apartats anteriors el nom de ondulador o inversor fa 

referència a l’element que servirà per transformar la energia elèctrica generada 

(corrent continua) a l’energia que s’injectarà a la xarxa (corrent alterna). 

Aquesta energia elèctrica en corrent alterna que entregarà l’ondulador ha de 

tenir una determinada qualitat i complir amb les normes de seguretat ja 

explicades. 

Al saber quina és la potència de pic i la potència nominal del nostre sistema 

fotovoltaic calculades després d’haver determinat el nombre de plaques de la 

instal·lació ja es coneixerà si és necessari un inversor monofàsic o trifàsic. Es 

necessari un inversor que satisfaci les necessitats de la instal·lació. El Codi Tècnic 

de l’Edificació diu que l’inversor seleccionat per a una instal·lació fotovoltaica ha 

de tenir una potència com a mínim del 80% de la potència de pic real del sistema 

fotovoltaic. 

4.3.4- Conjunt d’elements de protecció i seguretat. 

Aquests elements són introduïts dins d’una instal·lació fotovoltaica per complir 

dos objectius: protecció per a les persones i protecció per als equips de la 

instal·lació.  

Es necessitaran proteccions de corrent continua per el tram entre les plaques 

fotovoltaiques i l’ondulador, i també es necessitaran proteccions de corrent 

alterna per el tram entre l’ondulador i la connexió a la xarxa elèctrica. Amb 

aquestes proteccions s’aconseguirà protegir tant la instal·lació, però també els 

elements relacionats amb la companyia distribuïdora. A més, és podrà aïllar la 

instal·lació fotovoltaica en cas d’averia interna. 

Les proteccions de corrent continua que necessita la instal·lació són les següents: 

- Fusible  

- Seccionador 

Aquests dos elements es situen desprès de cada grup de plaques fotovoltaiques i 

abans de l’ondulador. 
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Les proteccions de corrent alterna que necessita la instal·lació són les següents: 

- Interruptor diferencial 

- Interruptor magnetotèrmic 

- Protecció contra sobretensions transitòries. 

A la següent figura s’observa un esquema unifilar bàsic d’una instal·lació 

fotovoltaica on es poden veure els elements de protecció i seguretat que s’han 

comentat en aquest apartat:   

 

Figura 7. Esquema unifilar d'una instal·lació fotovoltaica. 

A part de tots aquests elements dels que s’han parlat s’haurà d’afegir a la 

instal·lació un armari on posar-los per tal de protegir-los de d’intempèrie. A més 

s’haurà de tenir en compte, també, la presa de terra.  

4.3.5- Estudis de la producció i venta d’energia. 

Al tenir determinada tota la instal·lació s’hauran de fer diversos estudis per tal de 

determinar que la instal·lació fotovoltaica dissenyada és rentable tant pel que fa 

al tema de generació d’energia com per el tema econòmic. 

Primer de tot s’estudiarà quina seria la producció mensual i anual d’energia 

elèctrica de la instal·lació fotovoltaica dissenyada. Aquest estudi es farà utilitzant 

eines de simulació que donin un resultat proper a la realitat per així poder fer un 

anàlisi acurat. Tenint tots els paràmetres i elements de disseny de la instal·lació 

definits es pot crear un model per a la simulació que mostri la producció mensual 

i anual que s’obtindria de la instal·lació. 

En segon lloc, s’haurà de fer un estudi econòmic de la instal·lació fotovoltaica. Un 

cop dissenyada, es podrà posar preu a tots els elements de la instal·lació i junt 

amb el càlcul anual de beneficis per generació es podrà fer l’estudi econòmic 

total. L’estudi donarà un període de temps per a l’amortització. Si aquest període 

és curt la instal·lació serà rentable i el propietari rebrà beneficis en un espai curt 

de temps. Si el període és molt llarg la instal·lació serà poc rentable i el 

propietari haurà de decidir si vol rebre beneficis a molt llarg termini o si, en 

canvi, vol desistir de tirar endavant el projecte. Si el període de temps és infinit 

voldrà dir que mai s’acabarà d’amortitzar la inversió feta inicialment i, per tant, 
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la instal·lació no serà rentable. Normalment les instal·lacions fotovoltaiques, tant 

les fixes com les mòbils, s’amortitzen en un període d’entre uns 5 i uns 15 anys.    
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CAPÍTOL 5:      

DISSENY DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA. 

Per tal de fer el disseny de una instal·lació fotovoltaica que ens servirà per a 

realitzar l’estudi posterior en el qual es basa el projecte, necessitem ubicar un 

emplaçament per a aquesta . El fet de que dissenyar una instal·lació fotovoltaica 

no sigui l’objectiu principal d’aquest projecte fa que s’hagi decidit agafar un 

emplaçament fictici dins d’un àmbit (o zona) real. O sigui, l’edifici en el qual es 

farà el disseny de la instal·lació no existeix, però la població si. 

5.1- Localització i condicions climàtiques. 

S’ha pensat que un lloc idoni per a la ubicació d’una instal·lació fotovoltaica seria 

al terrat de un edifici de vivendes, amb una superfície prou gran i amb unes 

característiques determinades per tal de que fos viable. L’edifici que s’ha 

seleccionat es troba a la població Osonenca de Sant Julià de Vilatorta. 

Sant Julià de Vilatorta és una de les portes d’entrada naturals de les Guilleries i 

es troba a cinc quilometres a l’est de Vic, la capital de la comarca d’Osona que 

pertany a la província de Barcelona. En la següent figura es pot veure la seva 

ubicació dins la comarca d’osona i un altre respecte Catalunya: 
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Figura 8. Ubicació de Sant Julià de Vilatorta dins el territori català i dins la comarca 

d’Osona. 

L’edifici fictici es troba situat al Carrer Marquesos de Vilallonga nº13 i la seva 

localització geogràfica és la següent: 

Latitud:  41° 55′ 27″ N 

Longitud:  2° 19′ 30″ E 

Altura respecte el nivell del mar:  592 m 

Les condicions climàtiques habituals que hi ha a la ubicació de la instal·lació 

fotovoltaica són les que es produeixen en un clima submediterrani continental. 

Solen haver-hi pluges abundants durant les estacions de primavera i tardor fent 

que les precipitacions mitjanes anuals siguin al voltant dels 700mm. S’ha de dir 

que les nevades són molt poc freqüents. La inversió tèrmica provoca la famosa 

boira baixa durant molts dies hivernals a gran part de la plana de Vic. Sant Julià 

de Vilatorta gaudeix d’un clima bastant diferent  del resta de la plana. La boira 

intensa que regna a la plana arriba amb menys força al poble degut a l’altitud 

respecte el mar d’aquest, bastant més alta que la de la capital Osonenca. En cas 

que hi hagi boira, aquesta sol desaparèixer aviat. La temperatura mitjana anual 

al poble és de 11ºC. La informació climàtica de Sant Julià de Vilatorta s’ha extret 

de l’Ajuntament del mateix municipi. 

5.2- Estudi solar de la zona. 

Així com s’han explicat les característiques climàtiques de la zona on s’ubicarà la 

instal·lació, també és necessari fer un estudi solar d’aquesta. Les condicions de 

funcionament dels mòduls fotovoltaics depenen de variables externes tals com la 

radiació solar i la temperatura de funcionament. Centrem-nos amb la radiació 

solar, que és el factor més important per tal de poder efectuar el disseny de la 

instal·lació. Per determinar quina és la radiació solar global mitjana diària anual 

sobre una superfície horitzontal del municipi de Sant Julià de Vilatorta s’haurà de 

fer servir al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en el que podem trobar, en la seva 

secció HE-5, un plànol de les diverses zones climàtiques en les quals queda 

dividit la península ibèrica, especificant en cada una d’elles el valor de la radiació 
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anual. En la següent figura podem veure quina és la zona en la qual esta ubicat 

el municipi que albergarà la instal·lació fotovoltaica: 

 

Figura 9. Ubicació de la instal·lació en el mapa ibèric de les zones climàtiques. 

S’ha marcat amb un punt vermell la situació de Sant Julia de Vilatorta. Sembla 

que queda dins de la zona III, però està molt a prop de la frontera amb la zona 

II. La frontera natural que separa les dues zones en aquest punt són les 

Guilleries, que queda a la dreta d’aquesta. A la esquerra, en canvi, hi ha ubicada 

la plana de Vic. S’ha de determinar amb més precisió si Sant Julià de Vilatorta es 

considera zona climàtica III (Plana de Vic) o si, pel contrari, es considera zona 

climàtica II (Guilleries). Per fer-ho es consultaran les taules que hi ha en el 

mateix document HE-5 del CTE. En aquestes taules s’hi poden trobar diferents 

ciutats importants i les zones climàtiques a les quals pertanyen. Com que Sant 

Julià de Vilatorta és un poble mitjanament petit no surt a les llistes i, per tant, 

agafarem com a referència la població més propera que sigui a les llistes. 

Aquesta població és la capital Osonenca, Vic. 

 

Taula 1. Taula de les zones climàtiques de diferents ciutats del HE-5 del CTE. 
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Queda clar que la zona a la qual pertany Vic és la zona climàtica III. En aquesta 

zona, segons el mateix document HE-5 del CTE, es donen uns intervals de 

radiació solar global mitjana diària anual sobre superfície horitzontal que són els 

següents: 

 

Taula 2. Taula de la radiació solar global segons la zona climàtica. 

D’aquesta manera queda determinat que la radiació mitjana anual sobre la ciutat 

de Vic està dins l’interval 4,2 ≤ H ≤ 4,6 kWh/m2. En aquest punt cal determinar 

el valor concret de radiació solar mitjana anual sobre el punt geogràfic exacte on 

es situarà la instal·lació, o sigui, sobre Sant Julià de Vilatorta, ja que pot ser que 

no estigui a la mateixa zona climàtica que la ciutat de Vic. Com s’ha dit, Sant 

Julià és un poble climàticament diferent a la resta de la plana degut a que està 

elevat respecte aquesta. Per aconseguir-ho trobar el valor exacte de radiació 

solar mitjana anual s’utilitzarà una eina subministrada per a la Comissió Europea 

anomenada PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) que es pot 

trobar a la mateixa pàgina de la Comissió Europea.  

El PVGIS permet a qualsevol usuari obtenir, només entrant la localització 

geogràfica de la instal·lació, els resultats de rendiment de sistemes solars en 

qualsevol punt d’Europa. Algunes de les dades que et subministra el PVGIS i que 

són bàsiques per el disseny de les instal·lacions solars fotovoltaiques són la 

radiació solar, l’angle d’inclinació òptim que han de tenir els panells fotovoltaics, 

la temperatura mitjana diürna de la zona, etc... Una dada important que també 

pot donar aquesta aplicació és l’eficiència de la instal·lació solar fotovoltaica 

depenent de les pèrdues del sistema, de la tecnologia dels panells fotovoltaics i 

de l’angle d’inclinació d’aquests. 

Tot seguit es mostraran les dades obtingudes, tot utilitzant el PVGIS, sobre la 

radiació mitjana anual , sobre la relació entre la radiació difusa i la radiació 

global i sobre la temperatura mitjana diürna anual de la localització geogràfica de 

la instal·lació solar fotovoltaica. 

5.2.1- Radiació mitjana anual. 

Les dades mensuals de la radiació solar en pla Horitzontal, o sigui la inclinació 

dels panells fotovoltaics és de 0°, a la zona on es vol ubicar la instal·lació es 

mostren a la següent taula.  

Els resultats s’han obtingut, com hem dit abans, introduint a l’aplicació PVGIS la 

longitud 2° 19′ 30″ E i la latitud 41° 55′ 27″ N referents a la posició exacte de la 

instal·lació solar fotovoltaica. 
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La taula és la següent:   

  Radiació solar en pla Horitzontal (Wh/m2) 

Gener 1900 

Febrer 2640 

Març 4010 

Abril 4930 

Maig 5790 

Juny 6550 

Juliol 6760 

Agost 5780 

Setembre 4600 

Octubre 3150 

Novembre 2050 

Desembre 1710 

Mitjana Any 4160 

 

Taula 3. Radiació solar en pla Horitzontal en Wh/m2.  

Veiem a la taula que els valors difereixen molt segons l’època de l’any. Els mesos 

de més radiació són el Juny i el Juliol, coincidint amb el solstici d’estiu (final de la 

primavera i començament de l’estiu) que és l’època de l’any en la qual el sol és 

més a prop de la terra i per tant és quan aquesta rep més les seves radiacions. 

En canvi, els mesos de menys radiació són el Desembre i el Gener. També 

coincideix amb el solstici d’hivern (final de la tardor i inici de l’hivern), que és 

l’època de l’any en la qual el sol és més lluny de la terra i per tant és quan 

aquesta rep menys les seves radiacions. En la següent gràfica, que també és 

generada per el PVGIS, es poden veure els valors de la taula anterior. 

 

Gràfica 1. Radiació solar en pla Horitzontal en Wh/m2. 
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La dada de radiació solar mitjana diària anual en pla Horitzontal és de 4,16 

kWh/m2. Aquesta dada es definitiva per ubicar el poble a la zona climàtica que li 

correspon. No serà la zona III, com s’havia considerat primerament, sinó que 

serà la zona climàtica II, tal i com es pot veure a la taula ja vista anteriorment 

de la radiació solar global mitjana diària anual sobre superfície horitzontal : 

 

Taula 4. Taula de la radiació solar global segons la zona climàtica. 

El valor de 4,16 kWh/m2 queda enquadrat dins l’interval de la zona climàtica II 

per ben poc. Aquest fet demostra que Sant Julià de Vilatorta, i per tant la 

instal·lació que es vol dissenyar, està molt a prop de la frontera entre les dues 

zones climàtiques. 

5.2.2- Relació entre la radiació difusa i la radiació global. 

Una altra dada que es pot extreure del PVGIS és la relació entre la radiació 

global o total i la radiació difusa. La radiació difusa és la part de la radiació solar 

global o total que es dispersada o reflectida pels components de l’atmosfera. Els 

núvols són el factor que més contribueixen a aquesta dispersió. Quan la radiació 

solar travessa l’atmosfera terrestre una part de l’energia que ve del sol queda 

atenuada per dispersió i una altra part per absorció fent que es modifiqui la 

distribució espectral de l’energia solar. Una part d’aquesta radiació difusa torna a 

l’espai, mentre que una altra part arriba a terra. En general, la radiació difusa 

suposa un percentatge baix de l’energia de la radiació global en dies assolellats, 

en canvi, en dies ennuvolats aquest percentatge creix en escreix.  
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Tot seguit es mostra la taula de la relació entre la radiació difusa i la global de la 

ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica que s’està dissenyant obtinguda amb 

el PVGIS:  

  Relació Radiació Difusa / Radiació Global 

Gener 0,46 

Febrer 0,45 

Març 0,41 

Abril 0,44 

Maig 0,45 

Juny 0,41 

Juliol 0,37 

Agost 0,39 

Setembre 0,38 

Octubre 0,43 

Novembre 0,47 

Desembre 0,47 

Mitjana Any 0,42 

 

Taula 5. Relació Radiació Difusa / Radiació Global. 

Tot seguit es poden veure els resultats de la taula anterior a la gràfica que 

subministra el mateix PVGIS: 

 

Gràfica 2. Relació Radiació Difusa / Radiació Global. 

Podem extreure, tant de la taula com de la gràfica, que l’efecte de la radiació 

difusa és un xic menor als mesos d’estiu, quan el cel està menys ennuvolat, i és 

major als mesos d’hivern, quan el cel està més ennuvolat i hi ha més boires i 

boirines. Tot i així, la diferencia entre els mesos d’hivern i els d’estiu no és molt 

gran. En cap cas els valors dels diferents mesos difereixen extremadament de la 

mitjana anual que és de 0,42. 
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5.2.3- Temperatura mitjana diürna. 

Com s’ha dit abans, la temperatura mitjana anual de Sant Julià de Vilatorta és de 

11°C aproximadament. Les dades que dona el PVGIS respecte la temperatura 

són de temperatura diürna, o sigui, en hores de funcionament. Aquesta dada és 

important alhora de dissenyar la instal·lació, ja que en les hores diürnes del dia 

és quan els mòduls fotovoltaics treballen a més rendiment i, per tant, és en les 

hores del dia en les quals es poden veure més afectats per a la temperatura.  

  Temperatura Diürna (°C) 

Gener 8,4 

Febrer 9,2 

Març 11,9 

Abril 13,7 

Maig 17,4 

Juny 21,6 

Juliol 23,9 

Agost 24,0 

Setembre 20,7 

Octubre 17,5 

Novembre 12,0 

Desembre 8,8 

Total Any 15,7 

 

Taula 6. Temperatura Diürna en °C. 

A la següent gràfica que subministra el mateix PVGIS es poden veure es resultats 

de la taula anterior: 

 

Gràfica 3. Temperatura Diürna en °C. 

Es pot observar a la gràfica que les temperatures diürnes varien substancialment 

entre els mesos d’estiu i els d’hivern. A l’estiu la temperatura supera els 20°C de 
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mitjana, en canvi, a l’hivern la temperatura mitjana sempre és inferior als 10°C. 

Malgrat la diferencia de temperatura diürna mitjana entre les estacions de l’any, 

val a dir que el mes més fred no baixa dels 5°C i el més càlid no puja dels 25°C, 

per tant, aquestes dades són un reflex de un clima suau. Els mòduls fotovoltaics, 

en principi, no patiran ni per les baixes temperatures ni per les altes. 

5.3- Elecció de característiques de la 

instal·lació. 

Com ja s’ha vist a la introducció, els sistemes solars fotovoltaics es caracteritzen 

a partir d’una sèrie de factors, com poden ser els tipus de instal·lacions depenent 

del punt de connexió a la xarxa elèctrica, els tipus de instal·lacions depenent de 

la fixació de les plaques fotovoltaiques del sistema o bé els elements que 

conformen aquests sistemes. A continuació es detallaran aquest seguit de factors 

per tal de tirar endavant el disseny de la instal·lació solar fotovoltaica. 

5.3.1- Tipus de instal·lació segons punt de connexió a  la xarxa 
elèctrica. 

El fet de que el projecte que s’està realitzant està enfocat a avaluar l’impacte de 

la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica fa que aquest punt estigui molt clar. 

No es pot escollir ni una instal·lació aïllada de la xarxa elèctrica, ja que el fet 

d’escollir aquesta opció no permetria l’estudi d’avaluació posterior. Per tant, 

queda palès que la instal·lació dissenyada serà una de connectada a la xarxa 

elèctrica. 

Les principals característiques que tenen les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica són que no requereixen cap tipus de sistema 

d’acumulació d’energia, fet que n’abarateix molt el cost total. Aquest mateix fet 

fa que aquest tipus de instal·lacions siguin molt més fiables que els altres. Tota 

l’energia produïda és injectada directament a la xarxa elèctrica. 

5.3.2- Tipus de instal·lació segons la fixació de les plaques 
fotovoltaiques. 

Un altre del factors que s’ha de tenir en compte és quin tipus de instal·lació 

segons la fixació de les plaques fotovoltaiques s’escull. Bé pot ser una instal·lació 

fixa o una de mòbil. Com ja s’ha comentat en anterioritat la instal·lació que 

s’està dissenyant anirà ubicada al terrat de un edifici de vivendes, això fa més 

improbable la opció de que s’instal·li un sistema mòbil. L’avantatge principal 

d’aquest tipus de instal·lacions és l’increment del rendiment del sistema i les 

desavantatges són la gran inversió inicial, la necessitat de un espai adequat per 

a la instal·lació i el manteniment rigorós amb el risc elevat d’averies. Per aquests 

arguments s’ha seleccionat un sistema fix, ja que així els costos de la inversió 

inicial i del manteniment del sistema són menors i a més s’adequa millor a l’espai 

que s’ha seleccionat per ubicar la instal·lació. A més, el sistema serà més fiable. 
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5.4- Tria dels components i característiques de 

la instal·lació. 

Un cop escollit el tipus de instal·lació que es dissenyarà el següent pas es fer tots 

el dimensionat del sistema per tal de poder escollir cada un dels components que 

el formaran. Bàsicament es necessita saber quin tipus i quantes plaques 

fotovoltaiques es necessiten per tal de cobrir l’espai que es té amb la finalitat de 

generar el màxim d’energia possible. Amb aquesta dada es podrà triar 

l’ondulador adequat per transformar tota aquesta energia en forma de corrent 

continua a corrent alterna. I finalment, es triaran les proteccions ideals per a les 

plaques fotovoltaiques i l’ondulador seleccionat.  

5.4.1- Plaques fotovoltaiques. 

Primer de tot s’escolliran les plaques fotovoltaiques necessàries. S’han de tenir 

en compte un grapat de factors per tal de fer una bona elecció. Primer de tot 

s’ha d’escollir la ubicació, l’orientació i la inclinació de les plaques. Un cop clar 

això es pot anar per triar la disposició correcte de les plaques, així com 

determinar les possibles pèrdues que puguin tenir i el tipus de connexió entre 

elles. A continuació es desenvoluparan tots aquests factors amb les seves 

respectives justificacions. 

Ubicació. 

Com ja s’ha comentat en anterioritat, la ubicació de la instal·lació serà al terrat 

de un edifici de vivendes. Es recorda que la situació geogràfica de l’edifici de 

vivendes és: 

Latitud:   41° 55′ 27″ N 

Longitud:   2° 19′ 30″ E 

La superfície total del terrat escollit és de 157,3m2. La superfície útil, però, és 

menor, ja que a dalt al terrat hi ha una petita cornisa de 25 cm d’ample a tot el 

perímetre de l’edifici que és la que sosté la barana de seguretat. També hi ha 

una claraboia al centre del terrat coincidint amb el celobert de l’edifici i que té 

una superfície de 1,5m2. Per últim, hi ha la sortida de l’escala d’accés al terrat 

que queda ubicada a una de la cantonada Nord-est i que ocupa 4,82m2 de la 

superfície total del terrat. Per tant, la superfície útil total que hi ha al terrat és de 

aproximadament 140m2. 

Superfície Total = 157,3 m2 

Superfície Cornisa = 12,75 m2 

Superfície Claraboia = 1,5 m2 

Superfície Sortida Escala = 4,82 m2 

Superfície Útil = 157,3 – 12,75 – 1,5 – 4,82 = 138,2 m2 
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Orientació. 

L’orientació de les plaques serà la seva posició respecte els punts cardinals. Com 

ja s’ha explicat a la introducció, el rendiment màxim de les plaques en una 

instal·lació fixa s’obtindria si aquestes estiguessin encarades al Sud, per tant 

seria l’opció desitjada. Si no és el cas, o sigui, si les plaques no estan encarades 

al Sud sinó que tenen una certa desviació, el rendiment d’aquestes baixaria 

substancialment. La desviació respecte el Sud ve donada per l’angle azimutal (α). 

En el cas que la instal·lació fotovoltaica sigui mòbil no serà una preocupació 

aquest punt, ja que el sistema podrà seguir el moviment del sol i, així, obtenir el 

màxim rendiment durant tot el dia. No sempre és possible adequar l’orientació 

de les plaques de la instal·lació, ja que s’han de tenir en compte certs factors. Un 

d’aquests factors pot ser l’estructura de l’edifici en el qual va ubicat el sistema. 

Depenent de l’espai que es tingui és més important el fet de poder fer una millor 

distribució de les plaques que no pas l’orientació d’aquestes. Tot i així, cal tenir 

clar que no es recomana que l’angle azimutal sigui superior a 30° ja que les 

pèrdues en la radiació solar captada en aquests casos són considerablement 

grans. En el cas de la instal·lació que s’està dissenyant, l’edifici de vivendes té 

una desviació de 5° cap a l’Est respecte el Sud. Per tal de fer una distribució de 

les plaques segons l’estructura de l’edifici, s’agafarà com a angle azimutal el 

mateix que té l’edifici (α=5° cap a l’Est respecte el Sud). Amb la tria d’aquest 

angle s’assegura que s’instal·lin el màxim numero de plaques possibles al terrat 

de l’edifici, obtenint així una producció d’energia més elevada. Més endavant 

s’avaluaran les possibles pèrdues degut a aquesta orientació. 

Inclinació. 

La inclinació de les plaques serà la seva posició respecte el pla horitzontal. S’ha 

vist a la introducció que una placa fotovoltaica dona el seu rendiment més alt 

quan forma un angle de 90° amb els raigs solars que incideixen sobre ella, o 

sigui, quan els raigs de sol irradien perpendicularment la placa. La inclinació dels 

raigs de sol respecte a la superfície terrestre és variable al llarg de l’any (màxima 

a l’estiu i mínima a l’hivern) i per tant, en les instal·lacions fotovoltaiques fixes 

existirà un angle de inclinació que optimitzarà la generació d’energia en el 

còmput anual. El criteri a seguir per tal d’obtenir una optimització global del 

sistema consisteix en donar un grau de inclinació a les plaques que permeti rebre 

el màxim d’energia possible durant el període d’un any. Aquest grau o angle de 

inclinació hauria de ser més gran de 15° per permetre que l’aigua de la pluja es 

pugui evacuar. En zones on les nevades són importants i freqüents cal que 

aquest angle sigui com a mínim de 45°. Igual que en el punt anterior en el qual 

es tractava l’orientació de les plaques, si la instal·lació fos mòbil no caldria 

preocupar-se per aquest factor, ja que les plaques podrien seguir el moviment 

d’inclinació dels raigs solars al llarg de les estacions (més verticals a l’hivern i 

més horitzontals a l’estiu). La instal·lació que s’està dissenyant és fixa, per tant 

s’haurà d’aplicar un angle de inclinació. S’utilitzarà l’aplicació PVGIS per 

determinar de forma precisa i fiable l’angle de inclinació òptim per a la zona 

corresponent. L’angle de inclinació òptim es representa amb la lletra grega β. De 

l’aplicació subministrada per a la Comissió Europea s’obté la següent taula només 

introduint la localització geogràfica de l’edifici on es vol instal·lar el sistema. 
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  Angle d'inclinació òptim (β) 

Gener 64° 

Febrer 56° 

Març 44° 

Abril 28° 

Maig 14° 

Juny 8° 

Juliol 12° 

Agost 23° 

Setembre 39° 

Octubre 52° 

Novembre 62° 

Desembre 67° 

Total Any 36° 

 

Taula 7. Angle d’inclinació òptim. 

A la taula es pot veure l’angle de inclinació òptim per a cada mes de l’any. Com 

era de preveure, es veu que en els mesos d’hivern les plaques haurien de tenir 

un angle de inclinació molt alt i, en canvi, en els mesos d’estiu haurien de tenir-

lo molt baix. Això és degut a que durant els mesos d’estiu el recorregut del sol és 

més alt i durant els mesos d’hivern més baix. Els resultats de la taula anterior es 

poden veure a la següent gràfica on es veu clarament el que s’ha comentat. 

 

Gràfica 4. Angle d’inclinació òptim. 

L’aplicació PVGIS, a més de donar-te una angle de inclinació òptim mensual, et 

dóna l’angle anual. Es pot comprovar a la taula anterior que aquest valor no 

correspon a la mitjana aritmètica dels valors mensuals, sinó que és una valor 

calculat totalment a part per tal d’obtenir l’angle de inclinació de les plaques que 

donaria el rendiment més elevat durant un any. En aquest cas el PVGIS diu que 

aquest angle és de 36°. 
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Per comprovar que l’angle òptim que dóna el PVGIS és el correcte, tot seguit, és 

farà una taula de les radiacions diàries mensuals amb diferents angles 

d’inclinació de les plaques per a la localització geogràfica de la instal·lació que 

s’està tractant. Les dades d’aquesta taula es poden extreure del mateix PVGIS i 

pertanyen a una inclinació de les plaques de 0°, 15°, 30°, 45° i l’angle òptim, 

segons el PVGIS 36°.  

  Radiació diària amb angle d'inclinació (Wh/m2) 

Mes 0° 15° 30° 36° 45° 

Gener 1900 2590 3150 3320 3530 

Febrer 2640 3300 3790 3940 4080 

Març 4010 4650 5050 5140 5180 

Abril 4930 5280 5370 5340 5200 

Maig 5790 5910 5760 5630 5340 

Juny 6550 6540 6250 6050 5670 

Juliol 6760 6830 6590 6400 6020 

Agost 5780 6080 6100 6010 5800 

Setembre 4600 5190 5520 5570 5550 

Octubre 3150 3830 4320 4450 4570 

Novembre 2050 2700 3210 3370 3550 

Desembre 1710 2400 2980 3160 3380 

Total Any 4160 4620 4850 4870 4830 

 

Taula 8. Radiació diària amb angle d’inclinació. 

La taula demostra que l’angle òptim que et dóna el PVGIS és el que et garanteix 

una màxima radiació anual. Les inclinacions baixes fan que la radiació sigui molt 

alta durant els mesos d’estiu, però extremadament baixa durant els mesos 

hivernals. La radiació anual amb les inclinacions de 30° i 45° no difereix massa 

de la radiació anual amb inclinació de 36° (angle òptim), però es pot veure que 

amb l’angle òptim la radiació és màxima. Es poden veure les mateixes dades 

dibuixades a la gràfica següent: 

 

Gràfica 5. Radiació diària amb angle d’inclinació. 
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Es pot veure que la corba de la radiació amb l’angle òptim (color lila) no es ni la 

corba amb el pic de radiació més alt als mesos d’estiu, ni tampoc en els mesos 

d’hivern, però si que és la que té una mitjana anual més elevada, tal com ens diu 

la taula anterior. 

Elecció de les plaques fotovoltaiques per a la instal·lació. 

L’elecció de les plaques fotovoltaiques en una instal·lació requereix tenir en 

compte diferents factors. Aquests factors poden ser l’eficiència d’aquestes 

plaques, les seves dimensions, la potencia nominal que poden generar, el seu 

preu, etc... Segons el que es prioritzi en una instal·lació s’elegirà un tipus de 

placa o un altre. Per exemple, si es vol dissenyar una instal·lació fotovoltaica 

molt bé de preu i a més que produeixi el màxim d’energia elèctrica possible es 

tindran més en compte factors com l’eficiència de les plaques i el seu preu. Si, 

pel contrari, es vol prioritzar que la instal·lació ocupi poca superfície i aconseguir 

un rendiment alt es tindran més en compte factors com les dimensions de les 

plaques i la seva eficiència. 

En la instal·lació que s’està dissenyant s’han tingut en compte tots els factors 

dels que s’han parlat. S’ha trobat un tipus de placa amb un rendiment força 

elevat i unes dimensions bastant acceptables per a l’espai del qual es disposa. La 

potència nominal també és elevada. El preu no serà un impediment, ja que es 

mou en els valors de la majoria de les plaques fotovoltaiques que hi ha al 

mercat. 

La placa fotovoltaica que finalment s’ha escollit és el model KD210GH-2PU del 

fabricant japonès  KYOCERA. Aquesta, es caracteritza per tenir unes dimensions 

de 990mm d’ample i 1500mm d’alt, ideals per al petit espai del qual es disposa 

en el disseny de la instal·lació. El rendiment de les cèl·lules solars que composen 

la placa és del 16% i la seva potencia nominal total és de 210W. Les mides 

bàsiques de les plaques es veuen a la figura següent: 

 

Figura 10. Mides del la placa KD210GH-2PU. 
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En la imatge següent es poden veure totes les característiques tècniques de les 

plaques fotovoltaiques escollides: 

 

Figura 11. Característiques tècniques de la placa KD210GH-2PU. 

Les dues gràfiques que venen a continuació mostren la corba característica de 

tensió i corrent a diferents temperatures de la cèl·lula fotovoltaica i la corba 

característica de tensió i corrent a diferents radiacions: 

 

Gràfica 12. Característiques elèctriques de la placa KD210GH-2PU. 

Per obtenir més informació sobre les plaques fotovoltaiques es pot consultar el 

datasheet del producte que s’ha adjuntat a l’annex del projecte. 

Estructura de suport de les plaques fotovoltaiques. 

Per tal de que les plaques fotovoltaiques que s’han previst a la instal·lació 

compleixin exactament amb la col·locació òptima a l’hora de extreure’n el màxim 

rendiment possible és necessari disposar de una estructura de suport adaptable 

a aquestes i a la seva col·locació. Per tant, aquestes estructures han de complir 

unes característiques concretes.  
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La característica més important d’una estructura que suporta plaques és la mida 

de placa que pot albergar. S’ha de trobar un model que s’adapti a la placa i que 

la subjecti amb força, evitant que les inclemències del temps la puguin malmetre 

o moure de lloc. Hi ha estructures que estan pensades per a tot tipus de placa, o 

sigui, s’adapten a la mida exacte de la placa. En la instal·lació que s’està 

tractant, s’ha optat per a aquest tipus d’estructura, ja que et permet tenir un 

ventall més ampli a l’hora d’escollir tant la placa com l’estructura que s’utilitzarà 

en la instal·lació.  

La estructura que s’ha escollit és el model Solar Famulus de la marca 

CONERGY. A part de ser adaptable a la mida de la placa, aquesta estructura 

també permet que es reguli el seu angle d’inclinació al gust del consumidor. A 

part, té un preu força baix comparat amb altres models i altres marques i permet 

la col·locació de fins a 10 plaques en línia de forma vertical. 

Per obtenir més informació de l’estructura de suport de plaques fotovoltaiques 

que es farà servir en aquesta instal·lació es pot consultar el seu datasheet a 

l’annex del projecte. 

Pèrdua de rendiment de les plaques fotovoltaiques. 

Com en tot els processos de generació d’energia, en la generació d’energia 

elèctrica a partir de l’energia solar utilitzant cèl·lules fotovoltaiques hi haurà 

diverses pèrdues que faran que el rendiment de les plaques que contenen les 

cèl·lules fotovoltaiques no sigui del 100%. Aquestes pèrdues poden ser degudes 

a la col·locació de les plaques (orientació i inclinació) o poden ser degudes a les 

ombres que es projecten sobre la superfície d’aquestes plaques. 

Les pèrdues degudes a la col·locació incorrecte de les plaques es pot calcular 

utilitzant les eines que dona el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). En aquest 

document es pot trobar una taula on es mostra quin es el percentatge de 

pèrdues admissible segons el tipus de instal·lació. 

 

Taula 9. Percentatge de pèrdues admissibles segons el tipus de instal·lació. 

La instal·lació que s’està tractant en aquest treball és de àmbit general, per tant, 

el percentatge admissible de pèrdues per mala col·locació de les plaques 

(orientació i inclinació) és del 10%. 

En aquest punt s’ha de calcular exactament el percentatge de pèrdues per 

orientació i inclinació i mirar si està dins del rang admissible. Per calcular el 

percentatge de pèrdues s’utilitzarà la fórmula que dona el mateix CTE on són 

necessàries les següents dades: 

 Angle Azimutal (α): 5° 

 Angle d’inclinació (β): 36° 

 Latitud:    41° 55′ 27” 
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La fórmula a utilitzar varia segons el valor de l’angle d’inclinació de les plaques: 

 

 

Figura 13. Fórmules per obtenir les pèrdues en una instal·lació fotovoltaica. 

En el cas que s’està tractant s’agafarà la segona forma de la fórmula, ja que 

l’angle d’inclinació de les plaques de la instal·lació que s’està dissenyant (β=36°) 

esta dins del rang d’utilització d’aquesta (15°<β<90°). 

Aplicant la fórmula: 

                                                           

        

El resultat de les pèrdues degudes a la orientació i a la inclinació de les plaques 

fotovoltaiques no arriba al 0,3%, molt per sota del percentatge admissible. Per 

tant, es pot dir que les plaques estan ben orientades i ben inclinades fet que 

provocarà unes pèrdues de rendiment ínfimes. 

Sant Julià de Vilatorta és un poble petit, majoritàriament amb edificis de poques 

plantes i cases unifamiliars, és per això que l’alçada d’aquests no és molt 

elevada. Com que la instal·lació fotovoltaica va ubicada al terrat de un edifici de 

vivendes de cinc plantes, no hi haurà una projecció d’ombres provocada pels 

edificis del voltant, així com tampoc d’arbres ni de vegetació. Les úniques 

ombres que poden afectar a la instal·lació són les provocades per les mateixes 

plaques fotovoltaiques. És per això que s’ha de fer, abans de la distribució de les 

plaques, un càlcul exhaustiu de la distancia mínima entre plaques per tal de que 

aquestes no projectin ombres a les altres. El problema no està en la distancia 

entre plaques adjacents d’una mateixa fila, ja que al tenir el mateix angle 

d’inclinació no es poden projectar cap mena d’ombra, sinó que està en la 

distància entre files de plaques. Tot seguit es procedirà a fer el càlcul d’aquesta 

distància amb l’objectiu de que les pèrdues de la instal·lació degudes a les 

ombres sigui zero. 

Càlcul de la distància entre files de plaques. 

La distància mínima entre diferents files de plaques fotovoltaiques ve donada per 

a l’expressió matemàtica que proporciona l’Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) : 

                                         

On h és l’alçada màxima de la placa fotovoltaica un cop inclinada, i k és un 

coeficient adimensional que es calcula utilitzant la següent expressió: 
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Unint les dues fórmules s’obté una única expressió per tal de fer el càlcul de la 

distància mínima entre diferents files de plaques. Aquesta distància mínima que 

es calcularà farà que en el migdia solar del dia més desfavorable (altura solar 

mínima) del període d’utilització, l’ombra de la cresta superior de una fila de 

plaques es projectarà, com a màxim, sobre la cresta inferior de la fila següent. 

L’expressió final és: 

  
 

                  
 

Tots els valors de la fórmula són coneguts o es poden conèixer amb facilitat. La 

latitud de la instal·lació és de 41° 55’ 27” N i l’altura h la podem obtenir sabent 

l’angle d’inclinació de les plaques (α) i l’alçada de les plaques que podem trobar 

en el datasheet del fabricant i que és de 1500mm. Per tant: 

                                                                 

Tenint totes les dades ja es pot calcular la distancia d: 

  
 

                  
  

     

                   
       

Per tenir una instal·lació lliure de pèrdues produïdes per ombres s’hauran de 

separar les files de plaques a una distància mínima de 2,55m.  

Disposició de les plaques. 

La distància entre plaques és una dada vital per tal de plantejar la col·locació de 

les plaques en la superfície útil disponible, però no és la única. Són necessàries, 

també, les dades de amplada de la placa fotovoltaica (w) i la de la llargada 

d’aquesta un cop aplicat l’angle d’inclinació òptim (l). 

La primera d’aquestes dades es pot trobar al datasheet de la placa fotovoltaica 

que proporciona el fabricant. En el cas del model KD210GH-2PU, que és 

l’utilitzat, l’amplada total de la placa w és de 900mm. Per altre banda, per trobar 

la llargada de la placa fotovoltaica un cop aplicat l’angle d’inclinació òptim (l) és 

necessari saber l’alçada de la placa (segons el datasheet la placa té una alçada 

de 1500mm) i l’angle d’inclinació òptim (aquest angle és de 36° tal com s’ha 

calculat anteriorment). Per calcular la llargada l s’utilitza la trigonometria:  

                                                                 

En la següent imatge es poden veure més clarament quines són les distàncies 

que afecten a la col·locació de les plaques: 

 

Figura 14. Mides de les plaques un cop aplicat l’angle d’inclinació. 
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Els valors, ja calculats, de les distàncies són els següents: 

 d = distància entre plaques = 2,55m 

 l = llargada de la placa inclinada = 1,214m 

 w = amplada de la placa = 0,9m 

 h = alçada de la placa inclinada = 0,882m 

Un cop trobades totes les mides que fan referència a les plaques cal saber quin 

és l’espai o superfície de la qual es disposa per al disseny de la instal·lació. Com 

s’ha comentat abans la superfície útil disponible per a aquest projecte és de 

138,2m2. 

El terrat on es col·locaran les plaques fotovoltaiques té una planta pràcticament 

quadrada orientada 5° cap a l’Est mirant des del Sud (angle azimutal). Com que 

l’angle azimutal és bastant petit, es col·locaran les series de plaques 

fotovoltaiques seguint les línies d’estructura de l’edifici, o sigui, paral·leles a la 

línia perimetral de l’edifici. Aquest fet facilitarà la feina de col·locació. Hi ha dos 

obstacles a la superfície d’aquest terrat: la claraboia del celobert de l’edifici i 

l’escala d’accés al terrat. El següent dibuix ho mostra: 

 

Figura 15. Visió en alçat del terrat que albergarà la instal·lació. 

L’amplada total de l’edifici és de 12,1m, però al haver una cornisa de 25cm a tot 

el perímetre de l’edifici l’amplada útil de l’edifici és de 11,6m. A més, a la part 

Nord de l’edifici, l’escala d’accés al terrat fa que aquesta amplada sigui inferior, 

exactament de 9,85m. Es pot fer el càlcul de plaques que es poden posar a cada 

fila tot tenint l’amplada de la placa (w), l’amplada útil de l’edifici i la distància 
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entre plaques. S’escollirà el valor de 10cm com a la distància entre plaques que 

s’instal·len de costat, ja que és una distància òptima per tal de tenir l’espai 

necessari alhora de muntar, desmuntar o reparar qualsevol de les plaques 

fotovoltaiques. Amb la següent expressió matemàtica es calcula el nombre 

màxim de plaques que es poden instal·lar en una fila: 

              
                         

                            
  

     

         
               

Arrodonint a la baixa queda que es podrien posar un total de 11 plaques en la 

mateixa fila. No serà el cas, ja que el datasheet de les estructures de suport de 

les plaques ens avisa que com a màxim es poden posar 10 plaques de costat i 

per tant, es farà cas a la dada més restrictiva. Cada fila comptarà com a màxima 

amb 10 plaques fotovoltaiques. 

En el cas de que es vulgui instal·lar una fila de plaques a l’alçada de l’escala 

d’accés al terrat l’expressió matemàtica canviarà degut a que l’amplada útil de 

l’edifici en aquella zona és inferior: 

              
                         

                            
  

     

         
              

Arrodonint a la baixa queda que es podrien posar un total de 9 plaques en la 

mateixa fila a la zona de l’escala d’accés a l’edifici. En aquest cas no s’haurà de 

fer cas a la restricció que imposa el datasheet de les estructures de suport de les 

plaques, ja que el nombre de plaques calculades és inferior al nombre màxim 

que poden suportar aquestes estructures. 

Per calcular les files de plaques que hi cabran en el terrat de l’edifici escollit 

s’haurà de fer un procediment similar. Primer de tot és necessari saber la 

llargada útil de l’edifici, la llargada de la placa inclinada (l) i la distància entre 

files de plaques (d). 

La llargada total de l’edifici és de 13m però, com passava abans amb el càlcul de 

l’amplada útil de l’edifici, per obtenir la llargada útil de l’edifici s’haurà de restar 

els 0,25m per banda degut a la cornisa que té al seu perímetre. Tant la façana 

nord com la façana sud de l’edifici no són planes, sinó que tenen un graó de 

0,5m a la meitat. Aquest valor també s’haurà de restar alhora de calcular la 

llargada útil de l’edifici. Aquesta llargada serà la següent: 

                                                                           

                              

Per aplicar la distancia entre plaques es comptarà com a fila de plaques l’aresta 

interior de la cornisa de la façana sud. Per tant a l’aplicar l’equació matemàtica 

que mostrarà el nombre de files que hi haurà  a la instal·lació es sumarà per a 

cada llargada de placa inclinada (l) una distancia entre plaques (d). Tot i que la 

barana no fa quasi ombra, és millor curar-se en salut per si hi ha un canvi en el 

tipus de barana que afecti a les plaques en forma de ombra.  
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Al tenir la llargada útil de l’edifici (11,5m), la llargada de la placa inclinada (l = 

1,214m) i la distància entre files de plaques (d = 2,55m) ja es pot aplicar 

l’equació matemàtica per tal de calcular el nombre de files que hi cabran al 

terrat: 

                       
                          

      
  

     

            
            

El resultat diu que es podran posar un total de 3 files de plaques en el terrat 

destinat a albergar la instal·lació fotovoltaica. 

En aquest punt es pot passar a fer la distribució final de les plaques. Segons els 

càlculs fets en el terrat de l’edifici hi cabran 3 files de 10 plaques, repartides i 

col·locades estratègicament i seguint els càlculs fets en anterioritat. Trenta 

plaques que queden distribuïdes de la següent forma: 

 

Figura 16. Visió en alçat de la possible distribució de les plaques. 

A la imatge es poden veure les 3 files de 10 plaques degudament col·locades i es 

pot veure clarament com hi ha plaques que no podran ser instal·lades. Les 

plaques pintades de color blau són aquelles que no presenten cap problema per 

ser instal·lades, en canvi, les plaques perfilades de color vermell són les que no 

podran ser instal·lades. A la fila central a on hi ha la claraboia hi ha 2 plaques 

que es sobreposen a ella, per tant no es podran instal·lar. Per altre banda, i com 

ja s’havia calculat abans, a la part nord de l’edifici no es possible posar les 10 

plaques per fila a causa de l’escala d’accés al terrat. Es veu a la imatge com la 

placa col·locada més a l’est quedaria sobreposada al damunt de l’escala. El càlcul 

realitzat anteriorment en el qual s’obtenia un resultat de 9 plaques per fila en 

aquest punt de l’edifici era correcte. 



 Impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica 

- 57 - 

A l’eliminar aquestes tres plaques la distribució queda de la següent forma: 

 

Figura 17. Visió en alçat de la distribució final de les plaques. 

Hi haurà un total de 27 plaques dividides en 3 files de plaques: la fila nord de 9 

plaques, la fila central de 8 plaques (4 + 4) i la fila sud de 10 plaques. 

5.4.2- Potència pic i nominal de la instal·lació. 

Un cop ja es sap el model de plaques que s’utilitzarà a la instal·lació, així com 

també, les seves característiques tècniques i la seva distribució en la superfície 

útil de la qual es disposa, és el moment de calcular la potència pic i la potència 

nominal de la instal·lació. 

Per tal de fer el càlcul de la potència pic de la instal·lació és necessari saber el 

nombre de plaques total de la instal·lació i la potència pic de cada una d’elles. Es 

diu potència pic de la instal·lació a aquella que pot entregar el conjunt dels 

mòduls fotovoltaics en condicions estàndards de mesura. Aquestes condicions 

són 1000 W/m2 de Irradiància, una incidència dels raigs solars normal, una 

temperatura del mòdul de 25°C, etc... En el cas dels mòduls que es fan servir en 

aquesta instal·lació aquesta potència és de 210W. També es conegut el nombre 

de plaques de la instal·lació després de haver fet la distribució. N’hi ha un total 

de 27. La fórmula que defineix la potència pic és: 
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Es determina com a Potència nominal de la instal·lació el 80% de la potència pic, 

per tant a l’haver obtingut la potència pic es pot calcular fàcilment: 

                                                                

        

La potència nominal marcarà el tipus de connexió a la xarxa de la instal·lació 

fotovoltaica. Si el valor de la potència nominal és inferior a 5kW la instal·lació 

haurà de ser monofàsica, si per contra és superior a 5kW la  instal·lació haurà e 

ser trifàsica ( segons el Reial Decret 1663/2000 que s’ha anomenat a l’apartat de 

normativa). Com que la potència nominal és de 4536W ( inferior a 5kW), la 

instal·lació serà monofàsica. 

En aquest punt també s’hauria de determinar com seran les series de plaques 

que hi haurà a la instal·lació. Per tal de arribar a un valor de tensió amb el qual 

es pugui injectar l’energia produïda per els mòduls fotovoltaics a l’inversor és 

necessari connectar en sèrie aquests mòduls. El rang de tensions que demanen 

habitualment els inversors que hi ha al mercat són entre 110V i 550V. Cada una 

de les plaques que s’han seleccionat donen un valor de tensió a la sortida de 

26,6V, per tant seria necessari posar cinc plaques en sèrie per tal d’arribar al 

valor mínim del rang de voltatge que necessita l’inversor. Al tenir 27 plaques a la 

instal·lació s’ha optat per fer tres series de nou mòduls. Així s’obtindrà tres series 

iguals que es connectaran amb el mateix voltatge a l’inversor. Tot seguit es 

calcularan els voltatges i les intensitats de les series de mòduls de cara a 

dimensionar l’inversor i les proteccions necessàries.   

Elecció final de connexionat de les plaques: Tres series de 9 plaques cada una. 

Per el càlcul del voltatge que entregarà cada sèrie de plaques a l’inversor és 

necessari saber el nombre de plaques de la sèrie i el voltatge que entrega cada 

una d’elles. Els dos valors són coneguts i per tant: 

                             

On:   Ns: nº de plaques en una sèrie. 

  Vp: Voltatge màxim que pot proporcionar una placa. 

  Vs: Voltatge màxim que pot proporcionar una sèrie de Ns plaques. 

Com és obvi, al tractar-se de una connexió de plaques en sèrie, la corrent de 

cada una de les series de plaques serà igual a la corrent que subministra una 

placa per si sola. Per trobar el valor de corrent que subministra la placa sols cal 

consultar el seu datasheet: 

          

On:  Is: Corrent màxima que pot proporcionar una placa a màxima potència. 
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Un cop es coneix el voltatge i la corrent de una sèrie de plaques es pot calcular la 

potència pic generada per el conjunt de plaques que la formen: 

                                  

On:  Pps: Potència pic generada per a una sèrie de plaques. 

Sabent que hi haurà tres series de nou plaques podem calcular el valor de la 

potència pic total que generarà la instal·lació i, comprovar, amb el resultat 

obtingut anteriorment, que el resultat és correcte: 

                                    

El resultat és correcte ja que és pràcticament idèntic al obtingut anteriorment. 

5.4.3- Secció del cablejat.  

És bàsic dur a terme una bona elecció del cablejat per tal d’obtenir una gran 

rendiment global de la instal·lació.  

La funció bàsica del cablejat en una instal·lació fotovoltaica és la de transportar 

l’energia generada en forma de corrent continu des de les plaques fins a 

l’inversor i l’energia ja transformada a corrent altern des de l’inversor fins al punt 

de connexió a la xarxa. Aquest cablejat no són ideals i, per tant, ofereixen una 

resistència al pas de la corrent elèctrica. Aquesta resistència causa a la 

instal·lació dos efectes clars.  

El primer és la caiguda de tensió que es produeix al llarg del cablejat que 

provoca que la càrrega alimentada tingui un voltatge inferior al de la font 

alimentadora. El segon efecte és degut a les pèrdues energètiques per efecte 

Joule. Aquestes són una funció quadràtica de la intensitat. Si la calor produïda 

per aquest efecte és massa forta, el cablejat es pot deteriorar i provocar 

situacions perilloses.  

Tant el fabricant de les plaques com el fabricant de l’inversor especifiquen o 

recomanen un tipus concret de cablejat. La elecció del cablejat que es farà servir 

pot fer-se seguin les recomanacions d’aquests datasheets o utilitzant els càlculs 

específics per a trobar la secció que haurà de ser la adequada per reduir al mínim 

la caiguda de tensió al cable i les pèrdues per efecte Joule.  

S’ha de dir que el cablejat a la zona de continua serà diferent al de la zona 

d’alterna, ja que en la zona de continua les pèrdues seran més grans. El 

document de l’IDAE “Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a 

la red” exigeix que la secció del cablejat haurà de ser suficient per evitar 

caigudes de tensió iguals o majors a l’1’5% a la zona de continua i del 2% a la 

zona d’alterna. Aquest document també exigeix que el cablejat sigui de coure. 
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Càlcul de la secció del cablejat a la zona de Corrent Continua. 

La fórmula per calcular la secció del cablejat en la zona de Corrent Continua és la 

següent: 

   
     

   
 

On:   L: Longitud del cablejat. 

  I: Corrent que circula pel cablejat. 

  K: Conductivitat del material del conductor. 

  %: Percentatge de caiguda de tensió admissible. 

  S: Secció del cablejat. 

Com s’especificava abans, el material del conductor ha de ser el coure. La 

conductivitat del coure és de 56m/Ω·mm2. El percentatge de caiguda de tensió 

admissible serà, en la zona CC, de l’1,5% del voltatge de una de les sèries. La 

corrent serà la que s’ha calculat abans per a cada sèrie. S’agafaran 30 metres de 

longitud per a cada secció. Tenint totes les dades ja es pot calcular la secció: 

   
     

   
  

        

                
          

El fabricant de les plaques solars especifica el tipus de connector que es farà 

servir en les connexions de les plaques (MC3), però no diu res de quina ha de ser 

la secció, per tant es farà cas als càlculs realitzats. Tot i així, no hi ha a al mercat 

un cable amb secció de 2,36mm2. S’hauria d’anar a buscar la talla superior, que 

en aquest cas seria el cable de 2,5mm2 de secció. 

Càlcul de la secció del cablejat a la zona de Corrent Alterna. 

La fórmula per calcular la secció del cablejat en la zona de Corrent Alterna és 

molt similar a la feta servir en la zona de Continua, però no és igual: 

   
     

     
 

On:   L: Longitud del cablejat. 

  P: Potència nominal de la instal·lació. 

  K: Conductivitat del material del conductor. 

  %: Percentatge de caiguda de tensió admissible. 

  V: Voltatge nominal de la línia. 

  S: Secció del cablejat. 

El material del conductor continua essent el coure, per tant la constant K serà 

56m/Ω·mm2. El percentatge de caiguda de tensió admissible serà, en la zona CA, 

del 2% del voltatge de la línia. La potència nominal de la instal·lació ja ha estat 
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calculada i és de 4536W. S’agafaran, aquest cop,  20 metres de longitud del 

cablejat a la zona d’alterna. Ja espot aplicar la fórmula: 

   
     

     
  

         

                 
          

El fabricant de l’inversor especifica que per el model que s’utilitza en aquesta 

instal·lació la secció de cablejat utilitzada a la zona d’alterna no pot ser inferior a 

2,5mm2. La connexió a l’inversor es farà amb connectors tipus MC4. S’agafarà el 

valor de secció calculat amb la fórmula, ja que aquest és més restrictiu que el 

que diu el datasheet de l’inversor proporcionat per el fabricant. Tot i així, no hi 

ha a al mercat un cable amb secció de 3,06mm2. S’hauria d’anar a buscar la talla 

superior, que en aquest cas seria el cable de 4mm2 de secció. 

Seccions del cablejat:  Zona CC: 2,5mm2 

     Zona CA:  4mm2 

El cablejat escollit serà el model S1ZZ-F TECSUN (PV) de la marca PRYSMIAN 

per a la zona de Corrent Continua. Aquest cable és especial per a connexions de 

mòduls fotovoltaics. Per a la zona de Corrent Altern es farà servir el cable H07V-

K de la mateixa marca PRYSMIAN. Aquest model és especial per a instal·lacions 

de baixa tensió. Es poden consultar les característiques tècniques dels cables als 

datasheets que s’adjunten a l’annex del treball. 

5.4.4- Inversor. 

Com ja s’ha explicat a l’apartat de introducció al disseny l’inversor serà l’element 

de la instal·lació encarregat de transformar l’energia generada en forma de 

corrent continua per els mòduls fotovoltaics a energia en forma de corrent 

alterna. Un cop calculats els valors de dimensionat de la instal·lació i sabent les 

característiques tècniques tant de les plaques fotovoltaiques com del cablejat, es 

pot passar a fer l’elecció de l’inversor. 

Per decidir quin serà l’inversor s’han de tenir clar un seguit de característiques 

tècniques. La primera i més important serà la potència pic màxima que generen 

les plaques fotovoltaiques. Es demana que l’inversor escollit tingui una potència 

nominal de, com a mínim, el 80% de la potència nominal que generen les 

plaques segons el Codi Tècnic de l’Edificació. En aquest cas la potència nominal 

és de 4536W i si s’aplica el 80% s’obté que l’inversor haurà de tenir una potència 

nominal superior a 3628W. Un altre característica molt important per a l’elecció 

de l’inversor serà saber si aquest a de ser monofàsic o trifàsic. Això ho marca, 

com s’ha comentat anteriorment, la potència nominal que es genera a la 

instal·lació. Si aquesta és inferior a 5000W l’inversor haurà de ser monofàsic, 

sinó haurà de ser trifàsic. En aquesta instal·lació, per tant, l’inversor serà 

monofàsic. 

L’inversor haurà de disposar de, com a mínim, tres punts de connexió en Corrent 

Continua, ja que li arribaran tres línies de continua provinents de les tres series 

de plaques de la instal·lació. Aquests punts de connexió hauran de aguantar tant 

la corrent com la tensió que porten aquestes series de plaques. Per ser més 

exactes, hauran d’aguantar 7,9A de corrent i 239,4V de tensió. 
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Per treure el màxim rendiment de l’inversor serà necessari que aquest estigui 

ben dimensionat, ja que així s’extraurà una energia de qualitat òptima per 

injectar-la a la xarxa. Aquest inversor també haurà de complir amb un seguit de 

normes de seguretat per a les persones, per els diferents equips de la instal·lació 

i per a la xarxa elèctrica. 

S’ha buscat un inversor que complís tots i cada un de les característiques 
tècniques necessàries per a la instal·lació i s’ha acabat optant per el model 

4200S de la sèrie S del fabricant de material fotovoltaic SOLARMAX. Aquesta 
sèrie d’inversors monofàsics es caracteritzen per a la seva solidesa i sofisticació. 

Tot seguit es mostren en un taula les característiques tècniques més importants 
d’aquest inversor. 

 

Taula 10. Característiques tècniques de l’inversor 4200S. 
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Com es pot veure a la taula la potència nominal de l’inversor és de 3800W i 

estaria dins dels marges que demana la instal·lació (superior a 3628W). La 

gamma de tensions MPP és de 100Vcc a 550Vcc i aguantarà perfectament els 

239,4Vcc de les series de plaques fotovoltaiques. La corrent d’entrada pot ser 

des de 0A fins a 22A, per tant la corrent de 7,9A de les series fotovoltaiques està 

clarament dins dels marges. 

Un aspecte molt important que es requereix en un inversor és la seva eficiència. 

Tot seguit es mostra una gràfica de l’eficiència del model d’inversor escollit 

respecte al rendiment relatiu de la instal·lació. 

 

Gràfica 6.  Eficiència de l’inversor 4200S. 

Es veu clarament que l’eficiència de l’inversor és molt alta des del punt en que la 

instal·lació genera un 10% de la potència nominal que pot generar. A més, 

aquest valor és molt constant fet que el fa un molt bon inversor. A la següent 

taula es poden veure els valors desglossats de l’eficiència que s’ha pogut veure a 

la gràfica.  

 

Taula 11. Eficiència de l’inversor 4200S. 

Es poden consultar el datasheet i el manual d’operacions de l’inversor a l’annex 

que s’adjunta en aquest treball. 
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5.4.5- Armari per a l’inversor. 

Tot i que el grau de protecció de l’inversor és força elevat (IP54) es recomana 

que aquest s’albergui dins d’un armari per tal que la seva protecció enfront les 
inclemències meteorològiques sigui encara més elevat. Les característiques que 
es buscaran en aquest armari seran unes dimensions prou grans per tal de 

poder-hi posar l’inversor i un grau de protecció més elevat que el de l’inversor. 

El model d’armari que s’ha escollit és el PLA 573 del fabricant HIMEL. La sèrie 
PLA d’armaris es caracteritza per estar formats de poliester. 

 

Imatge 1. Armari de la sèrie PLA. 

Les dimensions de l’armari escollit són 500x750x320 on l’inversor de la 

instal·lació, que fa 545x290x185, hi cabrà perfectament. Justament, el model 

escollit disposa de una protecció de IP65, perfecte per protegir l’inversor. S’ha de 

dir que és necessari que l’armari disposi o s’hi apliqui algun element de ventilació 

per tal que l’inversor no pugui patir per efecte de l’elevada temperatura. 

5.4.6- Proteccions i elements de seguretat de la instal·lació. 

Tots els elements seleccionats per a la instal·lació, tal com l’inversor o les 

mateixes plaques fotovoltaiques, requereixen ser protegits. També és necessari 

que la instal·lació albergui els elements necessaris per tal de protegir de 

possibles danys a les persones que interactuïn amb la instal·lació. Seran 

necessàries diferents tipus de proteccions per a les diferents zones que hi ha al 

conjunt del sistema: proteccions de corrent continua per a la zona de les series 

de plaques fotovoltaiques i proteccions de corrent alterna per a la zona que va 

des de l’inversor fins al punt de connexió a la xarxa. 

Totes les proteccions realitzades a la instal·lació seguiran la normativa vigent i 

les normes particulars que imposi la companyia elèctrica a la qual s’injectarà la 

potència generada. 
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Les proteccions de la instal·lació seran les següents: 

Zona de continua: 

- Fusible: El fusible protegirà cada una de les series de possibles 

sobrecorrents que pugui danyar els elements de la instal·lació. 

 

- Seccionador: Aïllarà la zona de continua de la resta de la instal·lació 

per tal de poder manipular-la sense perill per a les persones. 

 

Aquests dos elements es solen unificar en una base de fusible seccionadora, que 

alberga les dues qualitats dels dos elements de protecció explicats. 

Per tal de realitzar la protecció de la zona de continua s’ha escollit el model 

ARF1 –IP66- 0471043-001 del fabricant CAHORS. Es tracta de una caixa de 

proteccions dissenyada expressament per a protegir les plaques fotovoltaiques 

de possibles sobretensions o sobrecorrents. 

A la caixa i ve inclòs un interruptor seccionador que permet desconnectar la línia 

del conjunt de les plaques i així fer més fàcil l’opció de realitzar tasques 

correctives o preventives en aquesta zona. Cada una de les series de plaques 

disposarà de dos fusibles, un per cada pol (+ i -) que protegiran les plaques de 

possibles sobreintensitats. 

 

Imatge 2. Caixa de proteccions DC de la sèrie ARF1 de CAHORS. 

Les dimensions del model escollit són 400x300x200 i, gràcies al seu grau de 

protecció (IP66) que el protegirà sobradament, és possible col·locar-la a la 

intempèrie. Aquest model permet la connexió de fins a tres series de plaques, 

exactament les necessàries per aquest projecte. Els dos pols de cada sèrie 

estaran protegits per a fusibles de 10A. L’interruptor seccionador serà de 40A i, a 

més, aquest model disposa de una protecció de sobretensions. Es poden 

consultar totes les característiques tècniques d’aquest model al datasheet que 

s’adjunta a l’annex d’aquest treball. 
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Zona d’alterna: 

- Interruptor Diferencial: Dispositiu electromecànic encarregat de 

protegir les persones de les derivacions causades per falta d’aïllament 

entre els conductors actius i el terra o massa dels aparells. 

 

- Protecció contra sobretensions transitòries: Els llamps, directa o 

indirectament, i els processos de commutació poden provocar 

sobretensions perjudicials per el sistema. 

 

- Interruptor Magneto tèrmic: Dispositiu capaç d’interrompre la 

corrent elèctrica d’un circuit quan aquesta passa de certs valors 

màxims. El seu funcionament es basa en els dos efectes produïts per la 

circulació de la corrent elèctrica en un circuit: el magnètic i el tèrmic. 

Per protegir la zona d’alterna de la instal·lació s’ha escollit el model UNPCA-

063RA-ST del fabricant CAHORS. Es tracta de una caixa de proteccions 

dissenyada per a protegir elèctricament la línia des de la sortida de l’inversor fins 

a l’entrada de l’equip de protecció i mesura regulat per la companyia elèctrica. 

Aquesta caixa, com a característica fonamental, disposa d’un element d’actuació 

de rearmament automàtic, que en cas de fuga, busca si persisteix aquesta i si no 

és així es rearma automàticament. També disposa d’un interruptor magneto 

tèrmic i un interruptor diferencial.  

 

Imatge 3. Caixa de proteccions AC de la sèrie UNPCA. 

Les dimensions del model escollit són de 270x270x171 i el seu grau de protecció 

és IP43. Les proteccions de la sèrie UNPCA van de 20A a 630A de l’interruptor 

magneto tèrmic i de 30mA a 300mA de sensibilitat de l’interruptor diferencial. El 

model escollit disposa, a més, de una protecció de sobretensions. Es poden 

consultar totes les característiques tècniques d’aquest model al datasheet que 

s’adjunta a l’annex d’aquest treball. 
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5.4.7- Connexió a terra de la instal·lació. 

Tal i com especifica l’IDAE, totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant 

en la zona de continua com en la zona d’alterna, han d’estar connectades a una 

única terra. Aquesta connexió a terra serà independent del neutre de l’empresa 

distribuïdora tal i com recomana el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 

La instal·lació de posta a terra de la  instal·lació consta de quatre parts 

fonamentals que són la toma de terra, els conductors de terra, la borna de posta 

a terra i els conductors de protecció. 

Toma de terra.  

La toma de terra de la instal·lació fotovoltaica consta d’un elèctrode en forma de 

placa vertical. Aquesta forma de l’elèctrode permet una millor superfície de 

contacte amb el terreny i, per tant, un resistència més petita. L’elèctrode estarà 

enterrat a una distancia prudencial per tal de que no li afectin efectes climàtics 

tals com les gelades, els aiguats, etc... 

La resistència elèctrica de piqueta de la toma de terra es determina a través de 

la fórmula següent: 

        
 

   
 

On:    : Coeficient de resistivitat del terreny on s’enterra la piqueta. 

  n: Nombre de piquetes de la instal·lació. 

  P: Perímetre de la piqueta de la instal·lació. 

Coneixent el coeficient de resistivitat del terreny on s’ubica la instal·lació (en 

aquest cas és de 200Ω·m) i el perímetre de la única piqueta utilitzada (7m de 

perímetre) ja es pot fer el càlcul de la resistència elèctrica que tindrà la piqueta 

de la toma de terra:  

        
 

   
        

   

   
        

Conductors de terra i de protecció. 

Els conductors de terra tenen la funció d’unir el punt de posta a terra amb les 

derivacions necessàries per a la posta a terra de les masses a través dels 

conductors de protecció. En canvi, els conductors de protecció serveixen per unir 

elèctricament les masses de la instal·lació amb altre elements i amb la finalitat 

de protegir a les persones de contactes indirectes. 

Per determinar la secció dels cables de terra cal fer cas a la premissa que diu que 

els cables de terra tindran una secció igual a la dels cables de fase si aquesta no 

passa de 16mm2. En el cas de la instal·lació dissenyada els cables de fase són, 

com a molt de 4mm2, per tant, la secció dels cables de terra de la instal·lació 

serà de 4mm2. 
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S’ha escollit el model de cable AFUMEX PLUS ES05Z1-K de 4mm2 de secció de la 

marca PRYSMIAN per tal de cablejar els terres de la instal·lació. 

Borna de posta a terra. 

La borna de posta a terra és el punt situat fora del terra que serveix d’unió entre 

els conductors de terra i els conductors de protecció. Està ubicada en un lloc molt 

accessible de la instal·lació per tal de poder mesurar la resistència de la toma de 

terra corresponent una vegada aquesta ja ha estat instal·lada.  

Tots els elements que formen la instal·lació han d’estar connectats a la toma de 

terra. El document que s’ha seguit per tal de dimensionar la toma de terra de la 

instal·lació és el ITC-BT-18 del Reglament Elèctric de Baixa Tensió.     

5.4.8- Manteniment de la instal·lació. 

Les instal·lacions fotovoltaiques fixes no necessiten d’un gran manteniment, però 

com a tota instal·lació és necessari que hi sigui per tal d’assegurar el bon 

funcionament d’aquesta així com per poder-ne augmentar el rendiment i 

prolongar la vida dels elements que la formen. Si no es fa aquest manteniment, 

fàcilment la instal·lació tindrà problemes a curt o llarg termini. Hi ha feines de 

manteniment que si no es duen a cap provocaran, simplement, la baixada del 

rendiment de la instal·lació, però n’hi ha d’altres que si s’ometen podrien 

provocar el desgast d’alguns dels elements o l’escurçament de la seva vida útil. 

Algunes de les mesures de manteniment que pot dur a terme el mateix usuari 

per tal d’allargar la vida de la instal·lació són: 

- Manteniment de les plaques fotovoltaiques: 

 

1. Neteja sistemàtica del cristall de la placa solar fotovoltaica. Aquesta 

neteja s’haurà de fer cada cert temps segons la zona en la qual 

s’ubiquin. En el cas de la plana de Vic, que és on s’ubicarà la 

instal·lació, cal fer una neteja cada un o dos mesos. No es pot 

netejar amb líquids corrosius ni tampoc amb draps bruts ni objectes 

que puguin ratllar la superfície del cristall. És recomanable, doncs, 

fer una neteja amb aigua i un drap fi. Les pèrdues produïdes per la 

brutícia a les plaques poden arribar a ser de fins a un 5%. És 

recomanable i quasi obligatori fer la neteja de les plaques durant la 

nit per evitar, així, canvis bruscos de temperatura entre la placa 

fotovoltaica i l’aigua que se li aplica. 

2. Verificació dels terminals de connexió entre plaques. Si es nota cap 

anomalia en aquest aspecte cal avisar a personal especialitzat. 

Aquesta verificació es pot fer al mateix temps que es fa la neteja de 

les plaques, o sigui, cada un o dos mesos. 

3. Verificació de l’estructura de suport de les plaques. S’haurà de 

vigilar per si hi ha qualsevol dany en aquestes estructures. Aquests 

danys poden ser per efecte de la corrosió a causa de estar ubicats a 

la intempèrie i poden comportar la oxidació de l’estructura i a llarg 

termini un trencament d’aquesta. 

4. Vigilància constant de objectes que puguin fer ombra a la 

instal·lació. Si es disposa de plantes o arbres a la zona  cal podar-les 
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constantment per evitar que alguna de les branques pugui entorpir 

l’arribada dels raigs solars a la placa fotovoltaica. 

 

- Manteniment de l’inversor monofàsic. 

 

1. Verificació de l’àrea en la qual s’ubicarà l’inversor. Aquesta àrea 

necessita mantenir-se seca, neta i ben ventilada. 

2. Comprovació del bon funcionament de l’inversor. Si es detecta 

qualsevol símptoma de mal funcionament, ja sigui per que ho indica 

la pantalla de l’inversor amb un avís com si ho indica algun soroll 

estrany que generi el mateix inversor, cal avisar immediatament a 

personal especialitzat. 

L’usuari també podrà fer una comprovació de les proteccions elèctriques de la 

instal·lació. A part de les accions de manteniment que pot dur a terme l’usuari hi 

ha un seguit d’accions que ha de dur a terme específicament personal de 

manteniment especialitzat.  Aquestes són: 

- La visita a la instal·lació per part de un tècnic de forma anual i cada 

vegada que l’usuari ho requereixi per una averia greu.  

 

- El canvi de qualsevol element de la instal·lació que estigui danyat o que 

ja no doni el rendiment esperat. Es requereix un tècnic o especialista, 

en aquest cas, pel fet d’estar tractant amb electricitat. Són necessaris 

uns coneixements bàsics a l’hora de remenar en instal·lacions que ja 

funcionen i que, si són remenades per l’usuari poden ser altament 

perilloses. 

5.5- Estimació de la producció energètica. 

Per acabar el disseny de una instal·lació fotovoltaica sempre cal fer un estudi o 

una estimació de la producció d’energia d’aquesta. Per fer-ho es valorarà més 

d’una alternativa d’estimació d’energia per tal de tenir una visió més concreta i 

precisa.  

En el cas d’aquest treball, en l’apartat de disseny, s’ha treballat bàsicament amb 

l’eina subministrada per la Comissió Europea anomenada PVGIS per tal de veure 

la radiació mitjana anual de la zona en la qual s’ubica la instal·lació, les 

temperatures mitjanes diürnes, la radiació difusa, etc... També es farà servir 

aquesta eina per veure la producció energètica mensual, primer de manera 

indirecte i més endavant de manera directe. 

5.5.1- Equació Pi (kWh) de l’energia generada. 

La primera via per tal de calcular l’energia generada per a la instal·lació serà 

l’equació Pi de l’energia generada. És aquí on es farà servir indirectament l’eina 

PVGIS ja que en l’equació es demana la radiació mensual de la zona a on 

s’ubicarà la instal·lació. Aquesta dada es pot extreure de la taula de radiació 

diària mensual que proporciona el PVGIS i que es pot trobar a l’apartat de 

disseny d’aquest mateix treball. 
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L’equació de l’energia generada és la següent: 

              

On:   Pi: Energia generada durant un mes (kWh). 

  Rm: Radiació mensual (kWh/m2). 

  Pp: Potència pic de les plaques fotovoltaiques. 

  N: Nombre de plaques fotovoltaiques de la instal·lació. 

Com s’ha dit, el PVGIS proporciona la radiació diària mensual i per obtenir la 

radiació mensual (Rm) l’única cosa que s’ha de fer és multiplicar el valor de la 

radiació diària mensual per els dies que tingui cada mes. Així ja es podrà aplicar 

l’equació ja que ja es disposa de totes les dades necessàries. Els resultats es 

poden veure a la taula següent:  

 
Producció energètica amb l’equació Pi 

Mes 
Radiació diària Mensual 

(kWh/m
2
) 

Radiació Mensual 
(kWh/m

2
) 

Producció d’energia 
(kWh) 

Gener 1,90 58,90 333,96 

Febrer 2,64 73,92 419,13 

Març 4,01 124,31 704,84 

Abril 4,93 147,90 838,59 

Maig 5,79 179,49 1017,71 

Juny 6,55 196,50 1114,16 

Juliol 6,76 209,56 1188,21 

Agost 5,78 179,18 1015,95 

Setembre 4,60 138,00 782,46 

Octubre 3,15 97,65 553,68 

Novembre 2,05 61,50 348,71 

Desembre 1,71 53,01 300,57 

Total Any 49,92 1519,92 8617,97 

 

Taula 12. Producció energètica segons l’equació Pi. 

Segons l’equació de l’energia generada la instal·lació fotovoltaica dissenyada 

injectarà a la xarxa un total de 8617,97 kW anuals. S’ha de dir que el càlcul fet a 

través d’aquesta equació no té en compte les possibles pèrdues que es poden 

donar a els diferents elements de la instal·lació per tant l’energia generada real 

sempre serà inferior al calculat utilitzant l’equació de l’energia generada. Per 

obtenir un valor més real i precís s’utilitzaran dues altres vies a part de la ja 

utilitzada. 

5.5.2- Energia produïda segons el PVGIS. 

En aquest cas l’eina PVGIS s’utilitzarà de forma directe. Fent servir aquesta eina 

el sistema  dedueix la producció energètica a partir de certes dades 

subministrades per l’usuari. Aquestes són: la tecnologia utilitzada en la fabricació 
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de les cèl·lules fotovoltaiques que formen les plaques, la potència pic total de la 

instal·lació, les pèrdues del sistema, la inclinació i l’orientació de les plaques i, 

per últim i més important, la localització geogràfica de la instal·lació. 

En el cas d’aquesta instal·lació aquestes dades són: 

 Tecnologia cèl·lules fotovoltaiques: Silici cristal·litzat. 

 Potència pic de la instal·lació: 5670 W 

 Pèrdues de rendiment de les plaques: 0,28% 

 Inclinació de les plaques: 36° 

 Orientació de les plaques: 5° cap a l’Est. 

Localització geogràfica: 41° 55′ 27″ N  i  2° 19′ 30″ E 

Un cop entrades aquestes dades la taula de resultats que proporciona el PVGIS 

és la següent: 

 
Producció energètica segons el PVGIS 

Mes 
Producció d’energia 

(kWh) 

Gener 518 

Febrer 543 

Març 760 

Abril 752 

Maig 802 

Juny 818 

Juliol 883 

Agost 830 

Setembre 762 

Octubre 648 

Novembre 497 

Desembre 490 

Total Any 8300 

 

Taula 13. Producció energètica segons el PVGIS. 

Aquesta ja és una via més precisa alhora de valorar l’energia produïda per la 

instal·lació dissenyada, ja que té en compte algunes de les pèrdues que afecten 

al sistema. Aquestes pèrdues estan desglossades en el mateix arxiu en el qual el 

PVGIS et dona les dades d’energia produïda. Per exemple en aquest cas: 

 Pèrdues estimades per efecte de la temperatura: 14,7% 

 Pèrdues estimades per efectes angulars de reflectància: 2,6% 

 Altres pèrdues ( Cables, Inversor, etc...): 0,3% 
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 Pèrdues totals combinades del sistema: 17,2% 

Com es pot veure a la taula que proporciona el PVGIS l’energia produïda al llarg 

de l’any serà de 8300 kW, inferior a la calculada a partir de l’equació de l’energia 

generada. 

5.5.3- Energia produïda segons el PVSYST v5.11 

La última via per tal de determinar l’energia produïda per a la instal·lació 

dissenyada serà la utilització de un software elaborat per a la Universitat de 

Ginebra anomenat PVSYST. Per ser més exactes la versió del software que 

s’utilitzarà serà la PVSYST v5.11. Aquest software permet realitzar l’estudi, 

anàlisis, dimensionat i simulació de sistemes fotovoltaics, tant siguin connectats 

a la xarxa elèctrica o aïllats. A més, conté una extensa base de dades sobre 

elements utilitzats a les instal·lacions fotovoltaiques així com estudis 

meteorològics complerts de qualsevol indret. També es pot trobar un editor 3D 

per fer un estudi detallat de les ombres que puguin afectar a la instal·lació. La 

finestra inicial d’aquest software és la següent: 

 

Imatge 4. Finestra inicial del PVSYST v5.11. 

En aquesta finestra inicial es poden trobar tres apartats diferents: 

- Preliminary Design (Disseny Preliminar): Eina ràpida i eficaç per a 

realitzar un disseny preliminar de una instal·lació independentment del 

sistema escollit. L’usuari pot obtenir la producció mensual, les prestacions 

i una avaluació econòmica preliminar de la instal·lació que es desitja 

dissenyar entrant una mínima sèrie de dades. 

 

- Project Design (Disseny de Projecte): Eina més completa que l’anterior, 

que a més de les avantatges d’aquest permet fer un estudi més acurat. 

Disposa d’una eina de disseny en 3D per realitzar l’estudi de les possibles 

ombres a la instal·lació. També permet seleccionar els components 

utilitzats a la instal·lació ( plaques fotovoltaiques i inversor). Tots els 

resultats obtinguts en aquesta simulació es poden trobar en un informe 

que et genera el mateix software. 
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- Tools (Eines): És on es pot trobar tant la base de dades dels components 

com la dels estudis meteorològics de diferents indrets. És possible que 

l’usuari importi dades no conegudes per el sistema, tant pel que fa als 

estudis meteorològics com pel que fa als components. 

L’apartat que permetrà fer un estudi avançat per obtenir la dada d’energia 

generada per a la instal·lació serà el de Projecte Design. En aquest punt es 

seleccionarà el tipus de instal·lació que es voldrà dissenyar. En el cas que s’està 

tractant s’escollirà el tipus de sistema “Grid-Connected” (Connectada a la xarxa). 

Un cop es polsi “OK” a la finestra inicial del PVSYST v5.11 començarà el procés. 

Seguidament es mostraran breument els passos seguits per a l’obtenció dels 

resultats sobre la instal·lació utilitzant l’eina PVSYST v5.11. 

Un cop seleccionat el tipus de instal·lació s’obrirà una finestra on s’hi podran 

trobar sis pestanyes diferents: Project (Projecte), Orientation (Orientació), 

Horizon (Horitzó), Near Shading (Ombres properes), System (Sistema) i 

Simulation (Simulació). 

 

Imatge 5. Finestra de disseny de projecte del PVSYST v5.11. 

- Project (Projecte): En aquesta pestanya serà on l’usuari determinarà la 

ubicació del projecte. S’hauran d’entrar les dades de longitud, latitud i 

altitud de l’indret on es vulgui ubicar la instal·lació a la pestanyeta 

“Geographical Coordinates”. A partir d’aquestes dades el PVSYST farà un 

estudi meteorològic acurat de la zona que es podrà visualitzar a la 

pestanyeta “Monthly Meteo”. Com ja s’ha dit, si la base de dades del 

sistema no alberga les de l’indret desitjat hi ha l’opció de que l’usuari les 

introdueixi personalment. En la següent imatge es pot veure la pestanyeta 

“Geographical Coordinates” amb les dades de localització de la instal·lació 

que es pretén realitzar: 
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Imatge 6. Pestanya de projecte del PVSYST v5.11. 

- Orientation (Orientació): Aquesta segona pestanya permetrà a l’usuari 

definir la inclinació i l’orientació dels mòduls fotovoltaics usats en la 

instal·lació. L’usuari té l’opció de obtindre els valors òptims, tant 

semestrals com anuals, d’aquesta inclinació i d’aquesta orientació. Si 

s’entressin els valors amb els quals es definiria la instal·lació que s’està 

dissenyant s’obtindria el següent resultat: 

 

Imatge 7. Pestanya de orientació del PVSYST v5.11. 

Les dues pestanyes que venen a continuació només són importants i útils en 

aquelles instal·lacions on les ombres, tant de la mateixa instal·lació com 

d’objectes o edificis adjacents, puguin provocar una variació en la producció 

energètica del total del sistema. No és el cas de la instal·lació que s’està 
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dissenyant. Tot i així, s’explicaran breument per poder conèixer una mica més a 

fons la potència d’aquest software:  

- Horizon (Horitzó): En aquesta pestanya se li permet a l’usuari la 

recreació de possibles ombres durant el moviment solar que puguin 

afectar a la instal·lació. 

 

- Near Shading (Ombres properes): Aquesta és l’eina 3D que permet la 

simulació del sisetma complet amb afany de qualificar el comportament de 

la instal·lació davant la possibilitat d’ombres originades per a diferents 

objectes i edificis adjacents. L’eina calcula i estudia les possibles pèrdues 

d’energia generada provocades per aquest fet. 

A partir d’aquest punt, a la ultima pestanya de “disseny”, es fa la tria dels 

components que formaran la instal·lació: 

- System (Sistema): En aquesta pestanya s’introdueix, primer de tot, o la 

potència pic instal·lada o l’àrea disponible per al disseny de la instal·lació. 

Seguidament es podrà entrar el model de placa fotovoltaica que es vulgui 

instal·lar. Si el model que s’instal·la no es troba a la base de dades és lícit 

buscar un model d’aquesta base de dades que tingui pràcticament les 

mateixes característiques tècniques que la instal·lada. Per exemple, la 

placa fotovoltaica que es farà servir en la instal·lació (KYOCERA 

KD210GH-2PU) no existeix en la base de dades del PVSYST, per tant es 

farà servir una de similar per a la simulació que determinarà l’energia 

generada. Aquesta serà la placa P210-60 GET AK del fabricant 

SOLARWATT. El mateix passa a l’hora de l’elecció de l’inversor. L’inversor 

usat a la instal·lació és el 4200S de SOLARMAX (no es troba a la base de 

dades) i l’escollit per a fer la simulació serà el SI 5000 del fabricant 

DELTA ENERGY.  
 

 
Placa Instal·lada Placa PVSYST 

Model KD210GH-2PU P210-60 GET AK 

Fabricant Kyocera Solarwatt 

Tecnologia Policristalina Policristalina 

Potència Pic 210 Wp 210 Wp 

Voltatge Màx. Potència 26,6 V 25 V 

     Inversor Instal·lat Inversor PVSYST 

Model 4200S SI 5000 

Fabricant Solarmax Delta Energy 

Potència 5000 W 5000 W 

Rang Voltatge DC 100-550 V 150-470 V 

Frequencia 50 Hz 50 Hz 

 

Taula 14. Elements escollits per a les simulacions amb el PVSYST v5.11. 

 

Finalment en aquesta pestanya l’usuari podrà determinar la distribució del 

total de plaques fotovoltaiques que hi haurà a les series que formaran el 
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conjunt. En aquest cas, i com ja s’ha dit anteriorment, la distribució de la 

instal·lació dissenyada serà de tres series de nou plaques cada una. 

 

Imatge 8. Pestanya de sistema del PVSYST v5.11. 

Un cop introduïdes les dades en aquestes cinc primeres pestanyes es podrà 

passar a la ultima pestanya de simulació: 

- Simulation (Simulació): L’últim pas del procés permetrà rebre a l’usuari els 

resultats de la simulació del sistema a partir de les dades que ell mateix 

ha entrat en les cinc pestanyes anteriors. La finestra de simulació és la 

següent: 

 

Imatge 9. Pestanya de simulació del PVSYST v5.11. 
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L’usuari podrà rebre aquests resultats de forma digital (a la pantalla de 

l’ordinador) o de forma impresa (informe generat per el mateix PVSYST). 

L’informe generat per el PVSYST es pot trobar a l’annex d’aquest mateix 

projecte. 

En l’informe de resultats s’hi poden trobar dades tals com la Radiació global 

Horitzontal, la Temperatura Ambient, l’Eficiència a la sortida de les plaques 

fotovoltaiques i, sobretot, l’energia generada a la sortida de l’Inversor. Els valors 

mensuals i anuals d’energia generada que dona el PVSYST v5.11 després d’haver 

introduït totes les dades de la instal·lació que s’està dissenyant són els següents: 

 
Producció energètica segons el PVSYST 

Mes 
Producció d’energia 

(kWh) 

Gener 373,6 

Febrer 438,6 

Març 638,6 

Abril 674,2 

Maig 707,1 

Juny 746,1 

Juliol 798,6 

Agost 753,7 

Setembre 667,1 

Octubre 551,5 

Novembre 400 

Desembre 371,7 

Total Any 7120,9 

 

Taula 15. Producció energètica segons el PVSYST v5.11. 

Es pot veure que tant els valors mensuals com l’anual són molt més baixos que 

en els dos primers mètodes de càlcul de l’energia generada. El PVSYST té en 

compte molts més factors que els altres mètodes, per la qual cosa pot 

determinar molt més bé totes les pèrdues que afecten al sistema i calcular 

rigorosament el valor d’energia generada. Aquesta energia anual és de 7121 

kWh. 

5.5.4- Comparativa dels tres mètodes de càlcul de l’energia generada. 

Com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat el fet d’haver fet el càlcul de 

l’energia produïda per a la instal·lació que s’està dissenyant en aquest projecte 

amb més d’un mètode farà que es pugui tenir una visió més precisa, rigorosa i 

concreta de quin és el valor que s’aproxima més al real.  
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La taula següent mostra el valor d’energia generada mensualment segons els 

tres mètodes de càlcul, així com també el valor total al final de l’any: 

  Comparativa Producció energètica de la Instal·lació 

Mes 
Producció d’energia  

Amb l’equació (kWh) 
Producció d’energia  
Amb PVGIS (kWh) 

Producció d’energia 
Amb PVSYST (kWh) 

Gener 333,96 518 373,6 

Febrer 419,13 543 438,6 

Març 704,84 760 638,6 

Abril 838,59 752 674,2 

Maig 1017,71 802 707,1 

Juny 1114,16 818 746,1 

Juliol 1188,21 883 798,6 

Agost 1015,95 830 753,7 

Setembre 782,46 762 667,1 

Octubre 553,68 648 551,5 

Novembre 348,71 497 400 

Desembre 300,57 490 371,7 

Total Any 8617,97 8300 7120,9 

 

Taula 16. Comparativa de la producció energètica. 

Com es pot comprovar a la taula el valor anual de producció d’energia calculat 

amb l’equació de l’energia generada és el més alt de tots tres, ja que no 

contempla cap mena de pèrdua a la instal·lació. Aquest seria el valor d’energia 

generada si la instal·lació fos ideal. El valor que dona el PVGIS ja és més baix i 

una mica més acurat. Contempla alguna de les pèrdues de la instal·lació 

(pèrdues per temperatura, pèrdues per reflectància, etc...) però no totes. El 

valor més aproximat al real el dona el PVSYST que contempla les pèrdues ja 

contemplades per el PVGIS així com també les pèrdues que tinguin tant el model 

de placa fotovoltaica com el de l’inversor. 
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Seguidament es pot veure una gràfica comparativa de l’energia generada mes a 

mes segons els tres mètodes emprats en aquest treball: 

 

Gràfica 7. Comparativa de la producció energètica mensual. 

També es mostra una gràfica en la qual si pot trobar l’evolució mes a mes del 

total d’energia generada segons els tres mètodes de càlcul utilitzats: 

 

Gràfica 8. Comparativa de la producció energètica anual. 

La dada que valdrà per tal de fer el càlcul de l’amortització de la instal·lació i dels 

possibles beneficis a llarg termini serà les més restrictiva, per tant la calculada 

per el PVSYST v5.11. 
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Es pot dir, doncs, que l’energia generada al llarg d’un any per a la instal·lació que 

s’està dissenyant serà de 7120,9 kWh. 

5.5.5- Estimació dels ingressos per la venda de l’energia elèctrica. 

Per tal de realitzar l’estimació dels ingressos econòmics provinents de la venda 

de l’energia generada per la instal·lació que s’està dissenyant cal conèixer les 

tarifes reguladores de la venda de l’energia elèctrica. Aquestes venen 

determinades per el Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, i especifiquen 

les tarifes segons diferents tipus: 

 

Taula 17. Tarifes elèctriques segons el RD 1578/2008. 

En el cas de la instal·lació dissenyada la tarifa amb la qual es remunerarà 

l’energia injectada a la xarxa serà de 34c€/kWh ja que correspon al subtipus I.1 

(menor de 20kW) del tipus I (a terrats i façanes de menys de 20MW). Així doncs, 

els ingressos anuals generats per la instal·lació fotovoltaica dissenyada en aquest 

treball es poden veure a la taula següent: 

 
Ingressos anuals deguts a la venda d’energia elèctrica 

Mes 
Producció d’energia segons el  

PVSYST v5.11 (kWh) 
Ingressos per la venda 

(€) 

Gener 373,6 127,024 

Febrer 438,6 149,124 

Març 638,6 217,124 

Abril 674,2 229,228 

Maig 707,1 240,414 

Juny 746,1 253,674 

Juliol 798,6 271,524 

Agost 753,7 256,258 

Setembre 667,1 226,814 

Octubre 551,5 187,510 

Novembre 400 136,000 

Desembre 371,7 126,378 

Total Any 7120,9 2421,106 

 

Taula 18. Ingressos anuals de la instal·lació. 

Com ja s’ha comentat anteriorment les dades d’energia generada per a la 

instal·lació s’agafen del càlcul realitzat per el software PVSYST v5.11. Els 

ingressos anuals pujaran fins al valor de 2421,106 €. 
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5.5.6- Amortització de la instal·lació i beneficis a llarg termini. 

Un cop fet el càlcul dels ingressos mensuals i anuals deguts a la generació 

d’energia elèctrica a la instal·lació és el moment de fer el càlcul del temps 

d’amortització de la instal·lació així com també el dels beneficis que pot obtenir 

el client a llarg termini. 

Aquests, juntament amb el preu de la instal·lació, són els càlculs més importants 

a l’hora de vendre una instal·lació solar fotovoltaica. Al client li interessa que el 

temps d’amortització sigui molt baix, ja que així els beneficis totals seran més 

elevats i no a tant llarg termini. 

La fórmula per a calcular el temps d’amortització de la instal·lació és la següent: 

    
  

     
 

On:   Ta: Temps d’amortització (anys). 

  Ci: Cost inicial de la instal·lació (€). 

  Ia: Ingressos anuals per a la venda de l’energia elèctrica generada (€). 

Da: Despeses anuals en concepte de manteniment de la instal·lació (€). 

A través del pressupost de la instal·lació, que s’adjunta en aquest mateix treball, 

es coneix el valor del cost inicial de la instal·lació dissenyada. En concret aquest 

valor és de 33405,15€. Ja s’ha calculat, en l’apartat anterior, el valor dels 

ingressos anuals per a la venda de l’energia elèctrica generada. Segons els 

càlculs el valor d’ingressos és de 2421,1€ a l’any. L’únic valor que falta per poder 

aplicar la fórmula és el de les despreses anuals en concepte de manteniment de 

la instal·lació. Aquest valor no sol ser massa elevat i ronda entre els 100 i 200€. 

S’agafarà el valor més elevat per així fer el càlcul del temps d’amortització més 

restrictiu. 

Per tant: 

    
  

     
  

        

          
                      

El client recuperarà els diners gastats en la inversió inicial al cap de 15 anys. A 

partir d’aquest punt, tots els diners que s’obtinguin degut a la generació 

d’energia elèctrica per part de la instal·lació seran beneficis nets per al client. 

La garantia de la instal·lació serà de 25 anys, ja que la totalitat dels elements 

d’aquesta tenen una garantia de 25 anys. A més, el contracte amb la companyia 

elèctrica per a la venda de l’energia generada expira, també, al cap de 25 anys 

d’haver-lo negociat. Un cop expirat el contracte s’haurà de negociar amb la 

companyia elèctrica un nou contracte que, segurament, tindrà unes tarifes de 

venta de kW més reduïdes. 

Es contaran, doncs, com a benefici net degut a la generació d’energia elèctrica 

per part de la instal·lació dissenyada el benefici obtingut des de l’any en que 

s’amortitza la inversió inicial i fins a l’any que expira el contracte amb la 

companyia i la garantia dels elements de la instal·lació. 
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Així doncs es tindrà la següent expressió: 

                     

On:   Bn: Benefici net obtingut per la instal·lació (€). 

  Ta: Temps d’amortització (anys). 

  Ia: Ingressos anuals per a la venda de l’energia elèctrica generada (€). 

Da: Despeses anuals en concepte de manteniment de la instal·lació (€). 

Es saben totes les dades, per tant: 

                                                   

El benefici econòmic total de la instal·lació puja fins a 22211€. Això sense contar 

el benefici que es produirà després d’haver passat aquests 25 anys. 
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CAPÍTOL 6:     

IMPACTE. 

Un cop realitzat el disseny d’una instal·lació fotovoltaica és el moment d’anar un 

pas més enllà. A la majoria de treballs on es mostra el disseny d’una instal·lació 

de generació d’energia solar fotovoltaica no es profunditza sobre les 

conseqüències que aquesta pot originar a la xarxa a la qual es connecta. En els 

següents apartats d’aquest projecte s’intentarà veure alguna d’aquestes 

conseqüències a traves de un seguit de simulacions. Un cop es tinguin 

s’extrauran les conclusions pertinents. 

Les simulacions es faran en base a un model equivalent a una xarxa de 

distribució estàndard de baixa tensió (BT). En aquesta xarxa s’hi injectarà 

energia provinent de una instal·lació fotovoltaica trifàsica (model equivalent) a 

través de diversos punts específics. Els punts de connexió seran al 

començament, a la meitat i al final de la xarxa i d’aquesta manera es crearan 

diferents escenaris a simular. 

Temps enrere les xarxes de distribució sols estaven pensades i planificades per 

albergar-hi elements que consumien energia. Així, sabent el nivell de tensió a 

l’origen de la línia es podia determinar fàcilment el nivell de tensió al final 

d’aquesta a partir de les característiques del cable conductor i dels elements que 

consumien energia, ja que amb aquestes es podia determinar la caiguda de 

tensió a la línia. Al saber aquestes dades la companyia podia mantenir fàcilment 

la tensió dins dels límits legals (la tensió de la xarxa ha d’estar dins del rang que 

marca la tensió nominal a la sortida del transformador ±7%).  

Com ja s’ha comentat a l’apartat de qualitat de subministrament, la fiabilitat i 

aquesta qualitat de subministrament que tenen el deure d’oferir les companyies 

elèctriques venen especificades al documents RD 1955/2000 i EN-UNE 50160. 

Actualment no és tant senzill per a la companyia complir amb aquesta fiabilitat i 

qualitat de subministrament, ja que la presencia de generadors, com poden ser 

les instal·lacions solars fotovoltaiques, fan molt més complicat el control dels 

nivells de tensió al llarg de la xarxa. Aquests generadors provoquen que en el 
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punt de connexió a la xarxa augmenti la tensió i per tant, es modifiqui tot el 

perfil de tensions de la xarxa. Aquestes variacions poden afectar als altres 

elements connectats a la xarxa. És normal que aquesta afectació es pugui veure 

amb més intensitat a les xarxes de baixa tensió ja que els transformadors dels 

centres de distribució només disposen de regulació fixa (regulació manual que 

necessita que es desconnecti la xarxa per tal de poder-la manipular). 

Concretament, la injecció d’energia generada a partir de les instal·lacions 

fotovoltaiques provoca que durant un mateix dia el perfil de tensions de la xarxa 

canvi substancialment. Durant la nit, la instal·lació fotovoltaica no genera 

energia, per tant, no varia la tensió en el punt de connexió i el perfil de tensió es 

manté pràcticament immòbil. En canvi, durant el dia i, depenent de la intensitat 

dels raigs solars, aquest perfil de tensió varia i pot ser canviant durant les hores 

de sol degut a la generació d’energia. Aquesta situació provoca sobretensions i 

subtensions prolongades o fluctuacions ràpides de tensió als punts pròxims a la 

connexió de la fotovoltaica a la xarxa. Altres afectes que poden provocar les 

instal·lacions fotovoltaiques són la introducció d’harmònics a la xarxa, 

desequilibris de tensió entre fases, aparició de corrents per el neutre, etc... 

Els sistemes fotovoltaics també poden afectar a la seguretat de equips i 

persones. A l’injectar corrent a la xarxa al costat d’elements de consum, la 

corrent provinent del transformador disminuirà. Al disminuir pot arribar-se a 

donar el cas que les proteccions a la sortida d’aquest transformador no detectin 

els possibles defectes que afectin a la xarxa i es produeixin situacions perilloses 

per els equips i les persones. Si aquest tipus de instal·lacions no disposen d’una 

desconnexió automàtica es formarà una illa elèctrica autònoma a la xarxa si 

aquesta es desconnecta. 

Per intentar disminuir l’impacte a la xarxa on estan connectades, les 

instal·lacions fotovoltaiques han de complir amb unes certes condicions 

d’interconnexió establerts per la reglamentació vigent. 

Les instal·lacions fotovoltaiques que es vulguin connectar a la xarxa de baixa 

tensió (tensió inferior a 1kV) no podran superar els 100kVA en el punt de 

connexió. El sistema haurà de ser trifàsic si la seva potència supera els 5kW sinó, 

podrà ser monofàsic. 

La companyia distribuïdora ha d’especificar el punt de connexió més proper a la 

instal·lació fotovoltaica en el qual es compleixin els següents punts: 

 El funcionament del conjunt de sistemes fotovoltaics no pot provocar 

en cap punt de la xarxa una variació més gran del ±7% de la tensió 

nominal. 

 

 La variació de tensió que es genera connectant i desconnectant el 

sistema de la xarxa no pot ser superior al 5% en el punt de connexió. 

 

 Després d’haver connectat el sistema fotovoltaic la intensitat total de 

la línia de baixa tensió no pot superar el 50% de la capacitat màxima 

del conductor més dèbil aigües amunt del punt de connexió del 

sistema fotovoltaic. 
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 La suma de les potències generada per els diferents sistemes 

fotovoltaics connectats a la xarxa no pot superar el 50% de la 

potència de transformació instal·lada. 

 

 La potència d’un sistema fotovoltaic no pot superar el 5% de la 

potència de curtcircuit en el punt de connexió. D’altra manera, la 

suma de les potències de la totalitat dels sistemes connectats a la 

xarxa no pot superar el 5% de la potència de curtcircuit d’aquesta. 

Tot seguit es mostraran les incidències a la xarxa de distribució provocades per 

la connexió que s’intentaran estudiar utilitzant les simulacions. 

6.1- Incidències a la xarxa provocades per les 

instal·lacions fotovoltaiques. 

En una xarxa de distribució de baixa tensió (BT) la tensió va baixant de valor, de 

forma pràcticament lineal, des de la sortida del transformador de MT a BT i al 
llarg de la línia. Per garantir que en punts molt allunyats de l’inici de la línia la 

tensió compleixi amb els límits normatius la companyia elèctrica pot injectar 
potència en algun punt entremig. També es pot regular el transformador de MT a 
BT per tal de pujar un xic la relació de transformació d’aquest i pujar el valor de 

tensió nominal al llarg de la línia per tal que al punt final d’aquesta rebi una 
tensió que compleixi amb els límits normatius. 

 

Figura 19. Perfil de la tensió d’una xarxa on s’injecta fotovoltaica. 

Com es pot veure a la figura, la tensió a darrera de la instal·lació fotovoltaica 

tindrà tendència ha ser més alta un cop s’hi injecti l’energia. 

La companyia elèctrica planificava i configurava la xarxa per tal que en aquesta 

només s’hi incorporessin consums però a l’introduir-hi la fotovoltaica es provoca 

un canvi a les tensions de la xarxa i això afecta a la qualitat, garantia i fiabilitat 

requerida a la xarxa. La incorporació de generació fotovoltaica a les xarxes de 
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distribució augmenta la complexitat d’aquestes i obliga a canviar els seus criteris 

de planificació i configuració i a augmentar el control per a una bona gestió. 

Tot seguit es presentaran els diferents escenaris que s’intentaran analitzar al 

llarg d’aquest projecte. Aquests escenaris mostraran algunes de les 

conseqüències produïdes per la injecció d’energia fotovoltaica a la xarxa. Quasi 

totes aquestes venen referides al perfil de tensió que hi haurà a la línia en règim 

permanent. També s’analitzarà breument que és el que passa amb la corrent de 

la línia. 

6.1.1- Escenari 1: Xarxa de baixa tensió sense generació fotovoltaica. 

El primer dels escenaris mostra una xarxa de baixa tensió típica. El 

transformador de MT a BT transforma la tensió elevada provinent de una xarxa 

de mitja tensió a una tensió utilitzable per a l’usuari. De la sortida del 

transformador penja aquesta xarxa de baixa tensió on si connecten un seguit de 

càrregues o consums. Els consums i la resistència del cablejat de la línia provoca 

que hi hagin caigudes de tensió al llarg de la xarxa i que el perfil de tensió del 

total d’aquesta sigui descendent i de forma pràcticament lineal. 

 

Figura 20. Esquema bàsic d’una xarxa de BT típica. 

Com s’ha comentat, si a resultes de que es connecten masses càrregues en 

aquesta xarxa la tensió en algun punt supera els límits normatius s’haurà de 

regular manualment la relació de transformació del transformador MT a BT de 

manera que totes les càrregues de la xarxa disposin d’una tensió dins dels límits. 

L’única manera possible per regular-ho és traient la tensió del transformador, per 

tant, deixant sense tensió a tots els usuaris de la xarxa. 

En l’estudi d’aquest escenari s’intentarà visualitzar el perfil de tensions al llarg 

d’una xarxa equivalent a la de la figura anterior per veure que realment és 

descendent i bastant lineal. S’ha de dir que la linealitat del perfil de tensió es 

complirà si les càrregues que es connecten són més o menys iguals i es troben a 

una distancia més i menys igual respecte les altres. 

6.1.2- Escenari 2: Xarxa de baixa tensió amb generació fotovoltaica. 

En aquest escenari es mostra una xarxa de baixa tensió, com podria ser la de 

l’escenari 1, on en algun punt d’aquesta s’hi injecta energia provinent de una 

instal·lació fotovoltaica. Com és normal el perfil de tensió de la xarxa canviarà i 
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ja no serà sempre descendent ni tindrà una forma lineal. El perfil de la tensió 

serà d’una manera o d’una altre segon en quin punt de la xarxa es connecti 

aquesta instal·lació fotovoltaica. 

 

Figura 21. Esquema bàsic d’una xarxa BT amb generació fotovoltaica. 

Quan s’injecta energia fotovoltaica a la xarxa de baixa tensió i la connexió amb 

aquesta no és a l’inici de la línia pot succeir que la tensió en algun punt estigui 

fora dels límits normatius. A més, el perfil de tensió és diferent de dia i de nit. De 

nit, la instal·lació fotovoltaica no injecta energia i per tant el perfil de tensió és 

idèntic a el perfil de tensió que hi ha quan no hi ha connectada a la xarxa una 

instal·lació fotovoltaica. Durant el dia, però, el perfil perd la seva linealitat i 

augmenta i decreix segons on estiguin connectades les càrregues i la instal·lació 

fotovoltaica. 

L’estudi que es realitzarà d’aquest escenari pretendrà mostrar aquestes 

fluctuacions de la tensió al llarg de la línia. Es faran diferents estudis del perfil de 

tensió segons on estigui connectada la instal·lació fotovoltaica a la xarxa: al 

principi, al mig o al final. 
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Figura 22. Xarxa BT amb generació fotovoltaica al final de la línia. 

Teòricament la diferencia del perfil de tensió diürn amb el nocturn hauria de ser 

substancialment diferent, tal com mostra la figura anterior. Amb l’estudi d’aquest 

escenari es podrà determinar si això realment és així. 

6.1.3- Escenari 3: Corrents a la xarxa BT amb generació fotovoltaica. 

L’estudi del perfil de la corrent de la xarxa un cop s’hi injecta fotovoltaica pretén 

esbrinar si també és variant segons la connexió i l’hora del dia. La generació 

fotovoltaica connectada a la xarxa pot modificar el disseny de les proteccions que 

actuen a les línies de baixa tensió (fusibles). 

Sense injecció d’energia fotovoltaica, si hi ha un curtcircuit a la xarxa, la 

intensitat de defecte generada per aquest curtcircuit serà detectada per l’element 

de protecció de la xarxa i es tallarà la corrent. 

Per altre banda, en el cas que hi hagi injecció d’energia fotovoltaica, una part de 

la intensitat que reclama el curtcircuit es coberta per la intensitat generada a la 

instal·lació fotovoltaica. D’aquesta manera l’element de protecció de la xarxa no 

veurà el defecte fins un temps després del que l’hauria d’haver vist fet que 

suposaria un perill enorme per a persones i per la integritat de la xarxa.  
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En la següent figura queda palès aquest efecte: 

 

Figura 23. Alteració de la corrent deguda a la generació fotovoltaica. 

El fusible, en aquest cas, no es dispararà fins al cap d’un temps. Aquest temps 

pot ser vital i, per tant, s’hauran de recalcular totes les proteccions de la línia per 

evitar aquests fets. 

Com es pot veure a la figura següent de la característica intensitat - temps de un 

fusible, la intensitat de defecte alterada per a la generació fotovoltaica (Idg) 

desplaçarà el temps de fusió del fusible, enrederint-lo respecte el temps de fusió 

del fusible degut a la corrent de defecte sense alterar (Id). 

 

Figura 24. Corba característica Intensitat - temps d’un fusible. 
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En l’estudi d’aquest escenari s’intentarà veure que la corrent a la sortida del 

transformador és molt més baixa si hi ha generació fotovoltaica a la xarxa que si 

no n’hi ha. 

6.1.4- Altres escenaris possibles. 

A part dels escenaris que s’exposaran en aquest projecte n’hi ha d’altres que 

també podrien ser força interessants. 

Per exemple, un escenari interessant seria veure que passa amb el perfil de 

tensió d’una xarxa si en aquesta s’hi injecta energia fotovoltaica provinent de 

diferents instal·lacions fotovoltaiques connectades a diferents punts d’aquesta. 

 

Figura 25. Diferents instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa BT. 

El perfil de tensió variarà molt en tots els punt de la línia depenent de l’hora del 

dia que sigui. Moltes de les càrregues connectades a aquesta xarxa una tensió 
molt diferent durant el dia de la que reben durant la nit. 

Si la instal·lació fotovoltaica genera menys de 5kW aquesta no cal que sigui 
trifàsica sinó que pot ser monofàsica. Si aquest tipus de instal·lació fotovoltaica 

es connecta a una xarxa de baixa tensió trifàsica es poden originar desequilibris 
entre les fases. 
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Figura 26. Generació fotovoltaica monofàsica en una xarxa BT trifàsica. 

La fase en la qual es connecti la fotovoltaica desequilibrarà el sistema trifàsic i la 

companyia elèctrica haurà de reequilibrar-la amb altres càrregues o altres 

instal·lacions generadores. 

També es podrien estudiar els efectes que tindria a la xarxa el fet de 

desconnectar la tensió del transformador per veure si es formaria una illa a la 

xarxa (molt perillós per a les persones i els equips). Es pot estudiar també les 

corrents pel neutre que es poden produir un cop es connecten instal·lacions 

fotovoltaiques a la xarxa.   

6.2- Simuladors. 

Un cop es tenen els escenaris que es voldran estudiar és el moment de escollir 

l’eina per tal de fer-ho. El que es farà es un estudi de quins efectes patiria una 

xarxa elèctrica al connectar-hi una instal·lació fotovoltaica que hi injectés 

energia. Per realitzar aquest estudi es farà servir un simulador de circuits 

elèctrics.  

S’ha cregut convenient fer una petita comparativa entre dos dels simuladors que 

es poden trobar al mercat per tal de poder escollir, posteriorment, el que 

s’adapta més a les necessitats de l’estudi. Els dos simuladors a comparar són el 

PSCAD i  el MatLab SIMULINK. Tot seguit es realitzà una petita introducció 

d’ambdós. 

6.2.1- PSCAD. 

El PSCAD és una eina que permet, previ a la introducció d’un esquema elèctric, 

simular el seu comportament i analitzar els resultats, tot ell en un entorn gràfic 

fàcil de fer servir i molt intuïtiu. A conseqüència d’això té integrades eines de 

representació de variables, mesuradors, elements de control i models de 
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components elèctrics. PSCAD és l’acrònim de Disseny Assistit per Ordinador de 

Sistemes de Potència (amb anglès Power System Computer-Aidded Design). Les 

dues fases clares d’us de l’eina PSCAD són la construcció de l’esquema elèctric i 

la simulació i l’anàlisi dels resultats. 

Un dels punts forts del PSCAD és la seva llibreria de components, on s’hi poden 

trobar els components més habituals en els sistemes elèctrics i que es poden 

usar directament en el disseny de l’esquema elèctric. Alguns d’aquests 

components són els següents: Resistències, Condensadors, Transformadors, 

Cables, Commutadors, Fonts de Tensió, Components d’electrònica de potència, 

Maquines d’alterna i de continua, Mesuradors, Inversors, etc. 

El logotip del simulador es veu a la següent figura:  

 

Imatge 10. Logotip del PSCAD. 

A el PSCAD es generen una sèrie de fitxers en cada una de les simulacions que 

es facin. El fitxer amb extensió “.psc”  és el principal, ja que en ell si guarda 

l’esquema elèctric. Cada cas que es simula rep el nom de projecte (project). 

D’aquesta forma si es vol obrir un esquema elèctric el que s’haurà de fer és 

polsar la comanda “Load Project…”  i si es vol guardar amb un nou nom s’haurà 

de polsar la comanda “Save Project as…” . Per cada projecte es genera, com s’ha 

dit, un fitxer amb l’esquema elèctric, per exemple “treball.psc”, i una carpeta, 

per exemple “treball.emt”, a on es guarden tots els fitxers temporals necessaris 

per a fer possible la simulació. 

La llibreria de components es diu Master Library i hi podem trobar directament 

els components utilitzats habitualment i, des d’aquest punt es pot accedir a la 

resta de llibreries de components del PSCAD. 

El PSCAD és un simulador dissenyat per treballar en l’entorn Microsoft Windows i 

té un entorn gràfic en el qual es poden distingir les següents zones: 

- Àrea de treball (1): a la part central de l’aplicació, a on es dibuixa 

l’esquema elèctric. 

 

- Àrea de projectes (2): és la finestra on es mostren els projectes 

(esquemes elèctrics) que s’estan utilitzant. Rep el nom de Workspace. 

 

- Paleta de components (3): on es situen els botons amb els elements 

més utilitzats, tant elèctrics com de control. 

 

- Finestra de Sortida (4): és on s’informa tant de l’estat de la 

simulació com dels errors que pugui tenir el circuit. 
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- Barra principal d’eines (5): és la típica barra d’eines, on podem obrir 

i tancar projectes, fer zoom, iniciar la simulació, copiar i enganxar, etc.  
 

 

Imatge 11. Situació de les zones a l'entorn gràfic PSCAD. 

6.2.2- MatLab SIMULINK. 

El Simulink és una eina per al modelatge, anàlisi i simulació d’una amplia varietat 

de sistemes físics i matemàtics, inclosos aquells amb elements no lineals i 

aquells que fan us de temps continus i discrets.  

Essent una extensió de MatLab, el Simulink afegeix moltes característiques 

especifiques a als sistemes dinàmics i tot i així conserva tota la funcionalitat del 

propòsit general de MatLab.  

Es pot dir que el Simulink no és un programa completament independent del 

MatLab, sinó un programa annex a ell. L’aplicació MatLab sempre està disponible 

durant una simulació feta al Simulink.  

Com el PSCAD, el Simulink té dues fases clares d’us: la definició del model, que 

significa construir el model a partir d’elements bàsics construïts anteriorment, i 

l’analisi del model, que integra la simulació, linealització i determinació del punt 

d’equilibri del model previament definit. 

 Simulink fa servir un entorn gràfic fet que fa més senzill la creació d’un model 

de sistemes. Aquesta part es realitza a la finestra de diagrames de blocs. Un cop 

definit el model, aquest pot ser analitzat seleccionant les opcions que et donen el 

menús de Simulink o, també, entrant les comandes desitjades des de la finestra 

de comandes de MatLab. 
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El següent és el logotip del Simulink (MatLab): 

 

Imatge 12. Logotip del Simulink. 

Simulink pot simular qualsevol sistema que pugui ser definit per equacions 

diferencials continues i equacions diferencials discretes. Això significa que es 

poden modelar sistemes continus en el temps, discrets en el temps o una barreja 

d’ambdós.   

El simulador fa servir diagrames de blocs per  a representar sistemes dinàmics. 

L’usuari pot arrastrar els components des de una llibreria de blocs ja existents 

fins a la finestra de construcció del model i després unir-los mitjançant 

connectors. La finestra principal de Simulink s’activa polsant el botó que 

especifica aquesta funció que hi ha a la barra d’eines de MatLab o bé, escrivint la 

comanda “Simulink” a la línea de comandes de MatLab. 

Per tal de realitzar un nou sistema s’ha d’obrir una nova finestra de diagrama de 

blocs (o de construcció del model) seleccionant l’opció “new” de la pestanya “file” 

del menú principal del Simulink. En aquesta nova finestra i col·locarem i 

dissenyarem, arrastrant els components tal com s’ha dit abans, tot el nostre 

sistema. Un cop es vulgui guardar aquest sistema, el Simulink el guardarà en un 

fitxer d’extensió “.mdl”. Si, a més, s’ha fet servir el MatLab per tal d’entrar 

paràmetres que es fan servir per al disseny dels sistema, s’haurà de guardar el 

fitxer MatLab corresponent (amb extensió “.m”). 

Com el PSCAD, el Simulink també és un simulador dissenyat per treballar en 

l’entorn Microsoft Windows. En el seu entorn gràfic es distingeixen les següents 

zones: 

- Àrea de treball o finestra de diagrama de blocs (1): finestra a on 

es dibuixa el diagrama de blocs. 

 

- Llibreries (2): és la finestra on es troben totes les llibreries que 

podem utilitzar a l’hora de construir el nostre model. 

 

- Llibreria seleccionada (3): és on es poden trobar tots els 

components ja existents de la llibreria que s’ha seleccionat prèviament. 

 

- Barra d’eines de simulació (4): dins de la finestra de diagrama de 

blocs. Hi ha totes les opcions per tal de dur a terme la simulació del 

model. 

 



 Impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica 

- 95 - 

 

Imatge 13. Situació de les zones a l'entorn gràfic Simulink. 

Havent vist de forma molt breu els dos simuladors, s’ha optat per utilitzar el 

PSCAD en la seva versió v4.2. Els punts que han marcat el fet de prendre 

aquesta decisió són bàsicament dos: 

- El PSCAD és un software no utilitzat al llarg de la carrera, per tant, 

representa una motivació per a veure i aprendre a utilitzar software no 

conegut. En canvi, el MatLab s’utilitza en varies assignatures, com per 

exemple a càlcul numèric o a regulació automàtica fet que fa que ja es 

conegui mínimament el seu funcionament. 

 

- El PSCAD és un programa de simulació de circuits elèctrics i de potència 

bàsicament. Per el tipus de simulacions que es volen dur a terme és el 

software que més s’hi adequa. 

6.3- Explicació del circuit utilitzat en les 

simulacions. 

El PSCAD v4.2 serà el software amb el qual es faran les simulacions del projecte. 

En aquest apartat es mostrarà el circuit elèctric que es simularà. S’explicarà cada 

una de les parts d’aquest intentant justificar tots els elements del circuit així com 

també els paràmetres de cada un d’ells. 

Ja s’han explicat els diferents escenaris que es voldran analitzar i en tots ells 

l’esquema elèctric es bàsicament el mateix. Aquest consta d’una xarxa trifàsica 

de baixa tensió amb diferents càrregues connectades al llarg de la línia. Amb el 

PSCAD es farà un circuit equivalent d’aquesta xarxa. En algun punt de la línia 

s’haurà de connectar la instal·lació fotovoltaica per tal de poder estudiar els 

escenaris previstos. Caldrà, doncs, fer un circuit equivalent d’aquesta instal·lació 

fotovoltaica. 
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Per tant, es proposa fer aquests dos grans elements: 

- Circuit equivalent d’una xarxa trifàsica de baixa tensió. 

 

- Circuit equivalent d’una instal·lació fotovoltaica. 

Tot seguit es presentaran aquests dos circuits amb totes les seves parts. 

6.3.1- Circuit equivalent d’una xarxa trifàsica de baixa tensió. 

Els nivells de tensió a la xarxa de distribució es divideixen en alta, mitja i baixa 

tensió. Les línies o xarxes d’alta i mitja tensió són utilitzades, sobretot, pel 

transport de l’energia elèctrica des d’un punt del territori fins a un altre. El nivell 

de tensió que veu l’usuari bé donat per les línies de baixa tensió. Per tant, les 

línies o xarxes de baixa tensió són les encarregades de distribuir per els diferents 

usuaris l’energia elèctrica provinent de línies o xarxes d’alta i mitja tensió. Per 

tant, no s’entén una línia de baixa tensió sense una de mitja tensió que li aporti 

l’energia elèctrica. En el circuit equivalent de la xarxa de baixa tensió 

s’alimentarà, per tant, d’una xarxa de mitja tensió.  

Al no ser rellevant per l’estudi que es vol fer, la xarxa de mitja tensió de la qual 

s’abastarà la xarxa de baixa tensió serà un model equivalent tal com aquest. 

 

Figura 27. Model equivalent d’una xarxa de MT al PSCAD. 

Hi ha alguns valors estàndards de tensió en línies de mitja tensió. Un d’aquests 

valors és 25kV que és el que s’ha escollit. Una altre dada important de les línies 

o xarxes de mitja tensió és la seva potència de curtcircuit, en aquest cas s’ha 

escollit un potència de curtcircuit de 25MVA. Una potència de curtcircuit elevada 

fa que la xarxa esdevingui més robusta i proporcioni un millor servei vers els 

possibles defecte que es puguin originar en ella. El problema de tenir aquesta 

potència de curtcircuit elevada és que la corrent en ella també serà més elevada 

i, per tant, el elements de protecció hauran de dimensionar-se a als valors de 

corrent elevats fent el conjunt de la xarxa més costós. 

Tenint aquestes dades i utilitzant el teorema de Thevenin es pot arribar a la 

conclusió que la xarxa de mitja tensió és equivalent al circuit mostrat en la 

imatge anterior, composat per tres fonts de tensió que estan en sèrie amb tres 

inductàncies. 

El PSCAD et deixa triar els paràmetres bàsics dels elements utilitzats. A les fonts 

de tensió utilitzades s’hi entraran el paràmetres coneguts. Aquests paràmetres 
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són el voltatge, que com s’ha dit serà de 25kV, i la freqüència que tindrà el valor 

estàndard europeu de 50Hz. 

Per saber el valor de la inductància que va en sèrie amb cada una de les fonts cal 

utilitzar la següent fórmula referent al teorema de Thevenin: 

     
  

 

   
 

Com que s’ha escollit el valor de tensió de 25kV i el valor de potència de 

curtcircuit de 25MVA és fàcil trobar el valor de la inductància: 

     
  

 

   
 

      

        
     

Un cop es disposa del valor de la inductància ja es pot calcular el valor de la 

bobina per tal d’introduir-lo en els paràmetres de l’element del PSCAD: 

          
 

      
          

 

       
    

 

        
               

El valor de les tres bobines haurà de ser de 0,13mH. 

Per transformar la tensió elevada de la xarxa de mitja tensió a la tensió baixa de 

la xarxa de baixa tensió hi haurà, en el circuit equivalent, un transformador de 

MT a BT. Aquest element es pot trobar a les llibreries del mateix PSCAD i 

únicament s’hauran de canviar els paràmetres per adaptar-lo a les necessitats de 

la xarxa. 

 

Figura 28. Transformador de MT a BT utilitzat en el circuit equivalent de la xarxa. 

Un dels paràmetres que es poden modificar és la connexió tant al primari com al 

secundari. S’ha optat per una configuració en triangle a el primari i una en 

estrella al secundari. Aquesta configuració és l’habitual en transformadors 

d’aquest tipus. 

La tensió del primari vindrà donada per el circuit equivalent de la xarxa de mitja 

tensió. Aquest valor és de 25kV. A el secundari s’optarà per una tensió típica i 

estàndard de les línies de baixa tensió: 400V. Per tant la relació de transformació 

serà: 
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Com que les càrregues i la instal·lació fotovoltaica que es connectaran a la xarxa 

són trifàsiques no cal que s’utilitzi el neutre que et genera el transformador. S’ha 

optat per connectar-lo a terra. 

L’últim paràmetre que s’escollirà serà la potència que entregarà a la xarxa de 

baixa tensió el transformador. En aquest cas també s’ha optat per introduir un 

valor estàndard, en concret 0,63MVA. 

Aquesta potència entregada per el transformador serà consumida a la xarxa de 

baixa tensió per les càrregues que hi estiguin connectades. En el circuit 

equivalent d’aquesta xarxa de baixa tensió que es realitzarà amb el PSCAD 

només s’hi connectaran càrregues trifàsiques que consumiran potència activa i 

reactiva. Una de les llibreries del PSCAD conté un element que representa una 

càrrega trifàsica on es poden entrar els paràmetres de potència activa i potència 

reactiva que es desitgin. 

Hi haurà un total de set càrregues al llarg de tota la línia trifàsica de baixa 

tensió, cada una amb un valor de consum diferent per tal de que no hi hagi una 

línia molt homogènia. 

 

Figura 29. Càrrega utilitzada en el circuit equivalent PSCAD de la xarxa BT. 

Tot seguit es mostraran els valors de les set càrregues connectades al circuit 

equivalent de la xarxa de baixa tensió: 

- Càrrega 1:  Pot. Activa = 6600W Pot. Reactiva = 2000VAR 

- Càrrega 2:  Pot. Activa = 4400W Pot. Reactiva = 1000VAR 

- Càrrega 3:  Pot. Activa = 3300W Pot. Reactiva = 1000VAR 

- Càrrega 4:  Pot. Activa = 6600W Pot. Reactiva = 2000VAR 

- Càrrega 5:  Pot. Activa = 11000W Pot. Reactiva = 2000VAR 

- Càrrega 6:  Pot. Activa = 3300W Pot. Reactiva = 1000VAR 

- Càrrega 7:  Pot. Activa = 4400W Pot. Reactiva = 1000VAR 

Els valors d’aquestes càrregues són aproximats a valors de consum que es 

troben en xarxes reals com poden ser motors relativament petits, cases 

unifamiliars, petites empreses, etc… La suma dels valors d’aquestes càrregues no 
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arriba ni molt menys a la potència entregada per el transformador de MT a BT, 

per tant, la línia no estarà saturada. 

Entre càrrega i càrrega d’una xarxa real hi ha una certa distància. El cablejat que 

uneix aquestes càrregues té una petita resistència al pas de la corrent. Tot i ser 

petita, quan més gran sigui la distància entre càrregues, més diferència de tensió 

tindran entre elles ja que hi haurà una caiguda de tensió més gran al cablejat. En 

xarxes de baixa tensió que es troben en àrees urbanes o semi urbanes aquesta 

distancia no sol sobrepassar els 50m, però no sol ser més pertita de 5m. 

En el circuit equivalent de la xarxa de baixa tensió que s’està realitzant amb el 

PSCAD aquestes caigudes de tensió per efecte de la llargària del cablejat es 

representarà amb una resistència en sèrie amb una inductància. 

 

Figura 30. Càrregues 1 i 2 del circuit PSCAD. 

Depenent del fabricant la resistència al pas de la corrent del cable elèctric és més 

petita o més gran. Els valors de la resistència per a cables pensats per a línies de 

baixa tensió es mouen entre 1Ω i 5Ω per quilòmetre de cable. En canvi, els 

valors de la inductància són considerablement més petits. En molts documents 

de característiques tècniques de cables pensats per a línies de baixa tensió, ni 

tan sols s’especifica el valor, en molts altres s’especifica que el valor d’aquesta 

inductància és aproximadament 100 vegades més petit que el valor de la 

resistència. 

En el cas del model que es realitza amb el PSCAD s’ha agafarà un valor de 

resistència de 5Ω per quilòmetre de cable i un valor de inductància de 0,5mH per 

quilòmetre de cable. 

Les distàncies entre càrregues s’han escollit a l’atzar dins el rang de valors 

especificat anteriorment, de 5m a 50m.  
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Tot seguit es mostren les distàncies entre càrregues així com també la 

resistència i la inductància del cable deguda a aquesta distància: 

- Distància entre Transformador i Càrrega 1 = 20m 

Resistència = 0,1Ω  Inductància = 0,01mH 

 

- Distància entre Càrrega 1 i Càrrega 2 = 10m 

Resistència = 0,05Ω Inductància = 0,005mH 

 

- Distància entre Càrrega 2 i Càrrega 3 = 16m 

Resistència = 0,08Ω Inductància = 0,008mH 

 

- Distància entre Càrrega 3 i Càrrega 4 = 10m 

Resistència = 0,05Ω Inductància = 0,005mH 

 

- Distància entre Càrrega 4 i Càrrega 5 = 4m 

Resistència = 0,02Ω Inductància = 0,002mH 

 

- Distància entre Càrrega 5 i Càrrega 6 = 20m 

Resistència = 0,01Ω Inductància = 0,001mH 

 

- Distància entre Càrrega 6 i Càrrega 7 = 30m 

Resistència = 0,15Ω Inductància = 0,015mH 

El model de la xarxa ja esta acabat, però s’hauran d’habilitar uns espais per tal 

de connectar el circuit equivalent a la instal·lació fotovoltaica. Aquests espais, o 

punts de connexió es col·locaran estratègicament al llarg d’aquesta xarxa amb 

l’objectiu de poder connectar-hi la instal·lació en el moment que es vulgui i 

depenent de la simulació que es vulgui fer. 

Hi ha un total de quatre punts de connexió. Tot seguit es mostra la seva ubicació 

exacte dins la xarxa: 

- Punt de connexió 1 (P1): Punt de connexió ubicat entre el 

transformador de MT a BT i la càrrega 1. Per ser més precisos està 

col·locat just a la sortida del transformador, o sigui, just a l’inici de la 

línia. 

 

- Punt de connexió 2 (P2): Punt de connexió ubicat entre la càrrega 2 

i la càrrega 3. Per ser més precisos està col·locat just després que la 

càrrega 2 però en el mateix punt elèctric. Es troba al mig de la línia. 

  

- Punt de connexió 3 (P3): Punt de connexió ubicat entre la càrrega 4 

i la càrrega 5. Per ser més precisos està col·locat just després que la 

càrrega 4 però en el mateix punt elèctric. Es troba al mig de la línia. 
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- Punt de connexió 4 (P4): Punt de connexió ubicat entre la càrrega 6 

i la càrrega 7. Per ser més precisos està col·locat just després que la 

càrrega 6 però en el mateix punt elèctric. Es troba al final de la línia. 

 

Figura 31. Punt de connexió de la instal·lació fotovoltaica. 

Amb els elements exposats fins ara ja es podrà construir la xarxa de baixa tensió 

al PSCAD. La xarxa començarà amb el circuit equivalent de la xarxa de mitja 

tensió que anirà connectat al transformador de MT a BT. A la sortida del 

transformador hi penjarà la línia de baixa tensió on s’hi connectaran les set 

càrregues esmentades anteriorment. Entre càrrega i càrrega hi haurà les 

resistències i inductàncies que simularan la caiguda de tensió degut a la llargada 

del cable conductor i al llarg de la línia hi hauran els quatre punts de connexió. 

L’esquema final queda de la següent manera: 

 

Figura 32. Esquema final amb PSCAD de la xarxa trifàsica de BT. 
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A cada punt de connexió hi ha col·locats dos voltímetres i un amperímetre. El 

primer voltímetre mesurarà la tensió entre dues fases, concretament les fases A i 

B, segons la nomenclatura a la sortida del transformador. Aquests voltímetres 

són: 

- Ea: Per el Punt de connexió 1 (P1). 

 

- Eb: Per el Punt de connexió 2 (P2). 

 

- Ec: Per el punt de connexió 3 (P3). 

 

- Ee: Per el punt de connexió 4 (P4). 

El segon voltímetre està col·locat a el bus que porta les tres fases i mesurarà la 

tensió d’aquestes tres fases respecte el terra. Aquests voltímetres són: 

- V1: Per el Punt de connexió 1 (P1). 

 

- V2: Per el Punt de connexió 2 (P2). 

 

- V3: Per el punt de connexió 3 (P3). 

 

- V4: Per el punt de connexió 4 (P4). 

Finalment l’amperímetre està col·locat en connexió sèrie amb la fase A, segons la 

nomenclatura del transformador. Mesurarà el corrent de fase. Aquests 

amperímetres són: 

- I1: Per el Punt de connexió 1 (P1). 

 

- I2: Per el Punt de connexió 2 (P2). 

 

- I3: Per el punt de connexió 3 (P3). 

 

- I4: Per el punt de connexió 4 (P4). 

En la figura següent es pot veure on es recullen totes aquestes mesures per 

després mostrar-les representades gràficament. 

 

Figura 33. Recull de les senyals mesurades al model PSCAD. 
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Un cop recollides les mesures es repartiran en tres gràfiques diferents: Tensió 

simple de les 3 fases (V1..V4), Tensió composta (Ea..Ee) i Intensitat de fase 

(I1..I4). 

 

Figura 34. Imatge PSCAD de les gràfiques minimitzades. 

6.3.2- Circuit equivalent a una instal·lació fotovoltaica. 

L’altre element important, a part de la xarxa de baixa tensió, que composarà el 

total del circuit que es vol simular serà el circuit equivalent a la instal·lació 

fotovoltaica. Al tenir els punts de connexió establerts a la xarxa l’única cosa que 

cal és fer aquest model i començar a simular totes les situacions possibles que 

s’hagin plantejat en els diferents escenaris. 

Les instal·lacions fotovoltaiques, com s’ha vist a l’apartat d’introducció a l’energia 

solar fotovoltaica, es poden dividir en dues grans parts: la part de generació 

d’energia (plaques fotovoltaiques) i la part de la conversió d’aquesta energia per 

adequar-la als valors i característiques de la xarxa (inversor). 

Les plaques fotovoltaiques entreguen l’energia rebuda per les radiacions solars a 

l’inversor després d’haver-la convertit en corrent continua apte per ser 

transformada per l’inversor. El circuit que equivaldria a aquestes plaques 

fotovoltaiques seria el d’una font de corrent continua connectada a l’inversor. 

L’inversor, per la seva banda rep l’energia en forma de corrent continua de les 

plaques fotovoltaiques i la transforma en corrent alterna per injectar-la a la 

xarxa. El circuit que equivaldria a l’inversor solar seria, també, una font de 

corrent, però en aquest cas de corrent alterna. Si la xarxa a la qual es connecta 

aquest inversor és monofàsica, el circuit equivalent seria una sola font de corrent 

alterna. Pel contrari, si la xarxa a la qual es connecta aquest inversor és trifàsica, 

el circuit equivalent serien tres fonts de corrent alterna desfasades entre sí 120°. 
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Tenint clar els conceptes explicats s’ha optat per fer una circuit equivalent a una 

instal·lació fotovoltaica en el context PSCAD tal com aquest: 

 

Figura 35. Circuit equivalent a una instal·lació fotovoltaica per a PSCAD. 

Com que la xarxa a la qual es connectarà la instal·lació és trifàsica s’ha optat per 

les tres fonts de corrent altern. Cada una d’elles anirà connectada a una de les 

fases de la xarxa i, com s’ha dit, es desfasaran entre si per tal de poder-les 

sincronitzar amb aquesta xarxa. 

Per tal de configurar aquestes fonts de corrent alterna per que injectin a la xarxa 

l’energia que es desitgi hi ha diversos paràmetres PSCAD. Els dos primers tenen 

a veure amb la forma d’injectar l’energia a la xarxa i de sincronitzar-la per tal de 

que no es generi un mal funcionament. Aquests són la freqüència de treball, que 

serà igual que la de la xarxa, i els graus de desfasament de cada una de les 

senyals, que com s’ha comentat abans estaran 120° desfasades entre sí. Per tant 

quedarà: 

- Font de corrent 1        f = 50Hz fase = 0° 

 

- Font de corrent 2        f = 50Hz fase = -120° 

 

- Font de corrent 3        f = 50Hz fase = 120° 

El tercer i últim paràmetre de PSCAD que és útil per configurar la instal·lació 

fotovoltaica formada per les tres fonts de corrent alterna és, naturalment, el 

valor d’intensitat de corrent que donen aquestes fonts. 

Un cop sigui conegut aquest valor de corrent i sabent la tensió en el punt de 

connexió serà fàcil calcular la potència que injecta la instal·lació fotovoltaica a la 

xarxa elèctrica de baixa tensió. La fórmula és la següent: 

              

Com que les instal·lacions fotovoltaiques es caracteritzen per injectar només 

potència activa a la xarxa (en cap cas injecten potència reactiva) es pot 

considerar que el cosφ és igual a 1 i per tant: 

         



 Impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica 

- 105 - 

S’ha escollit els valors de potència nominal que tindran les instal·lacions 

fotovoltaiques que es faran servir en les instal·lacions. Aquests són valors 

similars a als de les instal·lacions típiques que es poden trobar al llarg del 

territori. A partir dels valors de potència escollits i de la tensió en el punt de 

connexió i utilitzant la fórmula anterior es podran calcular els valors d’intensitat 

que s’han de posar en els paràmetres del model PSCAD de la instal·lació 

fotovoltaica. Els valors de potència escollits es podrien assimilar a aquestes 

situacions o ubicacions:  

- 0W: La instal·lació fotovoltaica no genera energia. Aquest fet es dona 

en qualsevol instal·lació fotovoltaica durant les hores nocturnes del dia. 

 

- 4000W: Potència que es podria assimilar a la que genera una 

instal·lació petita que es pot trobar en terrats i laterals d’edificis. 

 

- 8000W: Potència que es podria assimilar a la generada per una 

instal·lació en un terrat gran i a màxima potència. 

 

- 15000W: Potència que es podria assimilar a la que genera una 

instal·lació fotovoltaica col·locada a la coberta d’una petita nau 

industrial. 

 

- 20000W: Potència que es podria assimilar a la que solen tenir els 

horts solars. 

En el punt de connexió, sabent que la xarxa de baixa tensió que s’ha creat en el 

PSCAD és de 400V de tensió composta (entre fase i fase), la tensió simple (entre 

fase i terra) serà de 230V. Per tant aplicant la fórmula: 

    
 

    
  

  

      
    

       
 

    
  

     

      
     

       
 

    
  

     

      
     

        
 

    
  

      

      
       

        
 

    
  

      

      
     

Aquests seran els valors d’intensitat que s’hauran de entrar en els paràmetres 

PSCAD de cada una de les tres fonts de corrent que formen el model equivalent 

de la instal·lació fotovoltaica. 

Un cop es té el model de la instal·lació fotovoltaica ja es podrà introduir dins la 

xarxa creada anteriorment. Concretament s’haurà de connectar en un dels 

quatre punts especificats per a la seva connexió. 
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El circuit equivalent final amb el qual es faran les simulacions i que alberga la 

xarxa trifàsica de baixa tensió i la instal·lació fotovoltaica és el següent: 

 

Figura 36. Esquema final amb PSCAD. 

6.4- Simulacions. 

Al tenir l’esquema final amb PSCAD de la xarxa equivalent i de la instal·lació 

fotovoltaica equivalent ja es poden fer les simulacions pertinents. A l’apartat de 

l’impacte s’han especificat els escenaris que es volen estudiar en aquest projecte. 

En l’apartat de simulacions el que es farà és simular aquests escenaris.  

Per tal de realitzar-ho serà necessari definir quins seran els paràmetres de cada 

una d’aquestes simulacions. 

S’han habilitat quatre punts de connexió al llarg de la xarxa per tal de connectar-

hi el circuit equivalent a la instal·lació fotovoltaica (P1, P2, P3 i P4). A més s’han 

determinat cinc tipus de instal·lacions o, més ben dit, cinc instal·lacions 

fotovoltaiques iguals però amb diferents potències generades (0W, 4000W, 

8000W, 15000W i 20000W). 

Es farà una simulació per a cada tipus de instal·lació a cada punt de connexió. A 

més es farà una primera simulació amb la xarxa de baixa tensió sense 

connectar-hi la instal·lació fotovoltaica en cap punt. Seran, per tant, un total de 
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vint-i-una simulacions on es voldrà determinar la tensió composta, la tensió 

simple i la intensitat de cada un dels punts de connexió. 

Les simulacions seran les següents: 

 Simulació 1: Xarxa de baixa tensió sense injecció fotovoltaica. 

 Simulació 2: Instal·lació de 0W connectada al punt P1. 

 Simulació 3: Instal·lació de 0W connectada al punt P2. 

 Simulació 4: Instal·lació de 0W connectada al punt P3. 

 Simulació 5: Instal·lació de 0W connectada al punt P4. 

 Simulació 6: Instal·lació de 4000W connectada al punt P1. 

 Simulació 7: Instal·lació de 4000W connectada al punt P2. 

 Simulació 8: Instal·lació de 4000W connectada al punt P3. 

 Simulació 9: Instal·lació de 4000W connectada al punt P4. 

 Simulació 10: Instal·lació de 8000W connectada al punt P1. 

 Simulació 11: Instal·lació de 8000W connectada al punt P2. 

 Simulació 12: Instal·lació de 8000W connectada al punt P3. 

 Simulació 13: Instal·lació de 8000W connectada al punt P4. 

 Simulació 14: Instal·lació de 15000W connectada al punt P1. 

 Simulació 15: Instal·lació de 15000W connectada al punt P2. 

 Simulació 16: Instal·lació de 15000W connectada al punt P3. 

 Simulació 17: Instal·lació de 15000W connectada al punt P4. 

 Simulació 18: Instal·lació de 20000W connectada al punt P1. 

 Simulació 19: Instal·lació de 20000W connectada al punt P2. 

 Simulació 20: Instal·lació de 20000W connectada al punt P3. 

 Simulació 21: Instal·lació de 20000W connectada al punt P4. 

Cada una d’aquestes simulacions ens donarà tres gràfiques comparatives: Tensió 

simple de les 3 fases (V1..V4), Tensió composta (Ea..Ee) i Intensitat de fase 

(I1..I4). 

En aquetes gràfiques es voldrà veure quin es el comportament de la tensió i la 

corrent de la xarxa depenent de cada una de les situacions. Un exemple de les 

gràfiques que ens dona el PSCAD: 

 

Gràfica 9. Tensió simple de les 3 fases. 
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Com es pot veure, la gràfica compara el valor de tensió simple per a cada una de 

les tres fases al llarg dels quatre punts de connexió.  

El valor d’amplitud màxima es mou a l’ordre de 0,33kV, i així tenim que: 

    
  

  
 

   

  
      

El valor de tensió simple, doncs, està dins el marge esperat, per tant, les 

simulacions i el circuit equivalent estan ben plantejats. 

Una de les gràfiques de la corrent de fase que es pot extreure de les simulacions 

és la següent: 

 

Gràfica 10. Corrent de fase en el quatre punts de connexió. 

Es veu com a l’inici de la línia (I1) el valor supera els 60A i en canvi al final (I4) 

la corrent no supera els 10A. Una altre mostra de que les simulacions surten tal 

com s’esperava. 

 

Gràfica 11. Tensió composta en els quatre punts de connexió. 
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L’últim tipus de gràfica que dona el PSCAD al simular el circuit equivalent de la 

xarxa de baixa tensió amb injecció fotovoltaica és la de la tensió composta. Si es 

compleixen les expectatives, els valors de tensió haurien de ser diferents des de 

l’inici de la línia fins el final. En principi el valor final hauria de ser més baix que 

l’inicial.  

A la gràfica anterior no s’aprecia molt bé la diferencia de tensions entre els 

diferents punts, per tant, s’haurà d’ampliar la imatge: 

 

Gràfica 12. Ampliació de la gràfica X. 

Ara es pot veure clarament com la tensió decreix quan més lluny està de l’inici 

de la línia, o sigui, del transformador. Els valors màxims de tensió composta 

ronden els 565V i per tant: 

    
  

  
 

   

  
        

El valor és molt proper als 400V. Aquest fet corrobora, de nou, que les 

simulacions donen resultats coherents. 

Una altre cosa que es pot veure en aquesta última gràfica es que l’entorn PSCAD 

et permet obtenir el valor màxim i mínim de la senyal que estiguis simulant 

només passant el cursor per sobre el gràfic. 

Un cop fetes totes les simulacions es recolliran totes les dades de màxims de 

tensió i de corrent per fer una taula general on hi hagi tots els valors necessaris 

per fer un estudi del que passa quan es connecta energia fotovoltaica a la xarxa 

elèctrica. La taula es mostra a la següent pàgina. En la primera columna hi ha 

valors màxims de la tensió composta. A la segona columna hi ha els valors 

eficaços de la tensió composta obtinguts després de operar els valors de la 

primera columna. A la tercera i última columna hi ha els valors de la corrent de 

fase. 

 

Tot seguit es mostra la taula 19 de resultats de les simulacions:    
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CAPÍTOL 7: 

GRÀFIQUES DE LES 

SIMULACIONS. 

Amb els valors de la taula dels resultats de les simulacions s’han fet un seguit de 

gràfiques per tal de veure i explicar els efectes produïts per l’energia fotovoltaica 

injectada a una xarxa trifàsica de baixa tensió. 

Cada una de les gràfiques estarà comentada i s’intentarà explicar mitjançant els 

tres efectes comentats en l’apartat de l’impacte. Al final de tot hi haurà unes 

conclusions generals. 

Les gràfiques es divideixen en tres grups: 

 Perfil de tensió segons punt de connexió (Gràfica 13..16). 

 

 

 Perfil de tensió segons potència de la instal·lació fotovoltaica connectada (Gràfica 

17..20). 

 

 Perfil de la corrent segons potència de la instal·lació fotovoltaica connectada 

(Gràfica 21..24). 
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Gràfica 13. Perfil de tensió amb injecció PV al punt P1. 

 

Comentari: 

La gràfica mostra el perfil de tensió un cop connectada una instal·lació 

fotovoltaica de diferents potències al punt de connexió P1 de la xarxa de baixa 

tensió (a la sortida del transformador). Per una potència de 0W (vermell) el valor 

de tensió decreix des de l’inici de la línia fins al final d’una manera constant. Si la 

potència de la instal·lació és de 0W vol dir que aquesta no produeix energia 

(durant les nits) o que no està connectada a la xarxa. Per a les altres potències 

el perfil canvia mínimament. El fet de que hi hagi una instal·lació fotovoltaica 

connectada a l’inici de la línia no afecta al perfil de tensió d’aquesta ja que 

segueix sent decreixent i bastant lineal. Es pot apreciar un increment de tensió 

molt petit en cada un dels punts de la xarxa. Com més potència injecta la 

instal·lació més gran és aquest increment. Tot i així, les variacions són 

inapreciables. 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

0W connectats a P1 399,1 385,5 377,0 374,3

4000W connectats a P1 399,3 385,7 377,2 374,6

8000W connectats a P1 399,5 385,9 377,2 374,7

15000W connectats a P1 399,9 386,3 377,8 375,0

20000W connectats a P1 400,2 386,6 378,0 375,4

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0

340,0
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360,0

370,0

380,0

390,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV al punt P1
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Gràfica 14. Perfil de tensió amb injecció PV al punt P2. 

 

Comentari: 

En aquesta segona gràfica es mostra el perfil de tensions de la línia amb injecció 

fotovoltaica al punt P2. Al no estar connectada ben bé a l’inici de la línia ja es 

nota l’efecte de la injecció d’energia generada per una instal·lació fotovoltaica. La 

tensió a l’inici de la línia (punt P1) es manté igual per a tots els casos, però en el 

punt de connexió (P2) aquesta tensió augmentarà segons la potència que injecti 

la instal·lació. Amb una potència injectada de 4000W la tensió puja 2,5V, mentre 

que amb una potència de 20000W la tensió s’enfila fins als 397,8V, 12,3V més 

que quan no s’injecta potència d’origen fotovoltaic en el punt P2. A partir 

d’aquest punt i fins al final de la línia, el perfil de tensió decreix linealment, però 

manté sempre aquesta elevació de la tensió. O sigui, si en el punt P4 la tensió 

quan no hi havia fotovoltaica era de 374,3V quan hi hagi una instal·lació que 

injecti 8000W connectada al punt P2 hi haurà una tensió de 379,2V. Aquesta 

variació mostra que les diferents càrregues de la xarxa tindran una tensió 

diferent durant el dia que la que tenen durant la nit. 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

0W connectats a P2 399,1 385,5 377,0 374,3

4000W connectats a P2 399,3 388,0 379,4 376,7

8000W connectats a P2 399,5 390,5 381,8 379,2

15000W connectats a P2 399,9 394,8 386,1 383,3

20000W connectats a P2 400,2 397,8 389,1 386,3

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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360,0
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380,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV al punt P2
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Gràfica 15. Perfil de tensió amb injecció PV al punt P3. 

 

Comentari: 

El perfil de tensió variarà, també, si es connecta la instal·lació fotovoltaica al 

punt de connexió P3. En aquest cas, però, els punts crítics són el P3 i el P4 ja 

que és allà on la variació de tensió entre connectar o no fotovoltaica serà més 

elevada. La variació va des dels 4,1V amb una instal·lació de 4000W connectada, 

fins als 21,7V amb una instal·lació de 20000W connectada. La variació en el punt 

anterior a la connexió és bastant considerable també. 

Aquestes variacions ja comencen a ser molt importants i poden provocar 

problemes a les càrregues connectades a la xarxa. 

S’ha de dir que de moment cap de les tensions ha superat els límits normatius de 

tensió a la xarxa (linies horitzontals superior i inferior). 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

0W connectats a P3 399,1 385,5 377,0 374,3

4000W connectats a P3 399,3 387,9 381,4 378,7

8000W connectats a P3 399,5 390,4 385,7 383,0

15000W connectats a P3 399,9 394,6 393,3 390,5

20000W connectats a P3 400,1 397,6 398,7 395,8

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV al punt P3
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Gràfica 16. Perfil de tensió amb injecció PV al punt P4. 

 

Comentari: 

Quan es connecta la instal·lació fotovoltaica al punt més allunyat del 

transformador que alimenta la xarxa les variacions dels perfils de tensió són 

màximes. Amb 20000W connectats al punt de connexió P4 la tensió és de 405V, 

fins i tot més elevada que a la sortida del transformador que és de 400,1V. Si 

s’injectés una potència encara més elevada a la xarxa podria ser que el valor de 

tensió al final de la línia superés el límit normatiu superior de tensió. Els punts de 

connexió que queden el mig de la línia (P2 i P3) poden tenir nivells de tensió 

inferiors tant a l’inici de la línia com al final. 

Connectar una instal·lació fotovoltaica al final de una xarxa de baixa tensió pot 

comportar molts problemes per a les càrregues que hi estan connectades, ja que 

els hi canvia el nivell de tensió al punt de connexió considerablament entre el dia 

i la nit. 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

0W connectats a P4 399,1 385,5 377,0 374,3

4000W connectats a P4 399,3 387,9 381,3 380,5

8000W connectats a P4 399,5 390,3 385,7 386,6

15000W connectats a P4 399,9 394,5 393,2 397,3

20000W connectats a P4 400,1 397,5 398,6 405,0

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV al punt P4
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Gràfica 17. Perfil de tensió amb injecció PV de 4000W. 

 

Comentari: 

Les quatre gràfiques que venen a continuació mostren la comparativa dels perfils 

de tensió obtinguts quan es connecta una mateixa instal·lació fotovoltaica (que 

injecta la mateixa potència) als diversos punts de connexió establerts al llarg de 

la xarxa. O sigui, primer anirà connectada al P1, després al P2, a la tercera 

simulació al P3 i, per últim, al P4. 

En el cas concret de la instal·lació de 4000W, es pot observar clarament que els 

perfils de tensió no varien gaire respecte a l’original (sense fotovoltaica). Tot i 

així, es pot apreciar que la variació més gran de perfil es dóna quan la instal·lació 

fotovoltaica es connecta al final de la xarxa (P4) i, en canvi, la variació més 

petita (quasi inexistent) quan aquesta està just a l’inici de la línia (P1). 

 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

4000W no connectats 399,1 385,5 377,0 374,3

4000W connectats a P1 399,3 385,7 377,2 374,6

4000W connectats a P2 399,3 388,0 379,4 376,7

4000W connectats a P3 399,3 387,9 381,4 378,7

4000W connectats a P4 399,3 387,9 381,3 380,5

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0

340,0

350,0

360,0

370,0

380,0

390,0

400,0

410,0

420,0

430,0

440,0

T
e
n

s
ió

 e
fi

c
a
ç
 e

n
tr

e
 f

a
s
e
s
 (

V
)

Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV de 4000W
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Gràfica 18. Perfil de tensió amb injecció PV de 8000W. 

 

Comentari: 

Com més gran sigui la instal·lació fotovoltaica i més energia elèctrica injecti, més 

canviaran els perfils de tensió. Si es deia que amb una instal·lació de 4000W la 

variació de perfils era molt petita, amb una de 8000W aquestes variacions ja 

comencen a ser importants. 

Si la instal·lació es connecta al punt de connexió P1, la variació del perfil 

respecte al de la xarxa sense injecció fotovoltaica és inexistent. En canvi, si es 

connecta a qualsevol punt de la xarxa els perfils ja es mostren molt diferents a 

l’original. Concretament, i com passava amb la instal·lació de 4000W, la situació 

més crítica es troba quan la connexió és en el punt més allunyat del 

transformador que abasteix la xarxa. La variació de tensió en aquesta situació 

pot arribar a ser de 12,3V. 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

8000W no connectats 399,1 385,5 377,0 374,3

8000W connectats a P1 399,5 385,9 377,2 374,7

8000W connectats a P2 399,5 390,5 381,8 379,2

8000W connectats a P3 399,5 390,4 385,7 383,0

8000W connectats a P4 399,5 390,3 385,7 386,6

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV de 8000W
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Gràfica 19. Perfil de tensió amb injecció PV de 15000W. 

 

Comentari: 

Reiterant el que s’ha dit en les dues gràfiques anteriors, a la gràfica actual hi 
apareixen els perfils de tensió amb injecció fotovoltaica de 15000W. 

En aquesta gràfica s’hi troba una situació inèdita respecte les dues gràfiques 
anteriors. Quan es connecta la instal·lació fotovoltaica de 15000W al punt de 

connexió P4, tant el valor de tensió de l’inici de la línia (a P1) com el del final (a 
P4) són més alts que els valors de tensió dels punts intermitjos de la línia (P2 i 

P3). O sigui, es produeix un perfil de tensió en forma de vall. 

Com s’ha vist a les dues gràfiques anteriors, la situació més desfavorable és 

quan es connecta la fotovoltaica al punt més allunyat de l’inici de la xarxa. Tot i 
així, no es superen en cap cas els límits normatius de la tensió que hi ha d’haver 

a la xarxa. 

 

 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

15000W no connectats 399,1 385,5 377,0 374,3

15000W connectats a P1 399,9 386,3 377,8 375,0

15000W connectats a P2 399,9 394,8 386,1 383,3

15000W connectats a P3 399,9 394,6 393,3 390,5

15000W connectats a P4 399,9 394,5 393,2 397,3

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV de 15000W



 Impacte de la generació fotovoltaica a la xarxa elèctrica 

- 119 - 

  

 

Gràfica 20. Perfil de tensió amb injecció PV de 20000W. 

 

Comentari: 

Per tancar aquest grup de gràfiques es mostren els perfils de tensió obtinguts 

connectant la instal·lació fotovoltaica de 20000W a cada un dels punts de 

connexió de la xarxa de baixa tensió. 

Quan es connecta la instal·lació al final de la línia (P4) es forma un perfil de 

tensió en forma de vall. Però, aquest cop, el nivell de tensió al final de la línia 

(P4) és fins i tot més elevat que el nivell de tensió que subministra el 

transformador de MT a BT. 

Amb aquesta configuració de xarxa, hi ha una variació de tensió en el punt de 

connexió P4 de fins a 20,7V entre el dia i la nit. 

És cert que en aquest cas tampoc es superen els límits normatius de tensió, però 

és evident que si la potència que injecta la instal·lació fotovoltaica a la xarxa fos 

més elevada aquests  límits podrien ser superats clarament, tant per defecte 

com per excés. 

Ea (Punt 1) Eb (Punt 2) Ec (Punt 3) Ee (Punt 4)

Tensió màxima admissible 428,0 428,0 428,0 428,0

20000W no connectats 399,1 385,5 377,0 374,3

20000W connectats a P1 400,2 386,6 378,0 375,4

20000W connectats a P2 400,2 397,8 389,1 386,3

20000W connectats a P3 400,1 397,6 398,7 395,8

20000W connectats a P4 400,1 397,5 398,6 405,0

Tensió mínima admissible 372,0 372,0 372,0 372,0
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Gràfic del perfil de tensió amb injecció PV de 20000W
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Gràfica 21. Perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 4000W. 

 

Comentari: 

En l’últim grup de quatre gràfiques es veurà el comportament del perfil de la 

corrent de fase de la línia per a diferents instal·lacions fotovoltaiques 

connectades als diferents punts de connexió establerts a la xarxa de baixa 

tensió. 

En la primera es mostren els perfils de la corrent connectant a la xarxa una 

instal·lació fotovoltaica de 4000W. Si es comparen els valors de corrent de l’inici 

de la línia es veu com quan no hi ha fotovoltaica a la xarxa el valor d’aquesta 

corrent arriba als 80,2A, en canvi, en totes les altres situacions on hi ha 

connectada fotovoltaica en algun punt o altre de la xarxa aquest valor de corrent 

decreix fins als 67A. Aquesta baixada del corrent es deu a què part de l’energia 

requerida per les càrregues de la xarxa la subministra la mateixa instal·lació 

fotovoltaica i, per tant, no es requereix tanta energia provinent del 

transformador de l’inici de la línia. 

 

I1 (Punt 1) I2 (Punt 2) I3 (Punt 3) I4 (Punt 4)

4000W no connectats 80,2 57,3 37,1 8,7

4000W connectats a P1 66,8 57,3 37,1 8,7

4000W connectats a P2 67,1 57,6 37,2 8,7

4000W connectats a P3 67,4 44,4 37,4 8,8

4000W connectats a P4 67,4 44,5 24,4 8,8
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Gràfic del perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 4000W
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Gràfica 22. Perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 8000W. 

 

Comentari: 

En aquesta segona gràfica del perfil de la corrent es mostren els resultats 

obtinguts injectant 8000W de fotovoltaica als diferents punts de connexió de la 

xarxa. 

Es denota la mateixa situació que en la gràfica anterior però encara més 

marcada. Tant en el punt de connexió de la fotovoltaica com en els punts que el 

segueixen el valor de la corrent és el mateix que en el cas que no hi hagués 

connectada la fotovoltaica. La variació es troba en els punts que precedeixen 

aquesta connexió. En tots aquests la corrent és molt inferior quan hi ha 

connectada energia solar fotovoltaica. 

Un exemple d’aquest es veu quan es connecten 8000W al punt de connexió P3. 

Tant en el punt P3 com en el P4 la corrent segueix tenint el mateix valor que si 

no hi hagués fotovoltaica connectada, en canvi, en els punts P1 i P2 la corrent 

disminueix de l’ordre de 25A. 

 

I1 (Punt 1) I2 (Punt 2) I3 (Punt 3) I4 (Punt 4)

8000W no connectats 80,2 57,3 37,1 8,7

8000W connectats a P1 53,7 57,4 37,1 8,7

8000W connectats a P2 54,3 57,9 37,4 8,8

8000W connectats a P3 54,7 32,1 37,8 8,9

8000W connectats a P4 54,9 32,2 23,4 8,9
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Gràfic del perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 8000W
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Gràfica 23. Perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 15000W. 

 

Comentari: 

La gràfica representa els perfils de la corrent de fase un cop es connecta una 

instal·lació fotovoltaica de 15000W en els diferents punts de connexió que hi ha 

establerts a la xarxa de baixa tensió. 

El comportament canvia, però el resultat és el mateix. La corrent a l’inici de la 

línia disminueix quan es connecta fotovoltaica a la xarxa. 

La corrent varia de forma decreixent de l’ordre de 40A a l’inici de la línia. Aquest 

fet, com s’ha comentat en altres apartats del projecte, pot ser molt perillós per 

les persones i els equips que interactuin amb aquesta xarxa. 

Si la connexió es produeix en els punts finals de la línia (P3 i P4) el perfil de la 

corrent de fase a la xarxa té forma convexa (valor de corrent baix a l’inici, alt a 

la meitat i un altre cop baix al final). 

 

I1 (Punt 1) I2 (Punt 2) I3 (Punt 3) I4 (Punt 4)

15000W no connectats 80,2 57,3 37,1 8,7

15000W connectats a P1 45,0 57,4 37,1 8,7

15000W connectats a P2 42,8 58,7 37,8 8,9

15000W connectats a P3 41,5 44,3 38,3 9,0

15000W connectats a P4 41,0 43,8 46,9 9,1
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Gràfic del perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 15000W
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Gràfica 24. Perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 20000W. 

 

Comentari: 

Aquesta és l’última gràfica extreta de la taula de resultats de les simulacions. 

Mostra els perfils de la corrent de fase un cop es connecta una instal·lació 

fotovoltaica de 20000W en els diferents punts de connexió que hi ha establerts a 

la xarxa de baixa tensió. 

Si aquesta connexió és en el punt de connexió P4 el perfil de la corrent de fase 

es comporta d’una manera singular. La corrent a la sortida del transformador és 

de 57,3A i la del final de la línia és de 9,3A però, el fet estrany, és que en els 

punts intermitjos la corrent és més elevada. Concretament és de 60,3A en el 

punt P2 i de 63,8A en el punt P3. 

És obvi que aquestes variacions de corrent que es poden donar durant un mateix 

dia (entre el dia i la nit) no són bones per a cap dels elements connectats a la 

xarxa (càrregues i elements de protecció). 

 

I1 (Punt 1) I2 (Punt 2) I3 (Punt 3) I4 (Punt 4)

20000W no connectats 80,2 57,3 37,1 8,7

20000W connectats a P1 62,6 57,5 37,2 8,7

20000W connectats a P2 59,7 58,7 38,0 8,9

20000W connectats a P3 57,9 60,9 38,8 9,1

20000W connectats a P4 57,3 60,3 63,8 9,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

C
o

r
r
e
n

t 
d

e
 f

a
s
e
 (

A
)

Gràfic del perfil de la corrent de fase amb injecció PV de 20000W



- 124 - 

CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS. 

L’objectiu principal d’aquest projecte era estudiar el comportament d’una xarxa 

elèctrica en el moment en que s’hi injecta energia solar fotovoltaica. Es volia 

determinar si hi ha aspectes negatius en aquestes connexions i, per tant, 

determinar que no sempre és tant bo injectar energia solar fotovoltaica a una 

xarxa elèctrica. 

En el procés de disseny de la instal·lació fotovoltaica s’han vist els avantatges i 

els inconvenients d’usar aquest tipus de instal·lació. L’avantatge més important 

és l’utilització d’una energia renovable per subministrar-la als usuaris. No hi ha 

contaminació ni residus i, per tant, no es fa mal al medi ambient de forma 

directe. L’inconvenient més important és el seu elevat cost ja que el client hauria 

d’esperar quinze anys per obtenir algun tipus de benefici. 

En el procés de l’estudi de l’impacte que pot produir la generació fotovoltaica a la 

xarxa elèctrica s’han extret diverses conclusions:  

La primera és sobre l’estudi de l’escenari 1 (xarxa elèctrica de baixa tensió sense 

generació fotovoltaica). En aquest escenari tant els valors de tensió com els de 

corrent aniran caient al llarg de la línia a causa de les caigudes de tensió en el 

conductor i a les càrregues connectades. El valor més alt de tensió i de corrent 

es trobarà a la sortida del transformador i el valor més baix al final de la línia. 

Aquesta situació ha quedat demostrada amb les simualcions i les gràfiques 

exposades en aquest projecte. 

La següent conclusió s’extreu de l’estudi de l’escenari 2 (xarxa elèctrica de baixa 

tensió amb generació fotovoltaica). S’ha comprovat que els perfils de tensió 

canvien molt si hi ha fotovoltaica a la xarxa. Depenent del punt de connexió de la 

instal·lació fotovoltaica, aquest canvi serà més gran o més petit. S’ha vist que el 

punt de connexió més desfavorable és el P4, o sigui, el més allunyat del 

transformador que subministra l’energia a la xarxa. Les variacions de tensió 

durant les hores diurnes i les nocturnes podrien afectar al funcionament de 

màquines i elements connectats a la xarxa. Si la instal·lació fotovoltaica 
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connectada fos extremadament gran, la tensió en alguns punts de la línia podria 

sobrepassar els límits normatius. Segons aixó, la companyia hauria de 

replantejar tota la xarxa. 

Pel que fa a l’escenari 3 (corrents a la xarxa de baixa tensió amb generació 

fotovoltaica) es comprova el que s’esperava. Un cop connectada la instal·lació 

fotovoltaica a la xarxa, el valor de la corrent en els punts anteriors a aquesta 

connexió baixa considerablament. El fet de que les càrregues que segueixen el 

punt de connexió de la instal·lació fotovoltaica s’abasteixin d’aquesta provoca la 

baixada de la corrent. Si aquesta baixada de la corrent és considerable moltes de 

les proteccions elèctriques de la xarxa no estaran preparades per actuar en cas 

de defecte. La companyia elèctrica, doncs, hauria de recalcular totes aquestes 

proteccions per tal de fer una xarxa més segura tant per a les persones com per 

els equips que hi estan connectats. 

La conclusió final que s’extreu d’aquest projecte és que s’ha d’anar amb molta 

precaució a l’hora de injectar energia solar fotovoltaica a la xarxa, ja que canvia 

el comportament d’aquesta i l’usuari de la xarxa es pot veure afectat. S’ha 

d’optar sempre per les energies renovables, però estudiant els beneficis i 

perjudicis que pot provocar al consumidor. 
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