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 RESUM 
 

El present projecte té per objectiu la creació d’un software per al càlcul del 

dimensionat de sistemes solars fotovoltaics. Es tracta d’un software d’ajuda pel 

disseny d’instal·lacions fotovoltaiques autònomes o connectades a la xarxa elèctrica. 

 

Apart del dimensionat incorpora, a més, altres utilitats com són el càlcul d’ombres 

d’edificis propers, estimació econòmica de la instal·lació, importació i exportació de 

projectes,  l’elaboració d’informes detallats  amb els resultats obtinguts i dues bases de 

dades, una amb tots els productes comercials i les seves característiques principals i 

l’altra, amb informació de les condicions atmosfèriques segons la ubicació geogràfica. 

 

Per aconseguir aquests objectius s’han estudiat en profunditat els termes relacionats 

amb les energies renovables i més extensament l’energia solar fotovoltaica, les parts 

que formen una instal·lació FV, i les etapes i càlculs del dimensionat. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene por objetivo la creación de un software para el cálculo del 

dimensionado de sistemas fotovoltaicos. Se trata de un software de ayuda al diseño de 

instalaciones fotovoltaicas autónomas o conectadas a la red eléctrica. 

 

También incorpora otras utilidades como son el cálculo de sombras de edificios 

cercanos, estimación económica de la instalación, importación y exportación de 

proyectos, elaboración de informes detallados con los resultados obtenidos y dos 

bases de datos: una con todos los productos comerciales y sus características 

principales, y otra con información de las condiciones atmosféricas según la ubicación 

geográfica. 

 

Para lograr estos objetivos se han estudiado en profundidad los términos relacionados 

con las energías renovables y más extensamente la energía solar fotovoltaica, las 

partes que forman una instalación FV y las etapas y cálculos del dimensionado. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this project is to create a software for the sizing of photovoltaic solar 

systems. It consists of  a software backup for the design of Stand Alone or Grid 

Connected photovoltaic installations. 

 

It also incorporates other utilities such as sun shade calculation, financial estimate of 

the installation, project import and export, detailed reports of results obtained and 

two databases: one with information about the commercial products and another with 

information of atmospheric conditions depending on geographical location. 

 

In order to achieve these objectives we have carried out an intense study of renewable 

energies and particularly photovoltaic solar energy, parts of a PV installation and sizing 

parameters. 
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Capítol 1: 

INTRODUCCIÓ 

El present projecte es basa en el disseny d’una aplicació. Es tracta bàsicament d’un software 

per al càlcul del dimensionat d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Pretén ser un ajut per als 

usuaris interessats en col·locar un sistema de panells solars al seu habitatge, també pot servir 

per a qualsevol aplicació fotovoltaica ja sigui aïllada o connectada a la xarxa elèctrica. 

 

A banda del dimensionat incorpora, a més, altres utilitats com són el càlcul d’ombres d’edificis 

propers, estimació econòmica de la instal·lació, importació i exportació de projectes,  

l’elaboració d’informes detallats  amb els resultats obtinguts i dues bases de dades, una amb 

tots els productes comercials i les seves característiques principals i l’altra, amb informació de 

les condicions atmosfèriques segons la ubicació geogràfica. D’aquesta manera per a qualsevol 

localitat situada dins la península tindrem informació fiable de l’energia que serà capaç de 

generar la instal·lació. 

 

Sobre el disseny gràfic cal dir que és una eina molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar i que dóna una 

bona presència a l’aplicació sense haver de renunciar a la professionalitat i precisió dels càlculs 

ni a la facilitat de realitzar els dissenys de sistemes fotovoltaics. 

 

En quant a codi, la gran quantitat de funcionalitats i la manera com es representen 

gràficament requereixen d’una bona estructuració del codi. 

 

Hem realitzat també un estudi teòric sobre les energies renovables, dintre de les quals es troba 

l’energia solar. Hem aprofundit en l’estudi de les instal·lacions solars fotovoltaiques, els 

elements que les composen, les diferents aplicacions que existeixen, l’estat actual d’aquesta 

energia dins el panorama mundial i d’altre informació rellevant. 

 

S’inclouen en aquesta memòria els estudis previs, a més de tota la informació sobre l’aplicació: 

llenguatge de programació triat, especificacions bàsiques, estructura del programa,etc. També 

s’ha elaborat un exemple pràctic de dimensionat: es tracta d’una masia rural al poble de Nulles 

a Tarragona interessada en col·locar una instal·lació fotovoltaica autònoma per a satisfer el 

consum d’electricitat de la casa.  

 

Amb l’exemple pràctic posarem a prova el nostre programa d’ajut al dimensionat, i servirà per 

analitzar la validesa dels resultats obtinguts així com per donar un servei real al nostre treball. 

 

Finalment un apartat de possibles ampliacions servirà per concloure la feina realitzada veient 

quins objectius dels plantejats a priori s’han aconseguit i quins altres no s’han acabat duen a 

terme. També veurem algunes de les funcions amb les que podríem dotar el nostre software 

per tal de millorar la seva funcionalitat.  
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Capítol 2: 

MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

L’energia solar fotovoltaica ha esdevingut una de les energies renovables amb mes expansió al 

nostre país, juntament amb l’energia eòlica. Tres quartes parts  de l’energia solar generada al 

mon està instal·lada a Europa i més concretament a Alemanya i Espanya. 

 

L’any 2010 es van generar 7,4 GW en tot el món gràcies a l’energia fotovoltaica, dels quals 5,8 

corresponen a Europa. Cada Giga Watt d’aquesta energia alimenta durant l’any prop de 250 

mil cases de tot Europa. Es per aquest motiu que cada vegada més països estan instal·lant 

panells solars als seus respectius territoris.   

 

Actualment, a Catalunya, es genera el 2,8% de l’energia primària gràcies a les energies 

renovables. A més a més, el pla d’energia de Catalunya 2006-2015, preveu que aquest 

percentatge es multipliqui per quatre durant aquest període. 

 

Amb aquestes dades podem dir que, tant en el nostre país com en tot el món, aquest tipus 

d’energia estan adquirint gran importància per arribar a esdevenir la principal font d’energia 

primària necessària. 

 

És un mercat en expansió, i on encara queda molt per investigar i legislar. És per això que la 

quantitat de recursos i mitjans dels que es disposa tant per fer el disseny com la 

implementació de sistemes que permetin obtenir aquests tipus d’energia és limitat. 

 

Nosaltres, amb aquest projecte volem facilitar aquest creixement  fent arribar als usuaris una 

eina fàcil, còmode i completa que permeti als enginyers del sector, i als usuaris en general 

dissenyar els sistemes fotovoltaics més ràpida i còmodament. Es tracta bàsicament d’un 

software d’ajut per al càlcul del dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques.  

 

Així doncs creiem que aquest tipus de programes faciliten molt el disseny i la posterior 

implementació d’aquest tipus d’instal·lacions per a usuaris poc familiaritzats amb l’entorn de 

l’energia solar.  
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Fig. 3.1-1 – Gràfica comparativa 

Capítol 3: 

POSSIBLES SOLUCIONS 

3.1. LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ I COMPILADOR 

 

3.1.1. Introducció 

 

Actualment es poden trobar molts llenguatges de programació orientats a objectes que ens 

permetrien implementar l’aplicació: Visual Basic, .NET, Delpi, C++, java,...  

 

Cal escollir-ne un d’aquests, i aquesta elecció no és fàcil ni immediata, ja que cada un té les 

seves particularitats i diferències respecte els altres. Podem afirmar que amb tots ells podríem 

implementar el software, encara que els avantatges i inconvenients que tenen cada un, poden 

complicar o facilitar-nos la feina així com administrat bé els recursos del sistema per tal de 

donar més rapidesa al tractament de dades. 

 

Amb aquest apartat no pretenem dir quin és el millor llenguatge de programació existent en el 

mercat, sinó triar al més adequat a la un seguit de característiques que considerem importants 

en la nostra aplicació.  

 

Després tocarà fer una comparativa de tots els llenguatges amb els respectius avantatges i 

inconvenients referents a aquestes característiques i, finalment fer l’elecció definitiva. 

 

 

3.1.2. Característiques importants 

 

• Sistema Operatiu i portabilitat 

No  hem d’oblidar que serà una aplicació comercial i que, un dels objectius més importants, és 

aconseguir un disseny d’una aplicació amb el qual puguem aconseguir el màxim benefici 

econòmic. Per fer-ho, cal que sigui compatible amb el major nombre d’usuaris i el sistema 

operatiu que utilitzin.  

 

 

En la gràfica podem observar que 

Microsoft Windows guanya amb 

diferència sobre la resta de sistemes 

operatius. Així doncs, a l’hora 

d’implementar l’aplicació, tindrem en 

compte que sigui 100% funcional amb 

aquest sistema operatiu.  
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Per altra banda, també ens pot interessar que, a apart de ser compatible amb Microsoft 

Windows, pugui ser compatible altres sistemes operatius com MAC OS o Linux, tindríem dues 

opcions: 

 

1- Dissenyar i implementar de nou l’aplicació amb un llenguatge de programació del 

sistema operatiu corresponent. Aquesta opció implicaria una inversió econòmica 

important, ja que s’hauria de pagar a programadors experts en un llenguatge nou i, 

cada cop que hi hagués una modificació a l’aplicació, s’hauria de fer en dos 

llenguatges. 

 

2- Buscar la màxima portabilitat en el  llenguatge seleccionat. Hi ha diverses 

aplicacions al mercat que, aprofitant un mateix llenguatge de programació ens 

permeten utilitzar un sistema operatiu diferent. Tot i que s’haurien de fer algunes 

modificacions superficials, aquesta opció és la més econòmica, ja que només s’ha 

de pagar experts en un sol llenguatge de programació i, aprofitant el mateix codi 

font, podria funcionar en més d’un sistema operatiu.   

 

 

• Extensibilitat 

L’extensibilitat és la capacitat que té el llenguatge de programació per aprofitar eines de 

tercers o llibreries i biblioteques externes. Això permet per una banda, que es puguin aprofitar 

moltes eines ja implementades i, per tant obtenir un estalvi econòmic important; i, per altra 

banda, proporcionar gran capacitat d’ampliació del programa.    

 

 

• Rendiment 

El temps de l’aplicació no és crítica; no tenim una aplicació que hagi de fer un determinat 

nombre de càlculs per segon o on les operacions realitzades siguin tant complicades com 

perquè el temps d’obtenció dels resultats sigui massa elevat. A més a més, i de cara al seu ús, a 

l’usuari no li és crític el temps que hagi d’esperar. Tot i així, és necessari obtenir un bon 

rendiment en la màquina on es treballa per tal que l’aplicació sigui el més ràpida possible i 

treballi adequadament d’acord amb el sistema operatiu on es troba. 

En la utilització de recursos, també s’ha de tenir en compte: 

 

• Accés a les bases de dades. El programa incorpora dues bases de dades molt grans i 

que, sense un bon accés i una bona administració a l’hora de programar, poden 

generar esperes llargues o fins i tot que el programa deixi de funcionar. 

 

• Gràfics. L’aplicació incorpora algunes eines les quals es basen en la representació 

gràfica d’alguns fenòmens físics. Treballar amb gràfics és complex, i per això es 

necessiten eines que ens ho facilitin i que ens mostrin resultats elegants al mateix 

temps que ens donin un rendiment acceptable. 



Desenvolupament  d’una aplicació informàtica pel dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques 

- 12 - 
 

3.1.3. Elecció 

 

Basant-nos amb les característiques descrites anteriorment, hem agafat alguns llenguatges de 

programació i els hem acceptat o descartat depenent de les seves característiques. Tot seguit 

es mostra la comparació entre Visual Basic, Delphi i .NET 

 

3.1.3.1. Visual Basic 

 

Visual Basic és un llenguatge de programació sorgit al 1990. És un dialecte de Basic al mateix 

temps que noves funcions adaptades a l’avenç tecnològic que ha patit el camp de la 

informàtica en els darrera anys. 

 

Visual Basic constitueix un IDE que conté l’editor del codi font, el depurador, el compilador i el 

constructor GUI. 

 

Principals avantatges:  

 

Corba d’aprenentatge. Visual Basic, en comparació amb els altres llenguatges de programació 

existents en el mercat, igual que la seva IDE, és molt intuïtiu. Això ens proporciona un entorn 

de programació còmode i fàcil d’entendre, interpretar, i buscar punts clau d’una aplicació. A 

més a més, aquest fet ens facilitarà la feina a l’hora de buscar programadors per a possibles 

modificacions o ampliacions futures, ja que el nombre de programadors d’aquest llenguatge és 

més elevat. 

 

Accés a Base de dades. A l’hora de programar una aplicació amb bases de dades, Visual Basic 

té característiques molt interessants per accedir a la informació i generar informes, ja que les 

capes d’accés a les dades no estan fetes amb Visual Basic. 

 

 

Principals inconvenients  

 

És un llenguatge de programació basada en l’API (Aplication Programming Interface) Win32. 

Aquesta API es diferent en cada sistema operatiu Windows i, generalment, quan l’usuari 

actualitzava el sistema operatiu, es generaven problemes degut a les modificacions de l’API de 

Windows. Per solucionar aquest problema, va sorgir el llenguatge .NET que explicarem més 

endavant i que està basat en llibreries independents del sistema operatiu. 

 

Referent a portabilitat, VB no pot treballar en cap sistema operatiu que no sigui Windows. Tot 

i així, existeix una versió per Linux anomenada GAMBA que permet programar en Linux 

utilitzant la mateixa estructura del llenguatge, però no permet passar la mateixa aplicació 

d’una plataforma a una altra. 
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3.1.3.2. Delphi 

 

Delphi és un llenguatge de programació basat en Pascal i adaptat a les noves tecnologies. Té 

una IDE molt còmode i fàcil d’utilitzar, i és per això que sempre ha estat un gran competidor 

amb VB.  

 

A més a més, queda solucionat el problema d’actualitzacions del sistema operatiu de VB i de la 

portabilitat cap a Linux, ja que és possible amb kylix. 

 

Principals avantatges:  

 

Programació pesada. Delphi conté moltes eines que permeten optimitzar el codi en el mateix 

compilador. Això comporta que, per programacions amb codi molt gran, on les operacions a 

fer siguin llargues i complexes o sigui una feina molt repetitiva, amb Delphi obtindrem més 

rendiment que amb altres llenguatges de programació orientada a objecte. (Un llenguatge 

competitiu amb Delphi en aquest sentit es C++). 

 

Programació de llibreries. Amb Delphi es pot aconseguir un alt rendiment a l’hora de 

programar llibreries, ja siguin ActiveX o DLL’s. Això no vol dir que amb altres llenguatges no es 

puguin programar llibreries, però si que amb Delphi es facilita la feina i s’obté un gran 

rendiment. Amb Visual Basic també es poden programar, però complica molt la feina del 

programador.    

 

 

Principals inconvenients:  

  

Complicació de la utilització de bases de dades. Els mètodes d’accés i control de les bases de 

dades es compliquen amb Delphi degut a que es necessita treballar amb diversos components 

a la vegada. A més a més, la gestió de recursos en aquest aspecte és menys sofisticada que en 

VB. 

 

Garbage collector. En Delphi es necessita inicialitzar i destruir les variables cada cop que es 

volen utilitzar o s’han acabat d’utilitzar. De no fer-ho, l’assignació dels recursos de memòria es 

poden veure afectats. 
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3.1.3.3. Visual .NET 

 

És una variació de Visual Basic però implementada sobre el frameworks .NET. Amb la utilització 

d’aquest framework  

 

Principals avantatges 

 

Codi administratiu. El CLR realitza un control automàtic del codi per tal que sigui segur al 

mateix temps que controla els recursos del sistema perquè l’aplicació s’executi sense 

problemes importants. 

 

Garbage collector. El sistema d’alliberament de memòria utilitzat és molt eficient, bastant més 

que en el cas de VB i, per suposat, que Delphi. Això ens assegura una utilització adequada dels 

recursos i una facilitat en escriure el codi, ja que no s’ha d’estar pendent en assignar o alliberar 

espai de memòria per a les variables; indirectament també implica una millor gestió de la 

memòria 

 

Accés a les BBDD. Els mètodes d’accés i de tractament de dades de les bases de dades son 

fàcils, ràpides i amb una correcte gestió dels recursos del sistema. 

 

Portabilitat. Com hem dit en la introducció, està basat en el frameworks .NET. Això permet 

una gran portabilitat en tots els sistemes que continguin aquest paquet. A més a més, gràcies a 

la compilació just-in-time, el compilador genera el codi màquina propi de la plataforma. Així 

també s’augmenta el rendiment. Per a sistemes Linux i MAC  OS, estan sortint IDE’s gratuïts 

que ens permeten programar amb el mateix llenguatge i amb el mateix frameworks .NET. 

Sense fer cap modificació important en el codi, podem aconseguir que el mateix programa 

funcioni en altres plataformes.     

 

Compilador multilingüe. Permet escriure el codi en qualsevol llenguatge compatible amb .net 

(Visual Basic, C, C++,...) ja que sempre compila en codi intermedi. Diferents nivells 

d’administració del codi. Al poder utilitzar diversos llenguatges de programació, podrem 

utilitzar llenguatges només administratius o que ens permetin incidir més en cada operació i la 

manera a realitzar-la. 

 

Principals inconvenients 

 

Manteniment de múltiples llenguatges. En poder compilar diversos llenguatges  a la vegada, 

el manteniment i l’ampliació del software es veurà incrementada, ja que es necessitaran 

experts per a cada llenguatge. Tot i així, hi ha la possibilitat d’utilitzar un sol llenguatge de 

programació, de manera que podem solucionar aquest problema. 

 

Llicencia. Microsoft Visual .NET on es troba visual .NET, no es lliure, sinó que requereix d’una 

llicencia i, per tant, d’una inversió per part de les empreses que l’utilitzen. Tot i així, es poden 

trobar altres IDE’s que, potser no són tant agradables ni fàcils d’utilitzar ni tenen suport tècnic, 

però que ens serveixen per programar l’aplicació.    
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Taula. 3.1-1  – Taula comparativa 

3.1.4. Conclusions 

 

Sabent les característiques de la nostra aplicació i tenint en compte els avantatges i 

inconvenients esmentats anteriorment, podem fer un resum comparatiu dels 3 llenguatges per 

seleccionar-ne un definitiu: 

 

 

Llenguatge 
OS i 

portabilitat 
Bases de 

Dades 
Administració 

de recursos 

Facilitat 
d’ampliació 
modificació 

Programació 
pesada 

Visual Basic No Si No Si No 

Delphi Si No Si Si Si 

.NET Si Si Si Si Si 

  

 

En vista dels resultats obtinguts, no hi ha dubte que escollirem el .NET per al nostre projecte. A 

més a més, en cas d’haver d’integrar programació molt pesada, llarga o complicada, gràcies al 

compilador multilingüe es pot aconseguir gairebé tots els avantatges de Delphi utilitzant C o 

C++.    
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3.2. CÀLCUL DEL DIMENSIONAT 

 

3.2.1. Introducció 

 

Per una banda, els càlculs per al dimensionat de sistemes fotovoltaics poden arribar a ser molt 

complexes si es volen tenir en compte variacions en la temperatura, la pressió atmosfèrica, les 

pèrdues de radiació per nuvolositat,... 

 

Per altra banda, es poden trobar formules molt simplificades per a realitzar aquests càlculs i 

que, tot i que tenen un error considerable, poden servir per fer una estimació de la quantitat 

de radiació que arriba en un determinat lloc. 

 

En el nostre cas s’ha optat per buscar i comparar diverses solucions comercials per 

programació de PIC’s en temps real i adaptar les formules al a la nostra aplicació.   

 

També cal dir que el codi ha estat adaptat i optimitzat per tal de facilitar els possibles canvis en 

els càlculs; és a dir, si en un futur es volen optimitzar els càlculs o fins i tot canviar-los del tot, 

només caldria canviar les fórmules que s’utilitzen sense haver de modificar el codi de tota 

l’aplicació. 

 

 

3.2.2. Elecció 

 

La quantitat d’algoritmes per programació de PIC’s son escassos, però se n’han de destacar 

dos: SolPos i NREL proporcionats per NREL (National Renewable Energy Laboratory). 

 

3.2.2.1. SolPos 

 

SolPos és un algoritme gratuït que es pot utilitzar amb finalitats comercials. Les seves 

principals característiques són: 

 

• Realitzar càlculs des de l’any 1950 al 2050 

• La precisió en els angles i en les temperatures és de ±0.01 ⁰. 

• Treballa amb variables tipus Double de 32 bits 

• Proporciona altres paràmetres com hora de sortida i de la posta del sol, temps 

de transició entre les dues hores, temperatura, pressió de l’aire,... 
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3.2.2.2. SPA 

 

SPA no és un algoritme gratuït si es col utilitzar amb finalitats comercials. És molt semblant al 

SolPos, tot i que guanya amb precisió en els càlculs i permet obtenir més paràmetres. Les seves 

principals característiques són: 

 

• Realitzar càlculs des de l’any -2000 al 6000 

• La precisió en els angles i en les temperatures és de ±0.0003 ⁰. 

• Treballa amb variables tipus Double de 64 bits 

• Proporciona altres paràmetres com hora de sortida i de la posta del sol, temps 

de transició entre les dues hores, temperatura, pressió de l’aire,... 

 

 

3.2.3. Conclusions 

 

Finalment ens hem decidit per basar-nos amb SolPos ja que és gratuït i ens permet obtenir una 

precisió adequada als nostres càlculs.  
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Capítol 4: 

ESPECIFICACIONS BÀSIQUES 

L’aplicació a dissenyar consisteix, bàsicament, en un software per al càlcul del dimensionat 

d’una instal·lació fotovoltaica. Tot i així, s’ha pensat equipar-lo amb algunes utilitats més com 

son l’estudi d’ombres del sistema, cost econòmic aproximat i una base de dades amb tots els 

productes comercials i les característiques de cada un. 

 

Per altra banda, i com a una utilitat més, també hem incorporat la creació de taules per a 

programar PIC’s i el control de motors mitjançant RS-232 i un pic. 

 

Així doncs, podem dividir l’aplicació en tres grans blocs: Funcionalitats Generals, que no estan 

relacionades ni amb el càlcul de sistemes fotovoltaics ni amb el hardware, una de 

Funcionalitats per al càlcul i la última de eines per al hardware. 

 

En cada un dels apartats s’especificarà quines classes, mòduls i formularis s’utilitzen per tal de 

poder obtenir més informació en l’apartat 5: Estructuració de l’aplicació i en els annexos: Codi 

font del programa. 

 

4.1. FUNCIONALITATS GENERALS 

En aquest apartat s’inclouen aquelles funcions que no tenen a veure directament amb el 

dimensionat ni amb el hardware però que donen noves utilitats i característiques a l’aplicació.  

 

4.1.1. Importació i exportació de projectes 

 

S’ha donat a l’aplicació la possibilitat d’importar i exportar projectes de tal manera que un cop 

fet un disseny es pot guardar i importar-lo posteriorment per fer-hi modificacions o imprimir 

nous informes. 

 

No té cap formulari relacionat però si que utilitza el mòdul Projecte. 

 

4.1.2. Generació d’informes 

 

També s’ha donat la possibilitat de crear informes a partir d’un projecte que es trobi actiu. Es 

divideix en dimensionat aïllat i de connexionat i amb la possibilitat d’incloure gràfiques o fer-

ho sense aquestes. 

 

Utilitza el formulari FRM_INFORMES i el mòdul Projecte 
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4.2. FUNCIONALITATS PER AL DIMENSIONAT 

 

4.2.1. Disseny d’un sistema fotovoltaic autònom 

És la part principal de l’aplicació, dins la qual podrem trobar múltiples opcions. Algunes d’elles 

seran necessàries per al càlcul del dimensionat i d’altres aportaran informació extra sobre la 

instal·lació. 

 

Hem de destacar que les opcions que permet fer són, en el mateix ordre com apareixen: 

1. Anàlisis del consum total 

2. Configuració de la zona geogràfica i l’angle d’inclinació de les plaques 

3. Selecció dels diferents components que conformen la instal·lació 

4. Dimensionat de bateries, mòduls, inversors i reguladors 

5. Resum de consum (consum necessari, consum generat i la diferència entre els dos) 

6. Càlcul dels elements de protecció necessaris 

7. Resum de costos de la instal·lació 

 

En aquesta part de l’aplicació s’utilitzen els formularis FRM_DIM_AILLAT, 

FRM_BD_COMERCIAL les classes BD_OleDB o BD_MySQL, SolPos i Angles i els mòduls Projecte, 

IDIOMES, ERRORS I GRÀFIQUES 

 

 

4.2.2. Disseny d’un sistema fotovoltaic connectat a xarxa 

És la part principal de l’aplicació, dins la qual podrem trobar múltiples opcions. Algunes d’elles 

seran necessàries per al càlcul del dimensionat i d’altres aportaran informació extra sobre la 

instal·lació. 

 

Hem de destacar que les opcions que permet fer són, en el mateix ordre com apareixen: 

1. Anàlisis del consum total 

2. Configuració de la zona geogràfica i l’angle d’inclinació de les plaques 

3. Selecció dels diferents components que conformen la instal·lació 

4. Dimensionat de bateries, mòduls, inversors i reguladors 

5. Resum de consum (consum necessari, consum generat i la diferència entre els dos) 

6. Càlcul dels elements de protecció necessaris 

7. Resum de costos de la instal·lació 

 

En aquesta part de l’aplicació s’utilitzen els formularis FRM_DIM_CON, FRM_BD_COMERCIAL 

les classes BD_OleDB o BD_MySQL, SolPos i Angles i els mòduls Projecte, IDIOMES, ERRORS I 

GRÀFIQUES 
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4.2.3. Estudi d’ombres 

Mostrarà de manera gràfica les ombres que es produiran en els mòduls depenent de la 

distribució geogràfica dels edificis adjacents.  

 

En aquest part de l’aplicació s’utilitzen els formularis FRM_OMBRES, les classes BD_OleDB o 

BD_MySQL, SolPos i Angles i els mòduls GRÀFIQUES. 

 

Paràmetres d’entrada: Ubicació, distància entre edificis, alçada dels edificis i angle d’inclinació 

respecte el sud. 

 

Paràmetres de sortida: Gràfica d’altura solar respecte hora solar amb les ombres 

superposades. 

 

 

 

4.2.4. Base de dades comercial 

La intenció d’aquesta utilitat és que l’enginyer pugui tenir a mà diferents fabricants i models de 

cada un dels components necessaris per a la instal·lació amb les seves característiques.  També 

s’ha incorporat la possibilitat  de seleccionar cada un d’aquests components per al 

dimensionat. 

 

Els formularis que utilitza són FRM_BD_COMERCIAL i les classes BD_OleDB o BD_MySQL. 

 

 

 

4.2.5. Base de dades de radiació 

Amb aquesta eina es vol facilitar a l’enginyer poder veure quins són els mesos de menys 

radiació en els diferents angles possibles i quin seria l’angle òptim per a cada ubicació per tal 

de facilitar-li l’elecció de l’angle en fer el dimensionat. 

 

Ens hem ajudat de gràfiques i taules que permeten visualitzar i comparar cada un dels 

paràmetres de manera clara i concisa.  

 

Els formularis que utilitza són FRM_BD_COMERCIAL i les classes BD_OleDB o BD_MySQL. 
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4.3. FUNCIONALITATS PER A HARDWARE 

4.3.1. Generació de taules per a panells giratoris 

 

En aquesta part de l’aplicació, el programa serà capaç de generar una taula d’angles per a la 

inclinació dels mòduls fotovoltaics per a la futura utilització en un PIC genèric en llenguatge C.  

 

Utilitza els formularis de FRM_HAR_TAULES, les classes BD_OleDB o BD_MySQL, SolPos i 

Angles. 

 

Paràmetres d’entrada: Ubicació, tipus d’angles a generar, quantitat de valors diaris. 

 

Paràmetres de sortida: Definicions de les estructures de dades i realització dels arrays 

bidimensionals en C. 
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Capítol 5: 

ESTRUCTURA DE L’APLICACIÓ 

L’aplicació ha estat pensada per facilitar als enginyers el dimensionat de sistemes fotovoltaics 

autònoms o connectats a xarxa. A més a més s’ha dotat de diverses eines que permeten 

obtenir més informació sobre paràmetres relacionats amb els càlculs i els elements utilitzats 

en els sistemes fotovoltaics. 

 

Per altra banda, i pensant en la comoditat dels enginyers a l’hora d’utilitzar la aplicació en el 

seu dia a dia, hem ampliat el projecte original amb la possibilitat d’importar i exportar 

projectes així com la generació d’informes que l’usuari pot personalitzar. 

 

Sobre el disseny gràfic cal dir que és una eina molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar i que dóna una 

bona presència a l’aplicació sense haver de renunciar a la professionalitat i precisió dels càlculs 

ni a la facilitat de realitzar els dissenys de sistemes fotovoltaics. 

 

En quant a codi, la gran quantitat de funcionalitats i la manera com es representen 

gràficament requereixen d’una bona estructuració del codi així com una bona relació i 

utilització d’aquest per tal que tota l’aplicació sigui un bloc sòlid. 

 

Tot seguit passarem a analitzar amb més profunditat tots els elements que constitueixen 

l’aplicació. 

 

 

5.1. ESTRUCTURA GENERAL 

 

En el cos de l’aplicació es poden diferenciar tres grans blocs: Els formularis, les classes i els 

mòduls. Cada un d’aquests elements realitza una funció concreta dins l’aplicació i, la seva unió 

i interacció creen el funcionament de tot el sistema. 

 

Les classes, per la seva pròpia definició, són totalment independents dels formularis o mòduls 

externs. Només es pot trobar una classe heretada que, tal com el seu nom indica, necessita de 

la classe mare per funcionar. Quan es parla de classe s’ha d’entendre com una unitat 

independent de la funció principal del programa, de tal manera que es pot utilitzar en més 

d’una aplicació sense haver de canviar la seva estructura. 

 

Els mòduls són unitats que ens permeten diferenciar i agrupar parts de codi segons la seva 

funció o utilitat o segons la seva utilització. En el nostre cas hem agrupat en mòduls les 

funcions o procediments que formen part d’un mateix procés en l’aplicació. En aquest cas si 

que es poden relacionar amb altres mòduls o classes o, fins i tot, tenir accés directe a un 

formulari en concret. 
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Fig. 5.1 - 1 – Diagrama general de l’aplicació 

Els formularis són aquelles unitats que ens permetran comunicar-nos directament amb 

l’usuari. Així l’usuari farà una pregunta i el programa li mostrarà una resposta o viceversa. 

Aquests elements a banda de poder contenir funcions i procediments en el seu propi codi, 

acostumen a necessiten de les classes i dels mòduls per funciona. 

 

L’estructura general de l’aplicació es pot veure en la següent figura on, les classes estan 

marcades de color groc, els mòduls en gris,els formularis en blau, les dependències amb línies 

de color vermell i l’accés a dades externes amb línies blaves discontinues. 

 

 
 

 

 

5.1.1. Formulari Principal. 

 

És el formulari principal d’accés a l’aplicació. Des d’aquí es pot accedir a totes les funcionalitats 

del programa així com a les diferents opcions d’importació i exportació de projectes.  

 

En el seu codi es poden trobar rutines d’error a l’hora d’obrir i crear projectes, la desactivació o 

activació de botons segons si es té accés a les diferents bases de dades o no, etc. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idioma 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas. 
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5.1.2. Formulari del dimensionat aïllat 

 

És un formulari que permet obtenir la quantitat d’elements necessaris per una instal·lació 

fotovoltaica aïllada segons la seva ubicació i la potència consumida. A més a més s’ha ampliat 

amb un càlcul dels elements de protecció necessaris i una estimació del cost total de la 

instal·lació. 

 

Aquest és un dels formularis més llargs i complexes tant en disseny com en estructuració de 

codi. Bàsicament conté tot el control d’errors, tant dels valors introduïts per l’usuari com dels 

valors obtinguts en el resultat del dimensionat de tal manera que es mostren a l’usuari els 

errors o les recomanacions corresponents. 

 

Per altra banda també controla tot el procés del dimensionat i de la generació de les diferents 

gràfiques, de tal manera que tots els valors s’actualitzen automàticament sense que l’usuari 

hagi d’intervenir explícitament per aquest procés. 

 

També s’encarrega d’incorporar la funció d’importació de components del dimensionat des del 

formulari de base de dades comercial i de carregar la informació d’un projecte (en el cas de 

que sigui un projecte importat) i de guardar-lo en finalitzar. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idioma,gràfiques. 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas, EinesSolar. 

 

5.1.3. Formulari del dimensionat connectat a xarxa 

 

Aquest formulari permet fer una estimació de la potència total generada per una instal·lació 

situada en una ubicació concreta segons la quantitat de mòduls fotovoltaics. A més a més, amb 

els valors obtinguts dels paràmetres anteriors, es fa una estimació econòmica de la instal·lació 

i un període de recuperació aproximat d’aquesta. 

 

És molt semblant al formulari anterior tot i que no és tant extens ja que no es necessiten tants 

paràmetres ni realitza tantes funcions de càlcul.  

 

Tot i així, hi segueixen havent el control d’errors segons els paràmetres introduïts i una 

ampliació de l’estimació econòmica de la instal·lació així com un temps aproximat de 

recuperació d’aquesta. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idioma,gràfiques. 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas,EinesSolars. 
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5.1.4. Formulari de la base de dades comercial 

 

Aquet formulari és d’informació per a l’usuari d’alguns dels elements comercials més utilitzats 

en instal·lacions fotovoltaiques. A més a més s’utilitza per poder incorporar aquests elements 

en  els projectes de dimensionat. 

 

El codi no és molt extens ja que només es mostra informació dels elements que es troba en les 

bases de dades. Tot i així, la seva complexitat es troba en la quantitat d’informació que es 

proporciona sobre cada element. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, idiomes. 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas. 

 

5.1.5. Formulari de la base de dades de radiacions 

 

Aquest formulari vol ser una ajuda per a l’usuari abans de començar un projecte de 

dimensionat. En ell es poden trobar paràmetres com la radiació horitzontal, vertical i en l’angle 

òptim i la mitja de temperatura de cada mes i fins i tot de cada dia segons el mes de l’any. 

 

El codi no és molt extens però si que consta de la generació de gran quantitat d’informació 

sobre la ubicació i la seva representació gràfica a banda de la gran quantitat de paràmetres 

personalitzables per l’usuari. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idiomes, gràfiques. 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas,EinesSolars 

 

5.1.6. Formulari del càlcul d’ombres 

 

Aquest formulari permet veure de manera gràfica els mesos que la instal·lació tindrà més dies 

d’ombra i poder fer una estimació de les pèrdues per ombres. 

 

El codi contingut aquí només comprova els valors inserits per l’usuari i la seva utilització en els 

mòduls i les classes externes. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idiomes, gràfiques 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas,EinesSolar 
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5.1.7. Formulari de generació de taules per PIC’s 

 

Aquest formulari vol ser una ajuda per a la programació de PIC’s utilitzant taules o arrays per al 

moviment dels motors.  

 

El codi controla els errors i genera en llenguatge C els resultats obtinguts dels angles de la 

classe dimensionat. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idiomes 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas,EinesSolars. 

 

 

5.1.8. Formulari de generació d’informes. 

 

Aquest formulari permet generar un informe a partir d’un projecte guardat.  

 

El codi controla els paràmetres seleccionats per l’usuari, carrega els valors del projecte en cada 

un dels subinformes i genera l’informe final només amb els apartats seleccionats. 

 

Tot  i que el codi no és molt extens, l’estilització dels informes i la dinamització dels elements 

presentats, comporten gran quantitat de temps. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General, projecte,errors,idiomes. 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas. 

 

 

5.1.9. Formulari de configuracions. 

 

En aquest formulari l’usuari pot escollir els diferents paràmetres de configuració de l’aplicació 

com són l’idioma, informació de l’empresa, ubicació de les bases de dades, comercial i de 

radiacions i els preus dels components utilitzats en els càlculs econòmics. 

 

El codi consisteix en llegir i guardar informació a la base de dades de configuracions segons els 

paràmetres seleccionats per l’usuari. 

 

Les seves dependències directes són: 

 

• Mòduls: General,errors,idioma 

• Classes: BDOleDb o BDMySQL segons el cas. 
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5.2. LES CLASSES 

 

Per una banda, les classes ofereixen gran flexibilitat i senzillesa a l’hora de tractar la informació 

des de l’aplicació. D’altra banda, permet reutilitzar la classe per altres aplicacions establint així 

unes pautes de programació i estalviant costos de programació per noves aplicacions. 

 

També cal recordar que un dels principis basics a l’hora de crear una classe és l’anomenada 

Information Hiding (Ocultació de la informació). Aquest terme s’utilitza per definir la capacitat 

de la classe de tractar la informació de la manera que més li convingui sense que el 

programador que utilitza la classe hagi de tenir en compte aquests mètodes. 

 

Així doncs, en la nostra aplicació s’han creat diverses classes atenent al tipus d’informació a 

tractar, la complexitat dels càlculs o del tractament de les dades i la possibilitat de reutilitzar 

aquest codi en altres aplicacions.  

 

 

5.2.1. Classe BD_OleDB 

 

La classe BD_OleDB és una classe pensada pel tractament de dades d’una base de dades MS 

Access. Aquest tipus de base de dades es troba en un fitxer  local o en un fitxer compartit en 

una xarxa local i pot tenir un tamany màxim de 2GB1  segons Microsoft. 

 

Per poder tenir accés a aquest tipus de base de dades s’ha utilitzat el motor Microsoft Jet 

OleDB 4.0 que incorpora el propi frameworks .NET. Aquest motor permet utilitzar sentències 

SQL que és un llenguatge molt utilitzat per la seva potència a l’hora de tractar amb grans 

quantitats d’informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Més informació sobre les característiques d’una base de dades amb MS Acces a: http://office.microsoft.com/es-es/access-

help/especificaciones-de-access-2007-HA010030739.aspx#BMaccessdb 
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Fig. 5.2 - 1 – Diagrama Classe BD_OleDB 

Taula. 3.1-1  – Taula comparativa 

En la figura següent es pot veure la seva estructuració: 

 

 
 

PRIVATE 

 

Els atributs 

 

Tal com es mostra a la figura anterior, totes les propietats s’han definit com a privades. En el 

cas que s’hagi de tenir accés a elles des de fora de la classe, es definiran propietats publiques 

que ho permetin fer. 

 

Nom Descripció Tipus 

MaxCon 

Permet establir el màxim nombre de connexions 
simultànies amb la mateixa connexió per tal de no 
alentir l’accés a la base de dades. Per definició es 
troba a 1000 

Integer 

NumCon 
Es un comptador que, al comparar-lo amb el nombre 
màxim de connexions ens permet saber si hem de 
reiniciar la connexió o no. 

Integer 

Conn És la connexió 
OleDbConnecti

on 

DataSource 
ÉS la ruta on es troba la base de dades que s’utilitza 
en la classe. 

String 

Provider 
És el proveïdor de serveis de la connexió oleDB. Tal 
com s’ha comentat és “Microsoft Jet 4.0” 

String 

User És  el nom d’usuari d’accés a la base de dades String 

Password És la contrasenya d’accés a la base de dades String 

Seguretat 

Si es troba TRUE vol dir que hem d’utilitzar el nom 
d’usuari i la contrasenya per accedir a la base de 
dades. FALSE defineix l’accés sense nom d’usuari ni 
contrasenya 

Boolean 
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PUBLIC 

 

Propietats 

 

Nom variable Descripció Tipus Accés 

Path 
Ens permet tenir accés a la ruta de la base 
de dades. La podem tant llegir com escriure 

String 
Lectura 

Escriptura 

Usuari 
Ens permet llegir o escriure el nom d’usuari 
d’accés a la base de dades. 

String 
Lectura 

Escriptura 

Contrasenya 
Ens permet llegir o escriure la contrasenya 
d’accés a la base de dades 

String 
Lectura 

Escriptura 

LogBD 
Ens permet llegir o escriure si és necessari o 
no el nom d’usuari i la contrasenya per 
accedir a la base de dades 

Boolean 
Lectura 

Escriptura 

Connexio 
Ens permet llegir la connexió i comprovar-
ne l’estat 

OleDbConnection Lectura 

MaxCon 
Ens permet llegir o escriure el nombre 
màxim de connexions per connexió. 

Integer 
Lectura 

Escriptura 

 

 

Operacions 

 

Procediment Obrir() 

Permet obrir la connexió a la base de dades quan aquesta no es troba oberta per l’aplicació. 

 

Procediment Tancar() 

Permet tancar la base de dades quan es troba oberta o quan s’ha superat el nombre màxim de 

connexions. 

 

Funcio LlistarTaules() as Dades 

Retorna un element del tipus DataSet amb l’estructura de les taules de la base de dades. 

 

Funció LlistarCamps(NomTaula) as Dades 

Retorna un element del tipus Dataset amb un llistat de tots els camps que conté una taula.  

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 
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Funció Consultar(NomTaula,NomCamps,Condicions, Ordre) as DataSet 

Retorna un DataSet amb la informació obtinguda de la consulta. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran obtenir 
separats per comes. 

String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer al 
consulta 

String 
(Opcional) 

In 

Ordre 
Si es vol ordenar la consulta segons un camp de 
la base de dades. 

String 
(Opcional) 

In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 

 

 

Funció ConsultaAMida(StrSQL)  as Dades 

Ens permet escriure una consulta SQL directament a la base de dades. D’aquesta manera es 

poden fer consultes molt complexes que incloguin més d’una taula o fer cerques i ordenacions 

de més d’una taula a la vegada.  

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

StrSQL EL text de la consulta SQL que es vol fer String In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 

 

Funció Eliminar(NomTaula, Condicions) As ResultatOperacio 

Elimina un valor d’una taula de la base de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer al 
consulta 

String  In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’operació s’ha realitzat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE 

Boolean Out 

 

Funció Actualitzar(NomTaula, CampsActualitzar,Condicions) as ResultatOperacio 

Actualitza els camps d’un valor d’’una taula de la base de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà Actualitzar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran 
Actualitzar amb el nou valor de l’actualització. 
Tots els elements separats per comes 

String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer 
l’Actualització 

String 
(Opcional) 

In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’actualització s’ha efectuat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE. 

Boolean Out 
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Funció Inserir(NomTaula,Camps,Valors) as ResultatOperacio 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà Actualitzar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran Inserir, 
separats per comes 

String In 

Valors 
Valors que es volen inserir. Han d’estar escrits 
en el mateix ordre que els camps i separats per 
comes 

String In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’actualització s’ha efectuat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE. 

Boolean Out 

 

 

Events Sobreescrits 

 

Event Dispose() 

El procediment dispose és utilitzat per VisualBasic .NET per deixar de reservar memòria a un 

objecte. Com que la nostra classe utilitza la classe OleDB per accedir a la base de dades, s’ha 

sobreescrit aquest event de tal manera que primer descarregui la memòria de la classe 

utilitzada. 

 

5.2.2. Classe BD_MySQL 

 

La classe BD_MySQL és una classe pensada pel tractament de dades d’una base de dades 

MySQL. Aquest tipus de bases de dades es troben en un servidor i s’hi accedeix mitjançant un 

port del propi servidor (normalment el 3306). El tamany màxim d’aquest tipus de base de 

dades és de 65536 Terabytes2. Amb aquesta capacitat és fàcil pensar que el límit real 

l’establirà el sistema de fitxers del sistema operatiu. En la taula següent es mostren els límits 

en els sistemes de fitxers més comuns de Windows i Linux. 

 

Per poder accedir a aquest tipus de base de dades s’utilitza un component de tercers 

anomenat MySQLConnector i que es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina de MySQL 

(http://www.mysql.com) . El seu ús és igualment gratuït tant per a ús personal com comercial, 

ja que el gestor de base de dades MySQL també ho és. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Mes información a: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/table-size.html 
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La seva estructuració és similar a la de la classe OleDb, però necessita d’alguns atributs més 

per funcionar: 

 

 
 

 

PRIVATE 

 

Els atributs 

 

Tal com es mostra a la figura anterior, totes les propietats s’han definit com a privades. En el 

cas que s’hagi de tenir accés a elles des de fora de la classe, es definiran propietats publiques 

que ho permetin fer. 

 

Nom Descripció Tipus 

MaxCon 

Permet establir el màxim nombre de connexions 
simultànies amb la mateixa connexió per tal de no 
alentir l’accés a la base de dades. Per definició es 
troba a 1000 

Integer 

NumCon 
Es un comptador que, al comparar-lo amb el 
nombre màxim de connexions ens permet saber si 
hem de reiniciar la connexió o no. 

Integer 

Conn És la connexió OleDbConnection 

Server 
ÉS la ruta del Servidor. Es pot fer com a direcció 
web o com a IP 

String 

NomBD Nom de la base de dades on es connectarà String 

User És  el nom d’usuari d’accés a la base de dades String 

Password És la contrasenya d’accés a la base de dades String 

ConnPort 
El port d’accés al servidor MySQL. Predefinit ve el 
3363 

Integer 

Fig. 5.2 - 2 – Diagrama Classe BD_MySQL 
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PUBLIC 

 

Propietats 

 

Nom variable Descripció Tipus Accés 

Server 
És la ruta del Servidor. Es pot fer com a 
direcció web o com a IP 

String 
Lectura 

Escriptura 

Port 
El port d’accés al servidor MySQL. Predefinit 
ve el 3363 

Integer 
Lectura 

Escriptura 

NomBD Nom de la base de dades on es connectarà String 
Lectura 

Escriptura 

User 
És  el nom d’usuari d’accés a la base de 
dades 

String 
Lectura 

Escriptura 

Password És la contrasenya d’accés a la base de dades String 
Lectura 

Escriptura 

MaxConn Estableix el nombre màxim de connexions Integer 
Lectura 

Escriptura 

Conn És la connexió OleDbConnection Lectura 

 

 

Operacions 

 

Procediment Obrir() 

Permet obrir la connexió a la base de dades quan aquesta no es troba oberta per l’aplicació. 

 

Procediment Tancar() 

Permet tancar la base de dades quan es troba oberta o quan s’ha superat el nombre màxim de 

connexions. 

 

Funcio LlistarTaules() as Dades 

Retorna un element del tipus DataSet amb l’estructura de les taules de la base de dades. 

 

Funció LlistarCamps(NomTaula) as Dades 

Retorna un element del tipus Dataset amb un llistat de tots els camps que conté una taula.  

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 
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Funció Consultar(NomTaula,NomCamps,Condicions, Ordre) as DataSet 

Retorna un DataSet amb la informació obtinguda de la consulta. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran obtenir 
separats per comes. 

String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer al 
consulta 

String 
(Opcional) 

In 

Ordre 
Si es vol ordenar la consulta segons un camp de 
la base de dades. 

String 
(Opcional) 

In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 

 

 

Funció ConsultaAMida(StrSQL)  as Dades 

Ens permet escriure una consulta SQL directament a la base de dades. D’aquesta manera es 

poden fer consultes molt complexes que incloguin més d’una taula o fer cerques i ordenacions 

de més d’una taula a la vegada.  

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

StrSQL EL text de la consulta SQL que es vol fer String In 

Dades 
Retorna tota la informació resultant de la 
consulta.  

DataSet Out 

 

Funció Eliminar(NomTaula, Condicions) As ResultatOperacio 

Elimina un valor d’una taula de la base de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà llistar String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer al 
consulta 

String  In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’operació s’ha realitzat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE 

Boolean Out 

 

Funció Actualitzar(NomTaula, CampsActualitzar,Condicions) as ResultatOperacio 

Actualitza els camps d’un valor d’’una taula de la base de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà Actualitzar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran 
Actualitzar amb el nou valor de l’actualització. 
Tots els elements separats per comes 

String In 

Condicions 
Si es volen establir condicions a l’hora de fer 
l’Actualització 

String 
(Opcional) 

In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’actualització s’ha efectuat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE. 

Boolean Out 
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Funció Inserir(NomTaula,Camps,Valors) as ResultatOperacio 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

NomTaula Taula que es voldrà Actualitzar String In 

NomCamps 
Una llista dels camps que es voldran Inserir, 
separats per comes 

String In 

Valors 
Valors que es volen inserir. Han d’estar escrits 
en el mateix ordre que els camps i separats per 
comes 

String In 

ResultatOperacio 
Retorna TRUE si l’actualització s’ha efectuat 
correctament. En cas contrari retorna FALSE. 

Boolean Out 

 

 

Events Sobreescrits 

 

Event Dispose() 

 

El procediment dispose és utilitzat per VisualBasic .NET per deixar de reservar memòria a un 

objecte. Com que la nostra classe utilitza la classe OleDB per accedir a la base de dades, s’ha 

sobreescrit aquest event de tal manera que primer descarregui la memòria de la classe 

utilitzada. 

 

 

5.2.3. Classe SolPos 

 

Aquesta classe ens permet calcular tots els angles necessaris per fer el seguiment solar així 

com alguns paràmetres extres com temperatura, humitat, radiació,...  Per crear-la s’ha agafat 

la base del conegut programa SolPos, aplicació que permet fer el seguiment solar directament 

des d’un PIC. Cal recordar que l’error que comet el SolPos en el càlcul dels angles és de 0.01º  i 

que només pot funcionar des de l’any 1950 al 2050. 

 

També podem trobar un altre software per pics que es diu NREL i que només comet un error 

de 0.00003º en el càlcul d’angles i que permet fer els càlculs des de l’any -2000 al 6000. A més 

a més també permet calcular més paràmetres que el SolPos. Tot i així, aquest programa no és 

gratuït per a ús comercial i per les nostres aplicacions hem considerat que el primer compleix 

els nostres requeriments. 

 

També val la pena mencionar que, l’aplicació ha estat pensada per si es volgués migrar d’un 

algoritme a l’altre. En aquest cas només caldria modificar la classe SolPos i la resta de 

l’aplicació seguiria funcionant correctament. 
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En les figures següents es pot veure la seva estructuració: 

 

 
 

En aquest cas podem veure que s’ha definit un nou àmbit dins la classe que s’anomena Friend. 

El què ens permet aquest àmbit és que tot el que es trobi declarat dins seu, podrà ser 

compartit només per aquells mòduls, classes o formularis que nosaltres vulguem. 

 

Aquesta classe tindrà classes heretades i, totes aquestes variables que es troben definides com 

a Friend, les podrem tractar des d’aquestes classes però no directament des d’un formulari. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 - 3 – Diagrama Classe SolPos 
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PRIVATE 

 

Operacions 

 

Procediment dom2doy() 

Converteix la data expressada com a dia i mes en la data expressada com a número de dies 

anual. 

 

No necessita variables d’entrada ni de sortida, però utilitza els següents atributs: 

 

Atribut In – Out 

Any In 

Mes In 

Dia In 

NumDia Out 

 

  

Procediment Doy2Dom() 

Converteix el dia expressat com a dia anual en dia i mes. 

 

 No té variables d’entrada ni de sortida però utilitza els atributs següents: 

 

Atribut In – Out 

Any In-Out 

Mes Out 

Dia Out 

NumDia In 

 

Procediment Geometry() 

Fa tots els càlculs geomètrics necessaris per poder continuar amb el càlcul d’angles, de 

radiació, de pressió, .... 

 

No té variables d’entrada ni de sortida, però utilitza els atributs: 

 

Atribut In – Out Atribut In – Out 

DayNum In Dayang Out 

Hora In Erv Out 

Minuts In Utime In – Out 

Segons In Julday In – Out 

Any In EcTime In – Out 

Mnanom In – Out MnLong In – Out 

Eclong In – Out Ecobli Out 

Declin Out Rascen Out 

Gsmt Out Longitut In 

Lmst In – Out Hrang Out 
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Procediment zen_no_ref() 

Calcula l’angle solar zenital ETR. 

 

No utilitza variables d’entrada ni de sortida, però utilitza atributs: 

 

Atribut In – Out 

ZenEtr In – Out 

ElevEtr Out 

 

Procediment ssha() 

Calcula les hores de sortida i posta de sol 

 

No utilitza variables d’entrada ni de sortida, però si atributs: 

 

Atribut In – Out 

Ssha Out 

 

 

Procediment sbcf() 

Càlcul del factor de correcció de les ombres 

 

No utilitza variables ni d’entrada ni de sortida, però si atributs: 

 

Atribut In – Out 

Sbsky In 

Sbcf Out 

 

Procediment tst() 

Calcula l’hora solar real 

 

Utilitza els atributs: 

 

Atribut In – Out 

Tstfix In – Out 

Tst Out 

 

Procediment srss() 

Hora de sortida i de la posta de sol 

 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

Ssha In 

Ssetr Out 
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Procediment Szam() 

Càlcul de l’azimut solar 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

Elevetr In 

azim Out 

 

Procediment refrac() 

Calcula l’angle de correcció de la refracció expressat en graus 

 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

ElevEtr In 

Temp Out 

Elev Out 

Elevref In - Out 

Coszen Out 

ZenRef Out 

 

Procediment amass() 

Càlcul airmass 

 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

Airmass In-Out 

Airepress In-Out 

Zenref In 

 

Procediment prime() 

Calcula les constants que permetran normalitzar i desnormalitzar les constants Kt i Kn 

 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

Airmass In 

Prime Out 

Unprim Out 

 

Procediment etr() 

Càlcul de la irradiància solar fora de l’atmosfera (sense correcció) 

 

Utilitza els atributs: 

Atribut In – Out 

Etr Out 

Etrn Out 

Erv In 

SolCon In 

Coszen In 
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Procediment tilt() 

Calcula la irradiància que rep una superfície inclinada respecte l’horitzontal. 

 

Utilitza els atributs:  

Atribut In – Out 

Etrtilt Out 

Etrn In 

CosInc In 

 

 

FRIEND 

 

Els atributs 

 

Tal com es pot veure en la figura anterior, totes les propietats s’han definit com a friend, que 

ens permet accedir als atributs des de la classe o de les classes heretades, però no son 

publiques. En el cas que s’hagi de tenir accés a elles des de fora de la classe o la subclasse, es 

definiran propietats publiques que ho permetin fer. 

 

Nom Descripció Tipus In – Out 

Any 

Any en què es vol fer els càlculs. Els valors poden anar 
des de 1950 al 2050. En el nostre cas, i sempre que no 
s’ofereixi la possibilitat de variar aquest valor en un 
formulari, s’agafarà la data del sistema en el moment 
d’execució.  

Integer In – Out 

Mes 
Mes de l’any expressat numèricament (gener=1,..., 
desembre = 12) 

Integer In – out 

Dia Dia del mes relatiu ( 27 gener=27, 27 de maig=27) Integer In – Out  

NumDia 
Dia del mes absolut; és a dir, contant que l’any té 365 
dies (27 de gener=27, 5 de febrer 
=31(gener)+5(febrer)= 36  

Integer In – Out 

Hora Hora  Integer In 

Minut Minut Integer In 

Segon Segon Integer In 

Interval 
Si s’especifica un interval, els càlculs es faran en el 
valor mig de d’interval (expressat en segons). 

Integer In 

AirMass Massa de l’aire Double Out 

AirPress Pressió corregida de l’aire Double Out 

Azim Azimut solar (N=0; E=90 ; S=180; O=270 ;) Double Out 

Aspect 
Orientació Azimut de les plaques solar  (N=0; E=90 ; 
S=180; O=270 ;) 

Double In 

CosInc 
Cosinus de l’angle d’incidència sobre el mòdul 
Fotovoltaic  

Double Out 

CosZen Cosinus de l’angle de refracció de l’angle zenital  Double Out 

Dayangle Angle del dia en graus (nuDia*360/364 o 365) Double Out 

Declin 
Declinació respecte l’angle zenital del migdia solar en 
graus respecte el nord  N=0 

Double Out 

Eclon Longitud eclíptica en graus Double Out 
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Ecobli Obliqüitat de l’eclíptica Double Out 

Ectime Temps dels càlculs de l’eclíptica Double Out 

ElevEtr 
Altura solar sense correcció atmosfèrica (és igual a 
ETR) 

Double Out 

Elevref Altura solar respecte l’horitzontal Double Out 

Eqntim Equació del temps (TST-LMT) en minuts Double Out 

Erv Radi de la terra  Double Out 

Etr 
Irradiació solar fora de l’atmosfera en W/m2 . Sense 
correcció Atmosfèrica 

Double Out 

Etrn 
Irradiació solar fora de l’atmosfera en W/m2 a la 
normal. Sense correcció Atmosfèrica 

Double Out 

Etrtilt 
Irradiació solar incident sobre el mòdul fotovoltaic 
(tenint en compte l’angle d’aquest). Expressat en 
W/m2 i sense correcció atmosfèrica 

Double Out 

Gmst 
Temps sideral respecte el meridià de Greenwitch 
expressat en hores 

Double Out 

Hrang Angle horari del sol respecte el migdia solar  Double Out 

Julday Dia Julià Double Out 

Latitut 
En graus respecte el nord (el sud s’expressa en 
negatiu) 

Double In 

Longitut En graus respecte l’est (l’oest es negatiu) Double In 

Lmst Hora local sideral en graus Double Out 

Mnanom Anomalia mitjana expressada en graus Double Out 

Mnlon Mitjana de la longitud expressada en graus Double Out 

Rascens Angle d’ascensió dreta expressat en graus Double Out 

Press 
Pressió atmosfèrica en mil·libars. Utilitzada per la 
correcció atmosfèrica  i la pressió de l’aire 

Double In 

Prime Factor de normalització de les constants Kn, Kt, etc. Double Out 

Sbcf Facto de correcció de les ombres Double In 

Sbwid Amplada de la banda d’ombres Double In 

Sbrad Radi de la banda d’ombres Double In 

Sbsky Factor de correcció de la banda d’ombres Double In 

Solcon Constant solar  (1367 W/m2) Double In 

Ssha Hora de sortida del sol i hora de la posta Double Out 

Sretr 
Hora de sortida del sol (en minuts respecte la 
mitjanit) 

Double Out 

Ssetr 
Hora de la posta del sol (en minuts respecte la 
mitjanit) 

Double Out 

Temp 
Temperatura ambiental Utilitzada per la correcció de 
la irradiació solar. 

Double In 

Tilt Angle d’inclinació dels mòduls respecte l’horitzontal. Double In 

Timezone Zona horària (est positiu, oest negatiu)  Double In 

Tst 
L’hora solar vertadera (Respecte la mitjanit) en 
minuts 

Double Out 

Tstfix 
Hora solar vertadera ( expressada com a hora local ) 
en minuts respecte la mitjanit. 

Double Out 

Unprime Factor que desnormalitza les constants Kt, Kn, etc Double Out 

Utime Hora respecte el meridià de Greenwitch Double Out 

Zenetr Angle zenital solar sense correcció Double Out 

Zenref Angle zenital solar Double  
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PUBLIC 

 

Operacions 

 

Procediment New() 

Crea un objecte amb les propietats de la classe. També s’inicialitzen tots els atributs amb els 

valors negatius de tal manera que es puguin detectar atributs no inicialitzats per l’usuari i 

retornar valors de 0 o -99 enlloc de valors astronòmic o sense sentit. 

 

Cal tenir en compte que, al no utilitzar propietats, la funció d’inicialització d’aquesta classe ha 

d’anar abans de fer l’assignació dels diferents atributs. Així doncs, s’ha programat perquè no es 

puguin inicialitzar els atributs abans d’inicialitzar la classe. 

 

 

Procediment Calcular() 

Donat tots els atributs, comprova que els valors siguin els correctes i crida totes les funcions i 

els procediments necessaris per tal de generar tots els resultats que pot. No permet triar els 

resultats que es volen, sinó que els calcula tots a la vegada, independentment que siguin 

necessaris o no. 

 

5.2.4. La classe Angles 

 

Aquesta és una classe heretada de la classe SolPos. Aquesta és una gran avantatge ja que, si 

algun dia es vol millorar els càlculs de la classe SolPos també es farà en la classe angles. 

Així doncs, a banda de totes les possibilitats de la classe SolPos, també es pot trobar: 

 

 
 

 

 

Fig. 5.2 - 4 – Diagrama Classe Angles 
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PRIVATE 

 

Atributs 

 

Nom Descripció Tipus In – Out 

Hinici L’hora des de quan s’inicien els càlculs Integer In – Out 

Minici Minut d’inici dels càlculs Integer In – out 

Siinici Segons d’inici dels càlculs Integer In – Out  

SegoonsInici És l’hora, minut i segons d’inici expressat en segons Integer In – Out 

Hfi L’hora de finalització dels càlculs Integer In – Out 

Mfi Minuts de finalització dels càlculs Integer In – Out 

SFi Segons de finalització dels càlculs Integer In – Out 

SegonsFinal 
És l’hora els minuts i els segons de finalització de 
l’aplicació expressats en segons. 

Integer In – Out 

Intervals 
LA quantitat de valors que es prendran entre l’hora 
inici i l’hora fi 

Integer In – Out 

arrHsolar(,) 
Array bidimensional que conté el nombre de mostres 
presa per cada dia els 365 dies de l’any: 
arrHsolar (365,intervals) 

Double Out 

arrAzimut(,) 
Array bidimensional que conté el nombre de mostres 
presa per cada dia els 365 dies de l’any: 
arrAzimut (365,intervals) 

Double Out 

arrAltura(,) 
Array bidimensional que conté el nombre de mostres 
presa per cada dia els 365 dies de l’any: 
arrAltura (365,intervals) 

Double Out 

arrMesHsolar(,) 
Array bidimensional que conté la mitja de mostres 
preses durant els dies d’un mes: 
arrHsolar (12,intervals) 

Double Out 

arrMesAzimut(,) 
Array bidimensional que conté el nombre de mostres 
presa per cada dia els 365 dies de l’any: 
arrAzimut (12,intervals) 

Double Out 

arrMesAltura(,) 
Array bidimensional que conté la mitja de mostres 
preses durant els dies d’un mes: 
arrAltura (12,intervals) 

Double Out 

arrAnyHsolar() 
Mitja de tots els valors de cada dia de l’any 
arrHsolar (intervals) 

Double Out 

arrAnyAzimut() 
Mitja de tots els valors de cada dia de l’any 
arrAzimut (intervals) 

Double Out 

arrAnyAltura() 
Array bidimensional que conté el nombre de mostres 
presa per cada dia els 365 dies de l’any: 
arrAltura (intervals) 

Double Out 
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PUBLIC 

 

Propietats 

 

Nom variable Descripció Tipus Accés 

SegonsInici 
Estableix l’hora, minut, segon i segonsInici de l’inici 
dels càlculs 

Integer 
Lectura – 
Escriptura 

SegonsFi 
Estableix l’hora, minut i segons de la finalització 
dels càlculs 

Integer 
Lectura – 
Escriptura 

GetDiaHsolar Retorna l’array arrHsolar Double(,) Lectura  

GetDiaAltura Retorna l’array arrAltura Double(,) Lectura 

GetDiaAzimut Retorna l’array arrAzimut Double(,) Lectura 

GetMesHsolar Retorna l’array arrMesHsolar Double(,) Lectura  

GetMesAltura Retorna l’array arrMesAltura Double(,) Lectura 

GetMesAzimut Retorna l’array arrMesAzimut Double(,) Lectura 

GetAnyHsolar Retorna l’array arrAnyHsolar Double() Lectura  

GetAnyAltura Retorna l’array arrAnyAltura Double() Lectura 

GetAnyAzimut Retorna l’array arrAnyAzimut Double() Lectura 

 

 

Operacions 

 

Procediment GenrearDiaries() 

Configura la classe SolPos i genera l’array arrHsolar, arrAltura i arrAzimut. 

 

 

Procediment GenerarMensuals() 

Crida a GenerarDiaries i generar els arrays arrMesHsolar, arrMesAltura i arrMesAzimut 

 

 

Procediment GenerarAnuals() 

Crida a GenerarMensuals i generar els arrays arrAnyHsolar, arrAnyAltura i arrAnyAzimut. 

 

 

Events sobreescrits del compilador 

 

Event Dispose() 

Com que és una classe heretada,el compilador ens obliga a descarregar de la memòria a la 

classe mare. Així doncs, en l’event dispose() s’ha descarregat a la classe SolPos. 
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5.3. ELS MÒDULS 

 

Per una banda, la programació modular ens permet tenir el codi font del programa ordenat i 

agrupat segons l’àmbit o les funcions que es realitzen, facilitant la localització d’errors o els 

futurs canvis en el programa. Per l’altra banda, i igual que amb les classes,  obtenim més 

flexibilitat a l’hora de modificar l’aplicació, ja que utilitzant mòduls, podem modificar certes 

operacions de l’aplicació sense afectar a la resta del programa. 

 

En el nostre cas, l’aplicació ha estat estructurada amb mòduls segons les funcions que 

realitzem i que s’utilitzen des de diversos processos o càlculs. Tot seguit analitzarem cada una 

d’elles i especificarem les seves funcions, els paràmetres i la tipologia. 

 

5.3.1. Mòdul d’Idiomes 

 

El mòdul d’idiomes ens permet tant obtenir i modificar l’idioma dins la base de dades com fer 

la traducció de tots els components dels formularis. 

 

En la figura següent es mostra la seva estructuració : 

 

 
 

PRIVATE 

 

Estructura de dades 

 

Procediment EstructEspecials 

 

Aquesta estructura ens permet guardar el codi ASCII d’aquells símbols que no es poden 

guardar a la base de dades o que no són directes amb el teclat (el símbol de graus centígrads, 

el quadrat ,més-menys, ohm, etc.), per tal de fer la seva “traducció” de ASCII a símbol en 

temps d’execució del programa. 

 

 

Fig. 5.3 - 1 – Diagrama Mòdul Idiomes 
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Els seus paràmetre són: 

 

Nom Descripció Tipus 

CODI 

És la paraula que utilitzarem per referir-nos a aquest 
símbol. Es pot utilitzar directament en el nom dels 
components del formulari o precedit per “_%” i 
acabat amb “_%” en la base de dades. 

String 

ASCII 
És el corresponent valor en codi ASCII estès del 
símbol. És el què s’utilitza en l’aplicació per 
representar-lo. 

Integer 

 

 

Operacions 

 

Funció SubstituirEspecials (CadenaOrigina) as CadenaDesti 

Converteix un sol caràcter especial. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

CadenaOrigianl És el codi que es refereix al símbol String In 

CadenaDesti És el símbol ja convertit des del codi ASCII String Out 

 

 

Funció TraduirControls (DS,Ctr) as resultat 

 

Nom 
variable 

Descripció 
Tipus In – Out 

DS 
És el resultat de fer la consulta a la base de dades 
per tots els valors que s’han d’utilitzar amb 
l’idioma seleccionat 

DataSet In 

Ctr 

Per tal de que aquesta funció pugui funcionar 
correctament, se li envia tot el control; és a dir, se 
li envia un objecte que te totes les propietats del 
control i que ens permet modificar-les en temps 
d’execució. D’aquesta manera podem llegir el nom 
del control per cercar-lo a la base de dades i 
modificar la seva propietat text per fer la traducció. 

FormControl In 

Resultat 
El valor TRUE vol dir que el control contenia 
símbols per traduir. EL valor FALSE ens diu el 
contrari. 

Boolean Out 

 

 

Procediment SetStructEspecials  

 

Iniciem l’estructura de dades dels símbols. En aquest cas no té variables d’entrada ni de sortida 

ja que l’estructura de dades s’ha declarat com a variable global del mòdul. En aquest cas hem 

d’introduir manualment els valors corresponent a CODI i ASCII de cada símbol que volem 

contenir en la nostra aplicació. 
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Funció TraduirEspecials (CadenaOriginal) as resultat 

 

Tradueix una cadena de text que contingui símbols. Utilitza la funció SubstituirEspecials per 

convertir cada codi al seu corresponent símbol. En aquest cas la cadena original si que pot 

contenir més text que no estigui identificat com a codi. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

CadenaOriginal 

Per una banda és la cadena amb el text i el 
codi de cada símbol barrejat. 
Al final de la funció, es retornarà el mateix 
paràmetre amb tots els símbols ja canviats. 

String In - Out 

Resultat 
El valor TRUE ens indicarà que s’han trobat 
caràcters especials dins la cadena. En cas 
contrari, es retornarà un valor FALSE. 

String Out 

 

 

Funció TraduirCtrEspecials (Ctr) as Resultat 

 

Tradueix el text d’un control d’un formulari. En primer lloc busca el text normal per traduir 

mitjançant la funció TraduirStr i després els símbols mitjançant la funció TraduirEspecials. 

Aquest procés el fa de manera recursiva de tal manera que es pot barrejar text i símbols en el 

mateix nom d’un control per obtenir la traducció en l’ordre establert. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Ctr 
Es el control a traduir. S’utilitza la seva 
propietat Name per saber què s’ha de traduir i 
es retorna la propietat Text amb la traducció 

Control In – Out 

Resultat 
El valor TRUE ens indicarà que la s’ha trobat 
traduccions i el valor FALSE que no. 

Boolean Out 

 

 

Procediment TraduirMenu  

 

Tradueix els noms dels menús. També es busca de manera recursiva tots els seus ítems 

(submenus) i es tradueixen 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

DS 
DataSet que conté tota la informació de les 
traduccions. 

Dataset In 

Ctr 
És el control del formulari que es vol traduir. Si 
és un menú o submenú es tradueix. Si no, no 
es fa res. 

Control In-Out 
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Procediment TraduirSubmenu  

 

La funció és molt similar a la de traduir un control,però com que un menú pot tenir en ell 

diversos tipus de controls, el procés es fa de manera diferent. Des d’aquesta funció es criden a 

les diverses funcions per traduir especials i caràcters normals. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Ctr 

Es el control a del menú o submenú que s’ha 
de traduir. S’utilitza la seva propietat Name 
per saber què s’ha de traduir i es retorna la 
propietat Text amb la traducció 

Control In – Out 

Resultat 
El valor TRUE ens indicarà que la s’ha trobat 
traduccions i el valor FALSE que no. 

Boolean Out 

 

 

Procediment TraduirMenuContextual(Ctr) 

 

Tradueix tots els ítems d’un menú contextual. Aquesta funció s’ha hagut d’implementar 

especialment per als menús contextuals ja que .NET no els considera com un control de 

formulari estàndard, sinó com un control amb comportament diferents. 

 

Així doncs, aquest funció examina cada element del menú contextual i tradueix el seu 

contingut. Per fer-ho utilitza la funció Traduir. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

MenuCon És l’element de menú Contextual MenuContextual In  - Out 

 

 

 

PUBLIC 

 

Procediment TraduirApp(FRM) 

 

Es tradueixen tots els elements d’un formulari o de tots els formularis independentment del 

tipus de control que sigui. Per fer-ho es carreguen en memòria totes les traduccions i els 

caràcters especials i es va analitzant control per control per saber l’acció que s’ha de prendre. 

Si és un control normal, s’envia a traduir el control; si és un control del tipus contenidor (És a 

dir, que poden tenir altres controls:GrupBox, TabControl,....) s’envien els seus controls de 

manera recursiva; si és un menú s’envia a traduir els menús i els seus submenús; Si és un menú 

contextual, s’envia a traduir el menú contextual. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Frm 

És el formulari que es vol traduir. En el cas que 
no se li enviï cap formulari en concret, anirà 
formulari per formulari de l’aplicació els 
traduirà tots. 

Form In 
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Funció Traduir(Nom) as resultat 

 

Aquesta és una funció que, donat un nom o símbol concret, retorna la seva traducció en 

l’idioma actiu. És una funció molt útil ja que es pot utilitzar dinàmicament en el qualsevol punt 

del codi del programa. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Nom 
Text de la base de dades o nom del símbol que 
es vol traduir 

String In 

Resultat Valor de la traducció del text desitjat String Out 

 

 

Procediment CarregarErrors() 

 

Aquesta és un procediment que va lligat amb el mòdul explicat a continuació. El què fa és 

carregar tots els textos d’errors de la base de dades a l’estructura de dades del mòdul Errors.  

S’ha implementat d’aquesta manera per dos motius: 

 

El primer és que, a diferencia de les traduccions dels elements de l’aplicació, els errors poden 

aparèixer en qualsevol moment, i per no fer consultes a la base de dades cada cop que 

hipotèticament es pot produir un error, es manté tota la llista d’errors en memòria. En el cas 

de la traducció dels elements de l’aplicació, només es consulta la base de dades en el moment 

de fer la traducció i ja està. 

 

El segon és dotar al mòdul Errors d’independència respecte les bases de dades, de tal manera 

que si en algun moment es canvies la font dels errors (utilitzar fitxers xml enlloc de base de 

dades), aquest mòdul quedaria igual i només s’hauria de modificar el de traduccions. Això 

també és una manera de dotar al programa d’independència respecte al tractament intern de 

les fonts d’informació de l’aplicació. 

 

Així doncs, aquest procediment només conté una sola sortida que és l’estructura de dades dels 

errors que conté el mòdul errors: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

EstructuraErrors Estructura de dades del mòdul errors 
Estructura de 

dades 
Out 
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5.3.2. Mòduls Errors 

 

Aquest mòdul ens permet gestionar la part més gràfica de tota la gestió d’errors de l’aplicació; 

és a dir, ens ajudarà a tractar com es mostren els missatges segons si són d’error o 

d’informació. 

 

 
 

PRIVATE 

 

Estructura de dades 

 

StructErrors 

 

Tal com s’ha comentat en el mòdul anterior, és una estructura de dades que es carrega des del 

mòdul Idiomes i que conté el codi d’error, el missatge i el tipus que es.  

 

Hem definit dos tipus de missatges, els crítics i els d’informació. Segons el tipus d’error que 

sigui, es mostrarà una pantalla estilitzada per tal d’identificar-lo com a crític o com a 

informació. 

 

La seva estructura ve definida per: 

 

Nom variable Descripció Tipus 

Codi 
Codi numèric que ens permet identificar l’error 
independentment de l’idioma 

Integer 

Msg 
La traducció de l’error a l’idioma que es troba 
activat 

String 

Tipus Selecció entre crític o d’informació String 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 - 2 – Diagrama Mòdul Errors 
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Variables 

 

Nom variable Descripció Tipus 

IntErrorCrític 

Conté el codi d’error no identificat. Quan es 
produeix un error que el programa no 
reconeix, es mostra aquest error.  
En teoria no s’hauria de produir mai. 

Integer 

TitolMSG 
El títol que apareix als missatges d’error. Pot 
ser el nom de l’aplicació per norma general i 
també es pot modificar en temps d’execució.  

String 

 

 

Operacions 

 

Procediment MostrarErrCritic(msg) 

 

En aquesta funció s’estilitza la pantalla de l’error que apareixerà amb la icona i els colors del 

text d’error. 

 

Les seves variables son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Msg El text que s’ha de mostrar per pantalla. String In 

 

Procediment MostrarErrInfo(msg) 

 

En aquesta funció s’estilitza la pantalla de l’error que apareixerà amb la icona i els colors del 

text d’informació. 

 

Les seves variables son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Msg El text que s’ha de mostrar per pantalla. String In 

 

 

 

PUBLIC 

 

Procediment mostrarMSG(codi) 

 

Aquesta funció s’encarrega de mirar el tipus de missatge que correspon al codi i l’envia a una 

de les dues funcions anteriors per tal de mostrar el missatge per pantalla. 

 

En el cas que no trobi el codi del missatge enviat, mostrarà una pantalla amb el missatge 

d’error no identificat (IntErrorCritic). 
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Les seves variables son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Codi El codi del missatge Integer In 

 

 

Funció GetMsgText(codi) as Resultat 

 

Aquesta funció s’encarrega de buscar el text del codi de missatge enviat. 

 

En el cas que no trobi el codi del missatge enviat, retornarà el text del missatge d’error no 

identificat (IntErrorCritic). 

 

Les seves variables son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Codi El codi del missatge Integer In 

Resultat 
És el missatge en format text i traduït a 
l’idioma actiu. 

String Out 

 

 

5.3.3. Mòdul Gràfiques 

 

Aquest mòdul ens permet tenir agrupades totes les funcions necessàries per poder treballar i 

crear les gràfiques amb ZedGraph.  

 

 
 

 

PRIVADES 

 

Funció ObtenirColor (Codi) as Color 

 

Per evitar que en una mateixa gràfica es puguin repetir colors per un error d’usuari, s’ha creat 

aquesta funció que, enviat un codi, retorna un color. S’han utilitzat un màxim de 12 colors (ja 

que la gràfica que pot tenir més línies consta de 12 mesos.  

 

Fig. 5.3 - 3 – Diagrama Mòdul Gràfiques 
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En el cas que no s’enviï cap codi o que el codi per identificar el color no es trobi, es retorna una 

gràfica de color negre. 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Codi 
El codi és l’element que utilitzem per saber 
quin color hem de retornar 

String In 

Color El color que correspon al codi Drawng.Color Out 

 

 

 

PUBLIQUES 

 

Estructura de dades 

 

TipusGrafic 

 

És una enumeració pública que permet identificar des de fora del mòdul el tipus de gràfic que 

volem utilitzar. En el nostre cas hem ampliat a 3 tipus de gràfiques: Línies, Barres Verticals i 

Barres Horitzontals. 

 

Operacions 

 

Procediment DibuixarGrafica(DS, ZG, Xref,UtilitzarNomTaulaComATitol,TipusPunts,TipusGrafic) 

 

Aquesta funció s’ha creat per facilitar la creació de gràfics amb dades obtingudes de la base de 

dades. Tal com s’ha explicat en l’apartat de les classes de les bases de dades, l’objecte retornat 

pe cada consulta correspon a un DataSet.  

 

Així doncs, aquesta funció dibuixa  els valors obtinguts per aquesta estructura de dades segons 

els paràmetres enviats. 

 

Els seus paràmetres son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

DS 

Informació obtinguda de la consulta de la base 
de dades. També es pot ampliar manualment; 
és a dir, creant noves columnes i files a 
l’estructura de dades. 

DataSet In 

ZG És l’objecte a on es vol dibuixar la gràfica ZedGraphPane In 

Xref 

Nom de la columna de la taula de la base de 
dades que s’utilitzarà com a valors per a l’eix 
x. En cas de no especificar-ne, dibuixarà amb 
la primera columna 

String In 

TaulaTitol 

Si es troba TRUE, el títol de la gràfica serà el 
mateix que el nom de la taula de la base de 
dades. Si es troba a FALSE, s’haurà d’escriure 
manualment 

Boolean In 
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TipusPunts 

En el cas que el gràfic que volem dibuixar sigui 
de línies i no de barres, aquest paràmetre ens 
permet triar entre diferents tipus de punts: 
rodones, rombes, triangles,... 

PointStyle In 

TipusGrafica 
Aquest valor ens permetrà definir el tipus de 
gràfic que volem dibuixar dels 3 permesos en 
l’estructura de dades. 

TipusGrafic 
(Estructura de 

dades) 
In 

 

 

 

Procediment DibuixarLinia(Punts,ZG,TipusPunts,Emplenar) 

 

Aquesta funció és molt semblant a l’anterior però crea la gràfica mitjançant un llistat de punts i 

no una estructura de dades DataSet.  

 

Els seus paràmetres són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Punts 
Es un array bidimensional de punts (x,y) per 
on passarà la gràfica 

PointList In 

ZG És l’objecte a on es vol dibuixar la gràfica ZedGraphPane In 

TipusPunts 

En el cas que el gràfic que volem dibuixar sigui 
de línies i no de barres, aquest paràmetre ens 
permet triar entre diferents tipus de punts: 
rodones, rombes, triangles,... 

PointStyle In 

Omplir 
Si es troba TRUE ens permetrà omplir l’àrea 
compresa entra la línia i l’eix horitzontal 

Boolean In 

 

 

Procediment GuardarImatge (ZG) 

 

Aquest procediment obrirà una finestra per saber la ruta on l’usuari vol guardar la imatge i 

convertirà el gràfic en una imatge del tipus seleccionat. 

 

Les seves variables d’entrada són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

ZG És l’objecte a on es vol dibuixar la gràfica ZedGraphPane In 

 

 

Procediment CopiarImatgeAlPortaRetalls(ZG) 

 

Aquest procediment ens permet copiar el contingut d’una gràfica al porta-retalls de 

l’ordinador per copiar-lo posteriorment en una altra aplicació. 
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Les seves variables d’entrada són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

ZG És l’objecte a on es vol dibuixar la gràfica ZedGraphPane In 

 

 

Procediment Ampliar(ZG) 

 

Les gràfiques de l’aplicació poden tenir el problema que, quan s’intenti mostrar masses valors, 

no es vegin bé degut a les dimensions reduïdes de les gràfiques de l’aplicació. És per això que 

s’ha creat un formulari amb les dimensions màximes que ens permet la pantalla per tal de 

poder veure la imatge amb més precisió. 

 

Així doncs, aquest procediment crea un duplicat idèntic de la gràfica en el formulari preparat 

per mostrar les gràfiques ampliades.  

 

Les seves variables d’entrada són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

ZG És l’objecte a on es vol dibuixar la gràfica ZedGraphPane In 

 

 

5.3.4. Mòdul Projecte 

 

Aquest mòdul ens permetrà crear, obrir i desar projectes. Les estructures de taules de base de 

dades que s’utilitzen són només virtuals; és a dir, no es troben vinculades a cap base de dades 

real. Posteriorment s’escriurà la informació i la estructura d’aquestes taules en un fitxer XML. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 - 4 – Diagrama Mòdul Projecte 
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PRIVATE 

 

Operacions 

 

Procediment introduirElements (DT,item) 

 

 Aquest procediment introdueix els valor d’un element comú (textBox, Label, ...) a una taula de 

la base de dades. 

 

Els seus paràmetres són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Dt 
És la taula de la base de dades on s’afegirà 
l’element 

DataTable In 

item És l’element que es vol afegir Control In 

 

 

Procediment introduirDGV (DT, DGV) 

 

 Aquest procediment crea una taula nova a la base de dades i hi introdueix totes les files i les 

columnes d’una DataGridView (taula per visualitzar) . 

 

Els seus paràmetres són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Dt 
És la taula de la base de dades que conté la 
relació entre DataGridView i el nom de la 
taula que es crearà. 

DataTable In 

DGV És el control DataGridView que es vol afegir DataGRidView In 

 

 

Procediment GetElements (DT,item) 

 

 Aquest procediment actualitza un element comú d’un formulari (textBox, Label, ...) a partir 

dels valors guardats. 

 

Els seus paràmetres són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Dt 
És la taula de la base de dades on s’ha guardat 
la informació de l’element 

DataTable In 

item És l’element que es vol actualitzar Control In 
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Procediment GetDGV (DT, DGV) 

 

 Aquest procediment actualitza les files i les columnes d’un DataGRidView mitjançant els calors 

guardats. 

 

Els seus paràmetres són: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

Dt 
És la taula de la base de dades que conté la 
relació entre DataGridView i el nom de la 
taula que s’ha de buscar 

DataTable In 

DGV 
És el control DataGridView que es vol 
actualitzar 

DataGRidView In 

 

 

PUBLIC 

 

Estructura de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus Read - Write 

Ruta Conté la ruta del projecte en .xml String R – W 

EstaObert TRUE vol dir que hi ha un projecte actiu Boolean R – W 

TeAillat 
TRUE vol dir que s’ha fet un dimensionat 
aïllat 

Boolean R – W 

TeConexionat 
TRUE vol dir que s’ha fet un dimensionat per 
connexionat a xarxa 

Boolean R-W 

AillatGuardat 
TRUE vol dir que el dimensionat aïllat s’ha 
guardat 

Boolean R 

ConGuardat 
TRUE vol dir que el dimensionat del 
connexionat s’ha guardat 

Boolean R 

 

 

Operacions 

 

Procediment ObrirProjecte() 

 

Comprova que tota la informació sigui correcta i llegeix la informació de fitxer XML per 

convertir-lo en una estructura de DataSet. 

 

No té paràmetres d’entrada ni de sortida 

 

Procediment GuardarProjecte() 

 

Llegeix tota la informació de les taules dels DataSet i les escriu en un fitxer XML. 
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Procediment ImportarXMLAillat(arrElements) 

 

Aquest procediment recorre un array d’elements i guarda la informació de cada un dels 

elements a un DataSet. 

 

Els paràmetres son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 
Es un array que conté tots els elements del 
formulari que s’han de guardar 

Control In 

 

 

Procediment ExportarXMLAillat(arrElements) 

 

Aquest procediment recorre un array d’elements i recupera la informació del DataSet. 

Els paràmetres son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 
Es un array que conté tots els elements del 
formulari que s’han de recuperar 

Control In 

 

 

Procediment ImportarXMLConexionat(arrElements) 

 

Aquest procediment recorre un array d’elements i guarda la informació de cada un dels 

elements a un DataSet. 

 

Els paràmetres son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 
Es un array que conté tots els elements del 
formulari que s’han de guardar 

Control In 

 

 

Procediment ExportarXMLConexionat(arrElements) 

 

Aquest procediment recorre un array d’elements i recupera la informació del DataSet. 

Els paràmetres son: 

 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 
Es un array que conté tots els elements del 
formulari que s’han de recuperar 

Control In 

 

 

 



Desenvolupament  d’una aplicació informàtica pel dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques 

- 60 - 
 

5.3.5. Mòdul General 

 

En aquest mòdul s’han creat variables globals que s’utilitzen molt sovint en l’aplicació i 

funcions que son de caràcter general.  

 

La seva estructura és la següent: 

 

 
 

 

PRIVATE 

 

Operacions 

 

Procediment ComercialInit() 

 

Inicialitza l’objecte BDComercial segons si la base de dades és MS Access o MySQL. També 

comprova que no hi hagi cap error i, en el cas de que en trobi algun, s’encarrega de mostrar-lo 

i prendre les accions pertinents (desactivar l’accés al formulari d’elements comercials, 

desactivar els botons del dimensionat que donen accés als components,....) 

 

 

Procediment RadiacioInit() 

 

Igual que la funció anterior, s’encarrega d’inicialitzar l’objecte BDRadiacio segons si la base de 

dades és MS Access o MySQL. També comprova els errors i en cas que en trobi algun el mostra 

i pren les accions corresponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 - 5 – Diagrama Mòdul General 
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PUBLIC  

 

Estructura de dades 

 

Nom variable Descripció Tipus Read - Write 

BDComercial 

És una variable declarada com a objecte que 
es refereix a la classe de base de dades 
corresponent segons la configuració 
(BD_OleDB o BD_MySQL). Tot i que està 
declarada com objecte, es canvia el tipus en 
temps d’execució. 
Quan es vulgui obtenir informació de la base 
de dades comercial s’utilitzarà aquest 
objecte 

Object Read 

BDConfig 

És una variable declarada com a BD_OleDB 
que es refereix a la base de dades de 
configuració que incorpora el programa en el 
seu directori d’execució. 
Quan es vulgui obtenir algun paràmetre de 
les configuracions com idioma, informació 
de l’empresa,... es farà referència  a aquet 
objecte. 

BD_OleDB Read 

BDRadiacio 

És una variable declarada com a objecte que 
es refereix a la classe de base de dades 
corresponent segons la configuració. Tot i 
que es troba declarada com a objecte, la 
seva tipologia canvia en temps d’execució 
segons el tipus de BD seleccionada. 
Quan es vulgui obtenir informació sobre la 
base de dades de radiació, es farà referència 
a aquest objecte 

Object Read 

Projecte 

Aquesta variable conté tota la informació 
sobre el projecte actiu en la aplicació. 
Tota la informació sobre el projecte 
s’obtindrà mitjançant aquesta variable.  

Projecte Read 

 

 

Operacions 

 

Procediment Inicialitzar 

 

Aquest procediment s’encarrega d’inicialitzar totes les variables globals del mòdul així com 

establir la configuració d’idioma, les traduccions, els errors, .... 

No té paràmetres i només es crida en inicialitzar la aplicació per primera vegada o en canviar la 

configuració de les bases de dades i idioma. 
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ObtenirElementsForm(elementBase, arrElements, label,textbox,boto,chk) 

 

Aquesta funció ens permet obtenir tots els elements d’un formulari o un dels controls 

anomenats containers. 

 

És una funció recursiva; és a dir, enviat un element, si aquest conté un altre element del tipus 

container, torna a cridar a la mateixa funció fins que no troba cap element d’aquest tipus. 

 

Mitjançant els paràmetres li podem dir quin tipus d’elements volem afegir a l’array 

d’elements: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 
Es un array que conté tots els elements que es 
van trobant en el moment d’executar la funció 
i que compleixen els requeriments 

Control Out 

ElementBase 

És l’element des de on s’inicialitza la funció 
recursiva; Tots els elements que no es trobin 
dins d’aquest element no s’analitzaran. 
Si es vol obtenir tot un formulari també es pot 
enviar com a element-base. 

Control In 

Label 

TRUE voldrà dir que es volen afegir els 
controls del tipus Label. FALSE voldrà dir que 
ha d’ignorar aquest tipus d’elements.  
Per defecte es troba a TRUE 

Boolean In 

TextBox 

TRUE voldrà dir que es volen afegir els 
controls del tipus textBox. FALSE voldrà dir 
que ha d’ignorar aquest tipus d’elements.  
Per defecte es troba a TRUE 

Boolean In 

CHK 

TRUE voldrà dir que es volen afegir els 
controls del tipus checkbox. FALSE voldrà dir 
que ha d’ignorar aquest tipus d’elements.  
Per defecte es troba a TRUE 

Boolean In 

 

 

FormFromBD(BD,NomTaula, arrElements,ID) 

 

Aquest funció s’encarrega d’omplir un formulari amb els valors d’un camp de la base de dades. 

Per poder fer això es requereix que el nom del component del formulari que hagi d’agafar el 

valor ha de tenir el mateix nom que el camp de la base de dades. 

 

A més a més, la funció distingeix el tipus de control que es i estableix les seves diferents 

propietats. Per exemple, un textBox s’igualarà la propietat Text; un control CheckBox s’igualarà 

la seva propietat Checked. 
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Les seves variables son: 

 

Nom variable Descripció Tipus In – Out 

arrElements 

Es un array que conté tots els elements d’un 
formulari o, com a mínim, tots els elements 
que volem que s’omplin del valor de la base 
de dades 

Control In 

BD 

És la l’objecte que fa referència a la base de 
dades que es vol fer la consulta. Com que pot 
ser BD_OleDB o BD_MySQL s’ha declarat com 
Object. 

Object In 

NomTaula 
És el nom de la taula de la base de dades on es 
vol fer la consulta 

String In 

Id 

Si es vol carregar una fila concreta de la taula 
de la base de dades s’ha d’especificar la Id. En 
el cas de que no s’especifiqui, es carregarà la 
primera fila de la taula. 
Es troba declarada com a objecte ja que pot 
ser del tipus string, integer, boolean,... 

Object In 

 

 

 

5.4. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LES BASES DE DADES 

 

Tal com s’ha comentat, l’aplicació consta de tres bases de dades: la comercial, on 

s’emmagatzema tota la informació referent als components comercials tals com mòduls FV, 

bateries, inversors i reguladors; una base de dades de radiacions, on s’ha enregistrat tota la 

informació referent a coordenades, i quantitat de radiació horitzontal en cada ciutat; i una 

base de dades de configuració on es guarda tota la informació necessària per tal que l’aplicació 

funcioni correctament així com els diferents paràmetres configurats per l’usuari. 

 

En fer el disseny i la implementació de les bases de dades s’ha partit d’un disseny teòric o 

conceptual, i s’han creat les conseqüents taules amb les seves claus i atributs seguint aquest 

primer disseny. 

 

5.4.1. Base de dades comercial 

 

En aquestes taules s’han guardat els paràmetres més importants dels components necessaris 

per a una instal·lació fotovoltaica. Amb la seva incorporació es vol facilitar a l’usuari l’elecció 

dels components per a cada projecte. 
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5.4.1.1. Mòduls Fotovoltaics 

 

a)Model conceptual 

 

El model conceptual que presenta l’estructuració de la base de dades de models conceptuals 

és molt simple, tal com es mostra en la figura següent: 

 

 
 

 

b)Model relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus atributs. 

 

Fabricant (ID, {llistat d’atributs}) 

Mòdul (ID,#ID_fabriccant, {llistat d’atributs}) 

 

 

Tot seguit analitzarem de manera més detallada cada taula amb els seus atributs, la tipologia 

de dades, les seves unitats,.... 

 

 

c) Anàlisis detallat de les taules 

 

Taula de Fabricants de mòduls FV 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de fabricant 

Nom  Text (150), not null - Nom del fabricant 

Web Text(50) - Pàgina web del fabricant 

 

 

 

Taula de mòduls FV 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 Not null 

Primària Clau primària  - 

ID_Fabricant 
Integer 
Not null 

Forana 
Clau forana que relaciona el 
model amb el fabricant 

- 

Fig. 5.4 - 1 – Diagrama Model Conceptual FV 
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Model Text ( 100) - Nom del model - 

WNom Integer - Potència Nominal del mòdul  W 

Tolerancia Double - 
Tolerància  de la potència 
nominal en   

± % 

EffModul Double - Eficiència total del mòdul  % 

FabricantCeles Text(100) - Fabricant de les cel·les - 

TipusCeles Text(50) - Tipologia de les Cel·les - 

FormaCeles Text(50) - Forma de les Cel·les - 

EffCeles Double - Eficiència d’una cel·la % 

NumCelxModul Double - Número de cel·les per mòdul - 

Imatge Object (Binary) - Imatge del mòdul - 

Característiques físiques 

Pes Double - Pes del mòdul  Kg 

Longitud Double - Longitud del mòdul  mm 

Amplada Double - Amplada del mòdul  Mm 

GruixCaixa Double - Gruix de la caixa Mm 

GruixMarc Double - Gruix del marc Mm 

MaterialMarc Text(50) - Material del marc - 

TipusConn Text(50) - Tipus de connector suportat - 

Característiques elèctriques 

Vco Integer - Vco a 1000W/m2  V 

Isc Integer - Icc a 1000W/m2 A 

Vco2 Integer - Vco a -10⁰C i 1000W/m2 V 

Isc2 Integer - Icc a 70⁰C i 1000W/m2 A 

Coefftensio Double - Coeficient de tensió %/⁰C 

CoeffInt Double - Coeficient d’intensitat %/⁰C 

CoeffPot Double - Coeficient de potència %/⁰C 

Vmax Integer - Tensió màxima V 

Rserie Double - Resistència Sèrie R 

 

 

5.4.1.2. Bateries 

 

a) Model conceptual 

 

El model conceptual que presenta l’estructuració de la base de dades de models conceptuals 

és molt simple, tal com es mostra en la figura següent: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 - 2 – Diagrama Model Conceptual Bateries 
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b)Model relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus atributs. 

 

Fabricant_bateria (ID, {llistat d’atributs}) 

Bateria (ID,#ID_fabriccant, {llistat d’atributs}) 

 

 

Tot seguit analitzarem de manera més detallada cada taula amb els seus atributs, la tipologia 

de dades, les unitats.... 

 

c) Anàlisis detallat de les taules 

 

Taula de fabricants de bateries 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de fabricant 

Nom  Text (150), not null - Nom del fabricant 

Web Text(50) - Pàgina web del fabricant 

 

 

Taula de bateries 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 Not null 

Primària Clau primària  - 

ID_Fabricant 
Integer 
Not null 

Forana 
Clau forana que relaciona el 
model amb el fabricant 

- 

Model Text ( 100) - Nom del model - 

Tipologia Text(50) - Tipologia de la bateria  - 

Imatge Object (Binary) - Imatge del mòdul - 

Característiques físiques 

Pes Double - Pes del mòdul  Kg 

Longitud Double - Longitud del mòdul  Mm 

Amplada Double - Amplada del mòdul  Mm 

Alçada Double - Alçada de la bateria Mm 

Característiques elèctriques 

Vnom Double - Tensió nominal V 

C Double - Capacitat A/h 

VidaUtil Double - Vida Útil Anys 

Imax Double - 
Intensitat màxima (durant 
temps limitat) 

A 

 

 



Desenvolupament  d’una aplicació informàtica pel dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques 

- 67 - 
 

5.4.1.3. Reguladors 

 

a)Model conceptual 

 

El model conceptual que presenta l’estructuració de la base de dades de models conceptuals 

és molt simple, tal com es mostra en la figura següent: 

 

 
 

 

b)Model relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus atributs. 

 

Fabricant_regulador (ID, {llistat d’atributs}) 

Regulador (ID,#ID_fabriccant, {llistat d’atributs}) 

 

Tot seguit analitzarem de manera més detallada cada taula amb els seus atributs, la tipologia 

de dades, les unitats.... 

 

c) Anàlisis detallat de les taules 

 

Taula dels Fabricants dels reguladors 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de fabricant 

Nom  Text (150), not null - Nom del fabricant 

Web Text(50) - Pàgina web del fabricant 

 

 

Taula de reguladors 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 Not null 

Primària Clau primària  - 

ID_Fabricant 
Integer 
Not null 

Forana 
Clau forana que relaciona el 
model amb el fabricant 

- 

Model Text ( 100) - Nom del model - 

Imatge Object (Binary) - Imatge del mòdul - 

Característiques físiques 

Pes Double - Pes del mòdul  Kg 

Fig. 5.4 - 3 – Diagrama Model Conceptual Reguladors 



Desenvolupament  d’una aplicació informàtica pel dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques 

- 68 - 
 

Longitud Double - Longitud del mòdul  mm 

Amplada Double - Amplada del mòdul  mm 

Alçada Double - Alçada de la bateria mm 

Característiques elèctriques 

Vnom Double - Tensió nominal V 

Vcf Double - Tensió de càrrega forçada V 

Vr Double - Tensió de Reconnexió V 

Vfc Double - Tensió final de càrrega V 

Iccmax Double - 
Intensitat màxima de 
curtcircuit 

A 

Imax Double - Intensitat màxim A 

Característiques ambientals 

Tmax Integer - 
Temperatura màxima de 
treball 

⁰C 

Tmin Integer - 
Temperatura mínima de 
treball 

⁰C 

 

 

5.4.1.4. Inversors 

 

a)Model conceptual 

 

El model conceptual que presenta l’estructuració de la base de dades de models conceptuals 

és molt simple, tal com es mostra en la figura següent: 

 

 
 

b)Model relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus atributs. 

 

Fabricant_inversor (ID, {llistat d’atributs}) 

Inversor (ID,#ID_fabriccant, {llistat d’atributs}) 

 

Tot seguit analitzarem de manera més detallada cada taula amb els seus atributs, la tipologia 

de dades, les unitats.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 - 4 – Diagrama Model Conceptual Inversors 
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c) Anàlisis detallat de les taules 

 

Taula Fabricant d’inversors 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de fabricant 

Nom  Text (150), not null - Nom del fabricant 

Web Text(50) - Pàgina web del fabricant 

 

 

Taula d’inversors 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 Not null 

Primària Clau primària  - 

ID_Fabricant 
Integer 
Not null 

Forana 
Clau forana que relaciona el 
model amb el fabricant 

- 

Model Text ( 100) - Nom del model - 

Imatge Object (Binary) - Imatge del mòdul - 

Característiques físiques 

Pes Double - Pes del mòdul  Kg 

Longitud Double - Longitud del mòdul  Mm 

Amplada Double - Amplada del mòdul  Mm 

Alçada Double - Alçada Mm 

Ventilació Text(50) - Sistema de ventilació - 

Característiques DC 

Vnom Integer - Tensió nominal V 

Vmax Integer - Tensió màxima V 

Inom Integer - Intensitat nominal A 

Imax Integer - Intensitat màxima A 

Wnom Integer - Potència màxima W 

MPPmax Double - Mpp màxim V 

MPPmin Double - Mpp mínim V 

Wmaxcel Integer - 
Potència màxima de les 
cel·les 

W 

Característiques AC 

Vnom Integer - Tensió nominal V 

Vmax Integer - Tensió màxima V 

Inom Integer - Intensitat nominal A 

Imax Integer - Intensitat màxima A 

Wnom Integer - Potència màxima W 

f Integer - Freqüència de la xarxa Hz 

THC Double - Total Harmonic Distortion % 

Eficiència 

Emax Double - Eficiència màxima % 

EEU Double - Eficiència Europea % 
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CStandby Integer - Consum màxim en StandBy W 

Cnocturn Integer - Consum màxim nocturn W 

Informació Ambiental 

Soroll Integer - Nivell de soroll ⁰C 

Tmin Integer - 
Temperatura  mínima de 
treball 

⁰C 

Tmax Integer - 
Temperatura màxima de 
treball 

⁰C 

TmaxWnom Integer - Temperatura màxima a Pnom ⁰C 

Hmin Integer - Nivell mínim d’humitat ⁰C 

Hmax Integer - Nivell màxim d’humitat ⁰C 

Informació Extra 

Display Text(50) - Tipus de display - 

Interface Text(50) - Interfície d’usuari - 

Log Text(50) - Tipus de log del sistema - 

Monotorització Text(50) - Monotorització del sistema - 

 

 

5.4.2. Base de dades de radiacions solars 

 

En aquesta base de dades s’han guardat tota la informació que s’ha considerat necessària 

sobre cada zona geogràfica. Tot i que en un principi només s’havia pensat en Espanya, durant 

el desenvolupament de l’aplicació s’ha ampliat a altres països com Portugal i França. Així 

doncs, l’estructura principal es divideix en País, Província o Regió i Ciutat.  

 

Sobre cada ciutat, a banda de les coordenades geogràfiques i la radiació en el pla horitzontal 

(necessària per als càlculs del dimensionat), també s’han guardat altres paràmetres com 

l’angle òptim, la radiació en aquest angle i la temperatura.  

 

Seguidament passem a analitzar els diferents models i a analitzar detalladament cada taula de 

la base de dades. 
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a)Model conceptual 

 

El model conceptual que presenta l’estructuració d’aquesta base de dades, es el mostrat en la 

figura següent. 

 

 

 

 

Entre totes les entitats mostrades en les figures anteriors, cal destacar el temps, ja que 

juntament amb la clau primària de la ciutat ens proporcionarà la clau primària de les entitats 

febles. 

 

b)Model relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus a

 

Pais (ID, {llistat d’atributs}) 

Provincia/Regió (ID, #ID_Pais

Ciutat (ID, #ID_Provincia, {llistat d’atributs})

Mes (ID,{llistat d’atributs}) 

 

Per a les entitats febles, la clau primària es troba format per dos camps: un de temps (mes o 

hora) i la clau primària de la ciutat:

 

MitjaMensual (Mes,ID_ciutat

Gener (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs})

Febrer (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs})

Març (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs})

Fig. 5.4 -
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Abril (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Maig (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Juny (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Juliol (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Agost (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Setembre (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Octubre (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Novembre (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

Desembre (Hora,ID_ciutat, {llistat d’atributs}) 

 

 

c) Anàlisis detallat de les taules 

 

Taula Pais 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Text (2) 
 not null 

Primària 
Identificador del país. 
Correspon al codi ISO de cada país que 
es podrà relacionar amb d’idioma 

Nom  Nom del País - Nom del fabricant 

 

 

Taula Província o Regió 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de la província 

ID_Pais Text (2), not null Forana Identificador del Pais 

Nom  Text (150) - Nom de la província o la regió 

 

 

Taula Ciutat 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador de ciutat - 

ID_Provincia Integer, not null Forana 
Identificador de 
província 

- 

Nom  Text (150) - Nom de la ciutat - 

Latitud Double - 
Latitud de la zona 
geogràfica 

Coordenada 
en decimal 

Longitud Double - 
Longitud de la zona 
geogràfica 

Coordenada 
decimal 

Angle_optim Integer - Angle òptim ⁰ 

Deficit_anual Integer - Mitja de dèficit % 
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Taula de mitges mensuals 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID_Ciutat Integer, not null Primària Identificador de ciutat - 

ID_Mes Integer Primària Identificador de mes - 

HH Double - 
Mitja de radiació en el pla 
horitzontal 

Wh/m2 

Hopt Double - 
Mitja de radiació en 
l’angle òptim 

Wh/m2 

H90 Integer - 
Mitja de radiació en el pla 
vertical 

Wh/m2 

Iopt Integer - Angle òptim ⁰ 

TL Integer - 
Factor de terbolesa de 
Linke 

- 

DG Integer - 
Relació de irradiació global 
respecte la difusa 

- 

TD Integer - Temperatura mitja diària ⁰C 

T24 Integer  Temperatura mitja 24h ⁰C 

NDD Integer - 
Quantitat de calor 
acumulada  

- 

 

 

Taula per a cada mes 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions Unitats 

ID 
Autonumèric(integer) 
 not null 

Primària Identificador  - 

Hora Data/hora Primària Hora de la mesura - 

ID_Ciutat Integer, not null Forana Identificador de ciutat - 

G Double - Irradiació global en pla fix W/m2 

GD Double - Irradiació difusa en pla fix W/m2 

GC Integer - 
Irradiació global amb el cel 
clar i pla fix 

W/m2 

A Integer - 
Irradiació global amb 
seguidor de 2 eixos 

W/m2 

AD Integer - 
Irradiació difusa amb 
seguidor de 2 eixos 

W/m2 

AC Integer - 
Irradiació global amb el cel 
clar i seguidor de 2 eixos 

W/m2 

TD Integer - Temperatura ⁰C 

 

Aquesta estructura es repeteix per cada mes que correspon a una taula a la base de dades. 
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5.4.3. Base de dades de configuració 

 

En aquesta base de dades s’ha guardat tota la informació referent a la configuració de 

l’aplicació així com d’idioma i la informació de l’empresa. 

 

 

5.4.3.1. Configuració de les Base de dades 

 

S’hi guarda tota la informació referent a les bases de dades Comercial i de Radiacions que 

s’’utilitza des de l’aplicació. Degut a la simplicitat que representa guardar aquest tipus 

d’informació, s’ha estructurat amb una sola taula seguint el model següent: 

 

Configuració ( ID, {llistat d’atributs}) 

 

a)Anàlisis detallat de la taula 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

NomBD 
Text (50) 
 not null 

Primària Identificador de la base de dades 

Nom  Nom del País - Nom del fabricant 

Local Boolean - 
True si està configurada com a BD 
local 

Remot Boolean - 
True si està configurada com a BD 
en un servidor SQL 

RutaLocal Text(150) - Ruta de la base de dades local 

UsuariLocal Text(50) - 
Nom d’usuari de la base de dades 
local 

PassLocal Text(50) - 
Contrasenya de la base de dades 
local 

ServidorRemot Text(150) - 
Ruta del servidor on es troba la base 
de dades 

UsuariRemot Text(50) - Usuari de la base de dades remota 

PassRemot Text(50) - 
Contrasenya de la base de dades 
remota 

PortRemot Integer - Port d’accés al servidor SQL 

 

 

5.4.3.2. Configuració Empresa 

 

S’hi guarda tota la informació de l’empresa per tal de poder generar els informes. Degut a la 

simplicitat, s’ha estructurat amb una sola taula seguint el model següent: 

 

Empresa ( ID, {llistat d’atributs}) 
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a)Anàlisis detallat de la taula 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

Nom 
Text (50) 
 not null 

Primària Nom de l’empresa 

Pais Text(50) - País de l’empresa 

Provincia Text(50) - Província de l’empresa 

Població Text(50) - Població de l’empresa 

Direcció Text(150) - Direcció de l’empresa 

Telèfon Text(50) - Telèfon de l’empresa 

Fax Text(50) - Fax de l’empresa 

Web Text(100) - Web de l’empresa 

E-mail Text(50) - E-mail de l’empresa 

Logo Objecte (Binari) - Imatge del logotip de l’empresa 

 

 

5.4.3.3. Configuració Idiomes 

 

S’hi guarda tota la informació referent als idiomes instal·lats així com les traduccions dels 

diversos missatges d’error o d’informació i les traduccions de tots els controls i elements de 

l’aplicació. 

 

 

a)Model Conceptual 

 

 

 
 

 

b)Model Relacional 

 

Partint del model conceptual anterior, amb les seves entitats i relacions, podem generar les 

següents taules amb les seves claus i els seus atributs. 

 

Idioma (ID, {llistat d’atributs}) 

Errors (ID, #ID_Pais, {llistat d’atributs}) 

Elements (ID, #ID_Provincia, {llistat d’atributs}) 

c)Anàlisis detallat 

Fig. 5.4 - 6 – Diagrama Model Conceptual Idiomes 
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Taula Idioma 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

Codi 
Text (5) 
 not null 

Primària 

Codi ISO del país. 
D’aquesta manera podem assegurar 

que no es repetirà i podem tenir 

diferents idiomes relacionats amb un 

mateix país de la taula països d’altres 

bases de dades; per exemple a 

Espanya: 

ES-ES � Espanyol 

CA-ES � Català  
GA-ES �Gallec 

Activat Boolean - True si és l’idioma que es troba activat 

Imatge Objecte (Binari) - Conté la bandera. 

 

 

Taula Elements 

 

Aquesta taula té la peculiaritat de què el nombre de columnes (camps) varia segons el número 

d’idiomes instal·lat, ja que cada columna correspon a la traducció d’un element en un idioma. 

Així doncs, cada cop que s’instal·li un idioma s’haurà de crear un camp nou a la taula. 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

Element 
Text (100) 
 not null 

Primària Nom de l’element 

CA-ES Text(100) - Traducció al català 

ES-ES Text(100) - Traducció al catellà 

 

 

Taula Errors 

 

Igual que en el cas anterior, el nombre de camps de la taula varia segons la quantitat d’idiomes 

instal·lats. 

 

Informació General 

Nom Tipus de dades Clau Observacions 

Error 
integer 
 not null 

Primària Codi de l’error 

CA-ES Text(100) - Traducció al català 

ES-ES Text(100) - Traducció al castellà 
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5.5. EINES DE TERCERS 

 

Per tal de facilitar alguna de les feines o poder tenir accés a alguns recursos per als quals .NET 

no està preparat, podem buscar algun component de tercers que ens faciliti la feina o ens 

permeti fer-ho amb menys temps del que necessitaríem. 

En el mercat podem trobar moltes eines que es poden ajustar més o menys als nostres 

requeriments i que poden ser gratuïts, lliure o de pagament. Les principals diferències entre 

aquests 3 tipus són: 

 

• Lliures: Acostumen a ser eines gratuïtes i, a banda de l’executable, la llibreria o la 

instal·lació que ens proporcioni, també podem tenir accés al codi font d’aquesta eina. 

• Gratuït: És programari que no té cap cost econòmic però que no podem obtenir el codi 

font ni el podem modificar 

• De pagament: Acostumen a ser d’una empresa privada i té un cost econòmic en la 

seva utilització. 

En el nostre cas i, sempre que ens sigui possible, utilitzarem software lliure, ja que si en algun 

moment de l’aplicació necessitem més prestacions de les que ens ofereix la pròpia eina de 

tercers o bé volem modificar alguna de les classes o funcions que té, ho podem fer. 

 

5.5.1. MySQLConnector 

 

És una utilitat facilitada per Oracle, per tal de facilitar la connexió a base de dades MySQL des 

de .NET. A més a més, ens permet treballar amb la mateixa metodologia que .NET i, per tant, 

es pot treballar de la mateixa manera que es fa amb una base de dades MS Access o MS SQL. 

En el nostre cas l’utilitzarem en la classe BD_MySQL com a motor d’accés a la base de dades. 

 

Per més informació es pot consultar: http://www.mysql.com 

 

5.5.2. ZedGraph 

 

Visual .NET incorpora tota una classe de dibuix anomenada Drawing, que ens permet treballar 

amb imatges: modificar l’aparença de components i botons, treballar amb els píxels d’una 

imatge, crear línies y corbes, etc. Tot i així, la seva utilització per fer gràfiques estadístiques és 

complexa i hauríem de dedicar molt de temps a crear una classe  que dibuixés les gràfiques. 

 

És per això que s’ha optat per un component de tercers que ens faciliti aquesta tasca i ens 

presenti una gràfica amb els valors desitjats i visualment atractiva.  

 

ZedGraph és un component de codi font lliure programat amb C .NET. Es pot utilitzar amb 

finalitats comercials i té una gran varietat d’opcions de presentació i manipulació de gràfiques. 

Per ajudar a utilitzar aquest component s’ha creat un mòdul específic per treballar amb 

gràfiques en el qual s’ha afegit la possibilitat de guardar i copiar la imatge. 

 

Per més informació es pot consultar http://www.zedgraph.org 
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5.6. POSSIBLES AMPLIACIONS 

 

Totes les ampliacions aquí exposades han estat pensades durat la implementació de l’aplicació 

i que, per falta de temps, no s’ha pogut dur a terme.  

 

5.6.1. Control de PIC’s en temps real 

 

S’ha pensat que seria bo incorporar una aplicació de control de PIC’s en temps real per tal de 

comprovar la programació d’un PIC que controli el moviment de dos motors per a un seguidor  

de dos eixos.  

 

La idea era que l’ordinador fes el càlcul en temps real dels angles azimut i d’altura solar i les 

enviés a un PIC donat un interval de temps o una diferència entre angles.  

 

La comunicació PC-PIC i PIC-PC es faria amb RS-232 o USB indiferentment, ja que .NET 

incorpora utilitats per poder gestionar aquest ports de comunicació. 

 

Finalment, el PIC seria l’encarregat de girar els motors per tal que les plaques solars 

s’orientessin correctament. Una possible solució seria fer un control de motor en H. 

 

 

5.6.2. Dimensionat de seguidor de dos eixos o d’un eix. 

 

Una altra possible ampliació seria dotar a l’aplicació amb la possibilitat de dimensionat 

sistemes amb seguidor de dos eixos o d’un sol eix.  La idea és calcular la radiació obtinguda en 

cada un dels casos i fer els mateixos càlculs del dimensionat amb aquests nous valors. 

 

L’aplicació s’hauria d’ampliar amb més opcions per tal que l’usuari pogués seleccionar el tipus 

d’instal·lació utilitzada i ampliar, també, el mòdul de dimensionat per tal de configurar la classe 

EinesSolars per obtenir els nous valors de radiació. 
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Capítol 6: 

ENERGIES RENOVABLES 

6.1 INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES 

Des de anys enrere, les energies renovables han constituït una part important de l’energia 

consumida pels humans. Antigament es creia que aquest tipus d’energies eren força inestables 

ja que depenien de l’estat del sol, l’aigua o el vent. Però a mida que la societat pren 

consciencia dels problemes que generen les energies tradicionals (esgotament, impacte 

ambiental), les energies renovables passen a ser considerades una alternativa real. 

 

Avui en dia les energies “verdes” estan molt demandades degut a que no emeten productes 

contaminants per al medi ambient i s’obtenen a partir de fonts naturals inesgotables. Això 

portarà, en un futur, a la disminució de la dependència actual de les fonts tradicionals 

d’energia: petroli, carbó, gas natural, etc. 

 

L’augment de la consciencia mediambiental i la necessitat de mantenir net el nostre planeta a 

llarg termini, està provocant que les energies renovables deixin de ser una simple alternativa i 

es converteixin en una realitat.  

 

Cada cop son més els països que inverteixen en aquest tipus d’energies, i cada cop hi ha més 

empreses dedicades a aquest sector. En concret a Espanya, els últims deu anys, la producció 

d’energia elèctrica d’origen renovable ha experimentat un creixement superior al 40%, i en el 

2009 arribava al 24,7% de la producció elèctrica  total. 

 

 

 

Fig. 6.1 - 1 – Producció elèctrica a Espanya l’any 2009 
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Pel que fa al consum d’energia primària, les energies renovables suposen el 9,4% de l’energia 

consumida a Espanya. Les principals fonts de consum les ocupen les energies produïdes pel 

petroli (48,8%),  gas natural (23,8%) i l’energia nuclear (10,5%). 

 

El pla d’energies renovables 2011-2020 elaborat a Espanya, preveu que la participació de les 

energies renovables al nostre país serà del 22,7% sobre l’energia final i d’un 42,3% de l’energia 

elèctrica al 2020. Això situaria al país per sobre dels objectius mínims establerts per la Unió 

Europea. 

 

A Catalunya, les energies renovables també han seguit un creixement semblant al de la resta 

de l’estat, i es preveu que a l’any 2015 el percentatge de participació de les energies 

renovables en el balanç d’energies primàries arribi al 11%. Bona part del total del consum 

d’energia renovable a Catalunya es d’origen eòlic, en concret un 26% del total de renovables. 

 

 

6.2 TIPUS D’ENERGIES RENOVABLES  

Eòlica: Aprofita l’energia del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Els 

aerogeneradors han millorat molt l’eficiència en la captació d’energia i constitueixen una 

industria en expansió donat el gran creixement dels parcs eòlics a tot el mon. Espanya és el 

tercer país del món en potència eòlica instal·lada després dels Estats units i Alemanya. 

 

Solar Tèrmica: Consisteix en l’aprofitament de l’energia del sol per produir calor que es pot 

usar per cuinar, per a la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció o producció d’energia 

mecànica. Aquest tipus d’energia està molt relacionat amb l’idea de produir edificis més 

eficients i sostenibles. 

 

Solar Fotovoltaica: Es basa en l’anomenat efecte fotoelèctric, que permet convertir l’energia 

de la llum del Sol directament en energia elèctrica. Les plaques solars són instal·lacions que 

agrupen cèl·lules formades per semiconductors que provoquen aquest efecte. Cal situar-les en 

llocs de forta radiació solar. El parc elèctric solar mundial ha crescut el 60% cada ant en la 

darrera dècada.  

 

Hidroelèctrica: Aprofita l’energia de l’aigua en caure en el curs d’un riu o corrent d’aigua. Si bé 

es una energia neta pel que fa a l’alliberament de CO2, la construcció de noves presses és 

sovint motiu de polèmica pel fort impacte ambiental en el territori i per la pròpia gestió de 

l’aigua. 

 

Biomassa: Es tracta d’obtenir energia de la matèria orgànica no fòssil. La biomassa que 

s’utilitza per obtenir energia prové de residus: forestals, agrícoles o agropecuaris. L’obtenció 

d’energia passa per processos físics i químics en plantes biològiques o bé per centrals 

tèrmiques on s’obté calor o gas amb la combustió de la biomassa. 

 

Altres energies renovables de menor percentatge d’aplicació són: la crema de residus 

domèstics, la geotèrmica que aprofita la calor interna de la Terra o la mareomotriu. 
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Capítol 7: 

ENERGIA SOLAR  

7.1 INTRODUCCIÓ A LA ENERGIA SOLAR 

L‘energia solar es l’energia irradiada pel Sol i rebuda a la terra en forma d’ones 
electromagnètiques. El Sol emet radiació solar contínuament a tot l’espai i part de la qual es 
interceptada per la terra.  
 
El Sol es la principal font d’energia en la Terra. La energia solar es directa o indirectament 
l’origen de totes les fonts d’energia de les que disposem, a excepció de les energies nuclear, 
geotèrmica i mareomotriu.  
 
Així doncs l’escalfament de la terra i l’aigua provoquen les diferents pressions que donen 
origen al vent, que es la font de l’energia eòlica. L’energia hidràulica depèn del cicle de l’aigua, 
el qual es generat pel Sol. En el procés de fotosíntesi  el Sol es imprescindible, i per tant es 
necessari per a l’obtenció d’energia per biomassa. A més podem generar energia directament 
de la captació de la llum i el calor emesos pels rajos del Sol. 
 
Es tracta d’una font d’energia inesgotable, a diferencia dels combustibles fòssils. A més no 
produeix cap tipus de contaminació ambiental, si no es te en compte la pol·lució generada en 
la producció d’alguns dels equips de la instal·lació. No genera cap tipus de residu ni tampoc 
produeix sorolls. 
 

 
 

  

 
Com s’observa en la imatge, la radiació solar que arriba a la superfície terrestre anualment 
depèn de la situació geogràfica. Influeixen factors com ara la latitud, altura o vegetació locals. 
 
La energia solar es un dels sectors més desenvolupats a Espanya degut a les seves 
característiques climàtiques. Entre els països europeus, Espanya  es un dels països amb major 
capacitat d’aprofitament de l’energia solar gracies a la seva immillorable situació geogràfica.  

Fig. 7.1 - 1 – Radiació solar anual que arriba a la superfície terrestre en W/m
2 
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Els avantatges d’utilitzar una energia “verda” com la solar son molts, aquest es un fet que no 
discuteix ningú, però cal destacar que presenta alguns inconvenients, com ara:  
 
� El flux de potència màxim al que pot arribar la superfície terrestre es petit (<1kW/m2) 

comparat amb el subministrat pels combustibles fòssils. Això implica que a major potència 
requerida més area extensiva ocuparà la instal·lació. 
 

� La energia solar disponible en una determinada zona varia de forma estacional durant 
l’any i es veu afectada per les condicions climatològiques. Aquest fet planteja la necessitat 
d’acumular la energia en bateries i subministrar el consum desitjat. 
 

� Els equips necessaris per a utilitzar l’energia solar requereixen d’una inversió inicial 
elevada a diferència d’altres sistemes convencionals. Cal considerar doncs la viabilitat 
econòmica de la instal·lació tenint en compte la vida útil dels equips i els avantatges que 
proporciona la utilització d’energia solar. 

 
 
Dins de la generació d’energia a partir de la radiació solar podem diferenciar diferents tipus. 
Les diferents tecnologies solars existents són: 
 
- Energia solar fotovoltaica: Es basa en les propietats dels materials semiconductors per a 

transformar l’energia que irradia el Sol en energia elèctrica, sense mediació de reaccions 
químiques, cicles termodinàmics o processos mecànics amb parts mòbils. 
 

- Energia solar tèrmica: Aprofita l’energia solar per produir calor (energia tèrmica) sobre un 
fluid, normalment aigua. L’aigua calenta queda emmagatzemada per al seu posterior 
consum: escalfament d’aigua sanitària, usos industrials,  sistemes de calefacció, 
refrigeració, cuina, etc. 
 

- Energia solar termoelèctrica: Produeix electricitat mitjançant un cicle termodinàmic 
convencional format a partir de l’escalfament d’un fluid per la radiació solar a alta 
temperatura. 

 

- Energia solar híbrida: Combina l’energia solar amb algun altre tipus d’energia. Segons 
amb quina energia es combini serà una hibridació renovable o fòssil. 

 

- Energia eòlica-solar: Funciona amb l’aire escalfat pel Sol al pujar per una xemeneia on se 
situen els generadors. 
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7.2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Un sistema FV (Fotovoltaic) es una font de potència elèctrica en la qual les cèl·lules solars 
transformen l’energia solar directament en electricitat DC. Poden se col·locats en qualsevol 
lloc on hi hagi suficient energia solar i s’utilitzen des de fa més de 40 anys. 
 
El Japó es el principal País productor d’energia solar fotovoltaica a nivell mundial, seguit 
d’Alemanya. Espanya es un dels països europeus amb majors nivells de radiació solar i disposa 
d’un mercat potencial interior molt elevat. Tot i això, en la implantació de sistemes fotovoltaics 
es troba situada per darrera d’altres països nòrdics com ara Suècia o Holanda. 
 
La producció mundial de mòduls fotovoltaics es troba en una situació de creixement d’un 30% 
anual i actualment Espanya es considerada, juntament als Estats Units, Israel i Australia, com 
un dels grans inversors mundials en el desenvolupament de la energia solar per a produir 
electricitat. 
 
Ja hem comentat els importants avantatges mediambientals en l’ús d’aquest tipus d’energies, 
però veiem ara els avantatges socioeconòmics d’utilitzar l’energia solar fotovoltaica per 
generar electricitat: 
 
� La seva instal·lació es molt senzilla. 

 
� Requereix de poc manteniment. 

 
� Tenen una vida útil llarga (els mòduls solars duran aproximadament 30 anys). 

 
� Resisteix condicions climàtiques extremes: vent, granit, temperatures, humitat. 

 
� Tenen una elevada fiabilitat. 

 
� Instal·lació en cases rurals aïllades sense subministrament de xarxa elèctrica general. 

 
� Opció de venta d’electricitat produïda a la companyia elèctrica. 

 
� Instal·lacions modulars: Permet augmentar la potència afegint nous panells solars. 

 
Com a principal inconvenient,  l’elevat cost d’aquest tipus d’instal·lacions pot resultar car per a 
us domèstic. Sempre caldrà tenir en compte les expectatives econòmiques de cada cas.   
 
 
Podem trobar instal·lacions fotovoltaiques de diferents tipus depenent de la seva utilitat, lloc 

de la instal·lació, potència instal·lada, etc. 
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Les instal·lacions fotovoltaiques poden estar col·locades a gairebé qualsevol lloc on el Sol 

incideixi de forma directe: a ran de terra, en taulades, en façanes d’edificis, fanals de llum,  

objectes portàtils, etc. 

 

 Aquests sistemes es poden dissenyar per a un funcionament autònom o en funcionament amb 

sistemes híbrids renovables o sistemes de generació convencionals. També poden estar aïllats 

de la xarxa o connectats a la xarxa elèctrica, i la seva capacitat pot variar des de alguns  mWp 

fins a desenes de MWp. 

 

Les aplicacions dels sistemes FV són moltes, una petita classificació podria ser la següent: 

 

� Cèl·lules en calculadores, rellotges o altres equips petits (fins a 1Wp). 

� Sistemes aïllats o (Stand Alone Systems) en residencies o petites comunitats aïllades: 

Il·luminació, carga de bateries, bombeig d’aigua, telèfons d’emergència, satèl·lits, 

estacions climatològiques, etc (50 Wp – 100 kWp). 

� Sistemes residencials connectats a xarxa (1 – 20 kWp). 

� Sistemes d’us comercial o industrial connectats a xarxa (10 – 300 kWp). 

� Grans centrals solars que entreguen la energia directament a la xarxa ( major a 50 kWp) . 

  

Fig. 7.2 - 1 – Instal·lació solar situada a terra. 

 

Fig. 7.2 - 2 – Instal·lació solar sobre teulada. 
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7.2.1. Radiació solar 

Les condicions de funcionament d’un mòdul fotovoltaic depenen de variables externes com la 
radiació solar i la temperatura de funcionament Per a poder efectuar el disseny d’una 
instal·lació solar fotovoltaica es necessita saber la radiació del lloc on se situarà. Per a això s’ha 
de disposar de les taules de radiació solar actualitzades de la nostra província, (els instituts 
d’energia elaboren anualment un atles de radiació). 
 
La quantitat d’energia rebuda del Sol i la demanda diària d’energia seran els factors que 
marquin el disseny dels sistemes fotovoltaics. Com a norma general aquesta energia serà 
donada en kJ/m2 o en kW/m2. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Descripció del moviment solar diari 
 
La Terra fa una rotació completa sobre si mateixa cada 24 hores aproximadament. Aquest fet 
implica que, des de qualsevol lloc, un observador té la sensació que ell està estàtic i és l’univers 
el que gira al seu voltant. Per tant, tot i que sigui la Terra la que gira, ens em acostumat a dir 
que és el sol que surt al matí per l’Est, puja fins a la màxima alçada al migdia (direcció Sud) i es 
pon a la tarda per l’Oest. 
 
 
  

Fig. 7.2 - 3 – Mapa de irradiació solar global anual sobre superfície horitzontal. 
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Posició del Sol i intensitat de la radiació 
 
La radiació solar  és constant abans d’entrar en l’atmosfera, en canvi un cop travessada la 
franja d’aire que ens envolta, la radiació mesurada a nivell del mar descendeix força en funció 
de dos paràmetres: l'espessor d’atmosfera travessada i la climatologia regnant. 
 
Pel que fa a la climatologia, no podem fer prediccions fiables que ens permetin avaluar la 
radiació incident per a qualsevol època de l’any. En canvi a través de l’estudi de la “geometria 
solar” podem conèixer amb força exactitud la posició del sol qualsevol dia de l’any i a qualsevol 
moment del dia.  
 
Això ens permet avaluar els angles d’incidència de la radiació i el comportament de les ombres 
projectades per objectes, que juntament amb les mesures de radiació efectuades, s’obté la 
base dels càlculs solars. 
 
 
Descripció del moviment solar anual 
 
La Terra gira al voltant del sol formant una el·líptica en la qual el sol és el focus, amb una 
separació màxima (afeli) i una distància mínima (periheli), mentre que la distància mitjana 
entre els dos astres és de 149.600.000 km. 
 

 
 
 

 
 
 
D'altra banda, la Terra gira sobre un eix imaginari que està inclinat 23º 50' respecte el pla de 
l’eclíptica (òrbita terrestre al voltant del sol), o sigui que l’eix de la Terra no és perpendicular a 
la seva òrbita. 
 

Fig. 7.2 - 4 – Moviment de rotació de la Terra al voltant del Sol
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Com a conseqüència d’aquesta inclinació en cada punt de l'òrbita terrestre, la geometria de la 
situació d’un punt respecte dels raigs solars és diferent. Aquest fet fa que els raigs solars hagin 
de travessar una espessor d’atmosfera més gran (hivern) o més petita (estiu) donant pas a les 
estacions meteorològiques, que són oposades en dates als dos hemisferis, degut a que la 
radiació solar incideix amb angles diferents. 

 

 
 

 
 
Així doncs els rajos solars incideixen de forma diferent depenent de l’epoca de l’any en que ens 
trobem. Aixó fa que l’energia solar obtinguda varii, i per tant la quantitat d’energia elèctica 
produida per la instal·lació també. Caldrá doncs tenir en compte aquests aspectes a l’hora de 
dimensionar el sistema. 
 
 
 

 
 

 
 
Observem que la distància 1-2 és força més gran que la 2-3. D’aquesta manera a l’estiu els 
rajos solars son més directes que al hivern. Això ens planteja la necessitat de triar un angle 
d’inclinació dels captadors solars que aprofiti al màxim aquesta radiació. 
  

Fig. 7.2 - 5 – Trajectòria solar en diferents èpoques de l’any.  
 

Fig. 7.2 - 6 – Trajectòria solar en diferents èpoques de l’any.  
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7.2.1.1. Captació de la radiació solar 

 
Qualsevol forma de producció energètica que utilitzi l’energia solar com a font d’energia 
primària, haurà d’optimitzar al màxim la captació de radiació solar durant tot el període de 
funcionament, si es que vol aconseguir el màxim rendiment en la producció energètica a la que 
es destina la instal·lació. 
 
En una instal·lació solar fotovoltaica és de vital importància conèixer detalladament les 
característiques de la zona geogràfica on s’ubicarà la instal·lació per poder realitzar un bon 
estudi previ de la captació solar que es podrà portar a terme, sempre atenent als factors 
astronòmics, meteorològics i geogràfics que influeixen en el procés de captació. 
 
La captació d’energia solar es realitzarà mitjançant el camp de mòduls fotovoltaics. Dita 
captació és funció directa de: 
 

� Superfície total de captació. 
� Localització geogràfica. 
� Orientació e inclinació dels mòduls fotovoltaics ( captadors). 
� Tipus de sistema de captació ( captació fixa o mòbil ). 

 
 
La posició de la superfície captadora ens interessa que estigui perfectament perpendicular a la 
radiació solar. Tot i així, el moviment solar diari i estacional provoquen que l’angle d’incidència 
de la radiació disponible vagi canviant. 
 
Aquest fet implica que si volem obtenir una captació el més eficient possible caldrà idear la 
manera en la que la superfície captadora sigui capaç de mantenir-se perpendicular a la radiació 
solar incident de manera permanent. 
 
Aquesta capacitat de moviment de la superfície captadora ve donada simplement per un 
mecanisme de seguiment solar. Tanmateix, la disposició d’un mecanisme de seguiment solar 
sempre porta unit un augment en el cost de la instal·lació. Per tant, caldrà ponderar si el fet de 
realitzar un seguiment solar compensa econòmicament la inversió a realitzar en concepte de 
mòduls de seguiment. 
 
Seguidament exposem tres possibles alternatives de captació solar i que analitzarem 
posteriorment: 
 

� Captació solar fixa. 
� Captació solar de seguiment en un eix (eix polar). 
� Captació solar de seguiment en dos eixos. 
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a. Captació solar fixa 

 
La captació solar més senzilla és aquella en la que la superfície captadora està fixa amb una 
determinada inclinació durant tot l’any. Per tant, tenint en compte que el sol realitza un 
moviment tant azimutal com zenital, també aquesta alternativa de captació fixa representa la 
menys eficient en l’aprofitament de la radiació solar disponible. 
 
Tanmateix, dintre de les possibles disposicions estàtiques que pot tenir la superfície captadora, 
cal escollir aquella que ofereixi una major captació a nivell anual. 
 
Així doncs caldrà buscar per a la nostra posició geogràfica en concret, aquella posició d’acord a 
l’azimut solar i aquella inclinació d’acord a l’alçada solar que han de tenir la superfície 
captadora a fi de maximitzar la radiació solar captada a nivell anual. 
 
Inicialment cal considerar que les inclinacions molt elevades afavoreixen la captació en el 
període hivernal, que per altra banda també coincideix amb el període on es rep menys 
radiació. Mentre que les inclinacions més baixes, disposició de la superfície captadora 
pràcticament horitzontal, potencia la captació en els períodes d’estiu en els que la 
disponibilitat de radiació solar incident és molt superior a la dels períodes hivernals.  
 
Així doncs, serà lògic pensar que una inclinació òptima estarà entre mig de les dues 
possibilitats, tot i que a priori podríem afirmar que estarà més pròxima a inclinacions baixes, 
disposició més horitzontal que vertical, per a compensar la menor disponibilitat de radiació en 
els períodes d’hivern i realitzar un major aprofitament en les èpoques d’estiu en les que la 
radiació disponible és major. 
 
 
b. Captació solar de seguiment en un eix 

 
Entendrem com a captació amb seguiment en un eix com aquella en la que superfície 
captadora realitza un seguiment diari seguint l’azimut solar. Per tant, caldrà equipar les 
superfícies captadores amb un mecanisme capaç de proporcionar a la superfície en qüestió 
una rotació respecte de l’eix polar. 
 
Aquest mètode de captació permet mantenir una orientació dels mòduls fotovoltaics 
perpendiculars a la radiació incident en una projecció horitzontal. Per altra banda tenim que 
aquest mètode de captació no realitza un seguiment de l’alçada solar, i això implica que en una 
projecció vertical observarem que l’angle d’incidència de la radiació sobre els captadors no 
només no seria perpendicular si no que seria variable en funció de l’època de l’any en que ens 
trobéssim. 
 
 
c. Captació solar de seguiment de doble eix 

 
El mètode de captació solar en doble eix consisteix en realitzar un seguiment total del 
moviment tan azimutal com zenital del sol. En el nostre cas realitzarem una aproximació en el 
càlcul en considerar que per a un mateix mes la variació del zenit solar és gairebé nul·la. Així 
doncs considerem una variació mensual de la inclinació de les superfícies captadores. 
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7.2.2.   Cèl·lules solars 

Les cèl·lules solars transformen directament part de l’energia solar que reben del Sol en 
energia elèctrica. L’efecte fotovoltaic es produeix quan la radiació solar entra en contacte amb 
un material semiconductor cristal·lí. 
 
La llum produïda pel sol transporta energia en forma de fotons, al incidir sobre determinats 
materials semiconductors (com per exemple el silici dopat amb fòsfor i bor) produeix un 
moviment d’electrons en el seu interior que provoca l’aparició d’una diferència de potencial 
entre els seus extrems, el que la converteix en un petit generador elèctric.  
 
Mitjançant la col·locació de contactes metàl·lics en cada una de les cares, i combinant varies 
cèl·lules entre elles, es pot extraure energia elèctrica per a utilitzar en diferents aplicacions. 
 
Existeixen diferents materials que poden ser utilitzats com a convertidors fotovoltaics, però 
comercialment només es troben els derivats del silici, sobretot per a les tecnologies 
monocristal·lines i policristal·lines. El silici amorf també s’utilitza per a aplicacions de baix cost. 
 

- Silici monocristal·lí: Tots els àtoms estan perfectament ordenats, en el procés de 
cristal·lització es col·loquen tots els àtoms sobre el cristall format respectant sempre el 
mateix ordre. Presenta un color molt monocromàtic blau fosc amb un cert resplendor 
metàl·lic. Presenta un rendiment directe de fins al 20%. 
 

- Silici policristal·lí: Format per l’agrupació de cristalls de silici in les direccions 
d’alimentació dels àtoms canvien cada cert temps durant els procés de deposició. 
Tenen l’aspecte d’una barreja de cristalls de diferents tons blaus i grisos  amb 
esplendor metàl·lic. Arriben a rendiments directes del 15%.  

 

- Silici amorf: En aquest cas desapareix l’estructura cristal·lina ordenada i el silici es 
disposa formant una capa fina sobre un suport transparent. L’aspecte és de color 
marró i gris fosc. El seu rendiment directe sol ser inferior al 10%.  

 

 
 

 
 

 

 

  

Fig. 7.2 - 7 –. Cèl·lula de silici monocristal·lí  
 

Fig. 7.2 - 8 –. Cèl·lula de silici policristal·lí 
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7.2.3. Conceptes generals 

 

Veiem ara alguns aspectes més a conèixer sobre la radiació solar, definicions, valors i altre 
informació general que considerem  importants per al correcte enteniment del projecte. 
 
Constant solar, Isc: Es defineix com la quantitat d’energia rebuda en forma de radiació solar 
per unitat de temps i superfície, mesurada a la part externa de l‘atmosfera en un pla 
perpendicular als rajos del Sol.  
 
El seu valor segons la WRC (World Radiation Center) es de 1367 W/m2 amb una desviació 
estàndard de 1,6 W/m2. 
 
Irradiància solar extraterrestre:  Es la radiació solar diària obtinguda sobre una superfície 
horitzontal per unitat de temps. El seu valor depèn de la constant solar, de l’angle d’inclinació 
del Sol i de la latitud. 
 
La seva variació al llarg de l’any es deu a la excentricitat de la òrbita terrestre que modifica la 
distància entre el Sol i la Terra. Aquesta variació  es pot expressar de forma aproximada amb la 
formula:  G(n) = Isc*(1+0.033*Cos(360*n/365)), on n es el dia de l’any 1<n<365. 
 
 

 
 
 
Hora solar pic: Unitat de mesura de la irradiància solar, es defineix com el temps en hores 
d’una irradiació hipotètica de 1000 Wh/m2. De forma que si en un lloc hi ha una irradiància de 
4.8 kWh/m2 es diu que té 4.8 hores de pic solars, o bé 4.8 hss (Hores de Sol Standard). 
 
Direcció de la irradiació solar: La direcció dels rajos solars sobre una superfície es pot 
descriure mitjançant diferents angles: 
 

- Latitud, Ф: Es la posició angular cap al nord o sud del Equador. El seu valor es positiu cap 
al hemisferi nord (0°<Ф<90°) i negatiu en l’hemisferi sud (-90°< Ф <0°). 
 

- Declinació, δ: Es la posició angular del Sol al migdia respecte al pla de l’Equador. Es 
positiu en l’hemisferi nord i varia entre -23,45° y +23,45°.  Es pot calcular amb la 
fórmula: δ=23,45*sin(360*(284+n)/365) 
 

- Inclinació de la superfície, β: Es l’angle entre la superfície a considerar i l’horitzontal. 
 

Fig. 7.2 - 9 – Irradiació mitja diària en diferents ciutats de l’hemisferi nord 
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- Azimut, Γ: Es la desviació de la projecció de la normal de la superfície. Si la superfície 
està orientada al Sud (en l’hemisferi nord) direm que l’Azimut es 0°. 
 

- Azimut Solar, Γs: Es la desviació de la projecció de la radiació solar directa. Si el Sol es 
troba en el Sud (hemisferi nord) direm que l’Azimut Solar es de 0°. 
 

- Angle horari, W: Es el desplaçament angular del sol cap al Est o l’Oest, degut al 
moviment de rotació de la terra sobre el seu eix. (W<0 pel matí, W>0 per la tarda). 
 

- Angle d’incidència, θ: Es l’angle entre la radiació directa sobre la superfície i la normal a 
la superfície. 
 

- Zenit, θz: També anomenat angle d’incidència   de la radiació directa. Es a dir, l’angle 
entre la radiació directa en superfície horitzontal i la normal a la superfície. 
 

- Altura solar, a: Angle format entre la direcció del Sol i l’horitzontal. De forma que θz + a 
= 90°. 

 
 
A partir del càlcul d’aquests valors, i coneixent la latitud de la zona, es pot elaborar una taula 
amb els valors de Altura Solar respecte al Azimut Solar, per tal de conèixer la posició exacta 
dels rajos del Sol per a cada instant de temps. La seva representació en un gràfic es coneix com 
a DIAGRAMA SOLAR. 
 
En l’apartat (8.2) s’explica el procés d’obtenció d’aquest diagrama, es representa un exemple 
amb MATLAB i s’explica la utilitat de les dades obtingudes. 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 7.2 - 10 – Exemple de DIAGRAMA SOLAR d’una regió a latitud 45° dividit per hores i mesos. 
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Analitzades ja les principals característiques del moviment solar i de com influeix això en la 

captació solar dels panells solars podem endinsar-nos ja en les parts que formen una 

instal·lació fotovoltaica, per a posteriorment realitzar el dimensionat de les mateixes. 

 

Hi ha dues maneres d’utilitzar l’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics, això dona 

lloc als dos tipus de instal·lacions fotovoltaiques que existeixen: 

 

• Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica 
 

• Instal·lacions aïllades de la xarxa. 
 

 
 

 

 

A continuació explicarem els dos casos per separat, estudiarem les principals característiques 

de cada tipus d’instal·lació i veurem un esquema de la seva estructura bàsica. 

 

 

7.3 SISTEMES CONNECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA 

Al instal·lar un sistema fotovoltaic a la xarxa, la convertim en una mini central elèctrica que 
injecta kWh verds a la xarxa per a ser consumits allà on siguin demanats.   
 
Per a que aquestes instal·lacions siguin tècnicament viables es necessari: 
 

- L’existència d’una línea de distribució elèctrica propera amb capacitat per admetre 
l’energia produïda per l’ instal·lació fotovoltaica. 
 

- La determinació amb la companyia distribuïdora del punt de connexió. 
 

- Projectar un sistema que inclogui equips de generació y transformació de primera 
qualitat, amb les proteccions establertes, degudament verificades i garantides pels 
fabricants d’acord amb la legislació vigent. 

 
- Una instal·lació realitzada per un instal·lador qualificat. 

 

Fig. 7.2 - 11 – Exemple d’instal·lació solar en edifici d’habitatges 
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En les instal·lacions connectades a xarxa, la mida de l’ instal·lació  no depèn del consum 
d’electricitat de la vivenda o edifici. Això simplifica enormement el seu disseny. Per a 
dimensionar la instal·lació es necessari conèixer l’inversió inicial, l’espai disponible i la 
rendibilitat que es desitja obtenir. 
 
Es important saber que el consum d’electricitat es independent de l’energia generada pels 
panells fotovoltaics. L’usuari segueix comprant l’electricitat que consumeix a la distribuïdora al 
preu establert. Al ser propietari de una instal·lació generadora d’electricitat pot facturar els 
kWh produïts a un preu superior. 
 
En aquest tipus d’instal·lacions s’estableix una relació de compra-venda d’energia elèctrica 

entre l’usuari i la xarxa elèctrica, de manera que al final del mes, es factura o es paga el balanç 

energètic. 

 
Els elements que composen l’ instal·lació són: 
 

• Generador fotovoltaic: Transforma l’energia del Sol en energia elèctrica. 
 

• Quadre de proteccions: Conté les alarmes, connectors, proteccions, etc. 
 

• Inversor: Transforma la tensió produïda pels panells de corrent continu a corrent altern de 
les mateixes característiques que els de la xarxa elèctrica. 
 

• Comptadors: Un comptador principal mesura l’energia produïda (kWh) i enviada a la xarxa 
per a que pugui ser facturada a la companyia als preus autoritzats. Un comptador secundari 
mesura els petits consums dels equips fotovoltaics per a descomptar-los de l’energia 
produïda. 

 

 
 

 

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa es poden classificar en dos grups: 

 

- Edificis amb instal·lacions fotovoltaiques integrades. 

- Centrals solars fotovoltaiques. 

  

Fig. 7.3 - 1 – Estructura bàsica d’un sistema fotovoltaic connectat a la xarxa. 
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7.4 SISTEMES AÏLLATS DE LA XARXA 

Aquests sistemes s’utilitzen sobretot en llocs on no es te accés a la xarxa elèctrica i resulta més 
econòmic instal·lar un sistema fotovoltaic que no pas tirar un línea entre la xarxa i el punt de 
consum. 
 
Donat que els panells solars només produeixen energia en les hores de Sol i l’energia es 
necessita durant les 24h del dia, es necessari un sistema d’acumulació. Durant les hores de 
llum solar s’ha de produir més energia de la que es consumeix, acumular-la i utilitzar-la 
posteriorment quan es requereixi. 
La quantitat d’energia que es necessita acumular es calcula en funció de les condicions 
climàtiques de la zona i el consum d’electricitat. De forma que en una zona on hi hagi molts 
dies solejats a l’any, s’haurà d’acumular poca energia. Si el període sense llum no es 
suficientment llarg, caldrà acumular més energia. 
 
El nombre de panells a instal·lar es calcula tenint en compte la demanda energètica en els 
mesos desfavorables i les condicions tècniques òptimes d’orientació i inclinació, depenent del 
lloc on estigui situada la instal·lació. 
 
Bàsicament aquests sistemes fotovoltaics consten dels següents elements: 
 

• Generador fotovoltaic: Transforma l’energia del Sol en energia elèctrica i carrega les 
bateries. 

 

• Regulador de carga: Controla la carga de la bateria evitant que es produeixin 
sobrecàrregues o descàrregues excessives, que disminueixin la vida útil del acumulador. Pot 
incorporar un sistema de seguiment del punt de màxima potència, que es un dispositiu que 
augmenta el rendiment de la instal·lació. 

 

• Sistemes d’acumulació, Bateries: Acumulen l’energia entregada pels panells. Quan hi ha 
consum l’electricitat la proporciona directament la bateria i no el panells. 

 

• Inversor: La tensió que entrega la bateria es de corrent continu i la majoria dels 
electrodomèstics funcionen amb corrent altern. Per aquest motiu s’utilitzen onduladors 
que transformen el corrent continu en altern. 

 

 
 

  
Fig. 7.4 - 1 – Estructura bàsica d’un sistema fotovoltaic aïllat. 
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Capítol 8: 

DIMENSIONAT DE SISTEMES FV 

L’objectiu principal del nostre software es facilitar a l’usuari el procés de disseny i dimensionat 

d’una instal·lació solar fotovoltaica. Així doncs caldrà que coneixem a la perfecció quins són els 

mètodes de disseny d’aquest tipus d’instal·lacions i quines són les etapes del dimensionat. 

 

Ja hem descrit quins són els elements que composen un sistema FV ja sigui connectat a la 

xarxa o autònom. Ara doncs caldrà determinar les característiques de cada un dels elements 

de la instal·lació per a un cas concret.  Ens centrarem en les instal·lacions FV aïllades de la 

xarxa (autònomes), que tenen un disseny més complex. 

 

Existeixen diversos mètodes de dimensionat per a aquest tipus d’instal·lacions, un d’ells es 

l’anomena’t “mètode ampers-hora”, que per la seva simplicitat es un dels mes utilitzats per a 

dissenyar sistemes fotovoltaics. 

 

Els passos a seguir en el dimensionat són els següents: 

 

- CÀLCUL DEL CONSUM 

- DETERMINACIÓ DE L’ANGLE D'INCLINACIÓ 

- DIMENSIONAT DEL GENERADOR FV 

- CAPACITAT DEL BANC DE BATERIES 

- DIMENSIONAT DEL REGULADOR DE CÀRREGA 

- DIMENSIONAT DEL INVERSOR 

- DIMENSIONAT DEL CABLEJAT I PROTECCIONS 

 

A continuació descriurem pas a pas cada un dels apartats del dimensionat, així com els 

principals càlculs que cal realitzar. 

 

 

CÀLCUL DEL CONSUM: 

 

El primer que cal fer doncs es determinar quin serà el consum diari mitjà, en ampers-hora per 

dia, de la càrrega. Per a fer aquesta estimació del consum és necessari elaborar un llistat amb 

els diversos aparells elèctrics connectats al sistema, el nombre d’hores al dia en que s’utilitzarà 

cada aparell, el voltatge nominal en que treballa cada un i la seva intensitat màxima. Això ens 

permetrà també obtenir els kW/h que consumirà la instal·lació. 

 

Cal tenir en compte que a vegades la demanda d’energia pot resultar incerta, i difícil de 

calcular donat que no se sap el temps exacte en que treballa cada aparell.  En el cas de que els 

consums no siguin iguals per a tots el dies de la setmana, caldrà especificar quants dies a la 

setmana s’usarà cada un d’ells.  
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Es important saber que a l’hora de triar la tensió nominal del sistema se sol prendre la de les 

càrregues de major voltatge. En el cas de que predomini les càrregues AC, caldrà que la tensió 

del sistema sigui compatible amb l’entrada DC del inversor. El corrent elèctric que circularà pel 

sistema vindrà definit pel valor del voltatge seleccionat, i es important que el seu valor es 

mogui dintre d’uns valors acceptables d’intensitat.  

 

En general es recomana triar tensions de 12V per a potencies menors de 1,5kW o tensions de 

24V, 48V per a potencies majors. Tenint en compte que es planteja el dimensionat de sistemes 

autònoms en habitatges, locals, garatges o similars, altres valors de voltatge del sistema serien 

poc apropiats. 

 

Un cop descrits els consums AC i DC del sistema podem obtenir la potencia pic del sistema, i 

dividint-la pel voltatge sabrem el corrent màxim que caldrà subministrar al nostre consum. A 

partir d’aquests valors calculats podrem dimensionar el sistema generador per tal que 

garanteixi el subministrament d’electricitat al sistema.  

 

 

DETERMINACIÓ DE L’ANGLE D'INCLINACIÓ: 

 

Com ja hem vist en apartats anteriors, la radiació solar obtinguda en la superfície terrestre 

depèn de diversos factors, un d’ells es la latitud. Així doncs el primer que cal saber a l’hora de 

dimensionar una instal·lació fotovoltaica es la localització del lloc on se situaran les plaques 

solars.  

 

Això ens permet fer una estimació de la irradiació obtinguda en kWh/m2 gràcies a les bases de 

dades d’irradiació de les que disposem. Per tal d’assegurar que la instal·lació podrà suportar la 

demanda d’electricitat  en el pitjor dels casos, se sol agafar el més de l’any amb menys 

irradiació per a fer els càlculs. Els mesos més desfavorables a la zona d’Europa solen ser al 

hivern, als mesos de Desembre i Gener.  

 

El següent factor a tenir en compte es l’angle d’inclinació de les plaques solars. Això sempre i 

quan no es disposi d’un sistema de seguiment solar, si fos així l’angle d’inclinació variaria 

depenent de la posició del Sol. 

 

A l’hora de determinar quin es l’angle d’inclinació més apropiat, cal tenir en compte alguns 

aspectes importants. El primer d’ells és conèixer quin ús tindrà la nostre aplicació, i en concret 

com es distribueix el consum elèctric al llarg de l’any.  

 

Depenent de l’angle d’inclinació de les plaques obtindrem més o menys radiació solar als 

mesos d’estiu, durant els quals el Sol es troba en posicions més elevades. I de la mateixa 

manera als mesos d’hivern obtindrem diferents valors de radiació si canviem l’angle 

d’inclinació. 
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Observem la següent taula per veure de forma numèrica la variació dels valors de radiació per 

a diferents inclinacions: 

 

 
 

 

Per a valors de l’angle d’inclinació més propers a cero graus (pla horitzontal), veiem que als 

mesos d’estiu la radiació augmenta mentre que als mesos d’hivern disminueix. Això seria 

interessant per a segones residències d’estiu que estiguessin desocupades durant la resta de 

l’any. 

 

D’altre banda observem que a mida que augmentem l’angle d’inclinació els valors de radiació 

dels diferents mesos s’equilibren.  Així doncs augmentem la radiació obtinguda als mesos 

d’hivern però disminueix a l’estiu. Si l’objectiu de la instal·lació es garantir un consum regular 

durant tot l’any, un angle d’inclinació de les plaques elevat serà molt més òptim. 

 

En l’exemple de la taula anterior, l’angle òptim de disseny seria de 40°, donat que per al pitjor 

més de l’any (Desembre) s’obté la major radiació possible. Però si el consum elèctric no fos 

constant, caldria determinar quin es el més de l’any mes desfavorable en el qual la relació 

consum/radiació es màxima. 

 

 

DIMENSIONAT DEL GENERADOR FV: 

 

Un cop coneguts els índexs de radiació global en superfície inclinada dels que disposem i els 

consums elèctrics, estem en condicions de dimensionar el generador fotovoltaic. El nombre 

total de plaques solars a instal·lar dependrà de la potència de pic del mòdul FV utilitzat. 

 

La tensió  nominal del banc de bateries determinarà la tensió nominal de la instal·lació, això 

permetrà determinar el nombre de mòduls FV a connectar en sèrie. Finalment podem calcular 

el nombre de branques en paral·lel del generador FV. Els valors de nombre de mòduls sèrie i 

paral·lel s’arrodoniran sempre amb excés. 

Taula. 8-1  – Valors de irradiació 
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CAPACITAT DEL BANC DE BATERIES 

 

El sistema d’acumulació de bateries ha de garantir el subministrament de corrent elèctric. Per 

tal de dimensionar la capacitat del banc de bateries s’han de tenir en compte els següents 

paràmetres: 

 

- Màxima profunditat de descàrrega: És el nivell màxim de descàrrega que permet la 

bateria abans de la seva desconnexió amb el regulador, per tal de protegir-la. En bateries 

estacionàries de plom-àcid un valor adequat d’aquest paràmetre es de 0,7. 

 

- Dies d’autonomia:  És el nombre de dies consecutius que, en absència de Sol, el sistema 

d’acumulació es capaç d’assegurar el consum sense sobrepassar la profunditat màxima de 

descàrrega. Els dies d’autonomia possibles dependran del tipus d’instal·lació i de les 

condicions climatològiques. 

La capacitat de les bateries és la quantitat d’energia que ha de ser capaç d’emmagatzemar per 

tal d’assegurar els dies d’autonomia.  

 

Es important comentar que els períodes d’autonomia  curts allarguen la vida útil  de les 

bateries i donen major fiabilitat al sistema. Es triarà la bateria de forma que aproximi el seu 

valor de capacitat nominal al valor calculat, sempre en excés per tal d’obtenir un major marge 

de seguretat. 

 

 

DIMENSIONAT DEL REGULADOR DE CÀRREGA 

 

El regulador es l’element que controla la càrrega i descàrrega de la bateria. La potencia 

generada pel generador fotovoltaic permet al regulador el procés de càrrega de les bateries i 

desprès permet la descàrrega per tal d’alimentar els elements de consum elèctric del sistema. 

 

A l’hora de dimensionar un regulador l’objectiu principal es obtenir el corrent màxim que 

circularà per la instal·lació, per tant s’haurà de calcular el corrent elèctric que produeix el 

generador i el corrent que consumeix la carga.  

 

El corrent elèctric produït pel sistema generador és la suma dels corrents generats pels mòduls 

fotovoltaics funcionant a ple rendiment. De la mateixa forma que la intensitat que consumeix 

la carga es determina tenint en compte tots els consums al mateix temps. El regulador escollit 

haurà de suportar el màxim entre aquests dos corrents. 
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DIMENSIONAT DEL INVERSOR: 

 

Les característiques de funcionament que defineixen un inversor o convertidor DC-AC són: 

- Potencia nominal (W) 

- Tensió nominal d’entrada (V) 

- Tensió nominal de sortida (V) 

- Freqüència d’operació (Hz) 

- Rendiment (%) 

Cal tenir en compte que la tensió d’entrada en l’inversor d’una instal·lació fotovoltaica no serà 

sempre constant, per tant l’inversor ha de ser capaç de transformar diferents tensions 

continues dintre d’un determinat rang de treball. Aquest rang sol ser del 15%. 

 

A l’hora de dimensionar l’inversor es tindrà en compte la potencia que demanda la carga en 

AC, de forma que la potencia del inversor haurà de ser lleugerament superior a la màxima 

potencia que consumeixi la càrrega.  

 

 

DIMENSIONAT DEL CABLEJAT I PROTECCIONS: 

 

El dimensionat del cablejat constitueix una de les parts on cal prestar major atenció, donat que 

sempre existiran pèrdues degudes a les caigudes de tensió dels cables. Caldrà també verificar 

que es compleixen les normes electrotècniques de baixa tensió. 

  

A part dels càlculs vistos fins ara, cal tenir en compte que existeixen diversos factors de 

correcció que afecten als valors calculats. Òbviament els rendiments de cada un dels elements 

(inversor, bateria, regulador, etc.) s’han de conèixer i tenir en compte al igual que les pèrdues 

per escalfament, cablejat o altres coeficients de correcció.  

 

Un altre punt important a l’hora de dimensionar el sistema es el càlcul de les possibles ombres 

que puguin tapar la llum del Sol a les plaques solars. Realitzant uns simples càlculs de la posició 

dels edificis propers que facin ombra i la posició del sol al llarg del dia, podem saber en quins 

moments dels dia tindrem ombra sobre la nostra placa. 

 

Així doncs, seguint tots aquests passos per al dimensionat de sistemes FV, podem determinar 

les característiques elèctriques de cada un dels elements del sistema per a una aplicació 

concreta. Si a mes obtenim resultats gràfics, que puguin ajudar a l’usuari a visualitzar els valors 

de generació/consum d’energia, i realitzem un estudi econòmic de la viabilitat de la 

instal·lació, tindrem tota la informació necessària per garantir a l’usuari el perfecte 

funcionament del sistema. 

 

Aquest sens dubte es l’objectiu que ens hem plantejat en el nostre projecte, i creiem que hem 

aconseguit amb l’elaboració del nostre software de disseny de sistemes fotovoltaics. 
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Capítol 9: 

APLICACIÓ DE DIMENSIONAT 

Es tracta de posar en funcionament el programa dissenyat d’una forma pràctica, en aquest cas 

aplicar el software de disseny d’instal·lacions solars fotovoltaiques a un cas real de sistema 

autònom aïllat. 

 

La nostra idea era fer un cas hipotètic d’un client interessat en col·locar una instal·lació de 

panells solars a casa seva, i utilitzar el programa per a guiar-lo en el procés de disseny i 

dimensionat. Curiosament va sorgir un client  real de tal manera que farem l’aplicació del 

dimensionat basant-nos en el cas que a continuació descriurem. 

 

Es tracta de la masia “Mas Cap de Ferro”, una casa rural restaurada situada a les afores del 

poble de Nulles, al Alt Camp. Les seves dades són les següents: 

 

 
 

• Mas Cap de Ferro 
 

• Residència – Casa de Pagès  
(Allotjament Rural Independent) 

 

• Nº oficial PT – 00224 
 

• Nulles, Tarragona (Catalunya, 
Espanya) 

 

• 977 620 182 – 627 267 344 

 

 

 
. 

 

Fig. 9 - 1 – Imatge del exterior de la masia 

 

Fig. 9 - 2 – Mapa de la localització del poble de Nulles 
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ELEMENTS DE CONSUM 

 

El client ens ha proporcionat un llistat amb tots els consums elèctrics del habitatge: 

il·luminació, electrodomèstics, escalfador d’aigua,  i d’altres petits equips. També s’han 

especificat les hores d’us de cada un dels elements així com els mesos de no utilització, en cas 

d’haver-hi. 

 

 

Descripció     Potencia  Hores  Wh/dia 

 

20 llums de 2 bombetes baix consum ................ 20x(2x15) = 600W 3 h/dia  1800 

5 lluminàries 4 bombetes 40W .......................... 5x(4x40)  =  800W 3 h/dia  2400 

2 fluorescents .................................................... 2x(18)      =   36W 5 h/dia  180 

4 focus exteriors  50cm ...................................... 4x(50)      =   200W 3 h/dia  600 

3 bombetes 100W .............................................  3x(100)   =   300W 3 h/dia  900 

4 focus 2mini fluorescents ................................  4x(2x12)  =  96W 5 h/dia  480 

2 TV .................................................................. 2x(150)   =   300W 3 h/dia  900 

rentadora ..........................................................  1000W   ½ h/dia  500  

assecadora ........................................................  500W   ½ h/dia  250 

forn ................................................................... 500W   ½ h/dia  250 

nevera ...............................................................  400Wh    --  400 

rentavaixelles ....................................................  1200W   ½ h/dia  600 

microones .......................................................... 800W   ½ h/dia  400 

altres electrodomèstics .....................................  200W   1 h/dia  200 

 

Aigua calenta octubre - abril --> gasoil  --   --  -- 

Aigua calenta maig - setembre --> elèctric .......  1500W  3 h/dia (5/12 mesos) 1875 

 

Piscina = depuradora + circuit intern   

               + focus petit + 8 llums leds ..................  200Wh  5 h/dia (5/12 mesos) 415 

_____________________________________________________________________________ 

 

TOTAL  = 12050 Wh/dia     

x 30dies  = 361500 Wh al mes   CONSUM TOTAL: 362 kWh/mes 

 

 

Amb la informació del consum i coneixent la localització exacte de la instal·lació, 

podem procedir ha elaborar l’estudi del dimensionat a través del programa SolMax 

elaborat per nosaltres en aquest projecte.  

 

A continuació adjuntem l’informe obtingut amb el programa:  

  



Casa Rural Mas Cap de Ferro

Informació del Projecte

Carretera de Nulles S/N

Tarragona

Nulles

977 60.51.21

mascapdeferro@mascapdeferro.com

www.mascapdeferro.com

12/01/11Data

Nom del client

Direcció

Provincia/Regio

Població/Ciutat

SolMax v1.0



Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Informe del dimensionat 

Aïllat

Page 2 of 10



Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Consum de la instal�lació Aïllada

Descripció
Núm. 

Carreg
I. (A)

Tensió 

(V)
Tipus

 hores 

- dia

dies - 

setmana
Rend.

Tensió 

Nom (V)

Consum 

(Ah/dia)

Potència

. (W)

598,441,5556480,973AC2200,13620Lluminaria (Baix Consum)

79255480,973AC2200,1820Lluminaria (Bombetes incandescents)

13215,2778480,975AC2200,16Lluminaria (Fluorescents)

498,9634,65480,973AC2200,3247Lluminaria Exterior (Focus)

299,220,7778480,973AC2200,682Televisió

399346,2153480,970,5AC2203,635Electrodomèstics Cuina

1984,5833480,971AC2200,91Electrodomèstics Varis

149629,6825480,932AC2206,81Calentador

1989,8214480,935AC2200,91Piscina (Depuradora + llums)

3969,1667480,971AC2201,81Altres

0

0Potència TotalDC

Consum Total DC Ah/dia

W

266,7304

8601,56Potència Total AC

Consum Total AC

W W

266,7304

8601,56Potència Total

Consum Total Ah/diaAh/dia

0,9

0,9Factor Rendiment Bateries

Factor Rendiment Cablejat

V

179,1992

48Tensió Nominal

Intensitat de Pic A

Ah/dia329,2968Consum Total Corregit

Resum càrregues DC Resum càrregues AC Total Càrregues

Gràfica de consum
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

I. (A)H.P.S.Consum ToHhMes

Gener 1910 329,2968 3,2644 100,8751

Febrer 2610 329,2968 4,0725 80,8586

Març 3970 329,2968 4,7324 69,5835

Abril 4930 329,2968 4,9559 66,4454

Maig 5860 329,2968 5,032 65,4405

Juny 6470 329,2968 5,4092 60,8772

Juliol 6520 329,2968 5,3913 61,0793

Agost 5760 329,2968 5,2988 62,1455

Setembre 4570 329,2968 5,1881 63,4716

Octubre 3180 329,2968 4,2819 76,9044

Novembre 2090 329,2968 3,4936 94,2572

Decembre 1680 329,2968 3,0072 109,5028
Decembre

109,5028Intensitat de disseny

Mes de disseny

50

3,0072Hores de Pic

Àngle d'inclinació

A

Paràmetres del disseny

Ubicació

Pais

Provincia/Regio

Ciutat

Latitut:

Longitut:

Àngle Òptim

Nulles

41,25

1,30

36

España

Tarragona

º

º

º

º

Paràmetres de la radicaió

Gràfica de Radiació
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Dimensionat dels components

Dimensionat Bateries

Fabricant Rolls

Model 6 CS 25P Serie 5000

Tipologia Monoblock

Tensió Nominal 6Tensió Flotació 2,25

Tensió Equalització 2,35 Capacitat 1156 Ah

VV

V

Selecció Sèrie 4

Selecció Paral�lel 3

Total Bateries 12

Dies d'autonomia 4

Profunditat de descà 0,7

Correcció Temp. 0,8

Dimensionat Mòduls

Fabricant Atersa

Model A-214P

Tipologia Pol�licristalí

Voc 37Vmp 30

Imp 7,3 Isc 7,8 A

VV

A

Selecció Paral�lel 10

Total Mòduls 10

Correcció Mòdul 0,95

Selecció Sèrie 1

W234Potència Nominal

Dimensionat Reguladors

Fabricant Steca

Model Tarom 235

Tensió Nominal 48

Intensitat Nominal 35

Intensitat DC de C 50 AV

A

Reguladors en Paral�lel 2

Dimensionat Inversors

Fabricant Solener

Model ISC 2000 / Monofàsic

W màx. 2700

Tensió d'entrada 6

Intensitat de càrrega 10 W

V

A

Coef. Simultaneitat 75

Rendiment 0,9

Selecció d'inversors 4

W2000W Nominal

V48Tensió Dc V220Tensió AC
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Costos econòmics de la instal�lació

SubtotalPreu UnitatUnitatsConcepte

Bateries 12 1200,12100,01

Mòduls 10 2000,2200,02

Inversors 4 12000,123000,03

Reguladors 2 8000,084000,04

Costos Instal�lació 1 12001200

Total 24400,52 €
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Informe del dimensionat 

connectat a xarxa
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Paràmetres de la radicaió

DecembreMes de disseny

50

2,7945Hores de Pic

Àngle d'inclinació

Paràmetres del disseny

Ubicació

Pais

Provincia/Regio

Ciutat

Latitut:

Longitut:

Àngle Òptim

Nulles

41,25

1,30

36

España

Tarragona

º

º

º

º

H.P.S.HhMes

Gener 1910 3,0594

Febrer 2610 3,9634

Març 3970 4,7919

Abril 4930 5,2811

Maig 5860 5,5429

Juny 6470 6,0567

Juliol 6520 6,0053

Agost 5760 5,7377

Setembre 4570 5,3643

Octubre 3180 4,2138

Novembre 2090 3,3078

Decembre 1680 2,7945

Gràfica de Radiació
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Dimensionat dels components

Dimensionat Mòduls

Fabricant Atersa

Model A-214P

Tipologia Pol�licritalí

Voc 37Vmp 30

Imp 7,3 Isc 7,8 A

VV

A

Selecció Paral�lel 10

Total Mòduls 10

Correcció Mòdul 0,95

Selecció Sèrie 1

W234Potència Nominal

Dimensionat Inversors

Fabricant Solener

Model ISC 2000 / Monofàsic

W màx. 2700

Tensió d'entrada 6

Intensitat de càrrega 10 W

V

A

Coef. Simultaneitat 1

Rendiment 0,9

Selecció d'inversors 4

W2000W Nominal

V48Tensió Dc V220Tensió AC
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Nom de l'empresa1

Provincia de l'empresa1 Poblacio de l'empresa1

+34 93 455 55 551

Direcció de l'empresa1

www.webempresa.com1

Costos econòmics de la instal�lació

SubtotalPreu UnitatUnitatsConcepte

Inversors 10 30000,33000,03

Reguladors 4 16000,164000,04

Costos Instal�lació 1 12001200

Total 47200,46

Anys

Kw28890

5,11Anys per la recuperació de la instal�lació

kW produïts en un any

Resum dels costos de la instal�la

€

Gràfica de la potència generada

Page 10 of 10



Desenvolupament  d’una aplicació informàtica pel dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques 

- 113 - 
 

Capítol 10: 

DIAGRAMA SOLAR 

Ja hem explicat que el moviment del Sol varia depenent de l’època de l’any en que ens trobem 
al igual que varia segons la latitud en la que vivim. Així doncs el fet de saber exactament quin 
és el moviment del Sol ens pot ser molt útil a l’hora d’orientar i dimensionar una instal·lació 
amb plaques solars.  
 
Existeixen formules que permeten calcular de forma aproximada la posició del sol a qualsevol 
hora, dia i mes de l’any, i per a qualsevol lloc del planeta. Això es tradueix a trobar la altura 
solar i l’azimut de la posició del Sol. 
 
La aplicació mes interessant d’aquests càlculs es realitzant un diagrama en dos dimensions on 
es representin els angles d’altura solar en eix Y i els angles d’azimut solar en eix X, aquesta 
representació rep el nom de Diagrama Solar. 
 
Del diagrama solar es pot obtenir molta informació útil. Per exemple si es pretén instal·lar un 
sistema de seguiment solar per tal d’obtenir la màxima radiació solar, aquest diagrama ens 
dona la posició en que s’hauria de moure l’estructura per tal que el Sol incidís de forma directa 
durant tot el dia. 

Un altre aplicació d’aquest diagrama solar es que proporciona l’opció de dibuixar sobre ell les 

ombres calculades que afectin a la situació dels panells solars. Els càlcul d’ombres és una 

aplicació molt interessant que hem introduït en el nostre programa. Gracies a aquest diagrama 

podrem calcular a quines hores tindrem ombres sobre les plaques i en quins mesos de l’any 

afectaran mes o menys. Partint d’això es podrien obtenir les pèrdues de radiació per ombres. 

 

 

Fig. 10 - 1 – Diagrama Solar, generat en MATLAB (latitud 43°) 
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Capítol 11: 

NORMES I REFERÈNCIES 

11.1  MARC LEGISLATIU NACIONAL 
 

� Pla d’Acció Nacional d’Energies Renovables a Espanya (PANER) 2011-2020. 
� Llei 54/1997, del sector elèctric, de 27 de novembre. 
� Reial decret 661/2007, de 25 de maig. 
� Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre. 
� Resolució, de 31 de maig de 2001, de la direcció general de política energètica i mines. 
� Resolució, de 27 de setembre de 2007, de la secretaria general d’energia. 
� Nou reial decret de tarifes a partir del 29-09-08. 
� Reial decret 1955/2000, de 1 de desembre. 
� Ordre del 5 de setembre de 1985. 
� Codi tècnic de l’edificació. 

 

 

� Llei del sector elèctric, 54/1997 de 27 de novembre: 
 

� Estableix: 
 

� Un règim especial per les EE.RR. (<50MW). 
� Garantia d’accés a la xarxa elèctrica. 

 

� Introdueix: 
 

� Objectiu per les EE.RR.: 12% al 2010 
� Pla de foment de les energies renovables, revisat pel pla d’energies 

renovables 2005-2010. 
 

� Reial decret 661/2007, de 25 de maig: 
 

� Estableix el procediment de inclusió al règim especial, habilitant a les CC.AA. per 
establir procediments simplificats per instal·lacions de P < 100kW. 
 

� Defineix les tarifes, primes i incentius per energies renovables, així com la seva 
revisió i actualització. 

 

� Amplia l’objectiu de potència instal·lada segons el PER 2005-2010, fins els 371 MW 
per instal·lacions fotovoltaiques. 

 

� Incorpora la necessitat de presentar un aval de 500 €/kW per tramitar l’accés a la 
xarxa de transport i distribució d’instal·lacions fotovoltaiques. 
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� Obliga a la empresa distribuïdora a representar al productor, fixant una retribució 
de 0.5 c€/kWh a partir de l’1 de juliol de 2008. 

 

� Introdueix el pla d’energies renovables per 2011-2020. 
 

 

� Reial decret 1663/2000, de 30 de setembre: 
 

� Estableix les condicions tècniques i administratives necessàries per la connexió 
d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 
 

� Àmbit d’aplicació: Instal·lacions fotovoltaiques de potència nominal no superior a 
100 kVA, que la seva, connexió a xarxa de distribució s’efectuï a baixa tensió <1 kV. 

 

� Possibilitat d’intervenció de l’administració competent ( normalment l’autonòmica ) 
en cas de no arribar a un acord. 

 

 

� Resolució de 31 de maig de 2001, de la direcció general de política energètica i mines ( 
BOE 21/06/01 ): 
 

� Regulació del model de contracte tipus i model de factura per instal·lacions solars 
fotovoltaiques dintre de l’àmbit d’aplicació del RD 1663/2000. 
 

 

� Resolució de 27 de setembre de 2007, secretaria general d’energia del MITYC (BOE 234 ): 
 

� La comissió nacional de l’energia va informar de l’assoliment del 85% de l’objectiu 
per energia solar fotovoltaica. 
 

�  D’acord amb l’article 22 del RD 661/2007, a aquesta resolució s’estableix un 
termini, des del 29 de setembre de 2007, pel manteniment de les tarifes del RD 
661/2007. Les instal·lacions que aconsegueixin la inscripció definitiva al registre de 
règim especial (RIPE) abans del termini tindran dret a esmentades tarifes. 

 
� Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre: 

 

� Regula els procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica en 
general ( Títol VIII ). Aplica en el cas de connexió a la xarxa d’alta tensió. 

 
� Ordre de 5 de setembre de 1985 ( BOE 219, de 12 de setembre de 1985 ): 

 

� Aplica en el cas de connexió d’instal·lacions a la xarxa d’A.T. 
 

� Codi tècnic de l’edificació: 
 

� El codi tècnic de l’edificació és el marc normatiu que estableix les exigències que 
tenen que complir els edificis. 
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� Dins la secció HE5 del CTE es regula la incorporació de captadors d’energia solar 
fotovoltaica. 
 

�  Reial decret 314/2006 de 17 de març ( BOE 28/03/06 ). 
 

� Entrada en vigor el dia següent a la seva publicació al BOE (28/03/06), finalitzat el 
període d’aplicació voluntària de 6 mesos, actualment resulta d’aplicació 
obligatòria. 

 

� En determinats edificis s’incorporen sistemes fotovoltaics per ús propi o 
subministra a la xarxa. 

 

La potència mínima exigida depèn de: 

o Zona climàtica on s’ubiqui. 
o Superfície construïda. 
o Tipus d’ús de l’edifici. 

 
Per a certs usos, a partir d’una determinada grandària, i segons zona climàtica fem el 
càlcul de la potència mínima d’energia solar fotovoltaica a instal·lar. 
 
 

11.2  MARC LEGISLATIU REGIONAL 

La Normativa Pròpia de la CC.AA. de Catalunya, que és, on es troba la nostre instal·lació és la 
següent: 
 
� Decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 

instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica ( DOGC 3544 ). 
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Capítol 12: 

PLANIFICACIÓ I DIAGRAMA GANT 

La planificació d’aquest projecte ha seguit una sèrie de passos que resumirem a continuació. 

L’objectiu principal era l’elaboració d’un software d’ajuda al dimensionat d’instal·lacions 

fotovoltaiques, però paral·lelament a això hi ha agut altres tasques complementaries 

imprescindibles per al seu desenvolupament. 

 

Durant el quadrimestre de primavera del 2010, corresponent al treball PFC1, es van establir les 

bases del projecte i el llenguatge de programació ha utilitzar, així com un breu estudi de 

l’energia solar fotovoltaica i de les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions. 

 

Un cop iniciat el quadrimestre de tardor 2010, i per tant el PFC2, es va procedir al disseny i 

programació del nostre software de dimensionat. Primer de tot es va analitzar l’estructura del 

nostre programa, de quines parts constaria, quins resultats s’esperaven obtindre i com 

s’organitzaria visualment l’aplicació. 

 

En el disseny i la implementació de l’aplicació s’ha tingut en compte els elements que poden 

funcionar com a entitats independents, de tal manera que es podien desenvolupar varies parts 

de l’aplicació de forma paral·lela. Un cop es tenien aquests elements, es dissenyava i es 

programava cada formulari utilitzant de manera adequada cada una de les parts programades 

amb anterioritat.  

 

També cal remarcar que durant les ampliacions del projecte s’han hagut d’ampliar mòduls 

però que en cap cas s’han hagut de redissenyar.   

  

 De forma paral·lela al procés de disseny de l’aplicació, s’ha elaborat un estudi detallat de les 

energies renovables existents, i amb més profunditat de l’energia solar fotovoltaica, del estat 

actual en que es troba aquest tipus d’energia verda, i dels principals factors a tenir en compte 

a l’hora de dissenyar instal·lacions FV. 

 

Un cop elaborat el software, i per tal de comprovar el seu correcte funcionament, es va 

elaborar un cas pràctic de dimensionat. Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica autònoma a 

col·locar  en una masia rural al poble de Nulles (Tarragona). El client estava interessat en 

instal·lar un sistema amb plaques solars, i utilitzant el nostre programa com a guia pel 

dimensionat vam poder realitzar un cas pràctic del nostre projecte. 

 

A continuació, mitjançant un diagrama Gantt, s’especificaran cada una de les etapes de la 

planificació del projecte així com els intervals de temps que s’han dedicat a cada una d’elles. 
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DIAGRAMA GANTT: 

 

 
 

 
 

 

Taula Resum de la Planificació: 
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• Algoritme SPA. http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/spa/ 

 

• Confederación de Consumidores y usuarios. http://www.cecu.es 

 

• PHOTON’s DataBases. http://www.photon.info 

 

• Casa Rural Mas Cap de Ferro. 

http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Mas-Cap-de-

Ferro_28483_f.html 

 

http://www.mascapdeferro.com 

 

 

 

 




