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Resum!
Energia de CFV. !
Disseny i anàlisi estructural d’una plataforma solar offshore!
!
!
L’energia solar fotovoltaica presenta característiques molt atractives ja que s’alimenta d’una font 
inesgotable d’energia, disponible a pràcticament qualsevol regió, neta i està en continua evolució 
cap a l’obtenció d’un major rendiment. Dins la tecnologia solar fotovoltaica, els concentradors 
fotovoltaics presenten els millors resultats amb un menor ús de material fotovoltaic. El principal 
inconvenient de l’energia solar fotovoltaica és la gran extensió de terrey que s’ocupa per a la 
generació significativa d’energia i el sobreescalfament de les cèl·lules. L’alternativa consisteix en 
la construcció de plataformes offshore per aquesta finalitat. L’ocupació de terreny lliure que ofereix 
el mar, la proximitat del punt de generació de l’energia al punt del consum i la convecció amb 
l’ambient marí per evitar el sobreescalfament de les cèl·lules planteja una millora notoria de 
l’eficiència sobre l’energia solar fotovoltaica tradicional. !
!
En aquest projecte s’ha abordat aquesta temàtica, duent a terme de forma general el disseny i 
anàlisis estructural d’un plataforma solar offshore i el seu comportament davant les condicions 
ambientals que es donen a la costa catalana. La plataforma ha de ser capaç de girar sobre el seu 
eix azimutal 240º seguint la trajectoria solar . La corrent elèctrica es generada per mòduls 
fotovoltaics de concentració fotovoltaica per lents de Fresnel. Els generadors estan units a una 
série de seguidors capaços de girar 70º sobre l’eix horitzontal per tal de seguir la trajectoria solar. 
Amb la combinació del gir sobre els dos eixos es pretén aprofitar la radiació del Sol desde que 
aquest surt de l’horitzó, així com les avantatges de la tècnica offshore en generació eléctrica 
fotovoltaica.!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.Introducció!
!
La electricitat es la forma més versatil de energia que tenim actualment. Permet a 
ciutadans dels països desenvolupats dispondre de llum, refrigeració, transport (encara en 
vies de desenvolupament), control de temperatura de les cases, colegis, oficines i accés a 
mitjans de comunicació per cable i radio. L’accés a la electricitat està directament 
relacionat amb la calitat de vida de les persones. A la figura 1 mostra el índex de 
desenvolupament humà per a 60 països, que incluen el 90% de la població mundial, en 
funció del consum d’electricitat per càpita.!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Figura 1. Índex de desenvolupament humà respecte al consum elèctric per càpita.!!!

Per millorar la calitat de vida de molts països es requereix aumentar el seu consum 
eléctric per un factor 10 o superior, sobretot al països menys desenvolupats, desde uns 
pocs centenars a alguns milers de kWh per persona i any. Alguns opinen que la crema de 
combustibles fóssils i la energia nuclear són també solucions per al s.XXI (encara que en 
resultin enormes cantitats de CO2, SO2 i NO2 o no estigui resolt el problema dels residus 
radioactius) i altres pensen que s’haurien de desenvolupar les energies renovables, no 
contaminants i àmpliament disponibles, com l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica. 
L’energia eòlica produeix avui mil vegades més electricitat que l’energia solar fotovoltaica 
però està molt localitzada als llocs més favorables per produir-ne, mentres que la 
fotovoltaica es utilitzable a la major part del món.!
!
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Alguns dels principals problemes que presenta el consum de combustibles fòssisl es 
resumeixen en:!

• Els recursos fòssils són finits. Existeix una gran discrepància sobre quines son 
les reserves en l’actualitat, el que se sap amb seguretat es que són finits com la 
mateixa terra, per tant, s’hauran de substituir per altres fonts d’energia.!

• Distribució no equitativa dels recursos. Els recursos fòssils estan distribuits de 
forma molt desigual, provocant tensions i dependències internacionals d’aquells 
països que no en disposen.!

• Contaminació ambiental. Existeix una correlación directa del consum d’aquets 
recursos amb problemes medioambientals i de salut.!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura 2. Consum mundial de fonts primaries d’energia 1971-2010 (Mtoe).!!!
En aquest context i tenint en comte el concepte de sostenibilitat, és a dir, viure, produir i 
consumir al mateix ritme al que el medi pugui regenerar la font d’energia en questió, de tal 
manera que permeti cubrir les necessitats del present, sense comprometre el 
desenvolupament de futures generacions, obliga a replantejar-se les estratègies 
energètiques actuals. Com a principis fundamentals d’aquesta nova estratègia energètica 
intervenen diversos factors, com la independència energètica d’una regió, condicionada 
per les fonts energètiques de les que disposa, o la tecnologia necessaria per conseguir 
una eficiència màxima d’aquets recursos.!
!
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x Una distribución no equitativa de los recursos fósiles: la distribución mundial de los 

recursos fósiles es muy desigual lo que provoca inestabilidad económica, tensiones 

internacionales y dependencias de aquellos países que no disponen de estos recursos. 

x Contaminación ambiental: hay una correlación entre el consumo de combustibles fósiles y 

una variedad de problemas ambientales y de salud. 

 
Fig. 1.3 Consumo mundial de fuentes primarias de energía desde 1971 al 2010 (Mtoe) [3]. 

En este contexto y teniendo presente el concepto de sostenibilidad, que puede ser definido como 

vivir, producir y consumir de una manera que permita cubrir las necesidades del presente sin 

comprometer el desarrollo de la futuras generaciones, obliga a replantearse las estrategias energéticas 

actuales. En la definición de estas nuevas estrategias energéticas intervienen diversos factores como la 

independencia energética de una región, condicionada por los recursos de los que dispone, o la 

tecnología necesaria para un aprovechamiento óptimo de estos recursos. 

  
Fig. 1.4 Uso final del consumo de petróleo desde 

1971 al 2010 por sector [3]. 
Fig. 1.5 Uso final del consumo de gas desde 1971 al 

2010 por sector [3]. 

Un aspecto muy importante es el uso final o las aplicaciones para las que se consume un recurso 

energético. Resulta imprescindible un profundo análisis de las necesidades y la forma de energía 

requerida para determinar el recurso energético más apropiado. En las siguientes figuras se puede 

observar una evolución temporal del uso de los recursos energéticos en función de los diferentes 

sectores de consumo. 
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Un aspecte essencial és l’ús final d’aquesta energia, és a dir, les aplicacions que 
consumeixen aquests recursos. És inprescindible realitzar un profund anàlisis de les 
necessitats i la forma d’energia requerida per determinar el recurs energètic més apropiat. 
A les següents figures es pot observar els principals usos donats al petroli i al gas desde 
1971 fins a l’actualitat, on posa de relleu els sectors del transport i la indústria com a 
principals consumidors de recursos energètics fòssils actualment.!
!

       Figura 3. Ús final del consum de petroli                    !  Figura 4. Ús final del consum de gas!           
                        del 1971 al 2010                                                                     del 1971 al 2010!!
!
L’ús de fonts d’energia alternatives combinat amb un ús més racional de l’energia 
representa un pilar fundamental d’aquesta nova estratègia energètica responsable amb 
les genracions futures i amb el medi ambient. En aquest sentit el desenvolupament 
tecnològic en les energies renovables, així com el desenvolupament d’altres fonts 
d’energia i un canvi en els patrons de consum resulten necessaries.!
!
Les energies renovables, degut al seu caràcter local, la seva viabilitat i la seva 
sostenibilitat, suposen una alternativa interessant als diversos reptes energètics en els 
que ens trobarem i poden jugar un paper molt important en el desenvolupament de noves 
estratègies energètiques.!
!
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  !

               !
Figura 5. Evolució temporal del consum de diferents recursos energètics per a producció d’electricitat desde 

1971 al 2010 (TWh).!!!!!
!
!
!
2. Fonts d’energia alternatives!
!
Les fonts d’energia conegudes es divideixen en tres classes:!
!
• Fonts d’energia renovables, són les que provenen de fonts d’energia inagotables i 

s’originen com a resultat de fluxos d’energia existents en procesos naturals, com la 
radiació solar, el vent o les marees. El que les caracteritza és que es renoven com a 
resultat de cicles biogeoquímics, les trobem en abundància a la natura i a l’actualitat el 
seu aprofitament és molt baix.!
!
• Fonts d’energia no renovables, que poden ser definides com recursos naturals que no 

poden ser restituits o generats a un ritme suficient com per sostenir el ritme de consum 
actual. Entre els quals trobem els combustibles fòssils o nuclears.!
!
!
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El uso de fuentes de energías alternativas combinado con un uso racional de la energía representa 

un vector fundamental de una política energética responsable para el futuro de las sociedades. En este 

sentido el desarrollo tecnológico y el cambio en los patrones de consumo suponen dos elementos de 

gran relevancia. 

Las energías renovables, debido a su carácter local, su viabilidad y su sostenibilidad, suponen una 

alternativa interesante y pueden jugar un papel muy importante en la definición de estas nuevas 

estrategias energéticas. 

 
Fig. 1.6 Evolución temporal del consumo de diferente recursos energéticos para la producción de 

electricidad desde 1971 al 2010 (TWh) [3]. 

 

 

I.2.   Fuentes de energía alternativas 

Las fuentes de energía conocidas se pueden dividir en dos clases: 

Energías renovables, las cuales provienen de flujos de energía existentes en procesos naturales 

que suceden como la iluminación solar, el viento, las mareas, el flujo del agua. Lo que caracteriza 

estas fuentes es que son reemplazables a un ritmo igual o superior al ritmo al cual son consumidas. 

Energías no renovables, que pueden ser definidas como recursos naturales que no pueden ser 

restituidos o generados a un ritmo suficiente como para sostener el ritmo de consumo actual. Entre 

ellos los combustibles fósiles o nucleares. 

Se pueden definir 5 fuentes primarias de energía utilizable: 
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Es poden definir 5 fonts d’energia primaria utilitzable amb la tecnologia disponible 
actualment:!
!
1. El Sol.!
2. El moviment i l’energia potencial del Sol, la Lluna i la Terra.!
3. L’energia geotermica.!
4. Les reaccions nuclears induïdes pels humans.!
5. Les reaccions químiques de fonts minerals.!
!
!
D’origen estrictament renovable en trobem la 1, 2 i 3. Els recursos energètics finits es 
deriven de les fonts 1, 3, 4 i 5. Els recursos més abundants per al suministre energètic 
provenen de les fonts 1 i 4. Tenint en comte això últim i descartant la font 4 pels residus 
que genera la tecnologia aplicada actualment, l’aprofitament de l’energia provinent del Sol 
sembla la opció més lógica per cubrir la demanda energètica. !
!
És evident que degut a les singuaritats de cada regió existeixen diferències importants a 
l’entorn que condicionen les possiblitats d’aprofitament d’una font renovable o un altres. 
De tal manera que els sistema de producció d’energia renovable s’ha d’ajustar a les 
disponibilitats del seu entorn i les particularitats locals dels fluxos energètics existents.!
!
La implantació de solucions energètiques renovables han de tindre presents alguns 
principis:!
!
Fluxes d’energia, s’ha d’analitzar l’entorn durant un període de temps adecuat per 
determinar els fluxes d’energia presents i determinar com explotar-los.!
!
Identificació de necessitats, és essencial determinar els requisits de les aplicacions o 
transformació de l’energia requerida per identificar la forma i dinàmica de demanda 
energètica i aplicar solucions més eficients.!
!
!
Qualitat del suministre, aquest punt fa referència a la eficiència en la conversió de una 
forma energètica, l’aprofitable a l’entorn, a la forma d’energia que es demanda (elèctrica, 
mecànica, termica). En aquest punt intervenen aspectes tecnológics i económics.!
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!
Sistemes distribuits contra sistemes centralitzats, s’han de tindre presents les 
avantatges i inconvenients de cadascuna d’aquestes opcions. Una solució óptima es la 
combinació d’ambdues. Sistemes més centralitzats per demandes elevades d’energia 
(indústria). Sistemes distribuits per evitar pérdues i inversions innecessaries en 
infraestructures per cubrir demandes de baixa necessitat energètica.!
!
Sistemes complexos, els sitemes energètics renovables estàn correlacionats amb les 
característiques de l’entorn, el que suposa la implicaió de diverses disciplines per a que 
els dissenys i previsions cumpleixin les expectatives amb el mínim impacte ambiental 
possible.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. L’energia solar fotovoltaica!
!
La tecnologia solar fotovoltaica es basa en la generació d’energia elèctrica a partir de 
semiconductors il·luminats per fotons. Els dispositius fotovoltaics son coneguts com 
cèl·lules solars (solar cells) i la seva aplicació va començar especialment als anys 60 com 
a font d’energia per a satèl·lits.!
!
L’energia fotovoltaica presenta unes característiques molt atractives ja que s’alimenta 
d’una font virtualment inagotable (el Sol), està disponible pràcticament a qualsevol regió, 
és neta (un cop construit el generador) i no produeix sorolls durants el seu funcionament, 
ja que durant la generació no intervenent parts mòbils.!
!
L’energia Solar Fotovoltaica presenta avantatges i inconvenients tant tècnics com no 
tècnics. Sovint, les avantatges i els inconvenients son diametralment oposades a les 
centrals convencionals de fuel. Per exemple, les plantes de combustibles fòssils 
provoquen emissions perilloses per al medi ambient, utilitzen una font limitada, el seu cost !
tendeix a creixer i no son modulars, és a dir, no es poden fer centrals de petites 
dimensions. L’energia Solar Fotovoltaica no presenta aquests problemes, per el contrari el 
principal inconvenient és la dificultat d’emmagatzematge.!
!
!

Taula1. Avantatges i inconvenients de l’energia solar fotovoltaica.!!

Avantatges Inconvenients

Font primària virtualment inagotables Relativa baixa densitat energètica

No contaminant durant el funcionament Costos d’instal·lació elevats

Baixos costos d’operació Problemes amb el sistema d’emmagatzematge

Sense parts mòbils

Temperatura d’operació baixa

Durabilitat (>20 anys)

Modular (fàcil escalatge)

Ràpida instal·lació

Pot esser instal·lat en gairebé qualsevol lloc

Segur
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Les avantatges expossades i la situació descrita a l’apartat anterior han propiciat un canvi 
en l’ús d’aquesta energia, inicialment basada en aplicacions espacials i com a subministre 
energètic de sistemes en regions aïllades. La passada dècada s’ha produït un 
desenvolupament d’una veritable indústria fotovoltaica que ha incrementat el mercat 
mundial. Aquest increment ha col·locat el sector fotovoltaic a la tercera posició dintre de 
les energíes renovables, després de l’energia hidroeléctrica i l’eólica, dins del potencial 
global instal·lat. L’evolució temporal d’aquesta tendència es pot veure a la figura 7 Europa 
lidera amb diferéncia la implantació de móduls fotovoltaics amb una poténcia instal·lada 
de 51 GW, el que representa el 75% de la potencia total instal·lada al món.!
!
3.1 Bases físiques de la conversió fotovoltaica.!
!
Les cèl·lules solars estan fetes de materials semiconductors, que poseeixen electrons 
dèbilment lligats ocupant una banda d’energia denominada ‘zona de valència’. Quan 
s’aplica un mica d’energia per sobre d’un cert valor a un electró de valència, l’enllaç es 
trenca i l’electró passa a una nova banda d’energia anomenada ‘banda de conducció’. 
Mitjançant un contacte selectiu, aquests electrons poden ser conduits a un ciurcuit extern i 
realitzar un treball útil, perdent així l’energia captada i tornant per un altre contacte al punt 
de partida, la banda de valència, amb l’energia inicial, anterior a l’absorció d’un fotó 
lumínic.!
!
	


figura 6. Generació eléctrica per efecte fotovoltaic.!!
!
!
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Quan els terminals del diode es troben en condicions de circuit obert, VOC, al il·luminar la 
cèl·lula apareix un potèncial d’equilibri que és el potencial que queda determinat !
per la característica de l’unió entre els dos semiconductors. El flux d’electrons en el 
cirucuit exterior s’anomena corrent de la cèl·lula i el seu producte per el voltatge amb el 
que es lliberen els electrons pels contacte selectius, determina la potència generada.!

Figura 7. Curva característica d’un diode en foscor i il·luminació!

!!
Un cop coneguts i mesurats JSC i VOC es fàcil demostrar que el rendiment de la conversió 
de l’energia lluminosa en elèctrica per a una cèl·lula solar fotovoltaica,!
!
!
!
!

! !
El símbol FF s’anomena factor de forma, definit com la relació del producte de la corrent i 

el potencial de sortida màxim amb la corrent i el potencial en curtcircuit i circuit obert. El 

terme P1 és la poténcia de la radiació incident sobre la cèl·lula procedent del Sol, aquest 

varia segons l’angle d’incidència de l’espectre solar així com de la massa d’aire a 
l’atmósfera, essent la irradiància (G) fora de l’amósfera de  1.367 W/m2. Degut a que 
sobre de la superfície de la Terra aquest espectre varia degut als processos de absorció i 
difusió que tenen lloc a l’atmósfera , la irradiància rebuda sobre la superfície de la Terra 
seria d’aproximadament igual a 1.000 W/m2.!
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!
Tot aquest procés passa a temperatura ambient i sense parts móvils, gràcies a les 
cél·lules solars, que converteixen en electricitat només una part de la energia dels fotons 
absorvits, i es calenten només uns 25-30ºC per sobre de la temperatura ambient.!
!
!
!
L’estructura típica d’una cèl·lula solar és una unió pn assemblant als diodes 
semiconductors, però no necessariament l’única possible. A les aplicacions fotovoltaiques, 
les cèl·lules solars s’interconnecten i encapsulen en elements anomenats mòduls 
fotovoltaics, qué és el producte final present al mercat. Aquests mòduls produeixen corrent 
contínua que acostuma a transformar-se en corrent alterna, més útil, mitjançant un 
dispositiu electrónic anomenat inversor o ondulador. L’inversor, les bateries recargables, 
en cas que sigui necessari un enmagatzematge, les estructures sobre les que es munten i 
s’orienten els mòduls, així com altres elements necessaris per construir el sistema 
fotovoltaic conforma el BOS (Balance of System), el reste del sistema.!
!
!
!
!
!
!
   !!! !

Figura 8. Esquema bàsic d’un sistema fotovoltaic.!!!
!
!
!
!
!
!
!
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Carga ACInversor  
 
Figura 2.2.  Esquema general básico de un sistema fotovoltaico autónomo AC. El sistema puede 

ser completamente AC o contar con otras fuentes de generación de energía, diesel, eólica,… formando 
sistemas híbridos.  

 
Las posibles configuraciones de los sistemas fotovoltaicos autónomos pueden abarcar desde 

sistemas simples, tales como un generador FV operando un consumo DC, hasta sistemas con 
almacenamiento y con consumos en DC o en DC+AC. La incorporación de un inversor en el sistema 
fotovoltaico para posibilitar la utilización de consumos en corriente alterna tiene como efecto una 
disminución del rendimiento de operación del sistema a potencias muy inferiores a la potencia nominal 
del inversor, debido a la curva de rendimiento típica de inversores autónomos. Por ejemplo, en un sistema 
fotovoltaico autónomo en el que todos los consumos sean en corriente alterna con un inversor de 1 kW de 
potencia nominal, el encendido de una única lámpara de bajo consumo de 18 W de potencia haría operar 
al inversor a muy bajo rendimiento. Esta es la razón del diseño de sistemas con consumos en DC, 
normalmente la iluminación, y en AC para el resto de los consumos. 

 
Los sistemas FV también pueden operar en combinación con otras fuentes de energía (renovable o 

no) como los sistemas eólico-fotovoltaicos o eólico-diesel-fotovoltaicos, para formar sistemas autónomos 
híbridos.  

 
La energía solar fotovoltaica es inherentemente una tecnología descentralizada. La potencia 

eléctrica puede instalarse allí donde se necesite. Cada casa, escuela, centro comercial o transmisor puede 
contar con su propio sistema independiente. Sin embargo estos sistemas descentralizados necesitan de una 
cierta “vigilancia” por parte de los usuarios. Esta vigilancia puede reducirse en el caso de sistemas 
centralizados. Un sistema centralizado tiene todos los módulos, baterías, inversores y sistemas de control 
necesarios para, por ejemplo, dar suministro a un pueblo entero. En este caso se puede disponer de 
personal adecuado para el mantenimiento del sistema. 

 

Se puede realizar una clasificación de los sistemas FV autómonos en función de su aplicación como: 

x� Sistemas de electrificación 
x� Sistemas profesionales 
x� Sistemas agrícolas 

 

2.1.1. Sistemas de electrificación 

Uno de los mercados con más demanda actual son el suministro de energía para viviendas 
(principalmente iluminación y electrodomésticos) aisladas de la red eléctrica tanto en países en vías de 
desarrollo como en países desarrollados. Casas aisladas (electrificación distribuida) o pueblos enteros 
(electrificación centralizada) pueden generar su propia electricidad, sin necesidad de un mantenimiento 
sofisticado o suministros regulares de combustible. También pequeñas clínicas pueden operar con 
refrigeradores para vacunas, radios de emergencia y otras cargas críticas. Normalmente estas aplicaciones 
están en lugares remotos y no hay dinero para el mantenimiento de un generador o para combustible. Las 

Regulador Càrrega DC

Bateria

Inversor Càrrega AC

FV
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3.2 Història de la generació elèctrica fotovoltaica!
!
Encara que al segle XIX es va descubrir l’efecte fotovoltaic (Becqueral, 1839) i es van 
realitzar els dispusitius funcionant amb seleni (Frits, 1883), el primer dispositiu funcional, 
una cèl·lula de silici d’unió pn del 6% d’eficiència no va ser construit fins al 1954 als 
laboratoris Bell (USA). El mateix any en laboratoris de la força aèria s’obtení una cèl·lula 
d’heterunió Cu2S/Scd també del 6% d’efiència.!
!
Pocs anys després el 17 de març del 1958 es possa en òrbita el Vanguard I, el primer 
satèl·lit alimentat amb energia solar. El satèl·lit porta 0,1 W, superfície aproximada de 100 
cm2 , per alimentar un transmissor de suport de 5 mW, que va estar operatiu 8 anys. A 
partir d’aquest punt i amb el començament de la cursa espacial, russos i americans van 
estar empleant les cèl·lules espacials en les seves missions, demostrant la seva fiabilitat.!
!
!
El 1960 diversos autors, entre els quals s’inclou el premi nobel Schockley, van 
desenvolupar la teoria fonamental de la cèl·lula solar en tots els seus aspectes més 
rellevants: materials, espectre de radiació, temperatura, termodinàmica i eficiència.!
!
El 1972 succeeixen dos fets importants: El primer és la creació de l’Agència de 
Desenvolupament i Investigació de l’Energia (USA), la primera organització promoguda i 
sustentada per un estat en el món, i en segón lloc, l’embargament petrolífer impossat pels 
productors de petoli del golf Pèrsic. Aquest fet alterà intensament als països 
industrialitzats, de manera que molts goberns, incluit Espanya, iniciaren programes per 
afavorir l’aplicació de les energies renovables, en especial, la solar.!
!
Fins al 1980 l’indústria no va començar a madurar, basant-se en la tecnologia de la unió 
pn de silici. Els desenvolupaments industrials de pel·lícula fina, com el silici amorf (a-Si) i 
les heterunions CuInSe van trobar dificultats insalvables al tractar d’obtindre mòduls de 
tamany comercial. Aquestes i d’altres dificultats derivades del petit mercat als anys 80 van 
determinar que moltes companyies van canviar d’amo, encara que poques van 
desaparèixer. Encara que va ser aquest mateix any quan per primera vegada una 
empresa va començar la fabricació industrial d’1MW de mòduls per any, ARCO Solar.!
!
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Mentres les companyies a Europa i Amèrica continuaven un procés clar cap a la millora 
dels seus processos de fabricació i augmentant la seva capacitat de producció, l’indústria 
japonessa va començar la producció de mòduls convencionals de silici cristal·lí així com 
en la producció de cèl·lules de a-Si per a aplicacions de petita escala (rellotges, 
calculadores, juguets, etc.) que arribarien a megawatts al mercat mundial.!
!
L’enllumenat públic va esdevenir com un mercat capaç de mantindre l’acticitat de moltes 
empreses durant la dècada dels 80 ja que aquesta aplicació ja era competitiva amb 
l’execució de la xarxa elèctrica soterrada. Altres aplicacions inicials va ser la electrificació 
rural en núclis de població per ajudar a que un terç de la població mundial pogues 
dispondre d’un mínims en il·luminació i comunicacions. Gran part es tractava de sistemes 
molt petits, dels ordre de 10 a 40 W, unes 100 vegades menors a la quantitat necessaria 
per una casa mitjana al països més desenvolupats. La gran majoria d’aquestes 
instal·lacions van ser finançades per agències internacionals d’ajuda. Encara que la taxa 
de fallades va ser alt, degut a la falta d’infraestructures, financiació, distància cultural, i 
altres raons no tècniques, els mòduls no van fallar. El pla va fallar degut al alt cost inicial 
(100-1000 $) i va constituir la principal barrera per al seu desenvolupament. Actualment, 
però, en els països pobres en eficiència en les infraestructures i la xarxa de distribució 
elèctrica, provoca que l’energia solar fotovoltaica sigui l’elecció tècnica i econòmica més 
flexible a mitj i llarg termini. D’altra banda un cop possades en marxa no estan subjectes a 
les fluctuacions del preu dels combustibles fòssils.!
!
Al costat oposat d’escala de les dimensions van estar les plantes fotovoltaiques de l’ordre 
de MW’s instal·lats als països desenvolupats per les companyies elèctriques als anys 80 
per evaluar el seu potencial en dos aplicacions: com a subministradors de potència en 
pics de càrrega (al mitjdia) i com a generadors distribuits per reduir les pèrdues de 
transmissió i distribució. Les companyies americanes, que van iniciar aquestes probes a 
escala de centrals, van perdre l’interés a finals dels 90 quan el govern va retirar les tarifes 
especials. Per el contrari, a Europa i al Japó aquest mercat va començar a créixer 
ràpidament gràcies al importants ajuts gubernamentals a aquesta indústria. Així, 
l’instal·lació de mitjanes i grans plantes fotovoltaiques connectades a la xarxa esta essent 
explosiva en aquets països més desenvolupats.!

!

�14



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Per últim, s’ha de mencionar un altre important camp d’aplicació de l’energia solar 
fotovoltaica al final dels 90, la integració dels móduls fotovoltaics al edificis. Ja sigui a les 
finestres, fatxades o sobre terrats, es va desenvolupar un mercat de grans dimensions 
mitjançant ajuts gubernamentals per particular connectats a la xarxa que venguessin 
energia fotovoltaica. !
!
En aquest marc el propietari rep del ordre de 0,5 $/kWh per l’energia que produeix i 
descarrega a la xarxa i paga 0,1 $/kWh, per la que consumeix. Aquest esquema va ser 
establert a Espanya adoptant-se un majoritariament un model de grans centrals 
connectades oposadament al model alemany de cases particulars fotovoltaiques. !
!
!
!
!
Els bancs alemanys han concedit grans préstecs per al desenvolupament d’aquestes 
instal·lacions, de la mateixa manera ha passat en els darrers anys les instituciones de 
crèdit públic i privades a Espanya. Fins l’any 2013 amb la nova llei elèctrica on es regulen 
els preus de l’autoconsum, amb peatges per d’accés a la xarxa de distribució, peatges de 
suport ‘extra’, i eliminació de moltes primes per als particulars fotovoltaics, deixa en stand-
by una política europea d’autoconsum d’energies renovables, i en entredit la devolució de 
tots els préstec bancaris concebuts abans de la crisis financera, quan l’estat otorgava les 
ajudes. !
!
!
!
!
Sense les polítiques de casos com Espanya es pot dir que aquest esquema de primes ha 
sigut el responsable de l’extraordinari i explosiu creixement que ha viscut aquest mercat i 
la capacitat de producció, d’alguns països com Alemanya o Itàlia, a la UE. El 
desenvolupament pronunciat d’aquesta tecnologia ha estat la responsable també de 
l’escassetat transitoria del silici ultrapur, amb el que es fabriquen els mòduls per a la 
producció d’energia fotovoltaica; la reacció però no s’ha fet esperar i la producció de silici 
està augmentant.!

!
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Gràfica 1.Potència fotovoltaica instal·lada al món 2000-2016 (MW).!

 !
Al Japó i l’èxit també ha  estat sorprenent. Allà es concedeix una subvenció del 30% del 
cost de l’instal·lació i després, es remunera el consum net, que és la diferència entre el 
consum net total i la producció propia. Sorprenentment, quan el govern japonés va baixar 
les ajudes, el mercat fotovoltaic a les cases particulars ha seguit augmentant de forma 
notable.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.3 Evolució, costos.!
!
La capacitat instal·lada acumulada d’energia solar fotovoltaica a nivell mundial ha 
augmentat a una taxa composta del 40% anual desde 2004 fins al 2009, fins arribar als ~ 
20.000 MW al 2009, segons les dades de l’EPIA. Aquesta evolució ha estat propulsada 
principalment per el creixement de la potència instal·lada a Europa, i en gran part per 
Alemanya i Espanya. L’augment en la capacitat instal·lada globalment ha tingut un clar 
reflexe en l’augment considerable de generació eléctrica a través d’aquesta tecnologia, 
que s’ha multiplicat per 5 en els últims 4 anys. !
!
      Capacitat instal·lada acumulada                               !
d’energia sola fotovoltaica fins al 2009 (MW).           Capacitat a Espanya fins al 2009 (MW).!

!
!
!
!
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En lo que se refi ere a España, la capacidad ins-
talada alcanzó 3.369 MW en 200927 equivalente a 
un 17,2% de la capacidad mundial, con un despe-
gue importante localizado en 2008, pasando de 
693 MW en 2007 a 3.402 en 2008; si bien es cierto, 

portante retroceso debido al cambio regulatorio 
impulsado en España. Debido al aumento de la 
capacidad, la generación pasó de unos 40 GWh 
en 2005 a más de 5.300 GWh en 2009, llegando a 

cas comercializadas:

tal de silicio (monocristalino) o con varias par-
tículas cristalizadas (policristalino): se trata de 

27Datos para España de la CNE (fi chero de febrero de 2010)

que su senda tecnológica se ha centrado tan-
to en el aumento de la efi ciencia como en la 
reducción de costes de la misma. Las ventajas 
más signifi cativas residen en su mayor efi cien-
cia comparada, que redunda en menores usos 
de superfi cie utilizada, así como en una curva 
tecnológica con mayor recorrido en lo relativo 
a efi ciencia que su competidora más cercana, 
la capa delgada. Sin embargo, se trata de una 

comparado con la capa delgada y con una alta 
dependencia del coste del polisilicio, lo que hace 
que sea altamente vulnerable a la volatilidad del 
mercado de esta materia prima. Esta tecnología 
supone aproximadamente un 90% de la potencia 
instalada mundial y las soluciones comerciales 
alcanzan efi ciencias energéticas en un rango 
situado entre el 14 y el 20%.
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Pel que fa a Espanya, la capacitat instal·lada va arribar a 3.369 MW al 2009 equivalent a 
17,2% de la capacitat mundial, amb un augment més que significant localitzat l’any 2008, 
passant de 693 MW al 2007 a 3.402 MW al 2008, si bé és cert, que al 2009 la capaictat 
instal·lada va sufrir un important retrocés degut al canvi regulatori impulsat per el govern 
espanya. Degut l’augment de la capacitat, la generació va passar d’uns 40 GWh al 2005 a 
més de 5.300 GWh al 2009, arribant a representar xifres properes al 35% de la generació 
fotovoltaica mundial.!

Gràfica 2. Evolució de la producció i el cost del watt (font: EPIA)!!
En estreta correlació amb l’augment més que significant de la potèncial mundial instal·lada  
d’energia solar fotovoltaica està l’augment de la capacitat productiva de mòduls 
fotovoltaics. En els últims 30 anys l’indústria fotovoltaica ha aconseguit impressionants 
baixades de preus. El preu dels mòduls s’ha reduït un 22% a la vegada que la potència 
instal·lada s’ha duplicat.!
!
La disminució en els costos de fabricació i els preus al detall de mòduls i sistemes 
(incloent dispositius electrònics i de seguretat, cablejat, estructures de muntatge i la 
instal·lació) fotovoltaics han beneficiat per a que la indústria guanyi en competitivitat i 
experiència. Això ha estat provocat per una àmplia innovació, la recerca, el 
desenvolupament i el suport polític en curs per al desenvolupament del mercat fotovoltaic!
!
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El preu dels inversors ha seguit una corba de preu similar a la dels mòduls fotovoltaics. 
Els preus d’alguns elements del BOS (balance of the system) no han disminuit amb el 
mateix ritme que el mòduls. El preu de les matèries primeres utilitzades en aquests 
elements (normalment coure, acer i acer inoxidable) ha esta més volàtil. Els costos en 
general s’han reduït a un ritme diferent en funció de la maduresa del mercat i el tipus 
d’aplicació. Per exemple, algunes estructures de muntatge dissenyat per tipus específics 
d’instal·lacions poden instal·lar-se en la meitat de temps que es necessita per instal·lar 
una versió més complexa. Per descomptat, això redueix els costos totals d’instal·lació.!
!
! ! !   c-Si! ! ! ! ! ! TF (thin film)!

!
! !                                                                                                                                                   

Gràfica 3. Cost elements dels sistemes fotovoltaics.!!
Al gràfica 3. es mostra com a exemple l’estructura de preus d’un petit sistema fotovoltaic 
per a terrat (3 kWp) en mercats madurs, comparant dos tecnologies fotovoltaiques 
comercialitzades. En només 5 anys, la proporció dels mòduls fotovoltaics en el preu total 
del sistema ha caigut de prop de 60-70% fins a un mínim de 40 al 60%, depenen de la 
tecnologia. L’inversor  compta amb aproximadament el 10% del preu total del sistema. El 
cost de l’enginyeria i l’adquisició representa aproximadament el 7% del preu total del 
sistema. Els costos restants representen altres elements del BOS i els costos 
d’instal·lació.!
!
!

�19

7%

23%

10%
60%

preu del mòdul
preu del inversor
BOS+instal·lació
enginyeria i adquisicions

7%

32%

10%

51%



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Les previsions per als preus dels sistemes fotovoltaics de grans dimensions es 
resumeixen al gràfica 4. al 2010, el rang representa els preus de grans sistemes a 
Alemanya i podrien representar altres països amb mercats similars. La velocitat a la qual 
els preus del sistema fotovoltaic disminuiran depèn de la capacitat fotovoltaica instal·lada. 
Per a l’any 2030 els preus podrien caure entre 0,70 €/Wp a 0,93 €/Wp. Cap al 2050, el 
preu podria ser fins i tot de 0,56 €/Wp.!

Gràfica 4. evolució de preus de grans sistemes FV (font:EPIA).!!
!
!
3.4 Evolució del preu de l’electricitat!
!
Els costos de l’electricitat generada en plantes de gas i de carbó existents estan en 
constant augment. És un argument perfecte per a la plena competitivitat de l’energia 
fotovoltaica, es tracta d’un fet global, els preu de l’energia estan augmentan a moltes 
regions del món a causa de les principals fons de primeres materies. L’ús de recursos no 
renovables per a la generació d’energia (com petroli, gas, carbó i urani), a més de 
l’increment dels costos econòmics i mediambientals conduirà a un augment dels preus de 
l’energia generada a partir de combustibles fòssils i nuclears.!
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L’augment del preus de l’energia encara no és del tot visible, encara que apareixen signes 
de canvi, les pròximes dècades això serà prou visible. Això és degut a que molt governs 
encara subvencionen la indústria del carbó per promoure l’ús de carbó de producció local 
a través d’incentius específics.!
!
3.5 Cost de la generació elèctrica fotovoltaica!
!
L’indicador utilitzat per comparar el cost de l’electricitat fotovoltaica amb altres fonts de 
generació electrica és el cost del quilowatt hora (kWh). El cost anivellat de l’electricitat 
(LCOI, Levelised Cost of Electricity) és una eina de mesura que s’utilitza per comparar les 
diferents plantes de generació elèctrica. Cobreix tota la inversió i els costos operatius 
durant la vida útil del sistema, inclosos els combustibles consumits i la substitució 
d’equips.!

Gràfica 5. Cost de generació elèctrica fotovoltaica!

!
L’ús de LCOI fa possible la comparació d’una instal·lació fotovoltaica amb una planta 
d’energia que utilitza una font de gas o combustible nuclear. Cada sistema té diferents 
temps de vida útil i costos d’inversió que es tenen en comte per al càlcul de LCOI. D’altra 
banda, per a sistemes fotovoltaics, el LCOI considera la ubicació del sistema i la irradiació 
anual. Per exemple, els països escandinaus reben típicament 1.000 kWh/m2 de la llum 
solar. Al sud d’ Europa, la irradiació pot arribar a més de 1.900 kWh/m2, mentre que a 
l’Orient Mitjà i l’àfrica subsahariana l’irradiació pot arribar fins als 2.200 kWh/m2.!

�21

€
/k

W
h

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Hores de funcionament kWh/kWp
850 1050 1250 1450 1650 1850 2050

0,11
0,09

0,075 0,065 0,06 0,055 0,05

0,17

0,14
0,12

0,1
0,08 0,07 0,06

0,29

0,24

0,2

0,17
0,15

0,13 0,12

2010 2020 2030



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

El gràfica 5. mostra els costos actuals de generació d’electricitat fotovoltaica per a 
instal·lacions en terreny obert de grans dimensions. Les dades es basen en el preu del 
sistema complet més competitiu i una relació de rendiment del sistema típic (la quantitat 
de kWh que es poden produir per kWp instal·lat) del 85%.!
Per als sistemes fotovoltaics de grans dimensions muntats sobre sol, els costos de 
generació al 2010 variaven dels 0,29 €/kWh al nord d’Europa als 0,15 €/kWh al sud, fins 
a preus de 0,12 €/kWh al Mitj Orient.!
!
D’acrod amb estimacions de l’EPIA aquestes taxes cauran significativament en la pròxima 
dècada. Els costos de generació previstos per grans instl·lacions fotovoltaiques, el 2020 
es troben en un rang de 0,07 € a 0,17 €/kWh a tot Europa. Als països més assolejats la 
taxa podria ser de 0,04 €/kWh el 2030.!
!
!
!
!
3.6 Segments de mercat de l’energia fotovoltaica!
!
Aplicacions de consum fotovoltaic, no es beneficien de cap mecanisme de suport avui 
en dia i han estat al mercat desde fa molts anys. Les aplicacions de consum proporcionen 
més comoditat, i sovint reemplaçent les bateries.!
!
Aplicacions fora de la xarxa (aïllat), tenen un cost competitiu en comparació amb els 
generadors dièsel, que tenen alts costos de combustibles, o l’extenció de la xarxa 
elèctrica, que requereix una inversió considerable.!
!
!
Instal·lacions fotovoltaiques a escala comercial, proporcionen electricitat a un preu 
que no es poden comparar directament amb els preus de l’electricitat residencial, però 
amb el cost de les fonts convencionals d’energia (centralitzats). L’electricitat generada en 
el sistema fotovoltaic de grans dimensions no es consumeix directament, sinó que es ven 
al mercat d’electricitat on competeix directament amb altres fonts d’electricitat. !
!
L’evolució dels preus en el mercat elèctric està vinculat a factors d’oferta i demanda. 
Aquests preus també estan estretament relacionats amb la barreja d’energia utilitzada 

�22



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

actualment per a la generació d’electricitat. La competitivitat dels sistemes fotovoltaics a 
gran escala s’arribarà quan el benefici acumulat de la venda d’electricitat fotovoltaica en 
els mercats coincideixi amb la de fonts d’electricitat convencionals al llarg de tot un any. Al 
països amb més radiació solar, l’energia FV pot competir durant el pic del migdia, a 
màxima potència. !
!
El gràfica 6. mostra tres escenaris per al desplegament de l’electricitat FV a Espanya 
durant l’estiu, mostra clarament que els generadors FV produeixen la màxima potència en 
els moments de màxima demanda, quan els preus són més alts, en cap dels tres 
escenaris la generació FV supera la demanda d’electricitat, però, mostra a escala els 
beneficis econòmics que comporta.!

Gràfica 6. Pic de demanda de potència màxima i preu de l’electricitat (estiu Espanya 2008) (font: EPIA).!!!
!
!
!
!
!
!
!

�23

€
/M

W
h

0

10

20

30

40

50

60

70

M
W

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

t (h)
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Instal·lació FV: 20.000 MWp
Instal·lació FV: 10.000 MWp
Instal·lació FV: 3.137 MWp (capacitat realment instal·lada a Espanya 2008)
Preu electricitat
Demanda de potència màxima



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

3.7 Factors de reducció dels costos dels sistemes fotovoltaics!
!
L’indústria solar està constanment innovant per tal de millorar els productes i l’eficiència 
així com prioritzar l’ús de materials més respectuosos amb el medi ambient. No obstant 
això, el cost dels sistemes fotovoltaics també ha de ser reduït per a que siguin competitius 
amb les fonts convencionals d’electricitat.!
!
Alguns punts claus per aconseguir-ho són:!

• La innovació tecnològica!

• Optimització de la producció!

• Les economies d’escala!

• Augment de la proporció de rendiment de l’energia fotovoltaica!

• Vida útil més estesa dels sistemes fotovoltaics!

• Desenvolupament de normes i especificacions!
!
Innovació tecnològica, Una de les principals formes en què l’indústria pot reduir els 
costos de fabricació i de generació d’electricitat és a través de l’eficiència. Quan els 
mòduls fotovoltaics són més eficients, utilitzen menys materials (capes actives, marcs 
d’alumini, vidres i altres substrats). Això requereis menys energia destinada a la fabricació 
i també redueix el cost del sistema (BOS). Amb mòduls de major eficiència, es requereix 
menys àrea de superfície, reduïnt necessitats d’estrucutres de muntatge, cables i d’altres 
elements. !
!
No obstant, l’eficiència no és l’únic camp on treballa el sector fotovoltaic. Un altre objectiu 
principal és l’introducció de materials més respectuaosos amb el medi ambient per 
reemplaçar els recursos menys abundants (plata, indi, tel·luri, i materials com el plom i el 
cadmi).!
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!
!
!
Un altre àrea clau de recerca té com a objectiu reduir l’ús de materials i necessitat 
energètiques. El sector fotovoltaic està treballant per reduir els costos i terminis 
d’amortització d’energia mitjançant l’ús de formes més fines, formes més eficients, i 
succedanis de polisilici (per exemple, silici metal·lúrgic). En el camp de les tecnologies de 
pel·lícula fina les principals prioritats són les d’augmentar les àrees de substrat, mantenint 
la uniformitat del material.!
!
!
!
!

Taula 2. Camps de millora en l’eficiència sector solar europeu.!

!
!
!
!
!
!

Sector solar Europeu 2007 2010 2015 2020

Preus a grans instal·lacions (€/Wp) 5 2,5-3,5 2 1,5

Generació d’electricitat fotovoltaica 
al sud d’Europa (€/kWh) 0,30-0,60 0,14-0,20 0,10-0,17 0,07-0,12

Silici cristal·lí 13-18% 15-19% 15-21% 18-23%

Rang típic d’eficiència del mòdul 
fotovoltaic Pel·lícula fina 5-11% 6-12% 8-14% 10-16%

Concentradors 20% 20-25% 25-30% 30-35%

Vida útil inversors DC/AC (anys) 10 15 20 >25

Vida útil del mòdul (anys) 20-25 25-30 30-35 35-40

Temps de retorn de l’energia (anys) 2-3 1-2 1 0.5
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!
!
Optimització de la producció, Augmentan l’escala de producció de les empreses, 
utilitzant més automatització i augmentan la capacitat de la línia de producció. La millora 
dels processos de producció també poder reduir el trencament de l’oblia i el temps 
d’inactivitat de la línia. Millores en l’eficiència de producció poden permetre la reducció 
dels costos del mòduls solars.!

!!!
!
Economies d’escala, Com a totes les indústries, la fabricació d’un major nombre d’unitats 
redueix el preu per unitat. La compra a granel dels materials, aconseguir millors interessos 
en els préstecs o dur a terme una comercialització eficient són exemples per reduir 
costos. L’es empreses líders, avui dia, tenen plantes amb capacitat de producció superiors 
a 1GW, diversos centenars de vegades més que fa una dècada. Els augments de 
capacitat, combinat amb l’innovació tecnològica i l’optimització de la fabricació, han reduït 
radicalment el cost per unitat. La disminució és d’aproximadament un 22% cada vegada 
que la sortida de la producció es duplica. Un clar exemple és reducció línial de consum de 
silici per Wp.!

!
!

Gràfica 7. Evolució del consum de silici en relació al gruix de l’oblia (𝜇m). (font: EPIA)!

!
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!
!
Increment del rendiment dels sistemes FV, El cost per kWh està vinculat a la qualitat 
del sistema fotovoltaic i es reflecteix en la seva relació amb el rendiment (la quantitat 
d’electricitat generada pel mòdul en comparació amb l’electricitat mesurada al costat CA 
del mesurador). Típicament, les proporcions de rendiment del sistema són entre 80-85%. 
Si les pèrdues es poden reduir encara més, el cost per Kwh podria reduir-se. !
!
!
Més vida útil dels sistemes FV, L’extensió de la vida útil d’un sistema FV augmenta la 
producció global d’electricitat i al ser més rentable millora el cost per kWh. El component 
que afecta la vida útil del producte en major porporció és el material d’encapsulació. En 
aquest camp és on s’estan duent a terme moltes investigacions, encara que a un ritme 
més lent ja que els materials han de ser provats a llarg termini. Avui dia, els mòduls FV 
que s’estan produint tenen una vida útil d’almenys 25 anys.!
!
!
Desenvolupament de normes i especificacions, L’indùstria FV és molt jove en relació 
amb d’altres, i no a començat a expandir-se fins fa relativament pocs anys, deixant un vuit 
en normes i criteris tècnics per a la fabricació dels mòduls. Les normes podrien fomentar 
la competència justa i transparent, contribuint a reduir costos de disseny, producció i 
distribució.!
!
!
!
La baixada de preus del watt generat per energia solar fotovoltaica és comparable a altres 
noves tecnologies que comencen amb preus alts per la seva baixa producció. En aquest 
període només poden ser utilitzades per aplicacions molt específiques (telecomunicacions 
aïllades, satèl·lits, estacions meteorológiques, aplicacions militars o inclús en programes 
de desenvolupament humà en zones remotes). !
!
A mesura que ha augmentat la producció, els costos es reparteixen entre les múltiples 
unitats produides aconseguint baixar els preus. En aquest moment el mercat es massiu i 
comepetitiu, i això comporta un augment de la capacitat productiva.!
!

�27



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

3.8 Desenvolupament dels mercats de l’indústria FV!

!
La tecnologia fotovoltaica ha crescut l’última dècada a un ritme notables, fins i tot en 

temps econòmics dificis, per tractar-se d’inversions atractives i segures a llarg termini, i 
està en camí de competir en energia acumulada amb d’altres fonts d’energia 
convencionals. Al finals del 2009, la capacitat fotovoltaica instal·lada acumulada al món 
era gairebé de 24 GW. Un anys més tard va ser de 40,7 GW i al final del 2011 de 71,1 
GW.  El 2012! es van instal·lar a tot el món 100 GW.!
!

!
Gràfica 8. Evolució de potència global instal·lada 2000-2012 (font: EPIA)!

!

RDM 751 807 887 964 993 1.003 1.108 1.150 1.226 1.306 1.590 2.098 2.098

MOA — — — — — 1 1 1 2 3 25 71 601

Xina 19 24 42 52 62 70 80 100 140 300 800 3.300 8.300

America 146 178 225 290 394 501 650 863 1.209 1.752 2.780 4.956 8.717

Àsia 355 495 686 916 1,198 1,500 1.825 2.096 2.631 3.373 4.956 7.628 12.397

Europa 129 262 396 598 1.305 2.289 3.281 5.310 11.020 16.850 30.472 52.884 70,043

Total 1.400 1.765 2.235 2.820 3.952 5.364 6.946 9.521 16.229 23.605 40.670 71.061 102.156
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Europa és la regió més important en termes de capacitat instal·lada acumulada, més de 
70 GW desde el 2012. Representa aproximadament el 70% de la capacitat fotovoltaica 
acumulada al món. A continuació en el rànquing hi són la Xina (8,3GW) i els EUA 
(7,8GW), seguida pel Japó (6,9 GW). Molts del mercats de fora la UE s’han ocupat només 
una molt petita part del seu real potencial ( Autralia amb 2,4 GW o l’Índia 1,2 GW). En els 
propers anys molts altres mercats com l’Amèrica Llatina, Sud-est asiatic, l’orient mitjà o 
l’Àfrica seguiran el mateix desenvolupament. Tot indica un procés d’equilibri entre Europa i 
la resta del món.!

!!
El mercat europeu ha progressat ràpidament en l’ùltima dècada, d’un mercat anual de 
menys d’1GW el 2003 a un mercat de més de 13,6 GW el 2010 i 22,4 GW el 2011, tot i la 
situació econòmica que viu la UE i el nivells d’oposició d’alguns països a l’energia 
fotovoltaica. El 2012 però el rendiment va baixar degut a un sobresaturació al mercat 
alemany i italià, baixant fiins a 17,2 GW, fet que no es repetia desde el 2000.!
!
!
Alemanya segueix sent el mercat fotovoltaic més important del món , amb 7,6 GW de 
sistemes nous conectats; el mercat xinés segueix al alemany amb 5 GW, seguit de prop 
per l’italià (3,4 GW), els EUA (3,3 GW) i el Japó (2 GW). Tots cins mercats representen 
dos terços del mercat mundial en energia fotovoltaica. Seguits d’aquests França (1,1 GW), 
Austràlia i l’Índia ( 1 GW cada un) i el Regne Unit (925 MW). D’altres mercats han 
començat a mostrar un desenvolupament significatiu.!
!
!
Per regions. Europa va seguit de la regió Àsia-Pacífic, que a més del Japó i la Xina inclou 
Corea, Austràlia, Taiwan i Tailàndia. La tercera regió la forma l’Amèrica del nord, amb 
Canadà, en constant desenvolupament, i els EUA. D’altra banda, la regió de l’Orient Mitjà i 
el nord d’Àfrica representen un potencial sense explotar a mitjà termini. L’Amèrica del Sud 
i l’Àfrica  mostren també un gran potencial, degut a la creixent demanda d’electricitat que 
hi ha, i on començen a aparèixer nombrosos projectes.!
!
!
!
!
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A nivell mundial, el desenvolupament d’Europa és només comparable al recent creixement 
del mercat a Autralia. Els EUA i el Japó, fa un anys líders en l’energia FV, són avui dia 
anys darrere d’Europa. El desenvolupament de l’energia fotovoltaica fins ara ha mantingut 
correspondència amb el desenvolupament econòmic, països de l’OCDE (Europa, Amèrica 
del Nord, Japó i Austràlia) seguits per països emergents (Brasil, Rússia, Índia i Xina).!
!
!

!
Gràfica 9. Percentatge global de la potència FV acumulada (font:EPIA)!

!
!
!
!
!
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3.8.1 Mercat Europeu!
!
Després del boom espanyol el 2008, Alemanya va ser l’únic líder al mercat el 2009, i en 
conseqüència tota la regió europea se’n va resentir. Això es pot veure com a 
conseqüència de la primera fase de la crisis financera, però també com una estabilització 
després d’un creixement molt pronunciat de l’energia fotovoltaica. L’increment del 
creixement va tornar el 2010, el mercat alemany va tornar a anotar números de noves 
instal·lacions records, seguits d’Itàlia i la República Txeca sumant prop de 3,8 GW. Igual 
que a Espanya i la República Txeca, el desenvolupament del mercat pot produir un nou 
repunt degut a les fortes pressions que està rebent el mercat de productors d’energia 
convencional i polítiques preocupades pel ràpid creixement d’aquests dos mercats.!
!
Alemanya ha experimentat un creixement sostingut durant gairebé una dècada i 
representa el mercat fotovoltaic més desenvolupat a Europa i al món. No obstant això, a 
nivell europeu alguns països que van començar anys després d’Alemanya, com la 
República Txeca, Itàlia, Grècia i Bèlgica, han arribat a alts nivells. Al costat d’aquests 
Espanya té un nivell bastant baix ja que el mercat s’ha vist limitat per la crisis financera i 
les polítiques en estratégia energètica, els resultats francesos i britànics segueixen 
possant en relleu el gran potencial per explota que representen.!

Gràfica 10. Evolució de la capacitat instal·lada d’energia FV europea. 2000-2016 (font :EPIA)!
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La disminució general de noves instal·lacions connectades en xarxa del mercat fotovoltaic 
europeu l’any 2012 és conseqüencia de diferents variables, moltes que afecten a nivell 
nacional. Fins i tot a Alemanya, país líder al mercat europeu i mundial, l’estabilització és 
resultat de canvis normatius i d’una evolució caòtica. !

Gràfica 11. Supossit d’evolució de noves capacitats instal·lades a Europa (font: EPIA).!

!
!
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El mercat alemany ha crescut entre 7,4 a 7,6 GW per any durant tres anys consecutius, 
fins a aconseguir un registre de 32,4 GW acumulats. Això va acompanyat per una evolució 
progressiva en la dinàmica del mercat. Amb un cost anivellat de l’electricitat fotovoltaica, 
ara més baix que el preu de venta al detall de l’electricitat, almenys en els segments 
residencials i comercial. El mercat a Alemanya podria ser impulsat en el futur almenys per 
l’auto-consum. Una visió realista del mercat Alemany mostra una estabilització entorn de 
5-6 GW per any.!

Gràfica 12. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Alemanya (font: EPIA).!

!
!
La situació al mercat italià també va quedar entredit apartir de l’any 2012, quan es van 
conectar a la xarxa 3,5 GW nous en comparació amb el 2011 quan es van connectar 9,4 
GW nous. Però, com el cas del merrcat Alemany, el 2011, molts dels sistemes nous 
havien estat instal·lats l’any 2010, però quedaven adscrits a les dades del següent any. El 
mercat italià doncs estava més aprop del 7,6 GW de noves instal·lacions l’any 2011 i prop 
de 3,5 GW al 2012. Tot i la gran expansió del sector l’any 2011, ha tornat a un nivell que 
encara segueix sent molt bo. Tot sembla indicar que després del mercat alemany, l’italià 
seguirant seguint-lo dins dels capdavanters a la regió europea.!

Gràfica 13. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Itàlia (font: EPIA).!
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França va obtenir el tercer lloc entre els països europeus generadors d’energia FV el 
2012, amb 1,08 GW d’energia fotovoltaica, el país segueix funcionant bé, però per sota 
del seu potencial teòric i per sota de les dades enregistrades l’any 2011, amb 1,76 GW. 
Per a la majoria dels polítics, l’energia nuclear segueix sent la principal font d’energia en 
baixes emissions de carboni.!
L’espeança prové princiaplment de les possibilitats de desenvolupament dels projectes 
dincs dels acords de compra d’energia (Power Purchase Agreements). Un altre esperança 
en el desenvolupament de l’energia fotovoltaica a França resideix en l’objectiu que ha 
marcat el país per l’any 2020, que consisteix en que els nous edificis siguin autosuficients. !
!
França és doncs, uns dels mercat europeus amb gran potencial en energia fotovoltaica.!

Gràfica 14. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada França (font: EPIA).!

!
!
!
El mercat espanyol va registrar un descencs de noves connexions en 2011 en 
comparació amb el 2010. Això es deu principalment a un procés de registre complex, que 
fa difícil preveure quan es completarà un projecte, i també és degut a un suport al 
finançament per a noves instal·lacions de molt baix nivell. L’efecte de la reducció 
retroactiva en l’ajust adoptat a finals del 2010 ja es podia sentir a partir del setembre del 
2011, els productors van començar a produir electricitat sense rebre cap remuneració, ja 
que després d’aquest període les plantes fotovoltaiques havien assolit el nombre d’hores 
pel qual podien rebre suport durant l’any.!
Des de finals del 2010, Espanya espera un nou reglament de mesures per no afegir una 
càrrega financera per al gran dèficit tarifari. Aquest dèficit, que actualment és d’uns 30 mil 
milions d’euros, és la diferència acumulada entre el cost de la generació, distribució i 
subministrament d’energia elèctrica per als mercat regulats i les tarifes dels mercats 

�34

0

3.500

7.000

10.500

14.000

2012 2013 2014 2015 2016

previsió moderada
previsió optimista



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

fixades pel govern des del 2000. Aquestes tarifes no han augmentat des de l’any 2000 pel 
que el forat ha anat augmentant. Les energies renovables són en gran part responsables 
d’aquesta bretxa, tot i que no hi ha una correlació entre la quantitat d’incentius per a la 
energia renovable i el dèficit de tarifari. No obstant, a principis de gener del 2012, el 
govern espanyol va imposar una moratòria sobre el desenvolupament de qualsevol 
capacitat de generació nova ( afectant totes les tecnologies energètiques) a través d’un 
Reial decret llei (sense necessitat de l’aprovació del Parlament), que ha paral·litzat 
qualsevol ajuda per als nous sistemes fotovoltaics.!
!
S’espera que el nou esquema de mesures netes permetrà el desenvolupament de 
l’energia fotovoltaica en els segment d’autoconsum i particularment en el sector comercial, 
ja que el consum i producció d’energia fotovoltaica s’alineen molt bé amb l’ús intensiu 
d’aire condicionat en hores de sol a Espanya. Les previsions però, no són molt optimistes.!
!
Les previsions sengons l’EPIA per a Espanya fins al 2016 són les següents:!

Gràfica 15. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Espanya (font: EPIA).!

!
!
!
!
Al Regne Unit, on es van instal·lar 925 MW el 2012, les perspectives a llarg termini 
segueixen sent molt positives, encara que la velocitat a la qual el mercat es desenvolupa 
és lent. !
!
Grècia va instal·lar 912 MW l’any 2011, un bon creixement tot i patir una gran recessió i el 
2013 podria seguir augmentant. !
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Bulgària va experimentar un fort increment de noves instal·lacions fotovoltaiques el 2012, 
amb 767 MW nous, abans que el govern imposses mesures restrictives per reduir el 
creixement del mercat, sembla indicar que el desenvolupament de la tecnologia FV patira 
una caiguda. !
!
Dianamarca ha augmentat considerablement la seva capacitat amb 378 MW però patira 
una forta baixada els proxims anys. Alguns països, especialment Polònia no compleix les 
expectatives depositades, així com ho fa Espanya que hauria de ser un dels grans països 
en materia fotovoltaica d’Europa. Ucraïna va experimentar un creixement impresionant el 
2011 amb gairebé 190 MW connectats, gràcies exclusivament a l’elaboració de dos grans 
centrals. El 2012, es van instal·lar 182 nous MW i té un gran potencial. !
!
!
!
Per països, el mercat fotovoltaic europeu, queda repartit d’aquesta manera:!

Gràfica 16. Percentatge de Poténcia FV instal·lada Europa (font: EPIA)!
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El mercat fotovoltaic europeu és molt heterogeni en quan al sector d’aplicació del sistema 
FV, amb molta diferència d’un país a un altre. El gràfica 17 corresponent a l’any 2012 
mostra un equilibri entre els sectors comercials, residencials, insdutrials, i d’instal·lacions 
montades sobre sòl. !
!
Donades les recents reformes de la regulació del preu de l’electricitat, probablement el 
sector de sistemes construits sobre sòl baixarà considerablement en els pròxims anys, al 
contrari ho faràn els sectors de sistemes muntats sobre terrats, d’indústries i comerços, 
que seguiran predominan el mercat europeu. El segment residencial s’ha desenvolupat 
ràpidament en alguns països com Bélgica, Grècia o el Regne Unit i s’espera que ho 
continui fent a una velocitat menor.!
!

Gràfica 17. Segmentació del mercat fotovoltaic Europeu 2013 (font: EPIA).!
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3.8.2 Mercat Xinés!
!
La Xina és el major productor de mòduls fotovoltaics del món fins al 2010 en un nano 
mercat, sobretot tenint en compte el seu potencial. L’ajust nacional esperat va ser 
abandonat de forma indefinida fins al 2011, ja que el cost de generació fotovoltaica es va 
considerar massa alt. No obstant això, el descens progressiu del preu dels sistemes 
fotovoltaics fa que aquesta energia sigui cada cop més competitiva a tots els països, i la 
Xina no és una excepció. Ara el mercat està començant a pujar i el país compta amb la 
major planta d’energia fotovoltaica en funcionament (200 MW).!
!
A la Xina coexisteixen tres plans d’incentius per a fer incrementar el seu mercat:!
!
• El programa “Golden Sun” per a projectes d’electrificació rural i la construcció, que va 

impulsar 140 MW d’instal·lacions el 2011. El programa iniciat l’any 2009, espera fer 
creixer el mercat en 1GW de grans instal·lacions.!

• El projecte d’edificis fotovoltaics, que es basa en subsidis basats en la capacitat 
instal·lada, que va permetre la instal·lació de 128 MW l’any 2011.!

• La nova llei aranzelària (Feed in Tariff), que va ser promoguda l’any 2011 i va promoure 
el desenvolupament del mercat. !

• A nivell provincial, altres programes s’han posat en marxa (projecte Ordos de 2 GW o 
els 280 MW impulsats a través del desenvolupament i reforma de la comissió nacional 
per als projectes basats en el desert).!
!
L’any 2012, la Xina s’ha convertit oficialment en un mercat de milers de gigawatts, 
impulsat per diversos programes nacional i provincials.!

Gràfica 18. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Xina (font: EPIA).!
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 El congrés nacionals del pobles (NPC) ha establert 5 GW com a meta mínima oficial per 
a la energia FV per a l’any 2015, Amb un objectiu a llarg termini de 20 a 30 GW el 2020, 
però la realitat ja a superat aquest objectiu. Els 2200 MW instal·lats el 2011 (1,8 GW en 
grans instal·lacions sobre sòl, 400 MW de mòduls sobre teulada) va comportar una 
capacitat acumulada de 3093 MW. !
!
S’estima que el potencial del mercat xinès, especialment amb els preus baixos disponibles 
en l’actualitat, s’assegurarà un desenvolupament fort en els propers cinc anys. La 
capacitat total instal·lada el 2016 podria arribar a més de 35 GW, amb un mercat anual de 
10 GW. Encara segueix, però, el dubte de si aquest gran mercat estarà obert a 
desenvolupadors i fabricants internacionals a gran escala.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.8.3 Mercat als EUA!
!
Els EUA van instal·lar l’any 2011, 1855 MW. La major part del desenvolupament va ser als 
finals del mateix any amb 800 MW. En termes de suport per part de la politica d’aquest 
país, alguns programes del tresor que ajudaven al finançament van ser cancel·lats, de 
manera que l’accés al finançament per als nous projecte ha sigut més difícil. !
Avui en dia, el 80% del mercat es concentra en set estats: Califòrnia (30%), Nova Jersey, 
Arizona, Nou Mèxic, Colorado, Pennsilvània i Nova York.!
!
El mercat es desenvolupa de manera uniforme en els segments residencials, comercials i 
a nivell de serveis públics. El segment residencial representa a voltant del 15% de la nova 
capacitat instal·lada. El segment comercial va créixer molt a partir del 2011 fins a 
aconseguir gairebé el 45 % del mercat, desenvolupat principalment a Califòrnia i Nova 
Jersey. Estats com Massachusetts, Maryland, Carolina del Nord i Arizona esperen cobrar 
importància en els propers anys. S’esperen 9 GW de nous projectes per a serveis públics 
en els proxims anys.!
!
En els pròxims anys s’espera un desenvolupament del mercat correlacionat amb el mercat 
alemany i italià, ja que els EUA és una de les economies desenvolupades només capaces 
d’absorvir projectes d’energia fotovoltaica en quantitats significatives. Encara que molts 
dels propers projectes estiguin fora de qualsevol marc de suport, s’espera arribar a 10 GW 
el 2016.!
!
!

Gràfica 19. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada EEUU (font :EPIA).!

!
!
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3.8.4 Mercat al Japó!
!
El Japó va ser un dels països pioners en el desenvolupament de l’energia fotovoltaica 
abans d’esdevenir una tecnologia dominant. Durant anys, el mercat del país ha progressat 
ràpidament. amb 990 MW instal·lats el 2010. El desastre nuclear de Fukushima el març 
del 2011 va portar al país a una reforma de la seva estartègia energètica, orientada cap a 
les energies renovables, malgrat tindre unes condicions adverses, les instal·lacions van 
arribar a 1296 MW el 2011 i continua desenvolupant-se. L’objectiu oficial a mitj termini és 
de 28 GW el 2020, i el desenvolupament del mercat podria ser molt major. El 2030, les 
autoritats japoneses planejen que el 40% de la demanda elèctrica del país s’obtindrà de 
fonts d’energia renovable, dels quals almenys 53 GW seràn encapçalats per l’energia 
solar fotovoltaica. El veritable potencial del país està estimat al voltant de 230 GW.!
!
Fins al 2010, els sistemes residencials representaven al voltant del 95% del mercat 
japonés, però el 2011 va començar un nou equilibri amb la puntuació del segment 
residencial al voltant del 80%, i el segment comercial amb més del 16% del mercat.!
!
La manca de generació d’energia arran de la destrucció de moltes plantes d’energia que 
van durar fins ara, impulsarà el desenvolupament de l’energia fotovoltaica en els propers 
anys. L’augment de la demanda a l’estiu, bàsicament d’aire condicionat també afavorirà la 
fotovoltaica com a font d’energia preferent.!

Gràfica 20. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Japó (font:EPIA).!

!
!
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3.8.5 Mercat a Australia!
!
L’àmplia varietat de sistemes de suport estatals a Australia fa que sigui un mercat 
complex. També és altament volàtil, ja que els FiT (aranzels) es modifiquen sovint, però 
aquest suport s’ha reduit en el mercat australià, que comptava l’any 2011 amb 774 MW. 
Tenint en compte la mida del país, i la velocitat de desenvolupament del mercat, promou a 
que no sigui sostenible. A diferència de molts països europeus, els plans d’ajudes 
australians estan basats en estats. Això ha comportat polítiques inconsistents, i amb 
enormes variacions d’un estat a un altre. Tot això va en contra de les mesures 
necessaries per al desenvolupament del mercat. !
!
Encara que la situació és complexa, la tendència és a un creixent desenvolupament de 
l’energia fotovoltaica. !
A curt termini, però, la incapacitat política per evolucionar cap a un futur energétic 
sostenible, podria fer que disminueixi temporalment el mercat.!

Gràfica 21. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Autralia (font: EPIA).!

!
3.8.6 Mercat a l’Ìndia!
!
La Missió Solar Naciona de l’Ìndia (JJNSM) es va posar en marxa el gener de 2010 amb 
la finalnitat d’aconseguir l’objectiu del govern de generar 22 GW (20 GW en xarxa / 2 GW 
no conectats) d’energia solar per a l’any 2022 que han impulsat el mercat índi. La raó 
principal és una combiació de polítiques regionals que van portar a la fragmentació del 
mercat actual. La realitat del moment és que amb 300 MW instal·lats el 2011 i una 
capacitat acumulativa de 520 MW, donada l’extensió que ocupa el país, sembla obvi que 
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el mercat FV real és inexistent. El programa JJNSM plantejava entre 1-2 GW per al 2013, 
passant de 4 a 10 GW per al 2017, i finalment arribar a 20 GW el 2022.!
A més, el programa JJNSM té l’objectiu de augmentar les instal·lacons aïllades, amb un 
200 MW l’any 2013, 1 GW el 2017 i un total de 2 GW el 2022. Aquest segment del mercat 
índi presenta un enorma potencial, i és molt específic als mercats emergents i podria 
contribuir en gran mesura al desenvolupament fotovoltaic del país.!

Gràfica 22. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Ìndia (font. EPIA).!

!
3.8.7 Mercat a Israel!
!
Des de l’aprovació d’ajustos tarifaris l’any 2008, el mercat en xarxa a Israel s’ha 
desenvolupat de forma progressiva, amb prop de 130 MW de sistemes nous connectats 
en xarxa el 2012. El govern té plans de desenvolupament de l’energia fotovoltaica per 
connectar 300 MW d’energia de mitjanes i grans instal·lacions (de 51kW a 12 MW) i 
podria donar lloc a un augment de la capacitat acumulada de 500 MW addicionals.!
 energètica dels països veïns. !

Gràfica 23. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Israel (font: EPIA).!
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3.8.8 Mercat a Sud-Àfrica!
!
Sud-Àfrica és vist com un dels mercats emergents més atractiu, pel seu creixement de la 
demanda d’electricitat i els forts recursos solars que té. Però fins ara ,el mercat fotovoltaic 
s’ha mantingut a la baixa. En els darrers anys s’han possat en marxa diferents projecte de 
gran envergadura, com una instal·lació de concentració fotovoltaica de 50 MW. Estan 
encara en fase de projecte la instal·lació de 1450 MW nous d’energia fotovoltaica. 
Referent a projectes a petita escala, també hi han plans guvernamentals per al 
desenvolupament de 5 MW. L’intenció oficial és arribar al 2 GW el 2016, pero existeixen 
seriosos problemes amb el finançament.!

Gràfica 24. Supossit de l’evolució de poténcia FV instal·lada Sud-Àfrica (font:EPIA).!

!
!
3.8.9 Mercats a l’Orient Mitjà i resta d’Àfrica!
!
El desplegament del mercat fotovoltaic encara té barreres en aquestes regions, amb els 
preus subsidiats de l’electricitat produïda per les plantes de combustibles fòssils i la 
manca de marcs regulatoris adequats. No obstant, la consciència entre legisladors avança 
significativament en diversos països del nord d’Àfrica que estan establint objectius 
ambiciosos per l’abastiment amb energies renovables per al 2020.!
El gran potencial energètic d’aquesta regió, i la futura necessitat de noves capacitats de 
generació, no s’ha fet evident encara en el mercat FV real, però els pròxims anys seran 
decisius. Al Marroc els preus actuals dels sistemes FV són ja competitius amb els preus 
de l’electricitat industrial. El principal obstacle, però es troba en el marc regulador i el cost 
del finançament de les instal·lacions.!
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Les inestabilitats en alguns països enderrereixen les inversions, sobretot en grans 
projectes, possen en perill la posada en marxa del Pla Solar Mediterrani. Part del futur del 
mercat fotovoltaic en aquestes regions passa per projectes com el Desertec i el Medgrid, 
encara vàlids per al 2020.!
!
Part del desenvolupament del mercat passa per les instal·lacions a petita escala, que fins 
ara s’ha subestimat, concentrant l’enfocament en grans projectes.!
La  disponibilitat de finançament i els grans recursos solars ajudarà en el futur al mercat 
dels Emirats Àrabs Units. Abu Dhabi ja comta amb 10 MW instal·lats i connectats en 
xarxa, i projectes de 100 MW encara es troben en fase de licitació.!
Jordània i Aràbia Saudita tambés es troben entre els països amb unes perspectives de 
mercat més optimistes a mitjà termini de la regió.!
!
3.8.10 Mercats a l’Amèrica Central i Amèrica del Sud!
!
En comparació amb d’altres regions que es troben al tròpic terrestre, l’Amèrica Central i 
l’Amèrica del Sud no han mostrat una gran activitat FV fins ara. La combinació 
d’economies emergents i l’augment de l’estabilitat política podria donar lloc a un ràpid 
desenvolupament del mercat en propers anys. Alguns països ja tenen capacitat de produir 
energia fotovoltaica a nivell residencial a un preu més barat que el proporcionat per la 
xarxa, com el cas de El Salvador, Guyana, diverses illes del Carib, i a nivell industrial 
com Brasil, Xile, Guatemala, Mèxic, Nicaragua i Panamà.!
!
L’escassetat d’energia hidroelèctrica durant alguns períodes també pot obrir portes al 
desenvolupament FV de Veneçuela.!
!
L’ambient cada vegada tendeix a ser capaç d’augmentar la consciència que l’energia 
fotovoltaica pot proporciona electricitat a un cost més barat que les solucions 
convencionals. De moment el desenvolupament dels mercats a nivell continental tendeix a 
evolucionar cap a projectes a gran escala. Mèxic mostra signes de canvi amb la possada 
en marxa un projecte de CFV (Fotovoltaica de concentració) de 450 MW a Baixa 
California; un mercat que podria arribar a 1 GW el 2017.!
!
Al Brasil, l’Agència Nacional d’Energia Elèctrica va introduir dos reglaments el 2012 
destinades a promoure l’explotació de l’energia solar, un d’ells per a l’explotació de 
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sistemes a petita escala de fins 100 kW, i per a ls mini sistemes de fins 1 MW, per a llocs 
remots. L’altre reglament ofereix rebaixes de fins el 80% als serveis públics que compren 
l’electricitat generada per parcs solars a gran escala ( de fins a 30 MW). La primera planta 
d’1 MW va entrar en funcionament el 2011. Amb la creixent demanda d’electricitat del país 
i l’alta irradiació, el mercat podria arribar a 1 GW el 2016.!
!
A l’Equador, l’any 2011 es van presentar les primeres ajudes a la compra d’energia 
fotovoltaica. Argentina ha otorgat almenys 20 MW de projectes en una licitació pública 
l’any 2012. A Xile, una planta d’1,2 MW s’ha possat en marxa al desert d’Atacama i es 
continuen planificant més projectes, de mides que van desde 75 fins a 250 MW. Bolívia 
s’obre al mercat amb u projecte de 50 MW. Finalment al Perú van entrar en funcionament 
80 MW el 2012, en projectes d’instal·lacions a gran escala.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Europa ha dominat el mercat mundial d’energia fotovoltaica durant anys, però la resta del 
món té clarament el major potencial de creixement. Això es va veure clarament en el 
descens de la proporció del mercat europeu a escala global del 74% del 2011 al 55% del 
2012.!
S’espera que el creixement més ràpid del mercat FV es trobi a la Xina i l’Ìndia, impulsat 
per la demanda d’electricitat, seguida del Sud-Est asiàtic, Amèria Llatina i els països de la 
regió de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. I amb el decreixement més accelerat dels preus 
dels sistemes fotovoltaics, encara més països podran entrar en un mercat cada cop més 
global.!
Fora de la regió europea, el mercat està ben equilibrat, amb tres països, amb els seus 
grans mercats mantenint el ritme de creixement. Amb l’esperat creixement del mercat 
mundial s’espera que la quota de mercat europeu representarà una tercera part del 
mercat global fotovoltaic. !
En termes generals la perspectiva de futur del mercat fotovoltaic globals no es optimista. 
Tot i aixì la ràpida disminusió dels preus dels sistemes fotovoltaics juntament amb el 
desbloqueig d’alguns mercats foranis podràn compensar la desacceleració del mercat 
europeu.!
L’evolució del mercat en els pròxims anys dependrà principalment dels esdeveniments a 
Europa i la capacitat política de mantenir les condicions del mercat a un nivell acceptable. 
En aquest cas, el mercat mundial podria superar els 84 GW el 2017, amb dos terços 
d’aquesta capaitat provenint de fora d’Europa.!
S’espera que la regió Àsia-Pacífic (sense el mercat xinés) representi de 10 a 20 GW per 
any fins el 2017, i Xina per si sola aporti ada any 10 GW d’instal·lacions fotovoltaiques.!

Gràfica 25. Repatiment de la poténcia FV intal·lada(font:EPIA).!

!
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3.9 L’energia solar fotovoltaica al futur mercat energètic!
!
L’energia fotovoltaica està es segon lloc després de l’energia eòlica en energia renovable 
en el conjunt del 2013, després d’haver estat la primera en el períodes del 2011-2012. 
Amb més de 21 GW connectats a la xarxa elèctrica. L’energia eòlica i solar juntes superen 
en quantitat al gas i altres font energètiques.!
!
Després del creixement continu de la capacitat de gas a Europa l’última dècada, un fet 
notable el 2013 va ser la capacitat instal·lada neta negativa de gas. El pic d’instal·lacions 
de gas es va registrar el 2010 amb més de 20 GW de noves connexions a la xarxa, abans 
de caure en xifres negativas el 2013. Totes les altres fonts d’energia convencionals 
d’electricitat es van estancar (nuclear) o van perdre capacitat (carbó, cru).!

Gràfica 26. Fonts d’energia instal·lades a Europa (font:EPIA).!

!
!
L’any 2013 va ser el primera vegada en la historia, que les cinc principals fonts 
d’electricitat acabades d’instal·lar a Europa van ser d’energies renovables, amb l’energia 
hidràulica, la biomassa i la termosolar, seguides de l’eòlica i la fotovoltaica. El declivi del 
gas respón a un context de demanda estable d’electricitat a Europa a la darrera dècada, 
l’excés de capacitats a algunes regions així com el declivi del preu de l’energia.!
!
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Gràfica 27. Consum energétic europeu 2013.!

!
!
L’evolució d’aquestes noves capacitats d’energia renovable els últims 13 anys, explica la 
situació actual dels mercats europeus. L’addició de dotzenes de GW de gas, eòlica i 
fotovoltaica han canviat el panorama de l’electricitat, mentre que al mateix temps, les 
plantes de fuel, carbó i plantes d’energia nuclear es van retirant, tot sembla indicar que la 
tendència s’anirà consolidant en els propers anys.!
!

Gràfica 28. Fonts d’energia Europa (font:EPIA).!

!
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En quant a la producció d’electricitat, la generació fotovoltaica queda en segon lloc 
després de l’eòlica. Les instal·lacions noves de generació fotovoltaica, tot i el seu 
funcionament reduït durant el dia, proporcionen al voltant de 19 TWh de nova electricitat al 
cap de l’any, en comparació amb les noves instal·lacions eòliques que ho fan en 29 TWh i 
les instal·lacions de gas amb 15 TWh que funcionen al voltant de 3.000 hores a l’any, per 
sota del seu rendiment teòric.!
!
Un fet rellevant és que l’energia produïda per les noves instal·lacions eòliques i 
fotovoltaiques el 2013, representa l’electricitat suficient per compensar el desmantellament 
del fuel, l’energia nuclear i el carbó. És evident doncs, que les energies renovables, i 
especialment l’eòlica i fotovoltaica, són una alternativa viable com a fonts principals de 
generació d’energia.!
!
!
!
En relació a la capacitat instal·lada i connectada en xarxa a Europa, l’energia d’origent 
fotovoltaic proveeix aproximadament  el 2,6% de la demanda elèctrica de mitjana a la UE.!
A Itàlia, és més del 6,7%, a Alemanya el 5,6% i a Grècia arriba a més d’un 4%. Tot i no ser 
una xifra de pes, actualment, a la majoria de països de la UE, l’energia fotovoltaica és 
considerada una generació de pic de potència. La màxima generació es produeix a 
mitjans del dia, coïncidint amb el pic de demanda elèctrica durant el dia. Aquest es un fet 
important ja que si agafem les dades de demanda màxima d’electricitat, a Europa, 
representa el 50% de la demanda durant tota la resta del dia. Doncs, des d’aquesta 
perspectiva, l’energia fotovoltaica representa un 5,2% del pic de demanda elèctrica a la 
UE, més del 13,5% a Itàlia i més del 11% a Alemanya. Això mostra com pot arribar a ser 
d’important un bon desenvolupament de l’indústria de generació fotovoltaica.!
!
!
Actualment, el cas Europeu pot semblar una excepció, ja que la generació eléctrica 
fotovoltaica representava un 0,6% de la demanda eléctrica mundial, o un 1,2% de la 
demanda de potència màxima. Però donades les perspectives dels mercats fotovoltaics 
globals els pròxims anys, i els avantatges que representa, d’aqui al 2020, les dades de 
producció elèctrica FV mundial arribaran a percentatges superiors a les registrades 
actualment en els països més avançat en aquesta tecnologia de la UE.!
!

�50



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

3.10 Reducció del CO2!

!
En aquest escenari, fins al dia d’avui, amb les tecnologies fotovoltaiques actuals, s’evitaria 
la producció  d’un equivalen a 4 milions de tones de CO2 per l’any 2050. El total acumulat 
en el període que comprén el 2003-2050 suposaria fins a 64 milions de tones ce CO2 no 
llençats a l’atmòsfera.!
!
La tecnologia fotovoltaica, per tant, representa un factor clau en la generació elèctrica 
sostenible i de lluita en front a canvi climàtic.!
!
Sobre dades resumides el següent gràfica mostra l’evolució del total de milions de tones 
estalviades:!
!

Gràfica 29.Reducció acumulativa de CO2 a l’atmòsfer (Milions de Tones)	

!
!
!
!
!
!
!
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3.11 Tecnologia Solar Fotovoltaica!
3.11.1Introducció!
Les tecnologies fotovoltaiques es classifiquen en primera, segona i de tercera generació. 
La tecnologia de primera generació és la de silici cristal·lí bàsica (c-Si). La de segona 
generació inclou les tecnologies de pel·lícula fina (Thin film), mentre que la tercera 
generació inclou la fotovoltaica de concentració (CFV), matèria orgànica i altres 
tecnologies que encara no es comercialitzen a gran escala.!
!
3.11.2 Tecnologia de silici cristal·lí. Les cèl·lules de silici cristal·lí es fan de capes fines 
(hòsties) tallades d’un sol vidre o un bloc de silici.El tipus de cèl·lula cristal·lina produïda 
depèn de com es tallen les capes. Els principals tipus de cèl·lules d’aquesta generació 
són:!

• Mono cristal·lí (mc-Si)!

• Policristall o de múltiples cristalls (pc-Si).!

• De cinta i creixement de la pel·lícula de fulla defenits (làmina de c-Si).!
!
El mètode de vidre únic proporciona una major eficiència, i per tant una major generació 
de potència. El silici cristal·lí és la tecnologia més comuna i madura del mercat, representa 
un 80%. Les cèl·lules es converteixen entre 14-22% de la llum solar que capten en 
electricitat. Per als moduls c-Si, els rangs d’eficiència està entre el 12 i el 19%.!
!
Les cèl·lules més comunes son de 12,7x12,7 cm o 15x15 cm i produeixen de 3-4,5 W. Un 
mòdul de c-Si normal està composat per al voltant de 60-72 cèl·lules solars i té una 
potèncial nominal que van del 120 fins als 300 Wp, segonas mida i eficiència. Les 
grandaries típiques dels mòduls són d’entre 1,4 a 1,7 m2 tot i que es fabriquen mòduls 
més grans.!

Figura 9. Tipologia de mòduls de sil·lici cristal·lí.!

!
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proceso tecnológico en el cual algunos de los átomos que constituyen la red cristalina se 

pueden cambiar por otros, llamados impurezas, que pueden ser de dos tipos: 

 

-donadoras, si en su última capa tienen un electrón más que los átomos que 

constituyen la red. 

-aceptoras, si tienen un electrón menos. 

 

Cuando en el silicio se introducen impurezas donadoras éstas pueden perder el 

electrón fácilmente. Añadiendo un número de impurezas adecuado (mayor que la 

concentración intrínseca del conductor) es posible conseguir que el número de 

electrones en el semiconductor venga determinado por el número de impurezas y no por 

la concentración. Se dice que el semiconductor es extrínseco y, en este caso, de tipo n. 

De forma análoga, cuando en el semiconductor se introducen impurezas 

aceptoras, estas capturan un electrón fácilmente lo que origina la aparición de un hueco 

en la red. De nuevo, introduciendo en el semiconductor un número de impurezas 

adecuado (mayor que la concentración intrínseca) puede conseguirse que el número de 

huecos venga determinado por el número de impurezas. El semiconductor tiene, de 

nuevo, carácter extrínseco pero en esta ocasión se dice que es de tipo p. 

La unión de dos capas (unión pn), con los contactos eléctricos adecuados, 

constituye una célula fotovoltaíca. 

 

                     

                                                   Figura 1.2. Módulos fotovoltaicos. 

a) Célula silicio monocristalino  b) Célula silicio policristalino  c) Célula silicio amorfo 
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Procès de fabricació dels mòduls:!
1. Convertir el silici metal·lúrgic en polisiclici d’alta puresa. El silici és el segón element 

més abundant a l’escorça terrestre després de l’oxigen. Es troba al quars o la sorra. 
Pot ser d’una puresa de fins el 99,999%. El procés més comú de conversió de silici 
brut en silici de grau solar és el procés Siemens.!

2. Formar els lingots. El polisilici es fon en grans gresols de quars, i després es refreda 
per formar un bloc sòlid llarg anomenat lingot. El tipus d’hòstia que es tallarà depèn 
del procés utilitzat per obtindre el lingot. Les hòsties monocristal·lines tenen una 
estructura cristal·lina perfectament ordenada. El nivell d’estrucura afecta a come els 
electrons es mouen sobre la superfícies de la cèl·lula.!

3. Tallar el lingot o blocs. Usant una serra de filferro o bé amb un tallador làser.!
4. Transformar l’hòstia en cèl·lula solar. Es crea després de quatre passos principals: 

Amb un tractament superficial, per deixar llisa la part superior, La creació del 
potencial d’unió (PN), la diferència de potencial entre els dos punts dóna lloc a una 
força electromotriu que empeny els electrons d’una banda a l’altre. La cèl·lula solar 
necesita tenir un PN entre la superfície i la part inferior de la cel·la. Aquest pas es 
porta a terme en un forn de difusió. La deposició d’un recobriment anti-reflectant, 
permet a la cèl·lula absorvir la màxima quantitat de llum, i dòna el color blau típic a la 
cèl·lula. La metal·lització, els contactes de metalls s’afegeixen a la cèl·lula de manera 
que els electrons poden ser transportats al circuit extern. Una reixa metàl·lica prima, 
està unida a la superfície frontal de la cèl·lula. Unes tires metàl·liques més amples, 
barres col·lectores, estan connectades a les superficies frontals i posteriors de la 
cèl·lula. La superfícies posterior de tota la cèl·lula es recobreix d’alumini per crear una 
superficies interior reflectant.!

! !
!

Figura 10. Fabricació de les cèl·lules FV de sil·lici cristal·lí.!
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1.1.1.2. Los m
ódulos fotovoltaicos 

 

U
na célula solar aislada proporciona una potencia reducida, con el fin de 

conseguir potencias útiles para aparatos de m
edia potencia, hace falta unir un cierto 

núm
ero de células en serie, con lo cual se aum
enta la tensión de la corriente. Estas 

uniones 
de 
células 
fotovoltaicas 
constituyen 
la 
placa 
fotovoltaica 
(unidad 

fundam
ental de las instalaciones fotovoltaicas). Estas placas suelen contener un 

núm
ero de células de entre 20 y 40. 

Posteriorm
ente, estas placas se conectan entre sí en serie i/o en paralelo con el 

fin de obtener el voltaje deseado (12, 24V
,...). 

Los elem
entos básicos que integran una instalación solar son los siguientes: 

 

                

Figura 1.3. Esquem
a de un m
ódulo fotovoltaico. 

 

Los diferentes elem
entos que constituyen el m
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en el capítulo siguiente. 
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5. Connectar i recobrir les cèl·lules per formar el mòdul. Les cèl·lules s’intercalen entre 
les capes de material de recobriment per protegir-les del ambient i el trencament. Un 
vidre transparent per protegir s’utilitza per la part davantera, mentre que un soport 
resistent a l’ambient s’aplica a la part posterior del mòdul. Els marcs es col·loquen al 
voltant per augmentar la resistència del conjunt. !

!
3.11.3 Tecnologia de pel·lícula fina (Thin film)!
!
Els mòduls de capa fina es construeixen dipositan capes extremadament fines de material 
fotosensible sobre un suport de baix cost, com ara vidre, acer inoxidables o plàstic. Els 
mòduls de capa fina son encapçulats normalment entre dues capes de vidre i sense marc. 
Si el material fotosensible es diposita sobre una pel·lícula de plàstic fi, aconseguirem un 
modul flexible, que obre grans oportunitats en la integració arquitectonica dels mòduls de 
generació d’energia.!
!
Hi ha quatre classes de mòduls de pel·lícula fina que estan disponibles comercialment:!
!
1. Silici amorf (a-Si). La capa semiconductora és només d’1µm aproximadament de 

gruix. El silici amorf pot absorvir més llum solar que les estrucures de c-Si. No obstant 
això, es genera un menor flux d’electrons que rebaixen la eficiència a un gamma 
d’entre 4-8%. Amb aquesta tecnologia el mòdul pot ser de grans dimencions i es 
redueixen el costos de fabricació. !

!
2. Multiunió de silici (a-Si/µc-Si). Aquesta consta d’una cèl·lula a-Si amb capes 

addicionals de a-Si i silici microcristal·lí (µc-Si). La capa microscrital·lina absorveix més 
gammes de l’espectre de llum, fent augmentar l’eficiència fins al 10%.!

!
3. Tel·luri de cadmi (CdTe). És la tecnologia de pel·lícula fina més econòmica en 

l’actualitat al reduir els costos de fabricació i tenir una eficiència de fins al 11%. Les 
dos principals materies primes són el cadmi i el tel·luri. El cadmi és una subproducte 
del zinc. El tel·luri és un subproducte de l’elaboració del coure. La disponibilitat de 
material a llarg termini dependrà de l’optimització d’extracció, refinació i reciclatge de 
l’indústria.!

!
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4. Coure, indi, gal·li, d(i)seleni, (di)sulfur i coure (CIGS).Ofereixen les més altes 
eficiències de la segona generació, prop del 20% (sobre laboratori). El procés de 
fabricació és més complex i menys estandaritzats. Això tenedeix a augmentar els 
costos de fabricació. Les eficiències en els mòduls actuals estan en el rang del 7 al 
12%.!

!
El procés de fabricació dels mòduls de pel·lícula fina segueixen, en general, els següents 
passos:!
!
1. Es produeix una gran peça del substrat, normalment de vidre, encara que també 

s’utilitza altres materials com acer flexible, plàstic o bé alumini.!
2. Els substrat es recobreix amb una capa conductora transparent.!
3. El material semiconductros (l’absorvidor) es diposita sobre el substrat. Aquesta capa 

es pot dipositar seguint diverses técniques, químicament o físicament amb vapor. Per 
algunes varietats d’aquesta tecnologia (CIGS,CIS,CdTe) també s’aplica una capa de 
sulfur de cadmi per augmenta l’absorció de llum.!

4. Les tires metàl·liques de contacte de la part posterior s’apliquen mitjançant un traçat 
per làser o tècniques de serigrafia tradicional.!

5. Tot el conjunt del mòdul es tanca en una carcassa de vidre polímer.!
!
Per als substrat flexible, el procés de fabricació utilitzat es el de rollo a rollo., permet als 
fabricants crear cè·lules solars en rotllos de plàstic flexible o làmina metàlica. Aquesta 
tècnica té un gran potencial ja que redueix el temps de producció, costos de fabricació i 
de transport.!

Figura 11. mòdulsThin film.!

!
!
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3.11.4 Tecnologies de tercera generació.!
Concentració fotovoltaica (CFV)!
!
La concentració fotovoltaica consisteix en substituir les cèl·lules solars, l’element més car 
dels sistemes fotovoltaics, per sistemes òptics que dirigeixin la llum sobre les cèl·lules 
més petites, aconseguin que aquestes rebin una major densitat de llum solar, i els 
element òptics siguin efectivament més barats que l’àrea de silici substituit. Per tant, 
mentres que en els sitemes fotovoltaic convencionals la captació de l’energia solar i la 
conversió d’aquesta en electricitat era realitzada per la mateixa cèl·lula solar, la tècnica de 
concentració divideix les funcions, la captació d’energia és realitzada pel concentrador, i la 
conversió per la cèl·lula.!
!
La superfícies total de cèl·lules fotovoltaiques (material més car) queda dividit per la 
concentració geométrica que pot anar de 2X a 400X per a cèl·lules de silici i de 500X a 
1500X per a cèl·lules d’altres materials semiconductors. S’arribaria a poder subsituir un 
gran número de cèl·lules (cost aprox. de 500 €/m2) per un sistema de concentració format 
generalment per miralls (cost aprox. 15 €/m2) o lents Fresnel (cost aprox. 83 €/m2).!
!
Els concenctradors es poden fabricar amb materials constructius convencionals i 
disponibles en gran quantitat al mercat i per tant, amb preus raonables (acer, miralls). Això 
afavoreix al seu desenvolupament, que pot augmentar ràpidament fins a una producció de 
centenars de MWh/any.!
!
S’estan desenvolupant tecnologies de cèl·lula multicapa amb concentració amb 
eficiències sobre laboratori que arriben al 40%. L’últim récord va ser del 42,8% basada en 
l’utilització de silici cristal·lí amb d’altres conductors. La previsió es que l’eficiència 
segueixi incrementànt-se progressivament.!
!
La tecnologia multicapa és la tecnologia fotovoltaica més prometedora. Per poder aprofitar 
un interval més gran d’espectre solar, s’apilen varies cèl·lules unas sobre les altres. Cada 
capa absorveix un interval del espectre solar segons el material semiconductor que la 
compon. Escogint els materials per a cadascuna d’elles s’aporfita al màxim l’interval de 
longitud d’ona, obtenin cèl·lules d’eficiències molt altes.!
!
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Aquest tipus de tecnologia ha de comptar amb un sistema precís i exacte d’orientació 
permanent cap al sol, mitjançant l’ús d’un sistema de seguiment de doble eix.!
!
Amb aquesta tecnologia s’obtenen les més altes eficiències, fins avui en dia registrades 
dins dels sistemes solars, amb una important reducció de costos i materials, tranformant-
la en una de les  tècniques amb més futur dins del mercat fotovoltaic.!
!
S’enumeren a continuació les avantatges de la concentració solar respecte als sistemes 
de plaques planes o de pel·lícula fina:!
!
• Eficiència superior. Els concentradors són l’única opció per aconseguir eficiències de 

sistemes superiors al 20%. Redueix la ocupació de sòl i els costos associats.!

• Menor problematica de disponibilitat de materials. Els concentradors utilitzen 
materials de construcció estàndards per a la majoria de requisits. Miralls, Lents.!

• Menor ús de productes tòxics. Moltes classes de mòduls de pel·lícula fina utilitza 
bastants productes tóxics com el cadmi, etc. A menor superfícies de cèl·lules, menor 
utilització d’aquests productes.!

• Facilitat de reciclatge. La tendència de fabricació de productes en masa es produir un 
producte tan recicable com sigui possible. Els concentradors estan formats 
principalment de materials fàcilment reciclables com l’acer, alumini i el plàstic. El 
reciclatge del mòduls convencionals és molt més difícil.!

• Alt porcentatge de producció local. Apart de les cél·lules, el sistema de concentració 
pot ser fabricat a qualsevol punt del planeta, prop de punt final d’utilització.!

!

Figura 12. mòduls de concentració fotovoltaica (CFV).!
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Cèl·lules de materia orgànica i altres tecnologies.!
!
Després de 20 anys d’investigació i desenvolupament, aquesta tecnologia s’està 
començant a obrir al mercat.!
!
Les cèl·lules fotovoltaiques orgàniques estan començant a ser produïdes a nivells 
comercials, de quantitas del 5 MW el 2009 fins a 1 GW el 2012. Les eficiències actuals 
d’aquesta tècnia són al voltant d’un 6%.!
!
Per a aquestes tecnologies, els costos de fabricació disminueix constantment i s’espera 
que arribi al 0,50 €/W el 2020. Això serà possible gràcies a l’ús del procés de rotllot a 
rotllo i altres tècniques d’impressió. !
!
Aquestes tecnologies es classifiquen en:!

• Tecnologies avançades de pel·lícula fina inorgànica com el CIS esfèric i cèl·lules solar 
de pel·lícula fina de silici cristal·lí.!

• Les cèl·lules solars orgàniques, que inclouen tant les cèl·lules solars sensibilitzades per 
colorant totalment orgànic i híbrid.!

• Termi-fotovoltaica (TPV), cèl·lules de baixa banda de diferència que poder ser utilitzats 
en els sistemes de producció combinada de calor i electricitat.!
!
Els productes fotovoltaics de tercera generació tenen el principal avantatge competitiu de 
la flexibilitat del substrat i la capacitat per producir energia en condicions de poca llum o 
variables. Les àrees d’àmplia aplicació d’aquesta tecnologia inclouen desde l’electrònica 
de consum de baixa potència a aplicacions recreatives a l’aire lliure.!
!
A més de les tecnologies de tercera generació ja esmentades, hi han una sèrie de noves 
tècniques en fase de desenvolupament, com:!
!
• Capes actives creades mitjançant la introducció de punts quàntics o particules de 

nanotecnologia.!

• Adaptació de l’espectre solar a longitud d’ona amb la màxima eficiència de captació, 
destinar a augmentar el nivell d’absorció de les cèl·lules solars.!
!
!

�58



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

A continuació es resumeixen les eficiències registrades amb les diferents tecnologies 
esmentades, així com la superfície necessària de mòduls per a la conversió elèctrica 
d’1kW.!
!

!
Les tecnologies de silici cristal·lí han dominat el mercat durants els últims 30 anys. El silici 
amorf (a-Si) ha estat la tecnologia més usada per a aplicacions de consum (per exemple, 
calculadores, rellotges solars,…), degut al baix cost de fabricació, mentre que les 
tecnologies de c-Si s’han utilitzat principalment en els sistemes fotovoltaics aïllats.!
!
Dins de les tecnologies de c-Si, cèl·lules mono i multi cristal·lí es fabriquen en igual 
proporció. No obstant, les cèl·lules multi cristal·lines estan guanyant quota de mercat. Les 
làmines de c-Si representen menys del 5% del mercat fotovoltaic mundial.!
!
Mentres que el silici amorf ha estat la tecnologia de pel·lícula fina més usat en les últimes 
tres dècades, la seva quota de mercat ha disminuït significativament en comparació amb 
les tecnologies més avançades i competitives. Per exemple, la cèl·lula de Teluri de Cadmi 
(CdTe) ha passat d’una quota de mercat del 2% el 2005 al 13% el 2010.!
!
Les tecnologies de concentrador fotovoltaic (CFV), compostos orgànics i cèl·lules solars 
sensibilitzades per colorant estan començant a fer-se espai al mercat, s’espera que arribin 
a una quota del 5% el 2020.!
!
Fonts de l’EPIA (European Photovoltaic Industry Association) esperen que el 2020 les 
tecnologies basades en els lingots de silici representaran al voltant del 61% del mercat, 

Tecnologia Pel·lícula fina Silici Cristal·lí CFV

a-Si CdTe CI(G)S a-Si/µc-Si Mono Multi Multi-
unió

Eficiència 
Cèl·lula 4-8% 10-11% 7-12% 7-9% 16-22% 14-18% 30-38%

Eficiència 
mòdul 4-8% 10-11% 7-12% 7-9% 13-19% 11-15% 25%

Àrea 
necessaria 

1kW
15 m 10 m 10 m 12 m 7 m 8 m
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mentres que el Thin film ho farà al voltant del 33%. Les tècniques de concentració i 
d’altres emergents arribarà fins al 6%.!
!
!

Gràfica 30. Segments d’ús de técniques de generació fotovoltaica (font: EPIA).!

!
!
!
3.12 BOS (Balance Of System)!
!
Els components bàsics d’una instal·lació fotovoltaica són:!
!
• El Generador fotovoltaic. (mòdul).!

• Regulador de carga!

• Inversor!

• Sistema de bateries d’acumulació.!
!
Ja que en els sistemes fotovoltaics és habitual treballar amb relativament elevades 
corrents és importants dimensionar adecuadament els conductors, utilitzant seccions 
adecuades i minimitzant les longituds de cablejat amb l’objectiu de minimitzar les caigudes 
de tensió en els circuits entre els mòduls, el regulador de carrega, les bateries i l’inversor.!
!
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3.12.1 Bateries!
!
En els sistemes fotovoltaics les bateries o acumuladors fotovoltaics s’utilizen principalment 
com a sistemes d’enmagatzematge energètic, degut al desplaçament temporal que pot 
existir entre els períodes de generació (durant el dia) i períodes de consum (durant la nit), 
permeten la operació de les carregues quan el generador FV per si mateix no pot generar 
la potencia suficient per abastir el consum. No obstant també s’utilitzen com a 
estabilitzadors del voltatge o corrent i per subministrar pics de potència. Les bateries 
s’utilitzan habitualment en la major part dels sistemes FV aïllats i en general no s’utilitzen 
en sistemes connectats en xarxa.!
!
La gran majoria de les bateries del mercat son de Plom-Àcid (Pb-a), les quals s’adapten 
correctament a les operacions en sistemes FV. També es poden trobar bateries de Plom-
Calci (Pb-Ca) i de Plom-Antimoni (Pb-Sb). Les primeres necessiten menys manteniment i 
tenen una menor autodescarrega, mentres que les segones es deterioren menys en l’ús i 
presenten millors prestacions per a nivells baixos de carrega.!

Figura 13. Sistemes de beteries d’acumulació!

!
!
3.12.2 Reguladors de càrrega!
!
La missió primordial del regulador de càrrega en un sistema FV autónom amb bateries es 
realitzar un procés óptim de càrrega de la bateria, evitant sobrecàrregues i 
sobredescàrregues. La estrategia de control del regulador de càrrega determina el procés 
de càrrega de la bateria i és el responsable tant de la capacitat del sistema de satisfer el 
consum com de la vida útil de la bateria. A més, pot dur a terme altres funcions 
addicionals, com la compensació per temperatura de bateries, alarmes, monitorització i 
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Figura 4.5. Ejemplos de baterías para uso en sistemas fotovoltaicos. 
 
 
 

4.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Los elementos constructivos más importantes de una batería son: 
 
La célula. El elemento básico electroquímico de una batería es la célula (también denominado 

elemento de batería, consistente en un conjunto de placas positivas y negativas separadas por separadores 
aislantes, inmersas en una solución de electrolito, todo ello dentro de un contenedor. (En una batería 
típica de plomo-ácido (Pb-a) cada célula tiene un voltaje nominal en torno a 2 V, que se pueden asociar en 
serie para dar lugar a tensiones de 12 V (6 elementos en serie) o 24 V (12 elementos en serie)). 

 
Material activo. Son los materiales que forman las placas positivas y negativas, que son los 

reactivos de la célula. La cantidad de materia activa es proporcional a la capacidad (Ah) que la batería 
puede suministrar. En las baterías de Pb-a, los materiales activos son el PbO2 en la placa positiva y Pb en 
la negativa, que reaccionan con el ácido sulfúrico del electrolito durante la operación de la batería para 
producir agua y sulfato de plomo durante la descarga y viceversa durante el proceso de carga. 

 
Electrolito. Es un medio conductivo que permite el flujo de corriente mediante transferencia 

iónica, o la transferencia de electrones entre las placas de la batería. En las baterías de Pb-a, el electrolito 
es una disolución de ácido sulfúrico, bien en forma líquida, como gel o cristalizado. En las baterías de 
níquel-cadmio (NiCd) el electrolito es una solución de hidróxido potásico y agua. En muchas baterías es 
necesaria la reposición de agua, perdida durante el gaseo en la sobrecarga (es muy importante utilizar 
agua destilada para el rellenado). 

 
Rejilla. Sirve como soporte de la materia activa y en las baterías de Pb-a está formada por una 

aleación de plomo. El antimonio o el calcio se suelen utilizar como elementos de aleación para fortalecer 
la rejilla y definen las diferentes características de la batería (como el ciclado y el gaseo). Dependiendo de 
la forma de la rejilla se diferencian baterías tubulares y planas. 

 
Placas. Consisten en una rejilla con material activo, a menudo también denominado electrodo. 

Generalmente, en cada célula hay un número de placas conectadas en paralelo a un bus situado en la parte 
superior de las placas, tanto positiva como negativa. La profundidad del ciclado de una batería depende 
del grosor de las placas. En las baterías de arranque se suelen utilizar muchas placas muy finas, dando 
lugar a una gran superficie de reacción para suministro de altas corrientes en poco tiempo, pero haciendo 
que no sean muy resistentes a descargas profundas y prolongadas. Por el contrario, las placas gruesas 
permiten descargas profundas sobre largos periodos manteniendo una buena adhesión de la materia activa 
a la rejilla (vida larga). 
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visualitzacions. Tot i que el regulador de la càrrega pot supossar el 5% del cost total del 
sistema, el seu funcionament té una gran influència en la vida útil de la bateria i per tant 
del cost final del sistema.!

Figura 14. Sistemes de regulació de la càrrega.!!
El regulador permet l’aprofitament màxim de l’energia subministrada per el mòdul 
fotovoltaic, i a la vegada garantir la seva protecció adecuada i el bon servei de les 
bateries. En cas de sobrecàrrega posa el generador FV en circuit obert evitant el pas de 
corrent del generador als acumuladors. En cas de sobredescàrrega pot tallar el 
subministrament als consums o bé avisar mitjantçant una alarma la tensió de la bateria. 
Una sobrecàrrega de la bateria provoca processos de gasificació (hidròlisi del aigua en 
hisdrògen i oxígen) que poden disminuir considerablement la vida útil de la bateria. Una 
sobredescàrrega afecta a la futura aceptació de càrrega de la bateria.!
!
D’aquesta manera els reguladors de càrrega, tot i la seva sencillesa, i el seu baix cost 
comparat amb el cost total del sistema, és l’element que esta més íntimament lligat amb la 
vida útil de les bateries i el bon funcionament del sistema autònom.!
!
!
3.12.3 Inversors DC/AC!
!
El generador FV produeix corrent continu. En sistemes fotovoltaics autónoms per poder 
utilitzar càrregues en corrent altern es necessari un dispositiu electrònic, anomenat 
inversor, que converteix el corrent continu en corrent altern. Habitualment el sistemes 
fotovoltaics autònoms l’inversor està connectat a la bateria, mentres que els sistemes 
fotovoltaics connectats a la  xarxa elèctrica l’inversor està conncetat directament al mòdul.!
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Figura 5.13. Ejemplos de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos autónomos. 
 
Una de las funciones principales del regulador de carga es el suministro de corriente, producida 

por el generador fotovoltaico, de modo que la batería se recargue completamente, pero sin sobrecarga. Sin 
un regulador de carga en el sistema que prevenga la sobrecarga la corriente de carga, proporcional a la 
irradiancia, entraría en la batería independientemente de si ésta está cargada o no. Si una batería está 
completamente cargada, el continuar inyectando corriente origina un fuerte gaseo, pérdida de electrolito, 
calentamiento interno y corrosión acelerada de las rejillas, todo ello limita considerablemente la vida útil 
de la batería. Los reguladores de carga previenen la sobrecarga mediante limitación, interrupción 
completa, o pulsación de la corriente del generador fotovoltaico en función de unos determinados niveles 
de tensión de batería, relacionados con su estado de carga.  
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!
Les funcions principals del inversors son: la inversió DC/AC, modulació de l’ona alterna de 
sortida i la regulació del valor de la tensió de sortida. Els inversors més comuns poden ser 
monofàsics o trifàsics a 50 Hz, amb diferents voltatges nominals d’entrada i amb un rang 
ampli de potencies disponibles, de poc watts a varis megawatts. Poden operar connectats 
a la bateria o directament al generador FV així com connectats al diferents consums com 
injectar directament l’energia a la xarxa elèctrica.!
!
Els inversors fotovoltaics per connexió en xarxa es caracteritzen per operar connectats 
directament al generador FV, tranformar la corrent DC en corrent AC i injectar la potència 
a la xarxa. Per optimitzar el grau d’aprofitament del generador FV han de seguir el punt de 
màxima potència. A més han de treballar amb el màxim rendiment generant energia amb 
una determinada qualitat (baixa distorció harmònica de la xarxa elèctrica, elevat facotr de 
potència, baixes interferències electromagnètique) així com complir determinades normes 
de seguretat (per a persones, equips i xarxa eléctrica).!

Figura 15. Inversors DC/AC.!

!
Les centrals FV de generació eléctrica, amb potències nominals superios al 100 kWp, 
acostument a enir una connexió a la xarxa elèctrica de mitja o alta tensió, dispossant d’un 
centre de transformació en el que s’eleva la tensió de sortida dels inversors adequant-la a 
la tensió de la línia eléctrica. Les companyies elèctriques poden construir centrals FV en 
un temps molt menor que les centrals elèctriques convencional degut a la facilitat de 
instal·lació i connexió del generador FV. Les centrals FV, a més de generar energia 
elèctrica, també poden ser utilitzades per laminar els pics de demanda de consum elèctric 
que normalement coincideixen amb els pics de generació FV, al mig dia. En altres poden 
ser utilitzades per millorar la qualitat de la xarxa en xarxes locals molt allunyades dels 
punts de generació.!
!
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6. INVERSORES 
 
 
 

 
Figura 6.17. Ejemplo de inversores fotovoltaicos para sistemas autónomos y sistemas conectados a 

red. 
 
 

6.1 Introducción 
 
El generador FV produce corriente continua. En sistemas fotovoltaicos autónomos para poder 

utilizar cargas en corriente alterna se necesita un dispositivo electrónico, denominado inversor, que 
convierta la corriente continua en corriente alterna. Habitualmente en sistemas fotovoltaicos autónomos el 
inversor está conectado a una batería, mientras en un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica el 
inversor está conectado directamente al generador fotovoltaico.  

 
Las funciones principales de los inversores son: inversión DC/AC, modulación de la onda alterna 

de salida y regulación del valor eficaz de la tensión de salida. Los inversores que se pueden encontrar 
normalmente pueden ser monofásicos o trifásicos a 50 Hz, con diferentes voltajes nominales de entrada 
con un amplio rango de potencias disponibles, de unos pocos vatios hasta varios megavatios. Pueden 
operar conectados a baterías o directamente al generador FV y pueden estar conectados a diferentes 
consumos o inyectar energía en la red eléctrica. Los inversores pueden clasificarse en función de la forma 
de onda de la tensión de salida: 

 
• De onda cuadrada. 
• De onda modificada o quasi-senoidal . 
• De onda senoidal (muy parecida a la onda de la red eléctrica). 

 
Los inversores de onda cuadrada son los más económicos. Se basan en un simple “chopeado” de la 

potencia DC de entrada, con muy poca modulación o filtrado. La onda resultante tiene un gran contenido 
en armónicos no deseados. La distorsión armónica total (THD) es bastante elevada, en torno al 40%, y su 
rendimiento está en torno al 50-60%. La potencia de sobrecarga es baja, del 10-20% de la potencia 
nominal. Su regulación de voltaje también es muy baja. Se suelen utilizar con pequeñas cargas inductivas 
o resistivas, aunque algunos tipos de cargas pueden no operan satisfactoriamente. 

Los inversores de onda semi-senoidal o quasi-senoidal presentan una THD del 20% y sus rendi-
mientos son mayores del 90%. Son utilizados en electrificación rural para alimentar los electrodomésticos 
más habituales, incluyendo ordenadores y equipos musicales. Algunas cargas como las impresoras láser, 
los microondas y los relojes (que pueden adelantar un 50%) pueden presentar problemas de operación con 
este tipo de inversores.  

Los inversores senoidales tienen un cuidadoso filtrado de la señal generada. En general son la 
mejor opción para la alimentación de cargas AC, no presentando ningún problema en relación con la 
THD o estabilidad de la tensión. Algunos tipos de consumos electrónicos como los equipos de 
telecomunicaciones o instrumentación delicada pueden requerir su utilización. Los inversores que 
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4.   Horts solars flotants (floating PV system)!
4.1   Introducció!!
Les aplicacions offshore de l’energia solar fotovoltaica surgeixen com a resposta a una 
sèrie de problemàtiques que presenta aquesta tècnica. El Sol és la font primària del 
planeta. Cada hora que la terra hi està expossada rep més energia de la que la humanitat 
podria consumir en tot un any. !
Moltes de les técniques de genració solar fotovoltaica estàn en continu evolució, trencant 
els seus propis rècords en eficiència, la reducció de costos i de material sent uns de les 
técniques de generació eléctrica renovable amb un creixement més ràpid.!
!
Avui en dia, els sistemes fotovoltaics generalment es poden trobar en els sostres 
residencials i comercials o bé sobre soports terrestres per als serveis públics. A les zones 
més congestionades corresponents amb les grans ciutats i on hi ha una major demanda 
d’energia hi ha poca oportunitat d’incorporar l’energia solar fotovoltaica o térmica. Els 
preus del sòl a les zones urbanes és massa car per a finalitat fotovoltaica, provocant que 
la producció solar acabi en zones aïllades, lluny d’on realment és necessaria l’energia 
produida, amb les llargues linies d’alta tensió que això provoca, problemes medio-
ambientals i de cost, ús del terreny poc útil segons la zona on es realitzi.!
L’evolució per desbloquejar aquesta problemàtica podria ser doncs els trasllat de les 
grans hectarees aïllades de generació fotovoltaica a zones més properes als nuclis 
urbans sobre plataformes flotants.!
!
La técnica surgeix doncs de la combinació de la tecnologia de les plantes fotovoltaiques 
tradicionals i la tecnologia offshore.!
La planta fotovoltaica està formada bàsicament per un sistema de flotació, un sistema 
d’amarratge, el sistema fotovoltaic i els cables submarins:!

Figura 16.Planta fotovoltaic offshore.!
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!
• Sistema de flotació: format per cos flotant (estructurara - plataforma) que permet l’instal·lació 

del sistema de mòduls FV.!

• Sistema d’ancoratge: Pot adaptar-se a les fluctuacions del nivell de l’aigua i manté en una 
situació específica l’estructura. En cas de ser una plataforma estàtica orientada en direcció sud.!

• Sistema FV: format pels mòduls FV, encarregat de la generació d’energia.!

• Cablejat submari: Transmet l’energia generada sobre la plataforma a terra, per a la seva 
posterior transmissió a la xarxa.!
!
!
!
!
!
!
!
!
4.2 Avantatges i inconvenient!
!
Sobreescalfament!
!
Els sistemes de concentració solar fotovoltaica actuals estan dissenyat típicament per a 
aplicacions terrestres, requereixen nivells de concentració màxima de llum solar, i estan subjectes 
a requisits molt estrictes. Alguns dels desafiaments resutants d’aquests factors (per exemple, 
l’evacuació del calor, el seguiment òptic precís, capacitat de suport de la càrrega del vent, 
l’ombrejat entre els elements individuals,…) acaben significant dissenys costosos i configuracions 
terrestres d’ineficaç desplegament.!
!
L’absència de sistemes de refrigeració eficaços entre aquests sistemes, però condueix a un 
augment en la temperatura de treball dels elements fotovoltaics. A més, aquests estan exposats a 
cicles tèrmics de 24 hores, causant la fatiga del material semiconductor, la pèrdua d’eficiència i la 
descomposició accelerada de la cèl·lula.!
!
Millora de rendiments!
!
Un benefici addicional i substancial d’aquests sistemes és el refredament garantit per la convecció 
de l’ambient marí, més humit i de menor temperatura sobre les cèl·lules solars, que es tradueix en 
una vida útil més llarga i una millora en l’ eficiència.!
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Mentres que els sistemes tradicionals de concentració fotovoltaica necessiten sistemes de 
refrigeració naturals o forçats per a les cèl·lules fotovoltaiques per tal de que treballin a 80ºC com 
a màxim, si les exigències del sistema requereixen una menor temperatura, els sistemes forçats 
han de comtar amb bombes de refrigeració per tal de conseguir la temperatura de treball 
desitjada.!
!
Per a la demostració d’aquest fet s’han realitzats diferents estudis basats en la comparativa de 
sistemes solars sobre sòl i sistemes solars flotants. Un d’ells, realitzats a la República de Corea, 
on es realitzava la comparativa d’una planta solar fotovoltaica d’1 MW sobre sòl amb un altre 
sistema fotovoltaic flotant de 100 kW. Per a la realitzar la comparativa es van excloure els dies 
amb apagades, i manteniment. Ambdues instal·lacions es troben en condiciones de radiació solar i 
temperatures similars.!
!
Mentres que l’intal·lació flotant generava un total de 421 kWh/dia, l’instal·lada sobre sòl en 
generava una mitjana de 3486 kWh/dia.!
!
Per a l’estudi, es realitzava la comparativa entre les capacitat de generació diària mitjana de 
l’instal·lació durant tot un any, tenint en comte les capacitats de generació de les dues 
instal·lacions. Els resultats obtinguts van ser d’un 13,5% de major eficiència en la generació 
elèctrica de l’instal·lació flotant per sobre de la instal·lació sobre sòl.!

Gràfica 31. Comparació de kWh generats FV offshore - FVonshore.!

!
!
L’explicació a l’obtenció de majors rendiments ve donat per la temperatura del mòdul solar 
fotovoltaic durant les hores de treball al llarg del dia. !
!
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En el següent gràfica es pot observar que durant el dia, que és el moment de generació eléctrica, 
la temperatura del mòdul fotovoltaic flotant era més baix que la del mòdul fotovoltaic spbre sòl.!
!
L’explicació ve donada a causa de la reflexió de la llum des de l’aigua i l’efecte de refredament 
sobre els mòduls fotovoltaics resultants de la convecció natural que disminueix la temperatura fruit 
de la proximitat amb la superfície de l’aigua que manté les temperatures dels mòduls per sota de 
les comuns en instal·lacions terrestres.!
!
!
!

Gràfica 32. Comparativa de temperatures assolides sobre les cèl·lules FV (ºC)!

FV offshore - FV onshore!

!
!
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Utilització òptima de les superfícies!
!
Aquesta classe d’instal·lacions estan destinades a ocupar superfícies líquides, com 
pantants, canals, llacs naturas o industrials. !
!
L’utilització superfícies líquides sense ús per a la generació eléctrica en retriment d’altres 
que poden sostentar altres activitats més productives com l’agricultura, mineria, turisme o 
poden ser destinades a la  conservació d’espais ecològicament sensibles és un punt més 
a favor de l’aplicació offshore de la generació eléctrica fotovoltaica.!
!
L’utilització de canals, llacs o bé pantants per a instal·lacions fotovoltaiques ajuden a 
preservar l’aigua, evitant l’evaporació, i la qualitat de la mateixa, al evitar el creixement de 
microorganismes com algues.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
4.3. Projectes Sistemes fotovoltaics flotants!
!
A continuació s’expossen un seguit de projectes actuals d’instal·lacions fotavoltaiques 
amb aplicacions sobre superfícies líquides. En molts casos es tracta de projectes en fase 
d’estudi i disseny, encara que d’altres estan en fase de comercialització.!
!
Cada projecte està plantejat per tindre una ubicació final diferent, com cossos d’aigua 
tancats, semi tancats o sobre mar obert. Cada projecte utilitza tècniques de generació 
elèctrica diferents, desde tècniques Thin film fins a tècniques de concentració 
fotovoltaiques, ja sigui per Lents de Fresnel o bé per miralls parabòlics. I tenen capacitats 
de generació eléctrica diferents. A continuació s’expossen en detall.!
!
!
!
!
!
!
!
!
4.3.1 Liquid solar array (LSA)!
Concepte!
!
LSA és un prototip en fase de comercialització de sistema de concentració fotovoltaic 
flotant semisumergible.  Es basa en la disposició dels concentradors fotovoltaics que 
flotent sobre uns soports plàstics. El mecanimes comprèn elements plàstics modelats amb 
un sistema de seguiment i la lent de Fresnel de pes lleuger, que comporta una reducció 
de material.!
El sistema de lents pot girar i submergir-se en qualsevol moment que la velocitat del vent 
assoleix un cert llindar, o d’acord amb les prediccions d’irradiació solar. Per tant obvien la 
necessitat dels elements de soportar altes velocitats del vent.!
!
El pes del sistema és de 4 Kg de forma individual, per tant la unitat de motors de 
seguiment també es reduit en grandària i potència en comparació amb sistemes CFV 
tradicionals.!
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!
Un benefici substancials que presenta aquest sistema a part de la lleugeressa, és el 
refredament obtingut de la convecció natural amb l’aiguaque el rodeja, ja que es troba 
gairebé en la seva totalitat submergida dins el líquid. !
!
La primera proba pilot sel sistema LSA s’ha dut a terme a l’Índia en una pressa 
hidroelèctrica, amb bons resultat tractant-se d’un model prototip.!

Figura 17. Planta pilot LSA array.!

!
El resultat final és un model de gran simplicitat compost de components de plàstic 
modelats per injecció en la seva gran majoria, excepte la càpsula contenidos de la cèl·lula 
fotovoltaica, que és d’acer inoxidable i vidre. !
!
El model incorpora un motor d’accionament (gir) que es pot compartir entre 5 o 10 
col·lectors.!

Figura 18. LSA estat operatiu.!
�70



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Tots els col·lectors es mouen junts i requereixen només un sistema de seguiment. La 
cadena i els ancoratges a cada extrem del conjunt conserven el sistema i assegurent una 
reacció lenta als canvis de vent forts i sobtats.!
!
Quan els vent susperen els 50 km/h el sistema de seguiment s’activa per girar els 
col·lectors fins a una situació d’immersió, que proporciona una protecció per al conjunt.!
!

Figura 19. LSA array, estat no operatiu.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Eficiència i resultats!
!
Per a la determinació de la viabilitat de la tècnica, es va construir un model simple del 
prototip. Constituit per 400 cm2 de lent de Fresnel d’1 mm de gruix. Es van utilitzar 30 
cèl·lules de concentració FV de silici cristal·lí, que operaven a 20 sols. L’eficiència mitja de 
les cèl·lules FV era del 14%.!
!
El següent gràfic 33. mostra els resultats obtinguts en comparativa amb un sistema FV 
tradicional (onshore) en operació dins de condicions ambientals similars. Es mostren les 
hores de funcionament del model des de les 10.00h en ple hivern a 34º sud. !
!

Gràfica 33. Comparativa generació eléctrica, LSA array vs FV onshore!!!
La sortida del concentrador es va mantenir a prop de 80 W/m2. L’entrada solar se suposa 
que és de 770 W/m2 d’insolació directa a la situació geogràfica abans descrita. La lent 
interceptava 31 W de llum directa del Sol sobre els 400 cm2 de lent. Per tant l’eficiència 
global directa del sol és d’aproximadament el 10% amb totes les pèrdues òptiques i 
elèctriques. Quasevol altre sistema de producció és probable que ho faci almenys un 35% 
superior en general, simplement mitjançant l’ús de cèl·lules FV de major eficiència.!
!
!
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Principals inconvenients!
!
El sistema presenta algun punts crítics per al seu correcte funcionament de forma 
pràctica:!
!
• Les ones han de ser de poca altura per no influir sobre la potència de sortida.!

• És necessari un sistema per evitar l’acumulació de sal o sòlids sobre la lent després de 
l’inmersió.!

• Tots els components expossats han de soportar la corrossió de l’aigua salada i la llum 
solar directa.!

• Els microorganismes poden embrutar els component més crítics.!
!
El sistema LSA no està destinat per al seu desplegament en mar obert. És més adequat 
per a llacs protegits, llacunes, embassaments, ports, etc. Tampoc pot ser usat en 
superfícies amb un flux ràpid de corrents d’aigua, és a dir canals.!
!
La possible acumulació de residus sobre la lent ha estat abordada mitjançant la neteja de 
la superfície amb una paleta de goma fina metres aquesta es trobar sota l’aigua, com ho 
faria un eixuparabrises d’un cotxe. Amb aquest sistema s’han obtingut resultats de fins a 
500 cicles d’immersió amb la lent lliure de residus ocasionats per la sal. !
!
La necessitat de suportar l’aigua salada i la llum del Sol és un qüestió dels materials 
emprats i del disseny del conjunt. El material usat en el sistema és polipropilé tenyit, 
juntament amb el plàstic acrílic de la lent. L’encapsulació de la cèl·lula fotovoltaica és 
d’acer inoxidable amb una finestra per a l’entrada del raig solar a través del vidre.!
!
L’aparició d’algues pot surgir a qualsevol zona del sistema que estigui constantment 
humida. Per a algunes seccions això no és problema, com les cadenes d’ancoratge, la 
lent tampoc està subjecte a l’aparició d’algues. La zona més crítica és la part posterior de 
la càpsula de la cèl·lula fotovoltaica, la cual està en permanent immersió. Per evitar 
l’aparició d’algues i altres microorganimes que perjudiquin el funcionament es poden 
incorporar una petita quantitat de coure a la superfícies que evitaria el seu creixement.!
!
!
!
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4.3.2 Solaris synergy!
Concepte!
!
Solaris Synergy ha desenvolupat un sistema de concentració fotovoltaica flotant, que 
actualment s’està aplicant en un dipòsit pertanyent a Mekorot, l’empresa pública d’aigües 
d’Israel. Aquest sistema ofereix avantatges pràctics en la conservació de la terra i l’aigua, 
ajudant a reduir l’evaporació de l’aigua i el creixement de microorganismes a la vegada 
que s’obté un rendiment eléctric.!
!
Es tracta d’un sistema de concentració fotovoltaica de baix cost, dissenyat per surar en 
superfícies d’aigua, i incorporant un sistema de refredament de les cèl·lules FV. Els dos 
objectius principals són:!
!
• La reducció significativa del cost de l’instal·lació.!

• La utilització de superfícies d’aigua “industrials” amb la finalitat de reduir l’ús dels 
recursos de la terra i al mateix temps preservar la quantitat i qualitat de l’aigua.!
!
La motivació principal per a la concentració solar fotovoltaica és la redució de l’ús de 
material fotovoltaic, així com els seus costos. El sistema incorpora un sistema 
d’intercanviador de calor (evaporació-condensació) de refredament utilitzant la 
temperatura del cos d’aigua sobre el qual està surant el sistema, amb la finalitat de reduir 
al màxim la temepratura de treball de les cèl·lules fotovoltaiques. El sistema du a terme un 
seguiment de la trajectoria solar simple, és a dir, sobre l’eix azimutal.!
!
Els sistema CFV requereis la radiació directa del sol. Aquest sistema dissenyat per Solaris 
Synergy està destinat principalment per a zones amb un alta radiació solar i es centra 
principalment en els cossos d’aigua “industrials”, com ara els associats amb les presses 
hidroelèctriques, instal·lacions d’emmagatzematge i bombament, estanys de refredament 
de centrals elèctriques, amb l’avantatge que presenta la pròxima connexió a la xarxa 
elèctrica existents.!
!
Descripció del sistema!
L’instal·lació esta formada per mòduls independents, on cada mòdul és capaç de generar 
aproximadament 750 W d’electricitat. Els principals components del mòdul són el 
concentrador òptics, les cèl·lules fotovoltaiques, el sistema intercanviador de calor i la 
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plataforma de flotació. Les cèl·lules FV estàn col·locades en disposició linial al llarg de l’eix 
focal dels miralls parabòlics, concentrant de 20 a 30 sols. Els mòduls independents estan 
connectats per formar una plataforma circular, de tal manera que tots els eixos focals es 
troben en la mateix direcció.!
!
La plataforma incorpora un mecanisme de rotació que permet el seguiment del sol durant 
tot el dia. Finalment cadascuna d’aquestes plataformes es troba dins d’un marc hexagonal 
( dins de la qual du a terme el gir), que a la vegada està ancorat als costats del depòsit, 
completant el sistema.!
!
El corrent CC de sortida es transfereix a la costa a través de cables adequadament aïllats, 
on s’ubiquen el convertidor CC a CA. !
La configuració linial permet el seguiment de la plataforma sobre un sol eix, que és molt 
més simple i menys costos d’implementar. !
!
Una dels sistemes patentats del mòdul és el sistema de refrigeració. Basat en el bucle 
tancat i al buit. La cèl·lula FV esta muntada en contacte amb un dissipador de calor, que al 
seu torn està en contacte amb l’aigua refrigerant. A mesura que la cèl·lula s’escalfa, la 
calor es transfereix a través del dissipador al refrigerant. Degut al buit al que està sotmés 
el líquid refrigerant, aquest s’evapora ràpidament, absorvint part de l’energia de la cèl·lula. 
El vapor circula baixant a través d’una canonada de retorn a l’intercanviador de calor, 
submergit dins l’aigua. Una bomba de circulació petita proporciona la força necessaria per 
retornar el líquid refrigerant a la posició inicial de contacte amb la cèl·lula FV.!

Figura 20. Mòdul Solaris Synergy.!

!
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El fet que el sistema flota a l’aigua permet l’ús d’un sistem senzill de seguiment. En aquest 
sistema, cada plataforma gira com un sol cos. Un controlador de retroalimentació acciona 
un petit motor que fa girar tota la plataforma en funció de la posició del sol dins la 
trajectoria completa.!
!
Estat del projecte!
!
Un primer mòdul ha estat probat i instal·lat al sud d’Israel, amb el que el sistema de 
refrigeració i seguiment solar flotant ha estat probat. !
!
L’empresa promotora del projecte ha signat acords amb Mekorot (la companyia nacional 
d’aigües d’Israel) i EDF (companyia elèctrica francesa) per al desplegament de plantes 
pilots de 12 a 15 kW.!
!
A la següent impatge es veu el prototip de proba:!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 21. Prototip de Solaris Synergy instal·lat a Kibbutz Ketura a Israel.!

!
!
!
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4.3.3 SUNdy!
Concepte!
!
Aquest projecte esta sent desenvolupat per DNV-GL, empressa de classificació líder de 
vaixells i plataformes offshore, i dins de les tres principals organismes de certificació del 
món que du a terme tasques d’assesoria tècnica dins la indústria del petroli i gas, com 
també dins de les energíes renovables i eficiència enrgètica. El projecte està en fase de 
modelació del primer prototip.!
!
Sundy és un projecte que incorpora la generació d’energia fotovoltaica sobre la superfície 
líquida, el seu principal tret diferencial en comparació amb els darrers projectes descrits 
és la seva aplicació a alta mar. Un tret diferencial també és la seva técnica de generació, 
que es basa en la utilització de cèl·lules fotovoltaiques Thin film, de menor eficiència en 
comparació amb la de concentració fotovoltaica però amb un funcionament del sistema 
molt més simple.!
!
Descripció del sistema!
!
El sistema es basa en matrius hexagonals que suren sobre el mar constituides per 560 
panells solar amb cèl·lules Thin film amb capacita per generar en conjunt un total de 2 
MW. Les cèl·lules solars Thin film són més barates que les de silici cristal·lí, amb 
eficiències similars.!
!
Els panells solars Thin film són més flexibles i lleugers en comparació amb els mòduls 
rígids de silici, fet que els permet ondular-se amb la superfície del mar.!
!
Tots els panells solars es munten sobre una estora flexible de flotació. Cada estora agrupa  
un número concret de panells solars i alberga un microinversor trifàsic, fet que estalvia 
gran part del cablejat necessari. Totes les connexions són connectades a l’inversor CC-CA 
per sobre d’unes passarel·les que s’extenen al llarg de la superfície, que a la vegada 
serveix per tensar el conjunt i dividir les 6 estores que conformen el conjunt hexagonal.!
!
El total de la matriu esta formada per un total de 4.200 panells solars, capaç de generar 
fins a 2MW de potència. I està projectat per a la suma de múltiples matrius connectades 
entre si arribant a formar un hort solar flotant de 50 MW.!
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!
Figura 22. Montatatge placa Thin film sobre l’estora de flotació.!!

El sistema estàd issenyat per a la seva instal·lació sobre aigües benignes amb profunditat 
que van des de 20 fins a 100 metres i a aproximadament 10 km de la costa, prou 
allunyades de les rutes de navegació.!
!
El sistema d’ancoratge esta basat en sis cadenes i manté la forma de l’hort solar tot i les 
càrregues que impossa l’onatge sobre el conjunt. Cada vèrtex de l’hexagon té un punt 
d’amarratge i gràcies a la tensió que manté amb el centre de l’illa a través de les 
passarel·les flotants, manté la forma hexagonal tot i les càrregues. El seu funcionament és 
semblant al d’una teranyina repartint les tensions desde cada vèrtex.!

!
Figura 23. Representació del projecte SUNdy!

!
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Desde el punt central de l’illa l’energia generada és enviada mitjançant un cable submarí a 
la costa. Tota l’illa està construida a partir de components de baix cost i en repetició. Els 
mòduls solars tampoc tenen parts mòvils, fet que assegura un baix manteniment i bona 
fiabilitat.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Hort solar flotant!
!
La següent part del projecte es centra en el disseny estructural bàsic i l’anàlisi estructural 
d’un seguidor solar sobre dos eixos flotant que comtara amb generadors solars  que 
aprofitarà la concentració solar obtinguda per refracció a tracés de lents de Fresnel.!
!
Es pretén que el seguidor segueixi el sol sempre que aquest surti per sobre de l’horitzó 
fins la finalització del dia. D’aquesta manera, en un dia clar, el generador proporcionarà 
una energia elèctrica constant d’aproximadament 52600 kW, sense comptar  amb 
l’augment del rendiment degut al refredament natural per convecció amb l’ambient marí, 
que es calcula en un +10-15%.!
!
Definitivament, es vol donar forma a una plataforma de generació elèctrica solar de 
concentració fotovoltaica, una forma de generació elèctrica encara no molt extessa però 
que presenta clars avantatges respecte a la generació solar fotovoltaica tradicional.!
!
5.1 Aspectes estudiats!
!
En cap cas, s’estudien els elements de control ni els circuits hidràulics i elèctrics 
necessaris per a que el generador funcioni.!
!
Tampos s’ha estudiat el circuit eléctric necessari per al seu funcionament, cablejat de la 
planta solar, inversors DC/AC ni reguladors de càrrega. !
!
El proyecte es centrarà en la presentació d’un disseny bàsic possible per aquesta finalitat, 
amb la presentació de materials utilitzats, disseny estructural i mecànic, estudi de les 
possibles càrregues sobre la plataforma i l’anàlisi estructural corresponent.!
!
5.2 Software utilitzat!
!
Per duur a terme el projecte, s’han utilitzats dirferents programes i aplicacions, com: 
respecte al càlcul, Number (iWork); respecte al disseny estructural: AutoCad 2012 
(Autodesk), Inventor Fusion (Autodesk); respecte a l’anàlisi estructural: Rhino 4 
(Rhinoceros), Ramseries 12.4.2 (compassis).!
!
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5.3 Característiques bàsiques !
!
Els horts solars comuns es classifiquen estructuralment segons els eixos sobre els qual 
porten a terme el seguiment solar, poden ser fixos, sobre un eix o sobre dos eixos. De tal 
manera que el seu rendiment en la generació varia segons la perpendicularitat amb que 
arriben els raigs del Sol al captadors solar. Per tant, en ordre d’obtenció de un menor  
rediment a un major rendiment trobem els fixos, el d’un sol eix i els de dos eixos. En 
aquest cas es pretén que l’hort solar realitzi el gir sobre els dos eixos. Sobre l’eix 
horitzontal a partir d’elements mecànics motor, eix i engranatges de transmissió que 
proporcionin el gir als seguidors repartits al llarg de la plataforma. Sobre l’eix azimutal, a 
partir de dues hèlixs de propulsió, degut a que la finalitat del projecte és la flotació de la 
plataforma sobre la superfície del mar.!
!
Els captadors solar també poden ser classificats com em vist anteriorment, depenent de la 
tecnologia de captació i de la cèl·lula fotovoltaica utilitzada s’obtindrà una major o menor 
generació elèctrica. En aquest cas particular, es partirà d’un model fabricat per Trigen 
Solar S.L que integra una tecnologia de concentració fotovoltaica a partir de lents Fresnel 
amb cèl·lules monocristal·lines.!
!
5.4 Prestacions de la plataforma!
A partir del objectius del projecte presentats, el disseny estructural i mecànic haurà de 
cumplir una serie de requissits:!

Taula 3. Funcions i requisits principals de la plataforma.!

Element Funció Condicions

Plataforma seguiment solar 0-70º eix horitzontal!
0-240º eix azimutal

estructural Resistència estructural a!
onatge, H

Resistència estructural a!
corrents, V

Resistència estructural a forts 
vents, V

Resistència humitat / estanqueitat

Mecànic Eix horitzontal: motorreducto 
epicicloidal de seguiment, 

Eix azimutal: Hèlix de propulsió
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5.5 Condicions climatològiques!
!
Les condicions climatològiques del medi on es trobi la plataforma marcaran en un grau 
important el disseny final de l’estructura, per el que resulta imprescindible conèixer les 
condicions de l’entorn final de l’estructura. S’opta per restringir el ús final dins les costes 
de Catalunya, concretament a la costa Daurada.!
!
5.5.1 Localització!
!
A partir de les restriccions tan legislatives com sociològiques que es resumeixen a l’annex 
2. La zona seleccionada estarà situada al mar Mediterrani, davant la costa daurada, 
exactament al golf del delta de l’Ebre. Les condicions marítimes de l’entorn s’obtindràn a 
partir de les dades recollides per la boia de la xarxa de ports de l’estat, per tant, la 
localització final haurà d’èsser pròxima.!
!
Situació boia SIMAR-2096130:!
! ! Longitud: 1.00º E!
! ! Lalitud: 40.83º N!
!
Zona amb una profunditat d’entre 50-100m. aproximadament a 16,5 Km de la costa, just 
en front de la localitat de l’Ametlla de mar.!

Figura 24. Localització final de la plataforma!
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5.5.2 Condicions d’entorn!
!
La plataforma haurà de fer front a condicions ambiental hostils. Per al bon funcinament del 
conjunts s’haurà de conèixer els fenòmens més extrems i tenir-los en comte durant el 
disseny.!
!
Les dades marítimes referents a l’onatge, el vent i la corrent s’han obtingut a partir de les 
dades recollides per la xarxa de boies de ports de l’estat (Annex 2) on es troben les 
direccions de major incidència, fenòmens extrems i mitjes, desde 1958.!
!
Pel que fa al vent, segons CENER i l’EUROCODIGO (Annex 2), a Catalunya molt 
rarament es donaràn vents superiors a 30 m/s. En el cas particular de la boia estudiada 
amb un màxim de 22,1 m/s.!
!
Pel que fa a la irradiació solar, Catalunya és una zona ideal, donat que la mitjana de 
irradiació global és superior a 14 MJ/m2, molt per sobre de la majoria del altres estats de 
la Unió Europea (Annex 2).!
!
Les condicions d’entorn es resumeixen a la següent taula:!
!

Taula 4. Condicions extremes d’entorn de la plataforma.!

!
!
!
!
!
!
!
!

Unitats Valor Direcció

Vent max. m/s 22,1 NW

V corrent max. cm/s 91,4 SSW

Altura max. ona m 5,0 SE

Irradiació mitjana MJ/m 15
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5.6 Estudi cinemàtic de la plataforma!
!
L’objectiu principal de la plataforma serà seguir el sol sobre els dos eixos, al llarg de tot el 
dia, per tal de captar al màxim l’energia que aquest proporciona. Per a definir la velocitat i 
freqüència de gir sobre l’eix azimutal doncs, cal conèixer el recorregut del sol durant tot el 
dia (annex 2).!
!
5.6.1 Recorregut del Sol!
L’angle horitzontal (� ) és l’angle format entre la recta que uneix el sol amb la plataforma i 

el pla horitzontal que passa per aquest punt. L’angle azimutal (� ) és el format entre la 

direcció Sud i la projecció de la recta que uneix el Sol amb la plataforma sobre el pla 
horitzontal. De forma esquemàtica:!

Figura 25. Trajectoria del Sol respecte un punt d’estudi determinat.!

!
Per a qualsevol punt situa a Catalunya, el recorregut azimutal màxim del Sol (solstici 
d’estiu) serà de 240º (veure annex 2), mentres que l’altura solar no sobrepassarà els 70ª 
amb el pla horitzontal. Aquest valors, marcaran gran part del resultat final del projecte en 
quans als seus elements de propulsió i disseny. Al següent apartat es presenten els 
element estructural, classificats en funció de sobre quin eix (horitzontal/azimutal) porten a 
terme el seu gir.!
!
Mitjançant el gir horitzontal, els seguidors s’adaptaràn a l’altura solar, en canvi amb el gir 
azimutal de la plataforma, aquesta s’adaptara a angle azimutal corresponent.!

γ

ψ
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5.7 Solució constructiva adoptada!
!
En el disseny del funcionament del seguidor s’ha portat a terme tenint en compte els criteris i 
condicions de contorn anteriorment explicades i estudiades. Per arribar al disseny definitiu han 
estat necessaries infinitat hipótesis, assajos i correccions.!
!
En el següent capitol s’introduiran de forma general els components que comformen la plataforma, 
s’incorporarà una descripció i de la mateixa manera una justificació de l’elecció realitzada.!
!
La plataforma incorpora sistemes utilitzats en horts solars, degut a les condicions de contorn molt 
diferents així com les prestacions que hagin de donar els elements que es presenten en molts 
casos i la absència de projectes comercialitzats semblants, la majoria d’element no estan 
normalitzats. Tan dimensions com materials estàn especificats.!
!
Al tractar-se d’un hort solar amb seguidors sobre dos eixos els elements es classificaràn en funció 
del eix sobre el qual realitzen el moviment: sobre l’eix horitzontal o sobre l’eix azimutal.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.8 Aspectes bàsics de la plataforma!
!
La geomettria de la estructura s’ha realitzat mitjançant el software d’AutoCad, apartir del qual s’ha 
exportat a d’altres programes per tal de realitzar els pertinents anàlisi.!
!
Les dimensions bàsiques (mm) de la plataforma són les següents:!

Figura 26. Dimensions bàsiques de la plataforma. Planta (mm)!

!
Les dimensions (mm) de perfil són les següents:!
!

Figura 27. Dimensions bàsiques de la plataforma. Perfil (mm)!

!
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La plataforma de soport del mòduls fotovoltaics està construida a base d’acer S355G7-N, acer 
A52 i acer A42, formada per les xapes soldades que constitueixen tot el seu volum i una sèrie de 
vigues que otorguen la resistència necessaria al conjunt.!
!
Les principals propietats mecàniques de l’acer S355G7-N son les següents:!

Taula 5. Principals propietats mecàniques acer S355G7-N!!
L’acer A-52 i A-42 es diferència del S-355G7 per el seu límit elàstic, com es mostra a la següent 
taula:!
!

Espessor (t) Resistència a la Tracció (MPa)

t < 100 mm 470 - 630

t > 100mm 460 - 620

Espessors (t) Límit elàstic (MPa)

16 < t ≤ 25 355

25 < t ≤ 40 345

40 < t ≤ 63 335

63 < t ≤ 100 325

100 <  t ≤ 150 320

Espessor (t) Allargament mínim de roptura

0 < t ≤ 150 2%

Energia de roptura en flexió sobre probeta 
Charpy (J)

Temperatura 40 ºC 50

Mòdul de Young 210000 N/mm

Densitat 7850 Kg/m

Espessor (t) mm A-42 A-52

Límit elàstic (MPa) t ≤ 16 246 353

16 > t ≥ 40 245 343

40 > t ≥ 63 235 333

Allargament mín. roptura t ≤ 40
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Taula 6. Principals propietats mecàniques acer A-42, A-52.!

!
L’elecció d’aquesta classe d’acer s’ha donat per l’ús general que s’en fa com a material principal 
de construcció de plataformes offshore al oferir una bona resistència a la tracció i bon rendiment 
en la resistència estructural.!
!
El toroide exterior estarà format per xapes d’acer A52 de 10mm gruix i recobert per una capa de 
120 mm de UHWPE. Aquest té una baixa densitat a la vegada que otorgarà una bona resistència 
a l’impacte. Amb el seu ús es busca obtenir una major flotabilitat del conjunt, sense comprometre 
la resistència de l’estructura.!
!
Les característiques principals del material són les següents:!
!

Taula 7. Principals propietats mecàniques UHWPE.!

!
!
!
!
!

40 > t ≥ 63

Resistència a la tracció 
(MPa) min - max

441 - 490 509 - 608

Espessor (t) mm A-42 A-52

Propietat mecàniques a 23ºC Unitat

Pes específic gr/cm 0,93

Resist. a la tracció gr/cm 200

Resist. a la compressió gr/cm 45 / 80

Resist. a la flexió gr/cm —

Resist. al xoc Kg.cm/cm No

Allargament max. a la roptura % > 350

Mòdul de Young Kg/cm 6000

Duressa Shore D 61 - 64

Coef. de fregament estatic 0,20 - 0,25

Coef. de fregament dinàmic 0,15 - 0,20

Absorció humitat No
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L’aspecte final de l’estructura bàsica de la plataforma amb els material emprats és el següent:!
!
!

Figura 28. Plataforma soport dels seguidors solars.!

!
!
!
!
!

Figura 29. Xapes interiors tancs centrals plataforma.!

!
!
!
!
!
!
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5.9. Eix horitzontal!
5.9.1.Mòdul CFV!
!
Els element utilitzats com a mòduls solar han sigut proporcionats per Trigen Solar S.L, 
constitueixen un mòdul de Concentració fotovoltaica per Lents Fresnel. Format per un soport 
d’alumini lleuger i compacte. !
!
El mòdul solar està format per els soports d’alumini, les Lents de Fresnel, la cèl·lula fotovoltaica i 
els tirants d’alumini.!
!
Els soports d’alumini permeten una disposició econòmica i sencilla de les lents de Fresnel sobre el 
mòduls fotovoltaics, comten amb unes pestanyes de rigidització del conjunt així com 
alleugeraments per tal de minimitzar el pes. Ambdos soports estan col·locats de tal manera que la 
cèl·lula i la lent estan distanciats 1400 mm. !
La lent de Fresnel son rectangulars (1221mm x 1080 mm) amb un espessor mitj de 4 mm i 
transparents.!
Els tirants d’alumini uniran els soports d’alumini colindants per tal de proporcionar solidessa al 
conjunt.!
Cada seguidor otorgarà soport al mòdul i alberga al seu interior la cèl·lula fotovoltaica que està 
formada en el seu conjunt per 26 cèl·lules monocristal·lines així com tot el cablejat elèctric. Les 
cèl·lules FV i el cablejat aniran encapçulats per una capa de plàstic acrílic per tal de no danyar-la 
per l’acció corrossiva de l’ambient marí.!

Figura 30. Mòduls solars de concentració FV (Trigen Solars S.L)!

!
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5.9.2 Seguidors !
!
Els seguidors són els soports que permeten que el mòdul fotovoltaic giri buscant els rajos solars 
més perpendicularment possible, cumpleixen la funció de soport dels mòduls de CFV i 
proporcionar el moviment horitzontal als mateixos.!
!
La seva forma es de tub buit per dins amb un radi exterior de 150 mm i amb un gruix de 10 mm. El 
material emprat serà acer S355G7-N, material emprat en les xapes de la plataforma.!
!
De cara a garantir un aliniament perfecte amb la llum sobre les cèl·lules i evitar la flexió els 
seguidors s’han sobredimensionat. (L’estudi realitzat a aquest efecte es troba a l’annex 1).!

Figura 31. Seguidors, estructura de soport dels mòduls de CFV.!

!
!
Com a conseqüència del sobredimensionament dels soports, i amb la finalitat de garantir la 
mínima flexió de cada soport s’ha obtat per la incorporació d’un perfil tubular del mateix material i 
unes dimensions més reduides per otorgar solidessa als seguidors. A la confluència entre el 
seguidor i el perfil de soport, aquest presenta una curbatura sobre la seva superfície, a fi de 
garantir el gir.!
!
!
Cada seguidor contè un número determinat de cèl·lules FV, així com de soports i lents de Fresnel 
en funció de les seves dimensions, la seva localització dins la plataforma i la capacitat física que 
permeti  els gir  complet de la lent.!
!
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Tenint en comte que la lent ha de poder realitzar un gir sobre l’eix del soport de 70º  la disposició 
final queda distribuida de la següent manera:!

Figura 32. Distribució dels seguidors solars respecte al seu punt dins la plataforma.!

!
!
Les característiques estructurals, de disseny i de pes que presentarà cada seguidor depèn del 
quadrant sobre el que es trobi. De forma resumida:!
!

Taula 8. Número de mòduls per segidor solar respecte la seva situació!

Seguidor mòduls CFV 
Qaudrant 1

mòduls CFV 
Qaudrant 2

mòduls CFV 
Qaudrant 3

mòduls CFV 
Qaudrant 4

1 12 12 14 14

2 14 14 14 14

3 15 15 15 15

4 15 15 15 15

5 14 14 14 14

6 14 14 14 14

7 13 13 13 13

8 11 11 11 11

9 10 10 10 10

10 8 8 8 8

11 5 5 4 4

 Total 131 131 132 132
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5.9.3 Soports, coixinet i portacoixinets!
!
Cada seguidor comta amb dos capçals de soport als seus extrems, la forma geomètrica de cada 
capçal depèn escpecificament de la seva situació dins del cada quadrant, és a dir, del perfil del 
toiride a la zona específica on es trobi el seguidor. Sobre cada capçal es fixaran els coixinets i 
portacoixinets sobre els quals girarà el seguidor.!
!
De forma esquemàtica la disposició final és la següent:!
!
Confluència reforços:! ! ! ! ! Confluència toroide:!

Figura 33. Soports, coixinets i portacoixinets sobre els seguidors solars.!

!
!
!
Els soports aniran soldats a les xapes contigües dels reforços i el toroide, a banda i banda dels 
extrems del seguidor, aquets tindràn la funció de centratge del seguidor, per tal de garantir el 
mínim moviment centrat d’aquest i permetre el moviment horitzontal de l’eix 0º-70º.!
!
!
Per tal de minimitzar el roçament amb la plataforma i garantir l’estanqueitat d’aquesta, es 
disposaràn uns portacoixinet i coixinets a la confluència del seguidor amb les xapes. Els 
portacoixinets s’hauràn de fixar a la plataforma per evitar que es moguin amb el gir del seguidor i 
fagin de limitador del moviment d’aquest.!
!
!
!
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5.9.4 Sistema de segellat!
!
Per aconseguir la estanqueitat dels reforços i el toroide s’optarà per un sistema de segellat per els 
extrems dels seguidors solars. Es pretén que no preneti en cap cas l’aigua del mar dins 
l’estructura i assegurar un correcte rodament del seguidor. El segellat anirà allotjat a un soport a 
las xapes dels reforços i el toroide respectivament. !
!
Aquest tipus de segellats són utilitzats en moltes aplicacions industrials, amb la finalitat de separar 
dos cossos, liquids, gasosos o sòlids; I amb una gran varietat de pressions de treball. Existeixen 
una gran varietat de models que varies respecte a les condicions esmentades.!
La gran majoria dels segelladors d’eix radial que es compossen de dos parts principals:!

• Una coberta exterior cilíndrica de xapa d’acer.!

• Un llavi de segellat fet d’un material elastòmer termoplàstic que segella de forma dinàmica i 
estàticament els extrems de l’eix. Normalment la pressió contra la superfícies de l’eix es 
realitzada per una molla toroidal. !
!
Finalment s’ha obtat per un segellat d’eix radial HDSA2, de l’empressa SFK. Aquest està 
dissenyat amb un llavi elastomer  auxiliar a més del llavi de segellat de manera que assegura 
l’estanqueitat!
De forma esquematica (Totes les dimensions aparèixen a l’annex 2):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 34.Especificacions del sistema d’obturació.!
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5.9.5 Sistema de gir adoptat!
!
El fet de partir amb la necessitat d’obtenir un moviment sobre l’eix horitzontal dels seguidor de 
0-70º, i comptar amb l’estructura que conforma els reforços així com l’espai interior dels tancs 
centrals, convida a transmetre el gir a partir d’un eix de transmissió que proporcioni el moviment a 
un engranatge del tipus cargos sense fi - roda dentada desde els tanc central fins al toroide a 
través del reforços.!
!
Aquests tipus d’engranatge tenen la capacitat de transmetre grans esforços, a la vegada que 
ofereixen una alta reducció de la velocitat, per tant, un sistema adient per al seguiment solar, i 
àmpliament utilitzat en els sistemes de seguiment solar actuals.!
!
El sistema que es presenta estarà formant doncs per el motor, l’eix de transmissió, el cargol 
helicoidal, l’engranatge helicoidal i finalment els seguidors solars.!
 !
Esquemàticament,!

!

Figura 35. Sistema d’engranatges proposat.!

!
L’eix de transmissió proporcionarà el moviment de gir sobre el pla XZ accionat per el motor, 
aquest, farà girar el cargol helicoidal a la vegada que l’engranatge helicoidals sobre el pla ZY, 
transmete finalment el moviment al seguidors solar, per tal d’orientar-se en direcció a l’altura del  
Sol. De forma representativa també s’ha representats els soports que seran necessaris per 
mantindre l’eix alineat.!
!
!
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5.9.6 Motors seguidors!
 !
Per fer girar els seguidors sobre el seu eix horitzontal s’ha optat per la incorporació de dos motors 
de corrent continua units a reductors epicicloidals, aquests permetràn canviar el sentit de gir, per 
tan, ideals per a la finalitat que tindran. Instal·lats al centre de la plataforma. Cada motor mourà 
dos dels quadrants que formen el total dels seguidors solar.!
!
5.9.7 Velocitat de gir!
!
Abans de definir les condicions de moviment dels seguidors sobre l’eix horitzontal que s’haurà 
d’utilitzar, s’ha d’escogir l’interval de reposició, per tal de seguir la trajectoria del Sol.!
!
Tenint en comte les dades de la trajectoria solar, sabem que per a una reposició de la plataforma 
cada 20 minuts no significarà, en qualsevol condició, una desviació major de 5º.!
!
Les pèrdues per una desviació de 5º del sistema de concentració fotovoltaica no significa més 
d’un 0,38% que, comparades amb altres pèrdues previsibles, és mínim. Per tant, l’interval de 20 
minuts de reposició serà l’escollit.!
!
Se sap que durants l’época de major trajectoria solar, l’estiu, l’eix horitzontal del seguidor recorrerà 
un total de +/- 70º en 12 hores de llum solar. Així doncs tenim que la variació de l’angle en cada 
interval serà igual a:!
!
!
!
Supossant que durant la reposició, el motor de gir,, està en funcionament durant 15 segons,la 
seva velocitat de gir haurà de ser de:!
!

� rpm!

!
5.9.8 Especificacions del motor!
Sabent que el mecanisme per proporcionar el moviment als seguidors solar serà una relació 
d’engranatges cargol sense fi - roda dentada amb una relació de tranmsmissió i=116:!
!
� = 0,04 · 116 = 4,64 r.p.m!

!

Weix _horitzontal = 3,89 ⋅
1
15

⋅ 1
360

⋅ 60
1

= 0,04

Weix _horitzontal
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5.9.9 Potència de gir!
!
Sobre l’eix horitzontal se sap que el motor haurà de donar una potència màxima que equivaldrà a 
la suma del moment necessari per moure tots el elements que duent a terme el seu moviment 
sobre aquest eix, és a dir, els seguidors i els mòdul CFV (calculs annex 1).!
!
� = 70199,2 N·m!

!
Així doncs, la potència màxima necessaria per que es podi dur a terme el gir del eixos equivaldrà 
a:!
!
� 294 W!

!
Tenint en comte que el rendiment del engranatge és:!
!
� 0,33!

!
Es pot calcular el moment a la sortida del motor:!
!
� 1833,8 N·m!

!
Tenint en comte que la velocitat necessària a la sortida del motor haurà de ser:!
!
� = 0,04 · 116 = 4,64 r.p.m!

!
 I tenint en compte que la  velocitat nominal dels motors DC és del ordre de 2850 r.p.m/3.000r.p.m, 

es dedueix que serà necessari una reducció de tres etapes, (� = 0,70).!

!
Així doncs, la poténcia del motor haurà de ser de:!
!
� 1272,7 W!

!

Mhoritzontal

Phoritzontal = Mhoritzontal ⋅ω horitzontal =

ηengranatge =

Msortida_motor =
Mhoritzontal

iengranatge ⋅ηengranatge

=

Weix _horitzontal

ηreductor

Pmotor =
Phoritzontal

ηengranatge ⋅ηreductor

=
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Finalment s’ha obtat per un motoreductor epicicloidal de Bonfiglioli 304 L3 que donarà  una 
potència de 2,2 kW, amb una reducció de tres etapes, que donarà un moment de 2.000N·m, és a 
dir complirà tots els requisits.!
!

Figura 36. Motorreductor epicicloidal amb motor DC de Bonfiglioli.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.9.10 Engranatges helicoidals!
!
Donat que la velocitat de rotació de l’eix haurà de ser molt petit, de 0,04 r.p.m es busca un 
engranatge amb una relació de tranmissió alta.!
!
Els parametres que defineixen els engranatges es resumeixen a la següent taula:!

!
!
!

Taula 9. Paràmetres essencials del cargol i la roda dentada.!

!

Cargol helicoidal Engranatge helicoidal

Número de rosques z 1 su

Número de dents z 116 su

Diàmetre se separació d 112 mm 1299,200 mm

Diàmetre exterior d 134,400 mm 1330,400 mm

Diàmetre d’arrel d 85,120 mm 1281,120 mm

Diàmetre exterior d 1341,600 mm

Diàmetre del cercle base d 105,250 mm 1220,850 mm

Àngle del xaflà del engranatge 37,6 º

Altura de dent a 1 su 1 su

Joc de dents c+ 0,2 su 0,2 su

entroncament de l’arrel rf 0,3 su 0,3 su

Grossor del dent s 17,510 mm 20,700 mm

Grossor axial del dent sx 17,600 mm 20,800 mm

Desv. límit separació axial F 0,016 mm 0,020 mm

Desv. límit separació bàsica F 0,015 mm 0,019 mm

Oscilació circunf. radial límit F 0,016 mm 0,071 mm

�σ
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Paràmetres comuns!

Taula 10. Paràmetres comuns de l’engranatge helicoidal.!

!
L’engranatge helicoidal estarà fet d’acer i els cargols helicoidals de bronce.!
!
L’engranatge no comtarà amb la totalitat de la roda completa, si no que s’ha dissenyat només en 
1/4 de la volta total, ja que haurà de completar com a màxim +/ - 70 º, corresponent a l’altura 
màxima a la que arriba el Sol sobre l’eix horitzontal,!

Figura 37. Engranatge helicoidal.!

Coeficient d’engranatge i 116 su

Àngle de l’hèlix Y 5,71º

Àngle de pressió p 20º

Distància centres aw 710 mm

Separació circular de l’eix px 35,18 mm

Separació circular pn 35 mm

Separació circular base pb 33 mm

Longitud del cargol helicoidal b1 300,00 mm

Grossor del engranatge helicoidal b2 82,00 mm

Àngle base de l’hèlix 5,36 º

Coef. de contacte 2,49 su

Coef. de contacte transversal 2,26 su

Coef. de solapament 0,23 su

Desv. límit de l¡àngle de leix 0,012 mm

Desv. límits de la distància al centre          f 0,063 mm

�ε

        Fβ

            

         �β

           β
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5.10 Eix azimutal.!
!
El gir sobre l’eix azimutal vindrà donat per 2  hèlixs col·locades als extrems del reforços, les quals 
han de proporcionar el moment necessari per girar la plataforma 240º. Ambdues hèlixs han de 
poder produir el moment necessari per moure la plataforma en totes direccions, per tal de 
recol·locar la plataforma a la posició inicial un cop cobert tot el gir.!
!
!
Abans de definir les condicions sobre l’hèlix que s’haurà d’utilitzar, s’ha d’escogir l’interval de 
reposició, per tal de seguir la trajectoria del Sol.!
!
Tenint en comte les dades de la trajectoria solar, sabem que per a una reposició de la plataforma 
cada 20 minuts no significarà, en qualsevol condició, una desviació major de 5º.!
!
Les pérdues per una desviació de 5º del sistema de concentració fotovoltaica no significa més 
d’un 0,38% que, comparades amb altres pèrdues previsibles, és mínim. Per tant, l’interval de 20 
minuts de reposició serà l’escollit.!
!
Se sap que durants l’época de major trajectoria solar, l’estiu, l’eix asimutal del seguidor recorrerà 
un total de 240º en 12 hores de llum solar. Així doncs tenim que la variació de l’angle en cada 
interval serà igual a:!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.10.1 Eix de transmissió!
!
L’eix de Transmissió és essencialment l’enllaç d’unió entre la plataforma superior (mòbil) que 
subjecta els reforços, el toroide i els seguidors, i el tac inferior encarregat de l’amarratge al fons 
marí. Per tant, la plataforma girarà 240º seguint la trajectoria del sol sobre el tanc inferior que es 
mantindrà inmòbil amarrat. L’eix serà vertical formant un angle de 90º sobre la base del tanc 
inferior.!
!
L’eix serà l’element mecànic que unirà ambdós tancs, és per això que haurà de poder soportar tots 
els esforços als que es vegi sotmés la plataforma al complet. Transmetent aquests al tanc inferior i 
d’ aquest als amarratges.!
Així doncs, l’eix haurà de complir un seguit de requisits:!
!
• Guiar la plataforma mòbil en tot el seu gir complet.!

• Assegurar el bloquieg del gir de la plataforma en condicions ambientals desfavorables.!

• Soportar el complet de les càrregues que es produeixen sobre la plataforma.!

• Transmetre els esforços de la plataforma al tanc inferior.!

• Assegurar l’estanqueitat d’ambdues parts.!
!
El disseny s’ha basat en els eixos de propulsió naval. Tot hi no compartir la totalitat de les 
condicions de treball, existeixen requisits comuns.!
!
Les dimensions venen donades en relació a les dels tancs i els esforços a transmetre. El resultant 

és un cilindre de 2m�  amb un espai buit a l’interior de 1,3m� . El material utilitzat serà acer aleat.!

Figura 38. Eix de transmissió Tanc inferior-Tanc superior.!

φ φ
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L’espai interior de l’eix allotjarà el cablejat necessari, degudament aïllat , per a la transmissió de 
l’energia generada a terra.!
!
Les potes de l’eix transmetran els esforços a una capa de formigó que donarà rigidessa al conjunt 
i baixarà l’altur del centre de gravetat de la plataforma.!
A les zones on l’eix entra en contacte amb la botzina anirà instal·lada una camisa de coure per 
evitar la ràpida corrossió que es produeix sobre les peces d’acer en contacte amb l’aigua de mar.!
!
Durants el gir de la plataforma, l’esforç és transmés de l’hèlix als reforços i aquets a l’eix de 
transmissió. Cada 20 minuts l’hélix es posarà en funcionament per girar la plataforma sobre l’eix 
azimutal 6,67º com s’ha vist anteriorment. !
!
Per assegura la correcta reposició de la plataforma a la posició que pertoca per cada moment del 
dia s’ha intal·lat un trinquet al eix per tal d’evitar que durant la reposició la plataforma es recol·loqui 
a  una posició incorrecta. El material usat per al seu disseny ha sigut acer aleat acoplat al eix de 
transmissió mitjançant cargols i femelles. !
!
El trinquet ha estat dissenyat sobredimensionadament tenint en comte els moments transmesos 
de la plataforma.!

Figura 39. Trinquet de l’eix de transmissió.!

!
!
!
!
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Per assegurar l’estanqueitat dels tancs superior i indferior, sobre la sortida de l’eix i per les seves 
similituts amb les condicions de treball dels eixos de propulsió, excepte per les r.p.m de treball 
sobre l’eix, presions, i hores de treball, s’ha obtat per l’implantació de premsaestopes que 
assegurin la no penetració d’aigua dins els tancs. !
!
Aquest anells segelladors són expressament dissenyat per a eixos propulsors, és a dir amb 
diàmetres normalitzats. Un eix de 1000mm de radi com el que a’ha presentat anteriorment no està 
comercialitzat, encara que es fabriquen segons les prestacions que hagin de satisfer, en cas de 
que el les dimensions no estiguin normalitzades. !
!
Pero basant-nos en els fabricants amb elements comercialitzats de major dimensions s’ha optat 
per un segellador SIMPLEX COMPACT de l’empresa SKF.!
!
De forma esquemàtica:!

!
Aquest segellador incorpora un fre pneumàtic per aturar l’eix i 
evitar el gir de la plataforma sobre l’eix azimutal en cas de males 
condicions meteorologiques, que basa el seu funcionament en 
l’aportació d’aire comprimit.!
!
!
Cada element aniràn instal·lats tan al tanc superior com al tanc 
inferior en la  confluència l’eix i les xapes que els separen.!
!
El sistema de parada pneumàtic hauria de garantir que la part 
superior de la plataforma, que conformen toroide, reforços i 
seguidors solars quedés inmòvil en casos de mala mar.!

Figura 40. Especificacions segellador de l’eix de Transmissió.!
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L’eix de transmissió estarà ubicat doncs, a l’interior dels tancs centrals de la plataforma, exercint 
d’unió entre el tanc mòbil superior, i el tanc fixe inferior. De forma esquemàtica la seva ubicació 
final és la següent:!
!

Figura 41. Eix de transmissió Tanc inferior-Tanc superior.!

!
La tècnica de generació eléctrica per concentració fotovoltaica exigeix una altra precisió, per tant, 
necessitarem un mínim balanceig provocat per l’onatge de l’entron. A part d’altres consideracions 
a tindre en comte, com s’explicarà més endavant, s’ha obtat per la incorporació d’una base de 
formigó a la base del tanc inferior.!

Figura 42. Eix de transmissió-formigó (Tanc superior-Tanc inferior).!

!
Tenint en comte que el volum que ocupa és de 22,9 m3 i la densitat del sòlid és de 3200 Kg/m3, 
obtindrem que el pes total és de 73280 Kg. D’aquesta manera el centre de gravetat de la 
plataforma baixarà encara més per sota del nivell del mar, obtenint una major estabilitat i a la 
vegada una millor subjecció de l’eix de transmissió.!
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5.10.2 Pesos!
!
A la següent taula es resumeixen els pesos de cada element abans descrit. Només s’inclouen els 
element que estan estructuralment instal·lats sobre la part mòbil de la plataforma, s’inclouen els 
elements dinàmics i estàtics, en cap cas el elements referents als sistemes eléctrics o de control. 
Tampoc s’inclouen cargols, rosques o soldadures, o elements que conformen el sistema eléctric 
del conjunt, com inversors, reguladors de càrrega ni cablejat.!
!
 De forma testimonial s’inclouen com un 10% del total del pes de la part mòvil de l’estructura.!
!
Unitats Kg:!
! ! ! !

Taula 11. Pes de tots els element de la part mòvil de la plataformal. (Reforços-Toroide-Tanc superior).!

!
!
!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Pes unitari (Kg) Quantitat Pes total (Kg)

Soports 494,9 88 43551,2

Plataforma mòvil 57672,6 1 194618,7

Seguidors Q1/2 13727,5 2 27455

Seguidors Q3/4 13870,5 2 27741

Extres 40000

Total 333365,9
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5.10.3 Potència de propulsió!
!
Per fer girar la part superior de la plataforma sobre el seu eix azimutal s’ha optat per la 
incorporació de dos hèlixs de propulsió, conl·locades a 8 metres del centre de la plataforma, sobre 
els reforços transversals que divideixen la secció de seguidor del  quadrant 1/2 i el quadrant 3/4.!
!
Supossant que durant la reposició, el motor de gir, és a dir l’hèlixs, està en funcionament durant 15 
segons, la seva velocitat de gir haurà de ser de:!
!

� r.p.m!

! ! ! ! � = 0,00773 rad/s!

!
!
Sobre l’eix azimutal, se sap que el parell màxim que haurà de donar l’hèlix serà equivalent a la 
suma del moment màxim necessari per que la plataforma giri movent tots els seguidors i els 
mòduls. El moment màxim equivaldrà a la relació entre el pes dels components que formen la part 
mòBil de la plataforma i la seva distància al centre de gir (Les condicions de mala mar són 
descartades):!
!
!
!
� = 3270319,5· 8 = 26162555,8 N·m!

!
!
Per tant, sabent el moment necessari i que la potència màxima necessaria per girar la plataforma 
sobre l’eix azimutal vindrà donada per la relació del moment i la velocitat angular necessaria, 
tenim que:!
!
!
!
� =26162555,8 · 0,00773 = 202236,5 W!

!
Per tant, la potència necessaria per a realitzar el gir de la plataforma serà de 202,3 kW.!
!

Weix _azimutal = 6,67 ⋅
1
15

⋅ 1
360

⋅ 60
1

= 0,07

ω eix _azimutal =
2π
60

⋅Weix _azimutal

Mazimutal

Pmax.gir
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5.10.4 Hèlix!
!
Per realitzar el gir de la part mòbil de la plataforma sobre l’eix azimutal, per tal d’encarar en tot 
moment els mòdul de CFV al Sol, s’ha obtat per dues hèlixs de propulsió, que aniran acoplades 
als motors elèctrics asincrons de propulsió, el sistema haurà de girar la plataforma en ambdues 
direccions. La necessitat de realitzar el gir azimutal amb el mínim recorregut en contacte amb la 
superfície del mar, i la necessitat d’obtenir una alta maniobralitat convida a incorporar propulsors 
cicloidals, un sistema de propulsió Voith-schneider, àmpliament utilitzat en embarcacions que 
necessiten una alta maniobrabilitat en molt poc recorregut, com ara remolcadors o transbordadors. !
!
El concepte es basa en un rotor allotjat en el casc, que manté un moviment de rotació sobre un eix 
vertical, a la part inferior del rotor estan unides 5 pales de perfil hidrodinàmic , les quals participen 
en el moviment circular del rotor. Al modificar-se el pas de les pales i la seva excentricitat es 
consegueix que la força de propulsió actui en qualsevol direcció, de tal manera que mantenint el 
gir del rotor en el mateix sentit i a velocitat constant, s’aconsegueix realitza el canvi de marxa en 
direccions oposade de forma molt ràpida.!
La força de propulsió es determina per la velocitat de rotació del disc i els angles de les pales 
determinen la direcció de propulsió.!
!
A partir de la potència màxima necessaria per al gir azimutal de la plataforma, calculada 
anteriorment, s’ha obtat per l’incorporació de dos propulsors amb les següents característiques:!

!

Taula12.Especificacions del propulsor azimutal Voith Schneider.!
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Motor elèctric de propulsió, de CA de l’empresa abb:!

Els propulsors donaràn la potència necessaria a partir dels motors elèctrics, per realitzar el gir de 
la plataforma i aniran instal·lats a uns distància de 8 m del tanc central de la plataforma per tal de 
reduir al màxim el moment necessari per al gir. Aniran incorporats a l’interior de l’estructura que 
conforma els reforços. De la següent manera:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 43. Propulsors azimutals sobre els reforços de la plataforma.!

!
!
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6. Anàlisi estructural!
!
6.1 Introducció !
En el següent apartat del projecte es calcula les reaccions de l’estructura offshore dissenyada i 
expossada anteriorment, a les càrregues que supossen l’aplicació de les forces provocades per 
factor ambientals de contorn.!
!
El disseny ha estat realitzat mitjançant AutoCad realitzat a través de la composició de sòlids.!
!
A través Inventor Fusion, software d’autodesk , l’aspecte final és el següent:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 44. Plataforma-estructura base.!

!
!
!
Autocad és un software de disseny i Inventor Fusion un software que permet realitzar models amb 
superfícies. De tal manera que del dibuix obtingut a Autocad s’ha realitzat el model amb l’Inventor 
Fusion.!
!
A partir del model obtingut s’ha exportat en format .IGES al software de càlcul d’element finits 
Ramseries. Ramseries és un complet entorn d’elements finits (FEM) per a  l’anàlisi estructural. 
proporciona la capacidad d’analitzar tot tipus d’estructures.!
!
Degut a l’importació del disseny a partir de softwares diferents, és molt comú els errors 
geométrics, per assegurar-nos d’obtenir un bon anàlisi hem de comprobar que totes les 
superfícies estiguin en contacte aixì com que totes les superfícies tinguin la forma desitjada.!
!
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Un cop importat el disseny el resultat és el següent:!
!

Figura 45. Model plataforma (Ramseries).!

!
!
!
Com s’observa a la figura, s’han representat les cadenes d’anclatge al fons marí, per tal que un 
cop introduim les càrregues, conèixer la tensió que s’hi produeix, per tal de posteriorment 
dimensionar correctament l’anclatge.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.2 Introducció de les càrregues!
Taula resum de forces!
Les càrregues aplicades, calculades al annex 1,queden resumides a continuació, cal especificar 
que les forces generades amb la corrent i l’onatge s’aplicaràn a la part submergida de la 
plataforma, és a dir fins a 4,15 m d’altura a partir de la base del tanc. Les dos forces generades 
per l’acció del vent s’aplicaràn a la part no submergida de la plataforma.!

Taula 13. Total de forces generades sobre la plataforma.!

!
Per tal de mostrar l’aplicació de les forces a la zona desitjada, es presenta l’esquema explicatiu 
següent:!

Figura 46. Esquema d’acció de les forces!!

Taula 14. Total de càrregues generades sobre la plataforma.!

Força generada per la corrent (F 38942 N

Força generada per l’ona (Fd) 766279,6 N

Força generada per el vent sobre la plataforma (Fv 23563,4 N

Força del vent sobre els seguidors ( 565660,4 N

Càrrega generada per la corrent (N/m 198,5

Càrrega generada per l’ona (N/m 1012,5

Càrrega eòlica (N/m 140,7
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Les càrregues resumides anteriorment són aplicades sobre el model Ramseries, aplicant un factor 
de seguretat 2.!
!
Per definir les càrregues que soposarà l’acció del vent sobre els seguidors, aquestes s’han dividit 
en 3 vectors sobre cada quadrant. Actuant cada força sobre una  viga de les tres que componen 
els reforços, actuant en la mateixa direcció que les altres càrregues, -X.!
!
La distribució de les càrregues sobre la superfície corresponent, esquemàticament queda 
repartida de la següent manera:!
!
!

Figura 47. Esquema de càrregues sobre la plataforma (Ramseries).!

!
Cal destacar que en el disseny final de l’hort solar es pretén que a una certa velocitat límit del vent  
inferior als 22,1 m/s (màxim registrat a la zona), els seguidors solars girin per tal de submergir els 
mòduls fotovoltaics dins l’aigua, per tal de no sotmetre l’estructura a uns grans esforços deguts a 
l’acció del vent. Tot i així, s’han aplicat aquets esforços per tal d’analitzar les tensions 
ocassionades en els pitjors del casos.!
!
!
!
!
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!
Un cop introduides les càrregues, s’indica sobre el model les restriccions de moviment de 
l’estructura. S’ha de tindre en comte que l’estructura flota sobre la superfície del mar, això impossa 
una restriccio sobre la totalitat de la plataforma. Per a simular-ho s’aplica una restricció flexible 
que impedeix el moviment sobre l’eix Z, però permeten el gir sobre els eixos X i Y.!
!
Per a simular l’ancoratge sobre el fons marí, s’ha introduit un empotrament al final dels quatre 
tirants, que impediràn qualsevol moviment en ixos X, Y i Z.!
!
El resultat final de forma esquemàtica, és el següent:!

Figura 48. Esquema d’empotraments de la plataforma (Ramseries).!

!
!
!
!
!
 !
!
!
!
!
!
!
!

Figura 49. Esquema de restriccions flexibles sobre la plataforma (Ramseries).!
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Per començar a realitzar el càlcul de les reaccions als esforços introduits, hem de generar la malla 
per a càlcul. Aquest procés divideix l’estructura en miler de punts enllaçats, per al càlcul de les 
reaccions de forma localitzada.!
!
Un cop mallada l’estructura, el resultat es presenta de la següent forma:!
!

Figura 50. Estructura mallada (Ramseries).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.3 Anàlisi dels resultats!
!
Un cop processades les dades apartir del model mallat, i passats al postprocessador podem 
observar i analtzar els resultat a cada element estructural de la plataforma, observant les tensions 
que apareixen sobre cada superfície.!
!
6.3.1 Comprovació tensió Von Mises!
!
A continuació es presenten els diagrames de tensió Von Mises de cada part estructural de la 
plataforma!
!
Xapes ”Tanc extern”!
!
Material: Acer A-52!
Espessor: 20mm!

Figura 51. Tensions Von Mises sobre el Tanc superior-inferior (MPa).!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Xapes “Tanc intern”!
!
Material: acer A-52!
Espessor:  10mm!

Figura 52. Tensions Von Mises sobre les xapes interiors del tanc superior-inferior (MPa).!

!
Xapes “eix de Transmissió”!
!
Material: acer S-355G7-N!
Espessor: 10mm!

Figura 53. Tensions Von Mises sobre les xapes “eix de transmissió” (MPa).!
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Xapes “nucli-central”!
!
Material: acer S-355G7-N!
Espessor: 10 mm!

Figura 54. Tensions Von Mises sobre les xapes interiors del nucli central (MPa).!

!
Xapes “reforços”!
!
Material: acer A-52!
Espessor: 10mm!

Figura 55. Tensions Von Mises sobre les xapes  dels reforços (MPa).!
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Xapes “Toroide”!
!
Material: acer A-42N!
Espessor: 10mm!

Figura 56. Tensions Von Mises sobre les xapes del toroide (MPa).!

!
!
Sobre el cas particular de les planxes del toroide, només s’han analitzat els efectes sobre les 
planxes d’acer, s’ha de tindre en comte que aquestes han d’anar recobertes per una capa de 
UHWPE de 150mm. D’aquesta manera es redueix significativament les tensions màximes que es 
produeixen en algunes zones concretes, com a exemple el punt on les forces en direcció -X 
incideixen més perpendicularment, on s’observen valor de tensió de 1153 MPa, molt per sobre del 
límit elàctic de l’acer.!
!
L’aplicació del UHWPE aporta resistència al conjunt, mantenint la lleugeressa degut a la seva 
¡menor densitat en comparació amb la de l’acer.!
!
Una solució paral·lela es troba en l’aplicació d’elements que aportin una major resistència a la 
zona on es registren les major tensions.!
!
!
!
!
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Maxima tensió “Tanc-central”!

Figura 57. Punts de màxima tensió Von Mises sobre les xapes exteriors del tanc inferior (MPa).!

!

Figura 58. Diagrama de tensions Von Mises sobre els punts de màxima tensió (MPa).!

!
Com es pot observar la major part de les tensions sobre les xapes de “tanc-central”,”eix de 
transmissió”,”toroide” i “reforços” estàn per sota del límit elàstic de l’acer A52. Encara i així, a la 
llegenda de cada gràfica aparèixen tensions molt superiors al límit elàstic de l’acer emprat, això és 
degut a que sobre la part inferior del “tanc-central” trobem una petita zona on les tensions són molt 
elevades i de caràcter molt local.!
!
Aquestes tenison poden ser degudes a un error de modelatge, degut a un canvi brusc de la 
rigidessa i són  solucionables amb una transició més suau.!
Per a evaluar aquestes tensions de forma més concreta s’hauria de crear un model a escala per 
sotmetre’l a un assaig d’esforços per estudiar més acuradament el comportament real a la zona.!
!
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6.3.2 Comprovació esforços axials!
“Tanc-central”!

Figura 59. Esforços axials sobre els Tancs centrals (MPa).!

!
!
6.3.3 Desplaçaments!
!
Desplaçaments que es produiràn a l’estructura!
sobre “eix X”!

Figura 60. Desplaçament de la plataforma sobre l’eix X (m).!

!
!
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sobre “Eix Y”!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 61. Desplaçament de la plataforma sobre l’eix Y (m).!

!
!
S’observa un desplaçament sobre l’eix X d’aporixmadament 350m, i de 22m sobre l’eix Y.!
!
6.3.4 Reaccions!
“Anclatges”!
!
La reacció simulada dels anclatges a l’aplicació dels esforços i localitzats en el fons marí és 
presenta de forma esquemàtica de la forma següent!
!

Figura 62. Reaccions vectorials dels anclatges a les càrregues (Ramseries).!
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Com s’observa sempre hi haurà una cadena d’amarratge que sufrirà una major tensió que les 
demés, en funció de la direcció d’avenç de l’onatge, de la corrent i del vent.!
!
Amb els següents resultats (en sentit horari):!
!

Taula 15. Reaccions modulars dels anclatges a les càrregues (N).!

!
Un cop obtingudes les dades referents a la tensió que sufriran lels canclatges es procedeix a 
l’elecció de l’element d’amarratge de la plataforma, amb unes prestacions que s’adaptin a les 
necessitats esmentades, és a dir amb una resistència superior a 7075 KN.!
!
Segons les regles de manufacturació, test i certificacions mecàniques de la societat de 
classificació Lloyd’s regyster, s’ha escollit la següent elelment com a tirants, una cadena de 90mm 
de diàmetre:!

Figura 63. Perfil cadena End-Link.!

!
Amb les següents prestacions (més prestacions a l’Annex 2.):!

Anclatges Total (N)

1 7,075E+06

2 2,813E+06

3 5,010E+06

4 117018

5 2,935E+06

6 123141

7 5,0002E+06

8 2,807E+06

Chain diameter (mm) Stud link chain (KN) Studless Chain (KN) Break test load (KN)

90 6440 5720 8170
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7. Consideracions!
!
Sobre la plataforma de generació elèctrica per concentració fotovoltaica s’han de tindre 
present algunes consideracions.!
!
Dins el projecte presentat no s’ha introduit els elements que componen el sistema elèctric 
de transport de l’energia generada a terra. Aquesta s’hauria de dur a terme amb cablejat 
submarí. Tampoc s’han considerat els reguladors de càrrega, així com els inversors DC/
AC o les bateries.!
!
L’inversió de la corrent generada DC a AC es podria dur a terme a la mateixa plataforma o 
bé un cop traslladada al punt de connexió onshore. Les bateries d’acumulació no serien 
necessaries si es parteix d’una connexió amb la xarxa eléctrica. D’entrada l’energia 
necessaria per accionar tant les hèlixs com les bombes necessaries podria obtindrés de la 
xarxa.!
!
El motor d’accionament del seguidors sobre l’eix horitzontal s’aliment a partir de corrent 
DC per tant no seria necessari un subministrament extra de corrent sinó que aquesta seria 
generat directament per els mòduls solar.!
!
Durant la presentació del projecte bàsic de la plataforma no s’ha fet esment de en quin 
grau l’acció de l’onatge pot perjudicar al correcte funcionament dels mòduls solars en 
quant a l’estabilitat, s’ha de tindre en comte que la técnica de concentració fotovoltaica 
exigeix un alta precisió, per tant la disminució de l’eficiència podria ser important en 
alguns casos!
!
Per tant, s’entén, un projecte d’aquesta modalitat s’hauria de dur a terme de forma 
pràctica amb l’aplicació conjunta d’altres tècniques de generació elèctrica d’origen 
mareomotriu per obtenir un resultat més satisfactori. Existeixen moltes tècniques amb les 
quals es podria resoldre el problema de l’estabilitat sobre la plataforma, disminuint la força 
amb la que l’ontage impacta sobre la plataforma a la vegada que s’obtindria un rendiment 
eléctric.!
!
!
!

�124



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Algunes técniques que transformen les energes de les ones són:!
!
• Aqua Boy: On l’energia és obtinguda a partir d’una massa oscil·lant i permet així donar 

pressió a un acumulador que mou una turbina pelton i així genera la electricitat,!
!
!

!
!
!
!

Figura 64. Aqua buoy.!

!
• Sistema Pelamis: Es basa en una estructura articulada amb un sistema hidraulic entre 

els nodes que acciona un generador eléctric. El moviment provoca que la bomba del 
sistema hidraulic alimenti un deposit a pressió, i aquest sobre un generador elèctric.!

!

Figura 65. Sistema Pelamis.!

!
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• Wave Dragon: Una estructura flotant amb una altura relativa respecte el nivell del mar, 
va omplint d’aigua un depòsit que desaigua per una o varies turbines de baixa pressió. 
Potència : 750 kW.!

!
!

!
Figura 66. Sistema Wave Dragon.!

!
!

!
!
!
!
•Salter Duck / AquaBuoy: A partir del moviment ascendent i 
descendent d’una boia es bombeja aigua mitjançant una 
turbina pelton situada a la part superior. Potencia: 250 kW.!
!
!

Figura 67. Sistema Salter Duck/Aqua buoy.!

!
!

!
!
!
• Salter Duck i Wave Plane: A través del moviment 

pendular i vertical produit per les ones sobre la boia, es 
comprimeix l’oli que acciona un motor hidràulic i permet 
moure un generador eléctric. Potència 125 kw.!
!
!

Figura 68. Sistema Wave plane.!!
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• Ceflot: És una estructura semisubmergida de boies que segueix el moviment oscil·lant 
del mar. Potència centrals: 150 a 400 MW.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 69. Sistema Ceflot.!

!
!
Aquests són alguns sistemes que aprofiten el moviment oscil·lant del mar per a generar 
energia. Amb l’incorporació conjunta de sistemes mareomotrius en paral·lel al projecte 
presentat aportaria dos avantatges, per una banda disminuir l’energia transportada per 
l’ona abans de l’impacte amb la plataforma solar i garatir l’estabilitat necessaria per als 
sistemes de concentració FV i per altra banda obtenir un rendiment elèctric. Aquests 
sistemes compartirien la xarxa de transport de la energia generada amb el de la 
plataforma.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8. Conclusió!
!
Amb l’estudi de l’energia solar fotovoltaica he pogut comprobar fins a quin punt arriba 
aquesta tecnologia, quin és el seu present i el que s’espera d’ella. La situació actual és 
molt canviant i les necessitat com els recursos també ho fan. D’aquesta manera s’ha 
pogut comprobar que la técnica està en plena evolució cap a l’obtenció d’un major 
rendiment i això pot significar la implantació definitiva com a recurs energétic estratègic.!
!
L’aplicació de plataformes offshore com a de captadors solars és una idea innovadora 
però que només acaba de començar el seu camí. L’obtenció d’una major generació 
elèctrica amb el menor desgast dels seus elements fan pensar en una evolució continua. 
Tot dependrà de la técnica i l’enginy amb que es desenvolupi. I pot significar l’apertura 
d’un nou camp per a l’enginyeria naval.!
!
Amb el càlcul de les accions de l’onatge i del vent, hem complert el darrer objectiu, sent 
conscients de les prestacions que ha de tindre l’estructura segons la localització 
geogràfica definitiva i fins a quin punt són crucials en el disseny final, a partir de les dades 
fiables obtingudes, i partint de les condicions més extremes enregistrades, s’ha pogut 
realitzar un càlcul aproximat de les dimensions necessaries definitives.!
!
Un altre objectiu assolit ha sigut el dimensionament, disseny, càlcul estructural i anàlisis 
estructural d’una plataforma offshore de generació eléctrica capaç de generar fins a 315,6 
kW, donant una nova visió amb la combinació de les energies renovables amb les 
técniques de l’enginyeria naval.!
!
Amb tot s’han complert els següents objectius:!
!
1. Conèixer amb profunditat l’evolució de l’energia solar fotovoltaica.!
2. Estudiar el funcionament del sistemes solar CFV.!
3. Plantejar l’estructura d’una plataforma offshore per a la generació solar.!
4. Modelar les càrregues degudes al vent i l’onatge.!
5. Dimensionar i aplicar espesors i materials a l’estructura.!
6. Aplicar les càrregues sobre les superficies implicades.!
7. Realitzar l’anàlisis de l’estructura, tot observant el seu comportament.!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ANNEX 1.!
!
!
1.1 ESTUDI DE L’ONATGE!
1.2 CÀLCUL DE LES FORCES GENERADES!
1.3 MOMENTS I Fw SOBRE ELS SEGUIDORS!
1.4 PRESTACIONS DELS SEGUIDORS!
1.5 LÍNIA DE FLOTACIÓ!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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1.1 Estudi de l’onatge!
!
Per descriure el fenomen de l’onatge existeixen varies teories ideals d’ona. Les ones 
regulars tenen la carcterística de tindre un període de tal manera que cada cicle té la 
mateixa forma, és a dir, la teoria descriu les propietats per un cicle d’ona regular, essent 
invariables per tot el cicle.!
!
Els tres paràmetres per descriure el període d’ona són els següents:!

• Període (T): correspon al temps que transcorre entre el pas successiu de dos pics d’ona 
per el mateix punt.!

• Altura d’ona (H): correspon a la distància vertical entre el pic i la vall de l’ona.!

• Profunditat (d): correspon a la distància vertical entre el nivell del aigua significativa i el 
sòl marí.!
!
!

Figura 1. Caracterització de l’ona..!

!
!
A partir dels anteriors paràmetres es poden obtenir altres també significatius sobre les 
caracterìstiques d’ona com són:!
!
• Longitut d’ona ( � ): correspón a la distància horitzontal entre dos pics d’ona 

successives.!

• Celeritat (c): respresenta la velocitat de propagació del pic d’ona.!

• Freqüència ( � ): correspón a l’inversa del període.!

λ

ω

�2
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• Elevació de l’ona ( � ): representa la elevació del aigüa respecte al nivell del mar en 

calma.!

• Velocitat horitzontal i vertical de l’aigua.!
!
!
!
!
Teoria Linial d’ones!
!
Les ones del mar són ones mecàniques superficials iniciades per l’acció del vent i en les 
que hi contribueix l’acció de la gravetat. Aquestes ones creen un moviment de la 
superfícies lliure del mar. Aquesta elevació de la superfície lliure varia amb el temps i 
l’espai. La teoria més aplicada és la teoria linial d’ones o teoria d’Airy.!
!
Segons aquesta teoria les ones tenen la forma d’una corba sinusoidal descrita en dos 
dimensions, que es propaga en una direcció constant.!
!
Pel que fa a la formulació, la propagació del onatge es tracta d’un procés no linial, que la 
teoria d’Airy simplifica tenint en comte les següents consideracions:!
!
1. La relació entre l’altura de l’ona (H) i la longitut d’ona (� ) han de ser petites.!
2. L’aigua es pren com un cos amb propietat mecàniques propies d’un fluid 

incompresible.!
3. El flux és tractat com un moviment irrotacional.!
!
!
A partir d’aquestes consideracions es pot definir un potencial de velocitat� . Que ve donat 

per la realció entre la seva posició (x,z) de la partícula dins el fluid i l’instant t considerat. 
Donant com a resultat la següent equació:!
!
!
!
!
!

η

λ

φ

�3

φ = a ⋅ω
k

⋅ cos(h) ⋅[k(z + d)]
sin(h) ⋅ k ⋅d

⋅sin(kx −ωt)



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

On:!
! � , és l’amplitut d’ona (H/2).!
! � , és la freqüència de l’ona (rad/s).!
! � , és el número d’ona.! !
! � , és l’altura de la làmina d’aigua.!
!
El numero d’ona �  és determinat segons la relació no linial:!

Aquestes relacions, que en realitat son aproximacions matemàtiques, surgeixen 
directament de resoldre l’equació d’ona i es poden resumir de la següent manera:!
!
- Per aigües profundes les partícules del fluid segueixen trajectories circulars, el 

diàmetre de qual decreix exponencialment amb la profunditat.!
- Per aigues intermitges, les trajectories de les partícules són elíptiques i els eixos 

major i menor disminueixen exponencialment amb la profunditat, essent l’eix major 
paral·lel a la superficies del mar.!

- Per aigües poc profundes les trajectories son com les d’aigua intermitges, però en 
aquest cas l’eix major és independent de la profunditat.!
!
Cal notar però, que les profunditats sempre estan referides a la longitud d’ona. !
A partir de l’equació� , es deriven les propietat necessaries per caracteritzar l’onatge en 

aigües intermitges.!
!

!

a

ω

k

d

k

φ

Elevació de la superfície

Velocitat horitzontal

Velocitat vertical

Acceleració horitzontal

Acceleració vertical

�ax = aω
2 ⋅ cos(h) ⋅[k(z + d)]

sin(h) ⋅ kd
⋅sin(kx −ωt)

�u = aω ⋅ cos(h) ⋅[k(z + d)]
sin(h) ⋅ kd

⋅cos(kx −ωt)

�az = −aω 2 ⋅ sin(h) ⋅[k(z + d)]
sin(h) ⋅ kd

⋅cos(kx −ωt)

�w = aω ⋅ sin(h) ⋅[k(z + d)]
sin(h) ⋅ kd

⋅cos(kx −ωt)

�η = a ⋅cos(kx −ωt)

�4
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Ones irregulars!
!
El moviment natural de les ones en realitat és irregular, el mar no mostra un perfil d’ones 
unidireccional i sinusoidal regular, s’observen ones de diferents longituds, altures i 
direccions.!
!
Per això l’onatge natural pot ser descompossat en una suma d’ones, cada ona amb una 
pendent sigular.!
!
Per tant, la suma de les ones parcials pot constituir una representació vàlida per un mar 
irregular.!
!
Des de un punt de vista bidimensional, el perfil d’una ona irregular i unidireccional es 
decriu de la següent forma:!
!
!
!
!
!
!
!
On,!
! n, és el numero total d’ones parcials.!
! � , és l’amplitut de l’ona nésima.!

! � , és el número d’onada de l’ona nésima.!

! x, és la direcció de propagació.!
! � , és la freqüència de l’ona nésima.!

! � , és la fase de l’ona nésima.!

!
!
!
!
!
!

ci

ki

ω i

ε i

�5

ζ (x,t) = ci ⋅cos(kix −ω it + ε i )
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Mètodes espectrals!
!
Hi ha varies fòrmules espectrals que s’utilitzen per al l’estudi de l’onatge.!
Aquestes formules es deriven de les propietats observades de les ones del mar i per tant 
són de naturalesa empírica.!
!
Un dels espectres d’onatge més utilitzats és el de Pierson/Moskowitz la formulació del 
qual és la següent,!
!

!
On els paràmetres A i B s’obtenen de la següent fòrmula:!
! !
!
!

On,!
! � , és l’altura significativa de l’ona.!

! � , és la mitjana dels períodes de les ones parcials.!

!
Per descriure l’espectre de Pierson/Motskowitz es poden obtindre les dades a partir de les 
mesures realitzades a través de diferents tipus d’instruments de medició com boies, 
situades a localitzacions marines determinades que recullen medicions de l’altura 
significativa de l’ona i el període pic del onatge.!
!
Donat que els paràmetres mitjà és el període de pic � , per analitzar el l’espectre de 

Pierson/Moskowitz és necessari � , que s’obté de la fòrmula i es deriva per obtenir el punt 

màxim de la funció.!
!
!
!

Hz

Tz

Tp

Tz
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Aquest punt màxim correspón a la freqüència pic de l’espectre:!

!
A partir d’aquestes relacions, s’obté � , a partir del qual es pot caracteritzar l’espectre de 

l’onatge.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tz
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Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Acció de l’onatge sobre l’estructura!
!
Les dos principals forces de l’onatge que actuaràn sobre la plataforma solar offshore 
seran les forces d’arrossegament i la d’inercia.!
!
La força d’arrossegament és causada per els efectes de la viscositat del fluid.!
Aquest tipus de força és proporcional al quadrat de la velocitat relativa de la partícula 
d’aigua, que és la diferència entre la velocitat del fluid i la velocitat estructural.!
!
La força d’inèrcia es compón de dos parts:!
!
1. La massa hidrodinàmica o afegida del membre estructural en moviment, la qual 

representa la força generada per el membre en moviment sobre el fluid que el rodeja. 
Aquesta massa afegida té l’efecte d’incrementar la massa total de l’estrucutra i es pot 
representar com una força en direcció contrària a la del moviment del conjunt.!

2. La força d’inercia que exerceix el fluid accelerat sobre l’estructura fixa. Aquesta, 
surgeix de la diferència de pressions del fluid accelerat, causant distoricions a les 
línies de corrent que rodejen l’estructura fixa.!

!
!
!
!
Forces generades per les corrents!
!
Sobre les corrents marines, podem distingir dos classes:!
!
Les generals, causades per els moviments produits per el vent, les diferents temperatures 
que presenten els mars i oceans a les seves capes més superficials, i les pressions sobre 
aquests.!
Les costeres, que a diferència de les anteriors tenen un comportament més local, i són 
causades per fenòmens com les marees o el vents de la regió.!
!
Per la força que presenten, les primeres són de major importància.!
!
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Les corrents generals es divideixen en càlides i fredes, segons la temperatura que 
presenti el fluid en relació als cossos líquids més pròxims.!
!
En el disseny i el càlcul a partir de les forces generades per les corrents sobre un element 
submergit, la resistència a la corrent de l’estructura és el més important, essent una força 
proporcional a la superfícies expossada i al quadrat de la velocitat de la corrent.!
!
La fòrmula que relaciona els dos paràmetres és la següent:!
!
!
!
On,!
! � , és la força exercida per la corrent.!

! � , és la densitat de l’aigua.!

! � , és el coeficient d’arrossegament.!

! � , és la velocitat de la corrent.!
! � , é l’àrea expossada a l’acció de la corrent.!
!
!
!
Força de deriva!
!
La força de deriva correspón a la força resultant que impossa l’onatge, és el temps net 
mitjà de la força horitzontal que exercirà l’ona sobre la plataforma, ve donat per la següent 
eqüació,!
!
!
!
!
On,!
! � , és la força de deriva.!

! � , és la densitat de l’aigua.!

! � , és la longitud de l’element estructural.!
! � , és l’altura significativa de l’ona.!

Fc

ρ

ca

v

A

Fwd

ρ

l
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Força del vent sobre l’estructura!
!
Sobre les estructures expossades a l’acció del vent, inteessa conèixer al màxim la 
velocitat del vent màxima que incidirà, per tal de dur a terme el disseny fiable per a tota la 
vida ùtil de la plataforma.!
!
Cal destacar que tan la força d’acció de la corrent com la força d’acció del vent sobre la 
plataforma s’obtenen a partir d’equacions similars, ja que l’únic en cada cas es tracta 
l’avenç de fluids diferents.!
!
La força del vent es calculada a partir de la següent expressió:!
!
!
!
!
On,!
! � , és la força del vent.!

! � , és la densitat de l’aire.!

! � , és el coeficient de resistència a l’avenç de l’aire.!

! � , és la velocitat del vent.!
! � , és l’àrea de la plataforma expossada a l’acció del vent.!
!
A partir de l’anterior equació s’obté l’acció que cauda l’avenç del vent sobre la plataforma. 
en el següent apartat s’estudia l’acció del vent sobre cada mòdul solar, així com sobre 
cada seguidor.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fv
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v

A
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Coeficient d’arrossegament!
!
El coeficient d’arrossegament és una cantitat adimensional que s’utilitza per quantificar 
l’arrossegament o resistència d’un objecte dins un fluid com l’aire o l’aigua. És utilitzat a 
les equacions d’arrossegament, on un coeficient d’arrossegament baix indica que l’objecte 
tindrà un menor arrossegament aeordinàmic o hidrodinàmic.!
!
El coeficient d’arrossegament de qualsevol objecte comprén els efecte de dos aspectes 
bàsics en l’arrossegament dinàmic d’un cos, l’arrossegament de forma i la fricció amb la 
superfície.!
!
Per tant, el coeficient d’arrossegament per a diferents formes geomètriques és el següent:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
A partir d’aquesta taula, doncs, s’obté els coeficient de forma necessari per al càlcul de les 
forces d’arrossegament aerodinàmic i hidrodinàmic, conrresponent al l’avenç del vent i la 
corrent respecte la plataforma.!
!
!
!
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1.2 Força generada per la corrent.!
!
La força generada per la corrent afectarà la part submergida de la plataforma amb un 
calat de 4,5m, és a dir, la secció del toroide submergida, la part submergida dels reforços 
en direcció perpendicular al avenç de la corrent, i finalment la part submergida del tanc 
central, !
!
Per al càlcul s’ha utilitzat l’equació referent a la força generada per la corrent, anteriorment 
descrita.!
!

Taula 1. Resum de forces generades per la corrent.!

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

ca 0,47

V (m/s) 0,91

A (m2 103,14

Fc toroide (N) 20477,6

Càrrega (N/m 198,5

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

ca 0,47

V (m/s) 0,91

A (m2 48

Fc reforços (N) 9530

Càrrega (N/m 198,5

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

ca 0,47

V (m/s) 0,91

A (m2 45

Fc tanc-central (N) 8934,4

Càrrega (N/m 198,5
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!
Força generada per el vent!
!
La força generada per la corrent afectarà la part no submergida de la plataforma, és a dir, 
la secció del toroide, la part dels reforços no submergit en direcció perpendicular al avenç 
del vent, i finalment la part del tanc central no submergit.!
!
Per al càlcul s’ha utilitzat l’equació referent a la força generada pel vent, anteriorment 
descrita.!

Taula 2. Resum de forces generades per el vent.!

!

Paràmetres

Densitat (kg·seg 0,125

ca 0,47

V (m/s) 22,1

A (m2 103,14

Fv toroide (N) 14516,4

Càrrega (N/m 140,7

Paràmetres

Densitat (kg·seg 0,125

ca 0,47

V (m/s) 22,1

A (m2 48

Fv reforços (N) 6755,7

Càrrega (N/m 140,7

Paràmetres

Densitat (kg·seg 0,125

ca 0,47

V (m/s) 22,1

A (m2 16,28

Fv tanc-central (N) 2291,3

Càrrega (N/m 140,7
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Força de deriva!
!
La força de deriva afectarà tota la part submergida de l’estructura, sobre la longitud 
transversal de cada element de l’estructura.!
!
Per al càlcul la plataforma es descompossara per cada element que formi l’estructura, és 
a dir, la longitud transversal del toroide, del tanc central i dels reforços per separat.!
!

Taula 3. Resum de forces generades l’onatge.!

!

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

g (m/s 9,81

L (m) 2

Hs (m) 5

Fd toroide (N) 31276,7

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

g (m/s 9,81

L (m) 1,70

Hs (m) 5

Fd reforços (N) 26585,2

Paràmetres

Densitat (kg·seg 104

g (m/s 9,81

L (m) 9

Hs (m) 5

Fd tanc-central (N) 140745

Paràmetres

Fd total (N) 198606,9

A (m2 196,14

Càrrega (N/m 1012,5
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Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Força del vent sobre els seguidors!
!
!
Segons EUROCODIGO 1, el mòdul de la força del vent Fw  sobre una superfície determinada es 
calculada segon la fòrmula següent:!
!
!
!
! !
On,!

! � és la pressió mitjana de la velocitat de referència.!

! �   és el coeficient d’exposició.!

! �   és el coeficient dinàmic.!

! �   és el coeficient de força.!

! � és l’àrea de referència.!

!
L’acció del vent formarà un angle perpendicular amb l’àrea sobre la qual actui.!
!
La pressió mitjana de la velocitat de referència ve donada per la següent expressió:!
!
!
!
!
On,!

! � és la densitat del aire.!

! � és la velocitat del aire de referència.!

!
Segons les dades obtingudes a la boia, on es té constància de la velocitat màxima que s’ha 
enregistrat, equivalen a 21 m/s, s’obté que:!
!
!
� = 275,6 Pa!

!
Tenint en compte que són dades enregistrades desde 1954 s’estarà donant un gran marge de 
seguretat.!

qref

ce
cd
cf

Aref

δ
vref

qref
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!
!
!
Per a determinar el coeficient d’exposició primerament s’haura de determinar de quin tipus de 
terreny es tracta, per determinar els obstacles i així poder conèixer el coeficient d’exposició.!
!
Segons la següent taula extreta de l’EUROCODIGO 1 s’extreu que el terreny a ubicar la 
plataforma és de categoria I.!

Taula 4. Taula de categories del terreny i altura mínima.!

!
Un cop conegut la categoria de terreny, i sabent que es tracta d’un terreny pla, sense turons, ni 

grans obstacles (excepcionalment grans onades), obtindrem el coeficient topogràfica,� , a 

partir del qual obtindrem�  .!

!
Sabem que, !
!
! � = 1 ! ! ! ! per a ! ! ! ! � ! ! !

! � = 1 + 2 · s · � ! ! ! per a! ! !    � !

! � = 1 + 0,6 · s! ! ! per a! ! ! !   � !

!
!
Essent � la pendent a barlovent H/L, en la direcció del vent, !
!
Obtenim que � = 1!

!
!
El coeficient d’exposició, � , té en compte els efectes de la rugositat del terreny, la topografia i 

la altura sobre el nivell de z = 0 que provoquen sobre la velocitat mitjana del vent i les 
turbulencies.!

ct (z)

ce

ct (z) Φ ≤ 0,05

ct (z) Φ 0,05 ≤ Φ ≤ 0,3

ct (z) Φ ≥ 0,3

Φ

ct (z)

ce(z)
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!
Per a terrenys plans (mar oberta), � = 1, el coeficient d’exposició ve donat per la següent 

gràfica 1.:!
!
!

Gràfica 1. Coeficient d’exposició Ce(z) en funció de l’altura z sobre el sòl i les !

categories del terreny de I a V per ct=1!

!
!
!
!
!
!
!
Coeficient d’exposició �  en funció de l’altura sobre z = 0, en categories de terreny de I a V!

!
D’aquesta manera, sabem que les lents tindran un coeficient d’exposició:!
!
� (150)= 1.73!

!
!
!

ct (z)

ce(z)

ce
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!
Coneixent les dimensions de les lents, estudiarem el valor del coeficient dinàmic � , que ve 

relacionat amb la resposta de les lents a la acció del vent, és a dir la resistència de la seva 
superfície a l’avenç del vent.!
!
S’obté a partir de la següent gràfica 2.:!

Gràfica 2.Valors de cd per esctructures metàliques.!

!
!
Per tant, el coeficient dinàmic de les lents � , serà igual a 0,96.!

El coeficient de força � , vindrà donada en funció de la esveltessa efectiva � , i la solidesa de la 

lent � .!

!
A partir de,!

 � ,   � = 1,13!

La solidessa vindrà donada per la següent equació,!
!
� !

On A  és la superfície expossada del elements i Ac és la superfície tancada L·b,!

cd

cd
cf λ

ϕ

λ = l
b

λ = 1221
1080

ϕ = A
Ac
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Al tractar-se de la mateixa àrea en els dos casos, tenim que � .!

Un cop conegudes la esveltessa efectiva i la solidessa de la lent, obtindrem el factor de reducció 

de l’esveltessa � , a partir de la qual obtindrem el coeficient de força �  mitjançant la fòrmula per 

a banderes.!
!
El factor de reducció de l’esveltessa s’obté a partir del següent gràfica 3.:!

Gràfica 3.factor de reducció de l’esveltessa � !

de l’esveltessa � en funció de la solidessa � !

! ! !
Obtenint que, !
!
� = 0,71!

!
!
A partir de les taules �  per a banderes obtenim que,!

!

ϕ = 1

ψ y cf

ψ λ

λ ϕ

ψ λ

cf
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!
Per tant, � = 1,78!

!
L’ �  per a cada lent Fresnel, serà:!

!
= b·l = 1,32 m2!

!
Així doncs, coneixent tots els paràmetres de l’equació per conèixer el mòdul d’ Fw .!
!
El valor del mòdul màxim de força del vent que actuarà perpendicular a la lent serà equivalent a:!
!
Fw ()= 275,6 · 1,73 · 0,96 · 1,78 · 1,32 = 1075,4N sobre cada lent.!
!
!
!
Assumint que el vent serà uniforme en aquest cas, actuant de forma igual sobre tota la plataforma, 
obtindrem que:!
!
!
Sobre el quadrant 1:!
!

cf

Aref

Aref

Seguidor Lents Fw

1 12 12904,8

2 14 15055,6

3 15 16131

4 15 16131

5 14 15055,6

6 14 15055,6

7 13 13980,2

8 11 11829,4

9 10 10754

10 8 8603,2

11 5 5377

Total 131 140877,4 N
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Sobre el quadrant 2:!

Sobre el quadrant 3:!

!
!
Sobre el quadrant 4:!
!

!!!!
Taula 5. Taules resum Fw sobre els mòduls CFV.!

!
!
!
!
!
!

Seguidor Lents Fw

1 14 15055,6

2 14 15055,6

3 15 16131

4 15 16131

5 14 15055,6

6 14 15055,6

7 13 13980,2

8 11 11829,4

9 10 10754

10 8 8603,2

11 5 4301,6

Total 132 141952,8N

Seguidors Lents Fw

11 131 140877,4N

Seguidors Lents Fw

11 132 141952,8N
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Taula resum de forces!
!
Les anteriors taules de forces queden resumides a continuació, cal especificar que les forces 
generades amb la corrent i l’ona s’aplicaràn a la part submergida de la plataforma. Les dos forces 
generades per l’acció del vent s’aplicaràn a la part no submergida de la plataforma.!

Taula 6. Total de forces generades sobre la plataforma.!

!
Per tal de mostrar l’aplicació de les forces a la zona desitjada, es presenta l’esquema explicatiu 
següent:!

Figura 2. Esquema d’acció de les forces!!

Taula 7. Total de càrregues generades sobre la plataforma.!

Força generada per la corrent (F 38942 N

Força generada per l’ona (Fd) 766279,6 N

Força generada per el vent sobre la plataforma (Fv 23563,4 N

Força del vent sobre els seguidors ( 565660,4 N

Càrrega generada per la corrent (N/m 198,5

Càrrega generada per l’ona (N/m toroide: 303,2!
Reforços: 12380,3!

Tanc-central: 3127,6

Càrrega eòlica (N/m 140,7
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1.4 Prestacions del seguidor!
!
Per a la resposta del vent sobre el seguidor que es vol dissenyar s’ha estudiat només el cas més 
desfavorable, és a dir, el seguidor de major longitud amb major nombre de lents, per tal de 
conéixer la seva resposta a les càrregues imposades.!
!
El cas estudiat és el seguidor 2 del quadrant 1.!
Tenint en compte el pes de tots els elements que quedaran subjecte per sobre el seguidor, és a 
dir, lents de Fresnel, Tirants superiors, Tirants inferiors, Protector de la lent, soports d’alumini i el 
perfil d’unió a d’unió així com el pes del propi seguidor tenim que:!
!

Taula 8. Taula resum pesos seguidor 2 quadrant 1.!

!
Tenint en compte aquestes dades, s’ha exportat la geometria realitzada amb autocad, a 
Ramseries en format IGES per tal de coneixer quina deformació sufriria en el seu desplaçament 
per el propi pes i així saber si seria necessari la incorporació d’algun reforç.!
Per a la seva simulació s’ha aplicat un grossor d’1cm d’acer S355G7-N, amb el següent resultat:!

Figura 3. Tensió Von Misses cas 1 seguidor 2 quadrant 1.!

Pes unitari 
(Kg)

Components Pes Total CFV!
(Kg)

Pes Seguidor!
(Kg)

Pes total!
(Kg)

Lent de Fresnel 7,06 15 105,9

Tirant Superior 0,03 30 0,9

Tirant inferior 0,04 30 1,2

Soport Superior 2,87 30 86,1

Soport inferior 3,45 30 103,5

Protector lent 0,24 30 7,2

Perfil 20,24 16 323,84

Total 588 933.8 1521,88
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Figura 4. Reaccions cas 1 seguidor 2 quadrant 1.!

!
Obtenim un desplaçament d’1,11 cm al mitj de la barra com demostra la següent figura:!

Figura 5. Desplaçaments eix Z cas 1 seguidor 2 quadrant 1.!

!
I amb valor de tensió als extrem i al centre del seguidor de 50 MPa molt per sota del limit de 
roptura de l’acer amb que es treballa.!
!
Tenint en compte que es tracta d’un sistema fotovoltaic que exigeix gran precisió i tenint en 
compte que al desplaçament en estat estàtic del seguidor cal sumar el moviment rotacional i altres 
condicionants no aplicats, s’opta per afegir una barra de soport a 10 metres dels reforços de la 
plataforma i paral·les a aquets, obtenint els següents resultats de la proba:!

Figura 6. Desplaçament sobre l’eix Z cas 2 seguidor 2 quadrant 1.!
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Un desplaçament màxim de 0,06 cm, pràcticament nul al punt mitj del segment entre l’extrem de la 
barra i el soport a 10,5 metres.!

Figura 7. Reaccions cas 2 seguidor 2 quadrant 1.!

!
!
Per tant serà l’elecció final com a elements estructural del seguidor. De forma esquemàtica:!

Figura 8. Estructura de soport seguidors solars.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

�25



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

1.5 Línia de flotació!
Principi d’Arquímedes!
!
El principi d’Arquímedes afirma que tot cos submergit en un fluid experimenta un força 
vertical i ascendent igual al pes del fluid desplaçat, degut a la propietat física 
d’incomprensibilitat dels fluids.!
!
On el pes del fluid de la desplaçat és igual a la densitat del fluid per la acceleració de la 
gravetat g i per el volum del fluid V,!
!
!
!
Altura de flotació de la plataforma!
!
A partir de la fórmula anterior pot calcular-se l’altura de flotació de la plataforma solar. 
Durant els càlculs del projecte, tan en el disseny com en el calcul d’esforços, s’ha 
considerat que el calat seria aproximadament de 4,15 m.!
!
A partir dels calculs realitzats al llarg del projecte s’ha pogut anar calculant quin seria el 
calat real.!
!
Tenim que per a un calat de 4,15 m:!
!

Taula 9. Cos d’aigua desplaçada.!

!
!
!
!
!

Unitat Valor

Volum desplaçat m3 739,25

Densitat aigua Kg/m 1026

Massa Kg 562986,7

Pes N 5522899,7
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!
Un cop realitzat el disseny de la plataforma, conegut els material, mecanismes i 
estructures presentades, sequiparà amb el pes de la plataforma:!

!

Taula 10. Pes total de la plataforma (Kg).!

!
Per tant, comparant el pes total de la plataforma i la massa d’aigua desallotjada en la 
flotació de l’estructura s’obté una diferència de 51775 Kg.!
!
Tenint en comte que en el càlcul no s’ha incluit el sistema elèctric, sistema de control, 
sistemes d’anclatge, sistema de bombeig o de lubricació i altres element fonamentals, 
s’entén que és un bon marge de maniobra per  a incloure els pesos que comportarien tots 
aquets elements.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Pes unitari (Kg) Quantitat Pes total (Kg)

Soports 494,9 88 43551,2

Eix 57672,6 1 57672,6

Plataforma 241512 1 241512

Seguidors Q1/2 13727,5 2 27455

Seguidors Q3/4 13870,5 2 27741

Extres 40000

Formigò 73280

Total 511211,8
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!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
ANNEX 2.!
!
!
DADES OCEANOGRÀFIQUES!
DADES METEOROLÒGIQUES!
DADES IRRADIACIÓ!
INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA!
PLÀNOLS!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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Condicions ambientals!!
Un paràmetre fonamental en el dissey i projecte d’una estructura marina és la ubicació on 
serà instal·lada. Sens dubte, si les zones de navegació d’un buc són rellevants a la hora 
del seu disseny, per a una plataforma marina és fonamental.!
!
Mentre els bucs (amb una mitjana de vida de 20 anys) poden superar els temporals en la 
mesura de les seves possibilitat, el dimensionament d’una plataforma offshore, degut a la 
seva impossibilitat a sortejar els temporals i les condicions extremes, s’ha de realitzar per 
suportar càrregues durant un període de 50 anys com a mínim.!
!
Per seleccionar la localització geogràfica final s’ha hagut de tenir en compte una sèries de 
factors que condicionen la viabilitat d’execució del projecte que s’ha realitzat, entre ells, a 
continuació es citen els de major rellevància. Es distingeix entre factors externs i interns.!
!
Els factors que han condicionat la ubicació final de l’instal·lació són:!
!
• Externs: !

• Naturals: Batimetria, vents, onatge, corrents.!

• Sociològics: Marc legislatiu, activitat humana, infraestructures.!

• Interns:!

• Sistema CFV: radiació solar, característiques.!

• Estacions de mesura: boies de mesura, torres meteorològiques.!
!
Factors externs!
Naturals!
!
Batimetria!
!
Respecte a la batimetria de les costes espanyoles es pot observar a la figura següent que 
a la pràctica, la totalitat de les zones d‟interès superen els 100m de profunditat. A la figura 
es marquen en verd aquelles zones que tenen una profunditat de més de 100 metres, 
quedant descartades aquelles zones de color rosa o blau, i marcant com a zona de 
transició les parts acolorides de groc (entre 50m i 100m).!
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!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Sociologics!
Legislatiu!
!
A l‟abril de 2009, els Ministeris de Medi Ambient, Medi Rural i Marí e Indústria, Turisme i 
Comerç van aprovar l‟Estudi Estratègic Ambiental del litoral, la finalitat del qual és acotar i 
definir les zones aptes i les no aptes per la instal·lació de parcs eòlics marins. El nombrat 
“Mapa Eòlic Marí” està subscrit a través d‟una resolució conjunta de les Secretaries 
Generals del Mar i de l‟Energia dut a terme el 16 d‟abril.!
!
L‟objectiu d‟aquest estudi és determinar les zones de domini públic marítimo-terrestre 
que, a efectes ambientals, reuneixen condicions favorables per la ubicació d‟instal·lacions 
eòliques marines. Per a això, s‟han delimitat les zones d‟exclusió i les zones aptes, i a la 
vegada, per les zones aptes s‟ha establert una graduació per la implantació de parcs 
eòlics marins en funció dels condicionants ambientals. Donat que la plataforma que és vol 
dissenyar, té la finalitat de generació eléctrica renovable, i les condicions de l’impacte 
ambiental són assemblant a l’energia eólica offshore i donat que no hi ha marc legislatiu 
per a l’activitat que es vol donar a terme s’ha vist convenient equiparar les zones de 
restricció.!
!
Per tant, aquest mapa del litoral constitueix un mecanisme preventiu de protecció del medi 
ambient, de manera que, una vegada publicat, les sol·licituds de reserva de zones dels 
promotors de parcs marins només podran realitzar-se dintre de les zones declarades 
aptes. Amb caràcter previ a la seva aprovació, l‟estudi ha estat sotmès a informació 
pública així com el procediment previst a la Llei 9/2006, del 28 de juny, respecte 
l‟avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.!
!
En el següent gràfic es mostra la repartició definitiva de les zones en tres sectors, les 
Zones d‟exclusió (en vermell), les Zones aptes amb condicionants (en groc) i les Zones 
aptes (en verd).!
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!

!
Activitat humana!
!
Les principals rutes marítimes i rutes pesqueres es concentren en les zones Atlàntiques 
de l‟estret i de Galícia, les quals tenen les ràfegues més fortes de vent i un onatge més 
sever que les zones de la costa del Mediterrani.!

!
Respecte a la pesca, la totalitat de la costa espanyola posseeix grans i nombrosos focus 
d’activitat, de manera que l’impacte de la instal·lació d’un parc eòlic suposa en qualsevol 
cas, i salvant les diferències entre les diferents faunes marines locals, un inconvenient per 
qualsevol que sigui la seva localització.!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vent a Europa !
Segons EUROCODIGO 1!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Al EUROCODIGO 1, que recull la norma UNE_ENV 1991-2-4: 1998, es fa referència a les 
velocitats màximes del vent a cada zona d’Europa.!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
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Diseño mecánico de un seguidor para mover un generador solar de 600 W con lentes de Fresnel Pág. 25 

 

 

B.7 Mapa eólico europeo (según EUROCÓDIGO 1) 

En el EUROCÓDIGO 1, que recoge la Norma UNE-ENV 1991-2-4: 1998 Experimental, se 
hace referencia a las velocidades máximas del viento en cada zona de Europa (ver figura 
 B.13). 

 

Fig.  B.10. Velocidades máximas del viento (m/s) en Europa  
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!
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!

!

Vent a Espanya !
Segons CENER!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Abstract

A wind resource map of Spain has been built using the mesoscale model Skiron. It covers all

the Iberian geography. To measure the accuracy level of this map, a protocol of validation has

been developed. It provides global information as well as reports about di↵erent regions, levels

of wind speed, direction sector etc. A validation of the map using 50 meteorological stations is

presented.

1 Introduction

The recent increase of wind energy projects in countries without wind measurements remarks the
need of wind resources maps to be calculated without measurements, to help in the wind resource
evaluation process.

This paper presents a methodology to make wind resource maps based on a mesoscale model
(Skiron), joint to a validation study which attempts to show the accuracy of this type of mesoscale
simulations.

2 Wind resources map methodology

The regional weather forecasting system Skiron was developed for operational use at the Helenic
National Meteorological Service [1], [2]. The entire system is fully parallelized and requires Unix
computational environment. Its central component is the Eta limited area weather forecasting model
[3]. It uses a specific ”step mountain” vertical coordinate. Partial di↵erential equations are represented
by finite-di↵erence schHellenic the model. In the horizontal the model is defined over the semi-
staggered E grid.

Skiron runs operationally at CENER from October 2005 [4], [5], [6]; getting the initial and bound-
ary conditions from the Global Forecast System (GFS). The GFS initial conditions at 12 hours UTC
cycle (1o x 1o horizontal resolution) are downloaded each day and stored.

Figure 1 shows the model domain used for this study. It covers the west Mediterranean sea,
southeast Europe, Northeast Africa and East Atlantic Ocean. No nesting techniques are used here,
just one main domain covering the area of interest is created with an horizontal resolution of 0.1

o⇥0.1
o

on latitude and longitude.
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3 Validation methodology

A validation procedure and respective results for 50 meteorological stations are presented together
with the wind resource map. The objective of this study is to show the accuracy of Skiron model with
medium spatial resolution to buil wind resources maps. Two levels of validation have been done. The
first validation corresponds to the annual mean wind speeds obtained with Skiron, BIAS values were
calculated for each validation station and BIAS deviation value was calculated using all the avaliable
BIAS values for the di↵erent validation stations. The second validation corresponds to the hourly
time series generated by Skiron. MAE values were calculated again for each validation station and
MAE deviation was calculated using MAE values obtained for all the validation stations.

The validation stations were grouped according to the characteristics of the surrounding terrain:

• Simple terrain.

• Simple coastal terrain.

• Complex terrain.

• Complex coastal terrain.

3.1 Description of the validation data set

To make the validation, a data set from 50 meteorological stations placed all over Spanish geography
have been used, covering di↵erent types of terrain taking into account, complexity, geographical areas
etc. The database consists of hourly wind speed and direction measured at a height of 10 meters
above ground level. This database covers year 2006. Figure 3 shows the location of the 50 validation
stations.

Figure 3: Location of the 50 validation stations.

3.2 Description of the validation methodology

To make the wind resource map validation, as first step, we have associated and synchronised each
real data series with the corresponding one generated by Skiron at the nearest point of the grid.
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To make the wind resource map of the Iberian Spanish Penninsula, Skiron operational runs covering
year 2006 were used. A total of 365 runs have been used to obtain mean hourly of wind speed and
direction at each point of the grid. In this work we have processed and analysed wind speed at
a height of ten meters above ground level. Each Skiron run produces +72 hours ahead predictins
(hourly values). To make the present wind map, we have considered the horizons between 13 to 36.
The first 12 horizons have been discarded due to the spin-up of the model.

Finally, annual mean wind speed was calculated at each point of the grid using the 8760 hourly
values of wind speed obtained with Skiron, which allowed us to build the wind resource map. See
figure 2

Figure 1: Skiron domain.

Figure 2: Wind resource map.
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A comparative study with descriptive statistics, histograms, qq-plots and wind roses for each pair
of series was made (figures 5 to 10). This information characterises both simulated and measured
values for each validation station.

Complexity of terrain, wind direction sector and level of wind speed have been used as discrimi-
natory criteria.

BIAS deviation gives an estimation of the uncertainty of the wind map, while BIAS values show
if the values of the wind map are centered compared to real measurements. MAE values represent
the errors when using the hourly wind speeds simulated with Skiron instead of the measured hourly
values. MAE deviation represents the dispersion of errors for the di↵erent validation stations. Each
validation station has a BIAS and MAE value calculated following equations 1 and 2. For each case
(global, type of terrain etc.) mean value and deviation of BIAS and MAE have been calculated.

BIASi =
HX

h=1

V Sh � V Mh

H
(1)

MAEi =
HX

h=1

|V Sh � V Mh|
H

(2)

Where VS is the simulated wind speed, VM is the measured wind speed, i indicates the validation
site, h the hourly data and H the number of hourly data.

Figure 4 shows a summary of the validation methodology used in this work.

Figure 4: Scheme of the validation methodology.

3.3 Error characteristics for two representative stations

In this section two examples with the complete error statistical analysis are presented, one for flat
terrain and the other one for complex terrain. Table 1 and figures 5, 6 and 7 collect the descriptive
statistics and studies for a validation tower in a simple terrain place. On the other hand, table 2 and
figures 8, 9 and 10 present an example of complex terrain validation. These studies include a set of
descriptive statistics as mean, quartiles, Kurtosis and Skewness coe�cients etc.
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Figure 5: Hourly averages. Simple terrain case. Skiron simulations in green, measurements in black.

Figure 6: Histograms and qq-plots. Simple terrain case. The two plots on the left correspond to the
simulated value. The two plots on the right correspond to the measured data.

Figure 7: Wind roses plots. Simple terrain case. Skiron values in green, measurements in black.

Valid Average Quartile Quartile Quartile Min Max Standard Skew Kurt

data speed 25% 50% 75% speed speed deviation

Skiron simulations 6741 3.2 2.1 3.1 3.9 0 12.2 1.6 0.9 2

Measured data 6741 3.6 1.9 3.1 4.7 0.6 18.1 2.3 1.5 3.1

Comparison -0.5 - - - -0.5 -5.8 -0.7

Table 1: Descriptive statistics of a simple terrain case.
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Figure 8: Hourly averages. Complex terrain case. Skiron simulations in green, measurements in black.

Figure 9: Histograms and qq-plots. Complex terrain case. The two plots on the left correspond to
the simulated value. The two plots on the right correspond to the measured data.

Figure 10: Wind roses plots. Complex terrain case. Skiron simulations in green, measurements in
black.

Valid Average Quartile Quartile Quartile Min Max Standard Skew Kurt

data speed 25% 50% 75% speed speed deviation

Skiron simulations 7824 4.4 2.8 4 5.4 0 21.6 2.5 1.6 5.1

Measured data 7824 6 3.5 5.6 7.8 0.2 27.3 3.5 1.3 3

Comparison -1.6 - - - 0.2 -5.7 -1

Table 2: Descriptive statistics of a complex terrain case.
These two examples of validation stations show the di↵erences that can be expected when com-

paring the results of the wind map in flat and complex terrain. In the simple terrain case it can be
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seen (figure 5) that the diurnal variation of the wind speed can be followed by Skiron, being the BIAS
-0.5 m/s. Prevailing directions (figure 7) are well captured by Skiron.

Other characteristics of the wind speed distribution are also comparable (table 1), like the quartile
analysis and the standard deviation of the wind speeds. The di↵erence of simulated and measured
standard deviations of the hourly wind speeds was, in this case, only 0.7 m/s.

In the complex terrain case, it can be seen (figure 8) that the diurnal variation is also captured
but with higher BIAS level -1.6 m/s. Prevailing directions are also captured (figure 10) but with some
more discrepancies than for the simple terrain case. The comparison of the statistical distributions
shows a reasonable agreement between measured and simulated hourly wind speeds (table 2).

Summarising, Skiron model is able to reproduce average wind speed, prevailing directions and
hourly wind speed distribution for this two examples. The errors are higher for the complex terrain
case, as it could be expected due to the limitations of the model (at 0.1o x 0.1o resolution) to simulate
local scale phenomena.

3.4 Validation results for the complete data set

In this section, validation results of the wind resource map from a global point of view and taking
into account the terrain characteristics are presented. Validation stations have been divided into four
categories acording to the characteristics of the surrounding terrain:

• Simple terrain, include all stations located in flat and inner places.

• Simple coastal terrain, include stations placed in the coast but with simple orography.

• Complex terrain, include all stations located in inner places joint to complex orography.

• Complex coastal terrain, include stations placed in the mountainous coast.

Figure 11 shows the average BIAS level obtained, jointly to the corresponding uncertainty for the
50 stations. We can see relatively low BIAS values, lower than 0.7m/s, even in complex terrain cases.
The uncertainty of the wind map increases in complex terrain zones. BIAS deviation is lower than
1m/s in simple terrain cases increasing for the complex ones to be higher than 2m/s.

Tables 3, 4, 5, 6 and 7 present obtained results taking into account the type of terrain and the
wind speed level generated by the model. It can be seen that the uncertainty of the map is 1.44m/s

as average for all validation stations.

Global Low speed Mean speed High speed
BIAS 0.1 -0.73 0.08 0.95

BIAS deviation 1.44 1.02 1.39 2.04
MAE 1.97 1.45 1.81 2.65

MAE deviation 0.70 0.74 0.76 0.91

Table 3: Results using all validation stations.

Global Low speed Mean speed High speed
BIAS -0.08 -0.65 0.03 0.39

BIAS deviation 0.75 0.56 0.82 0.96
MAE 1.47 1.19 1.43 1.79

MAE deviation 0.34 0.38 0.37 0.39

Table 4: Results using simple terrain stations.
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Global Low speed Mean speed High speed
BIAS 0.67 -0.44 0.59 1.87

BIAS deviation 0.88 0.62 0.79 1.38
MAE 1.83 1.23 1.58 2.66

MAE deviation 0.33 0.27 0.27 0.79

Table 5: Results using simple coastal stations.

Global Low speed Mean speed High speed
BIAS -0.21 -1.03 -0.42 0.81

BIAS deviation 2.4 1.83 2.42 3.14
MAE 2.5 1.84 2.33 3.32

MAE deviation 1.08 1.36 1.32 1.07

Table 6: Results using complex terrain stations.

Global Low speed Mean speed High speed
BIAS -0.57 -1.15 -0.46 -0.09

BIAS deviation 1.64 1.03 1.46 2.45
MAE 2.44 1.88 2.32 3.12

MAE deviation 0.57 0.64 0.64 0.55

Table 7: Results using complex coastal stations.

In flat terrain the uncertainty is very low 0.75m/s, increasing to 0.88m/s when the terrain is flat
and close to the coast. This increase is related to the limitations of the mesoscale model to capture
(at the selected resolution) the thermal e↵ects that appear in coastal areas.

Figure 11: BIAS and BIAS deviation.
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Figure 12: MAE and MAE deviation.

Although in complex terrain the BIAS is relatively low, the deviation of the BIAS is significantly
higher than in flat terrain. For complext terrain stations the e↵ect of the coast is not evident, complex
coastal stations showed a lower uncertainty than the complex ones. This fact can be related to the
specific set of complex coastal stations selected or to the di↵erent level of complexity of the two sets
of stations.

MAE values are also related to the complexity of the terrain. For flat terrain average MAE is
1.47m/s increasing to 1.87m/s in simple coastal sites, showing again that local coastal e↵ects are not
perfectly captured by the model. In complex sites MAE reaches 2.5m/s without a clear e↵ect of the
coast.

4 Conclusions

A simulation of one year of hourly wind values has been carried out with Skiron mesoscale model
for the Iberian Penninsula (Spain). A good performance to estimate the mean wind speed over the
complex and heterogeneous terrain of Spain has been shown by Skiron model with medium resolution
(10 Km x 10 Km spatial grid).

The BIAS and MAE deviation increase with the complexity of the terrain and the wind speed,
but they present acceptable levels.

The wind map obtained with Skiron is not significantly biased, independently of of the type of
terrain. The uncertainty levels have been calculated for 4 di↵erent types of terrain. Hourly time series
can be used as representative of the area of interest, specially in flat terrain.

5 Future work

The next step will be to calculate a wind resource map of Spain increasing Skiron resolution to 1 Km
x 1 Km and evaluate the improvements obtained when comparing with the actual medium resolution
map. On the other hand a 20 years reanalysis with Skiron for all Europe is under calculation.

Further error analysis based on the terrain characteristics will be done.
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Dades Oceonogràfiques!
Segons Ports de l’estat!
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Dades boia SIMAR!
!
Les dades relatives a la posisicó de la boia són les següents:!
!
• Codi Boia: 2096130!

• Longitud: 1.00º E!

• Latitut: 40.83º N!

• Cadencia: 3h!

• Inici de mesures: 03-01-1958!

• Fi de mesures: 18-03-2014!

• Conjunt de dades: Punt SIMAR!
!
Les mesures de vent i onatge són les que es mostren a continuació.!
!
!
!
!
!
Condicions eóliques!
!
Amb les dades recollides per la boia es poden consultar series de mesures diàries, 
mensuals i anuals des de 1958 a l’actualitat.!
!
Al estudiar el comportament de les condicionas ambiental de manera fixa ens interessa 
conèixer velocitat i uniformitat del vent, de manera que n’hi haurà prou amb conèixer la 
rosa dels vents anual. Si es comparen amb d’altres períodes la tendència no varia gaire.!
!
A continuació s’adjunta la rosa de velocitat mitjanes del vent al punt de la boia, aixì com la 
direcció de major procedència d’aquest.!

!
!
!
!
!
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!
ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO en WANA 2096130 en el periodo 

1958-2014  
WIND SPEED ROSE at WANA Point 2096130 , period 1958-2014 

��� 	
!
!
!
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A continuació s’adjunta una taula amb les velocitat màximes registreades, junt a la 
direcció, mes, dia , any i hora:Onatge!
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Condicions normals d’onatge!
!
La distribució anual de períodes de pics i altures significatives, realitzada entre 1958 i el 
2014 té com a resultat les següents dades.!
!

!

!
!
!
!
!

�23



Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore

Respecte a la direccionalitat de l‟onatge trobem l‟homogeneïtat en totes les mediacions 
com és pel cas dels vents.!
!
!
!

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA en Punto WANA 2096130 en el periodo 
1958-2014  

SIGNIFICANT HEIGHT ROSE at WANA Point 2096130 , period 1958-2014 

!
!
!!
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!
La taula d’altura màxima per mesos és la següent:!

!
!
!
!
La taula anual d’altura-període és la següent:!

!
Corrent marines!
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!
Dades boia REDEXT!
!
Per a l’estudi de les corrents presents a la zona d’ubicació de la plataforma s’han hagut 
d’obtindre dades a partir d’una boia REDEXT que a diferència de les SIMAR recullen les 
dades referents a les corrents marines de la ona. Com a característica principal, els 
aparells estan situats en punts amb profunditats entre 200 i 800 metres, i mesuren 
paràmetres oceanogràfics i meteorològics. Les dades són transmeses cada hora via 
satèl·lit.!
!
Les boies d‟aquesta xarxa es caracteritzen per estar fondejades lluny de la línea de costa 
a gran profunditat, a més de 200 metres de profunditat. Per tant, les mesures d‟onatge 
d‟aquests sensors no estan pertorbades per efectes locals. Per això, cada boia 
proporciona observacions representatives de grans zones litorals.!
!
Les dades relatives a la posisicó de la boia són les següents:!
!
• Codi Boia: 2720!

• Longitud: 1.47º E!

• Latitut: 40.68º N!

• Cadencia: 1h!

• Profunditat: 688 m!

• Inici de mesures: 20-08-2004!

• Fi de mesures: 17-09-2014!

• Model: SeaWatch!

• Conjunt de dades: Punt REDEXT!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Condicions corrents marines Tarragona!
La rosa de corrents marines corresponent és la següent:!
!
ROSA DE CORRIENTES MEDIAS en Boya Tarragona en el periodo 2004-2014  

MEAN CURRENTS ROSE at Tarragona Buoy , period 2004-2014 

��� 	
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La taula de corrent màxima per mesos desde 20-08-2004 fins al 12-09-2014 és la 
següent:!

El gràfic de velocitat màxima de la corrent marina per mesos desde 20-08-2004 fins al 
12-09-2014 és la següent:!
!

!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Butlletí climàtic 2013!
Segons Servei Meteorològic de Catalunya!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!

!

!

!

!

!

Atlas de radiació solar a Catalunya!
Segons Institut català d’energia!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Radiació!
Al “Atlas de radiació solar a Catalunya” publicat per la Generalitates troben les següents 
taules, en les que  s’indica la irradiació solar mitjana mensual i la irradiación solar mitjana 
anual (M) mesurada en diversos puntos de Cataluña.	


�36

Taula 3. Valors dels paràmetres de la funció ajustada a les sèries de dades de cada estació, i valors de radiació solar mitjana
en base mensual. El paràmetre M pot interpretar-se com la mitjana en base mensual.

25

4. Tractament de les Dades

CODI
ESTACIÓ M A B Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

Paràmetres

AGONCI 14.82 9.62 3.25 5.95 8.71 13.04 17.96 22.03 24.17 23.78 20.92 16.44 11.53 7.50 5.45

AGULLA 14.09 8.38 3.37 6.77 9.57 13.52 17.74 20.97 22.36 21.51 18.60 14.52 10.31 7.12 5.82

ALCANA 15.03 8.79 3.34 7.23 10.07 14.18 18.63 22.10 23.68 22.92 19.98 15.74 11.30 7.87 6.37

ALCOVE 14.14 8.69 3.44 6.85 9.97 14.15 18.46 21.60 22.73 21.55 18.30 13.98 9.70 6.61 5.55

ALDEA 15.12 8.78 3.36 7.41 10.31 14.44 18.87 22.28 23.78 22.93 19.92 15.65 11.24 7.87 6.46

ALFACS 15.15 9.68 3.35 6.61 9.77 14.30 19.20 22.99 24.69 23.80 20.52 15.83 10.96 7.21 5.61

ALP 15.06 9.01 3.34 7.07 9.97 14.18 18.75 22.31 23.93 23.15 20.13 15.78 11.24 7.72 6.18

AMETLL 15.21 9.25 3.32 6.93 9.84 14.13 18.83 22.55 24.30 23.59 20.57 16.14 11.45 7.78 6.11

AMPOST 14.78 8.89 3.36 6.97 9.91 14.09 18.58 22.03 23.55 22.69 19.64 15.32 10.85 7.44 6.01

ANDORR 13.77 8.08 3.31 6.50 9.01 12.75 16.86 20.13 21.70 21.12 18.51 14.66 10.56 7.32 5.83

AVELLA 16.10 10.48 3.30 6.63 9.85 14.67 20.01 24.29 26.37 25.68 22.34 17.35 12.03 7.80 5.81

BALAGU 15.12 10.32 3.29 5.75 8.88 13.61 18.87 23.12 25.22 24.59 21.34 16.46 11.21 7.01 5.00

BARCEL 15.04 9.16 3.31 6.80 9.65 13.88 18.54 22.25 24.03 23.37 20.42 16.05 11.40 7.73 6.04

BELLAT 14.93 8.83 3.29 6.92 9.59 13.64 18.14 21.77 23.57 23.03 20.25 16.07 11.58 7.99 6.27

BENISS 15.14 9.39 3.35 6.85 9.92 14.32 19.07 22.75 24.39 23.53 20.35 15.80 11.07 7.43 5.88

BISCAR 13.46 9.47 3.29 4.86 7.74 12.08 16.90 20.80 22.73 22.15 19.17 14.69 9.87 6.02 4.18

CABANE 13.80 8.62 3.35 6.19 9.01 13.05 17.40 20.79 22.29 21.50 18.58 14.41 10.07 6.73 5.30

CABRIL 15.53 9.57 3.28 6.81 9.67 14.04 18.92 22.89 24.88 24.34 21.38 16.86 11.99 8.07 6.16

CAMBRI 14.60 8.94 3.42 7.01 10.15 14.44 18.89 22.18 23.44 22.31 19.04 14.61 10.18 6.94 5.77

CARCAS 13.57 9.21 3.26 5.11 7.79 11.95 16.66 20.54 22.54 22.12 19.34 15.03 10.33 6.50 4.58

CASES 15.17 9.15 3.34 7.05 10.01 14.28 18.91 22.53 24.18 23.39 20.32 15.91 11.29 7.71 6.15

CASTEL 15.95 8.82 3.28 7.91 10.55 14.57 19.08 22.73 24.57 24.07 21.34 17.18 12.69 9.07 7.32

COMPAN 15.87 9.18 3.39 7.94 11.07 15.43 20.03 23.51 24.94 23.91 20.66 16.15 11.57 8.14 6.80

CORRED 14.95 9.57 3.35 6.50 9.63 14.11 18.95 22.71 24.38 23.50 20.26 15.62 10.80 7.10 5.51

CQUERA 15.48 9.88 3.33 6.67 9.82 14.42 19.43 23.37 25.20 24.39 21.12 16.37 11.38 7.48 5.75

DELTEB 15.13 9.08 3.36 7.16 10.15 14.43 19.01 22.54 24.08 23.21 20.09 15.68 11.12 7.63 6.17

EIVISS 16.43 9.61 3.35 7.95 11.08 15.59 20.45 24.22 25.90 25.02 21.76 17.11 12.27 8.54 6.95

EMECA 14.69 10.65 3.33 5.20 8.59 13.55 18.95 23.20 25.17 24.30 20.77 15.65 10.27 6.07 4.21

ESTMOL 14.93 8.44 3.20 7.00 9.25 12.96 17.29 20.98 23.05 22.92 20.59 16.76 12.44 8.78 6.79

FELIU 14.23 8.53 3.27 6.42 8.94 12.82 17.17 20.73 22.55 22.12 19.51 15.50 11.15 7.63 5.89

FORNEL 14.74 8.41 3.37 7.39 10.20 14.17 18.41 21.65 23.04 22.18 19.27 15.17 10.95 7.75 6.44

GIMENE 15.52 10.57 3.28 5.89 9.05 13.87 19.27 23.65 25.85 25.26 21.98 16.99 11.61 7.28 5.17

GIRONA 14.30 8.47 3.34 6.79 9.52 13.48 17.77 21.12 22.64 21.91 19.07 14.98 10.71 7.40 5.95

GORIZ 16.40 7.92 3.40 9.59 12.32 16.10 20.06 23.03 24.23 23.30 20.47 16.57 12.62 9.69 8.57

GRANAD 15.19 9.59 3.36 6.77 9.93 14.45 19.29 23.02 24.65 23.72 20.43 15.77 10.95 7.27 5.73

IGUALA 14.95 9.18 3.36 6.89 9.92 14.24 18.87 22.44 24.00 23.12 19.97 15.51 10.89 7.37 5.89

JUNEDA 16.20 10.01 3.34 7.32 10.55 15.23 20.30 24.25 26.06 25.19 21.84 17.00 11.95 8.04 6.34

LAQUAR 14.63 9.84 3.37 6.03 9.32 13.96 18.92 22.71 24.34 23.34 19.93 15.13 10.19 6.45 4.92

LLANCA 13.71 9.32 3.34 5.44 8.45 12.80 17.52 21.21 22.89 22.08 18.96 14.46 9.76 6.11 4.53

LLEIDA 15.87 10.60 3.33 6.42 9.80 14.74 20.11 24.34 26.30 25.43 21.93 16.83 11.47 7.29 5.43

LOGRON 14.35 9.36 3.26 5.75 8.48 12.71 17.49 21.43 23.47 23.04 20.21 15.84 11.06 7.16 5.21

MAHON 15.68 8.63 3.26 7.75 10.26 14.17 18.58 22.21 24.09 23.69 21.08 17.05 12.65 9.05 7.26

Irradiació solar global diària (MJ/m2)

(MJ/m2) (MJ/m2) (rad)
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Atlas de radiació solar a Catalunya
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CODI
ESTACIÓ M A B Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

Paràmetres

MALGRAT 14.08 8.92 3.35 6.21 9.12 13.30 17.81 21.31 22.87 22.05 19.03 14.71 10.22 6.76 5.29

MANRES 14.90 9.56 3.32 6.34 9.35 13.78 18.64 22.48 24.29 23.56 20.44 15.86 11.02 7.22 5.50

MARIGN 14.51 9.53 3.29 5.86 8.75 13.12 17.98 21.90 23.84 23.25 20.26 15.74 10.90 7.02 5.17

MARTOR 14.30 7.97 3.31 7.13 9.61 13.29 17.34 20.57 22.12 21.55 18.98 15.18 11.13 7.94 6.47

MASBOV 14.83 9.09 3.36 6.85 9.85 14.13 18.71 22.25 23.79 22.92 19.80 15.38 10.81 7.32 5.86

MJULIA 14.31 10.02 3.25 5.07 7.94 12.45 17.58 21.82 24.05 23.64 20.66 16.00 10.88 6.68 4.55

MOLINA 16.62 9.52 3.20 7.68 10.22 14.40 19.28 23.44 25.78 25.63 23.01 18.69 13.81 9.68 7.43

MONTPE 14.55 9.80 3.29 5.66 8.63 13.12 18.11 22.15 24.14 23.54 20.46 15.82 10.83 6.85 4.94

MONTSE 13.65 8.00 3.44 6.94 9.81 13.66 17.63 20.51 21.56 20.47 17.48 13.50 9.56 6.71 5.75

MVECIA 15.16 9.87 3.31 6.28 9.35 13.91 18.93 22.93 24.85 24.14 20.96 16.24 11.24 7.28 5.46

NOAIN 14.44 9.66 3.18 5.31 7.81 12.00 16.96 21.23 23.69 23.64 21.06 16.72 11.77 7.53 5.16

ODEILL 15.88 8.59 3.27 8.02 10.55 14.46 18.84 22.43 24.26 23.82 21.19 17.16 12.78 9.23 7.48

PALAUT 14.64 8.43 3.36 7.24 10.02 13.99 18.24 21.52 22.95 22.14 19.25 15.15 10.91 7.68 6.32

PALMA 15.82 9.37 3.29 7.32 10.16 14.45 19.23 23.08 24.99 24.42 21.47 17.03 12.27 8.45 6.64

PAU 12.43 7.65 3.29 5.49 7.81 11.31 15.21 18.36 19.92 19.45 17.04 13.42 9.53 6.42 4.93

PERAFI 14.75 9.48 3.34 6.34 9.40 13.83 18.63 22.38 24.08 23.26 20.09 15.51 10.73 7.02 5.41

PERPIG 14.22 8.93 3.30 6.15 8.89 13.00 17.55 21.20 22.97 22.38 19.53 15.29 10.75 7.15 5.46

PINOS 14.55 10.01 3.34 5.67 8.90 13.58 18.65 22.60 24.41 23.54 20.19 15.35 10.30 6.39 4.69

PSUERT 14.97 7.99 3.44 8.27 11.13 14.98 18.94 21.82 22.87 21.78 18.80 14.82 10.89 8.04 7.08

RAIMAT 14.47 10.66 3.32 4.92 8.28 13.22 18.64 22.92 24.94 24.13 20.65 15.54 10.14 5.90 3.99

ROQUET 15.05 8.63 3.31 7.29 9.97 13.96 18.35 21.84 23.52 22.90 20.12 16.00 11.62 8.16 6.57

SABADE 13.98 8.86 3.33 6.08 8.91 13.03 17.52 21.06 22.69 21.97 19.04 14.78 10.30 6.81 5.26

SANPER 13.88 8.66 3.36 6.28 9.13 13.21 17.58 20.95 22.42 21.58 18.62 14.40 10.05 6.73 5.34

SARRIA 14.41 8.03 3.39 7.47 10.21 14.02 18.05 21.09 22.34 21.45 18.60 14.66 10.65 7.65 6.48

SCUGAT 15.19 9.14 3.38 7.25 10.33 14.66 19.26 22.75 24.22 23.24 20.04 15.56 10.99 7.54 6.16

SOR_MA 15.16 8.50 3.39 7.82 10.71 14.75 19.02 22.23 23.56 22.61 19.60 15.42 11.18 8.00 6.76

SORT 14.68 9.03 3.34 6.67 9.58 13.80 18.37 21.95 23.57 22.79 19.77 15.41 10.85 7.32 5.78

STAPAU 14.01 7.42 3.39 7.60 10.13 13.65 17.38 20.19 21.34 20.51 17.88 14.24 10.54 7.76 6.68

STCELO 14.61 8.86 3.36 6.83 9.75 13.92 18.39 21.84 23.35 22.49 19.45 15.15 10.69 7.29 5.87

STFOST 15.19 9.32 3.34 6.92 9.93 14.28 19.00 22.69 24.37 23.56 20.44 15.94 11.24 7.59 6.01

TARRAG 15.79 9.60 3.34 7.28 10.37 14.86 19.72 23.51 25.24 24.41 21.20 16.56 11.72 7.97 6.33

TERRAS 15.07 9.10 3.37 7.12 10.16 14.45 19.04 22.55 24.05 23.12 19.97 15.53 10.97 7.50 6.09

TORRE 13.45 7.75 3.38 6.72 9.33 13.00 16.90 19.86 21.10 20.28 17.56 13.77 9.89 6.96 5.80

ULLDEC 14.50 8.81 3.27 6.44 9.04 13.04 17.54 21.22 23.10 22.65 19.95 15.81 11.32 7.68 5.89

V_GELT 15.54 8.91 3.40 7.88 10.96 15.20 19.66 23.00 24.35 23.31 20.11 15.73 11.29 7.99 6.74

VALENC 16.17 8.89 3.31 8.17 10.94 15.04 19.57 23.17 24.89 24.26 21.39 17.15 12.64 9.08 7.44

VANDEL 15.64 9.02 3.26 7.35 9.98 14.06 18.67 22.46 24.43 24.01 21.29 17.07 12.47 8.72 6.84

VECIAN 15.79 9.83 3.35 7.11 10.32 14.93 19.90 23.76 25.48 24.58 21.25 16.48 11.53 7.72 6.10

VILADR 12.66 8.32 3.31 5.18 7.76 11.61 15.84 19.21 20.82 20.23 17.55 13.57 9.35 6.02 4.49

VILASE 15.52 8.88 3.34 7.64 10.51 14.66 19.15 22.67 24.26 23.49 20.52 16.23 11.75 8.28 6.77

ZARAGO 16.55 10.37 3.23 6.91 9.81 14.43 19.74 24.19 26.59 26.27 23.28 18.5 13.19 8.79 6.48

Irradiació solar global diària (MJ/m2)

(MJ/m2) (MJ/m2) (MJ/m2)
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7. Resultats

Figura 8 a. Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2)
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!
!
Recorregut del Sol!
!
De la pàgina Photovoltaic Geograhical Information System es poden obtindre les dades 
d’irradiació solar a Catalunya.!
!
Si es fixen les coordenades a la costa catalana s’obtenen els següents recorregut del Sol 
durant el solstici d’estiu i d’hivern, com es mostra a la següent figura:!
!
!
És fàcil observar que el recorregut màxim del Sol sobre el seu eix azimutal és de 240 º 
durant el solstici d’Estiu, en canvi l’elevació màxima del Sol sobre l’eix horitzontal és de 
70º, amb una inclinació òptima de 35º en el cas de tractar-se d’una instal·lació fotovoltaic 
fixe.!
Tenint en comte aquestes dades, cada hora el recorregut del sol correspondra a 15ª, 360º/
24h, així doncs, amb un interval de 20 minuts, els Sol recorrera un angle de 5º.!

�39
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Motorreductor epicicloidal!
Bonfiglioli 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1

4

32

5

6

8

9

11 13

12

14

15

10

7

A BENTRADA REDUCCIONES

A
1 Motor hidráulico orbital MG, 

con y sin freno
2 Motor hidráulico
3 Predisposición motor 

hidráulico
4 Tapa
5 Freno negativo
6 Motor eléctrico compacto
7 Motor eléctrico IEC
8 Predisposición motor 

eléctrico
9 Eje de entrada

10 Eje de entrada rápido con ventilación

B
11 Etapa de reducción angular
12 Una etapa de reducción
13 Dos o más etapas de 

reducción epicicloidal
14 Etapa de reducción 

epicicloidal combinada con 
XQ�UHGXFWRU�GH�WRUQLOOR�VLQ�¿�Q

15 Etapa de reducción 
epicicloidal combinada 
con reductor de ejes 
ortogonales

C
16 MC/MZ - Salida eje macho 

cilíndrico o estriado

17 HC/HZ - Salida reforzada eje macho 
cilíndrico o estriado

18 PC/PZ - Salida con soporte pie y eje 
macho cilíndrico o estriado

19 FZ - Salida eje hembra estriado

20 FP - Salida eje hembra con aro 
cónico de apriete

21 HC - Salida eje macho cilíndrico

4 FORMAS CONSTRUCTIVAS
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MC

HC

PC

FZ

HZ

HC

FZ

FP

FP

VK

VK

W0A

P_

M0A

B0A

G0A

MZ

HZ

PZ

PZ
PC

16

17

18

26

27

28

29

31

32

3019

20

21 25

26

22

23

24

309-
315

303-
307

309-
321

303-
307

309-
325

C DSALIDAS ACCESORIOS

22 HZ - Salida eje macho estriado
23 FZ - Salida eje hembra estriado
24 FP - Salida eje hembra con aro 

cónico de apriete
25 PC - Patas
26 VK - Salida reforzada con eje cilíndrico 

para agitadores / mezcladores

D
27 W0A - Brida 
28 P_ - Piñón
29 M0A - Manguito liso
30 $UDQGHOD�GH�¿�MDFLyQ
31 B0A - Barra estriada
32 G0A - Aro cónico de apriete
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INFORMACIONES GENERALES 

 
Los párrafos siguientes presentan una serie de informaciones sobre los parámetros indispensables 
para la selección y la correcta utilización de los motorreductores. 

5 PAR DE SALIDA

2REF

(A 2)

 
5.1

 
Par de referencia  M2REF [Nm] 

(V�HO�GDWR�LGHQWL¿FDWLYR�GHO�WDPDxR�\�FRLQFLGH�FRQ�HO�YDORU�Pi[LPR�GHO�SDU�QRPLQDO�0n2 por un factor 
de duración n2�[�K� �������HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQD�VROD�HWDSD�GH�UHGXFFLyQ��/��� 

5.2 Par nominal  Mn2 [Nm] 

Es el par trasmisible del reductor con carga uniforme y en la condición indicada en el método de 
cálculo. 
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25

 
DATOS TÉCNICOS  

A
 
SELECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR POR POTENCIA 

B
 
SELECCIÓN DEL REDUCTOR POR PAR DE LA APLICACIÓN 

C
 
SELECCIÓN DEL REDUCTOR POR NÚMERO DE CICLOS DE FUNCIONAMIENTO 

A

B

C
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A

2 3 4 5 6 7 11 12

1

9 108

P1 = 9.2 kW
n2 M2 S i Pt Rn2  [N] 

min-1 Nm kW MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ

20.2 3946 1.1 72.3 7.5 305 L3 — BE132MB4 ME4LB4 13900 16100 25700 31000 8940  288
20.3 3918 2.6 71.8 22.0 — 307 R3 BE132MB4 ME4LB4 19200 24100 45200 59200 16700  314
21.6 3687 1.9 67.5 14.0 — 306 R3 BE132MB4 ME4LB4 17000 19200 41300 48000 12700  302
22.4 3561 2.1 65.2 7.5 306 L3 — BE132MB4 ME4LB4 16800 19000 40800 47500 12600  300
23.1 3444 1.3 63.1 14.0 — 305 R3 BE132MB4 ME4LB4 13300 15400 24700 29700 8540  290

1 Potencia del motor eléctrico unido al reductor

2 Velocidad angular en el eje de salida

3 

Par nominal en el eje de salida del reductor 
EDVDGR�HQ�

- factor de servicio indicado
- vida teórica de 10000 h

4 Factor de servicio

5 Relación de reducción

6 Potencia térmica del reductor

7 Tamaño del reductor en ejecución lineal

8 

Tamaño del reductor en ejecución angular
127$��/RV�VX¿�MRV��%���&��VREUH�HO�PLVPR�WDPDxR�
indican reducciones angulares de dimensiones 
GLIHUHQWHV��YHU�OD�SiJLQD�GLPHQVLRQDO

9 Tamaño motor IEC y polaridad

10 Tamaño motor compacto y polaridad

11 

Carga radial aplicada en el eje lento, calculado 
SDUD�

- factor de servicio fS=1
- vida teórica de 10000 h
- velocidad de salida n2

Para fuerzas no aplicadas en la mitad del eje 
referirse a los diagramas que aparecen en las 
páginas dimensionales del reductor en concreto

12 

Página de  lasdimensiones.
Las dimensiones de los motorreductores hacen 
referencia al montaje con motores de marca 
BONFIGLIOLI 

Valores de potencia térmica inferior a la potencia mecánica aplicada

25.1 TABLAS DE DATOS TÉCNICOS DE LOS REDUCTORES Y DIMENSIONES
 
Guía para consultar las tablas. 
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A

P1 = 2.2 kW
n2 M2 S i Pt Rn2  [N] 

min-1 Nm kW MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ

7.5 2538 2.6 190 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 23900 27100 56200 65500 18000  300

7.7 2392 1.0 185 12.0 — 303 R4 BE100LA4 ME3LA4 18600 21500 33400 40200 11900  266

7.7 2392 1.4 185 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 19100 22000 34100 41100 12200  278

7.7 2392 1.9 185 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 19100 22000 34100 41100 12200  290

8.1 2375 0.9 178 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18800 21700 33700 40600 12100  264

8.1 2375 1.2 178 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18800 21700 33700 40600 12100  276

8.1 2375 1.9 178 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18800 21700 33700 40600 12100  288

8.7 2203 1.1 165 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18300 21200 33000 39600 11800  276

8.7 2190 1.0 164 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18300 21100 32900 39600 11700  264

8.7 2190 2.0 164 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 18300 21100 32900 39600 11700  288

9.0 2048 1.3 158 12.0 — 303 R4 BE100LA4 ME3LA4 18100 20900 32600 39200 11600  266

9.0 2048 1.7 158 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 18100 20900 32600 39200 11600  278

9.0 2048 2.6 158 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 18100 20900 32600 39200 11600  290

9.4 2040 1.8 152 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17900 20600 32200 38700 11500  288

9.6 2000 1.7 150 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17800 20500 32000 38500 11400  276

9.7 1917 1.8 148 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 17700 20400 31900 38400 11400  278

9.7 1917 1.2 148 12.0 — 303 R4 BE100LA4 ME3LA4 17700 20400 31900 38400 11400  266

9.7 1917 2.3 148 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 17700 20400 31900 38400 11400  290

9.9 1928 2.8 144 14.0 — 306 R3 BE100LA4 ME3LA4 21800 24700 51800 60300 16400  302

10.1 1898 0.9 142 7.5 301 L3 — BE100LA4 ME3LA4 5540 5540 15100 17400 3650  254

10.1 1892 1.4 141 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17400 20100 31500 37900 11200  264

10.1 1892 1.9 141 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17400 20100 31500 37900 11200  276

10.1 1892 2.7 141 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17400 20100 31500 37900 11200  288

10.9 1750 1.0 131 7.5 301 L3 — BE100LA4 ME3LA4 5520 5520 15100 17300 3630  254

11.0 1745 2.0 130 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 17000 19600 30700 37000 10900  276

11.0 1677 1.0 130 10.0 — 301 R4 BE100LA4 ME3LA4 5510 5510 15000 17300 3620  256

11.1 1672 1.6 129 12.0 — 303 R4 BE100LA4 ME3LA4 16900 19500 30600 36900 10800  266

11.1 1672 2.1 129 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 16900 19500 30600 36900 10800  278

11.5 1665 1.1 124 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 16700 19300 30300 36500 10700  264

11.5 1665 2.2 124 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 16700 19300 30300 36500 10700  288

11.8 1622 1.5 121 14.0 — 304 R3 BE100LA4 ME3LA4 16600 19100 30100 36200 10600  278

12.5 1530 1.2 114 14.0 — 303 R3 BE100LA4 ME3LA4 16200 18700 29500 35500 10400  266

12.5 1530 2.3 114 14.0 — 305 R3 BE100LA4 ME3LA4 16200 18700 29500 35500 10400  290

12.7 1507 1.2 113 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 16200 18600 29400 35400 10400  264

12.7 1507 2.4 113 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 16200 18600 29400 35400 10400  288

12.9 1478 2.3 111 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 16000 18500 29200 35200 10300  276

13.1 1416 2.4 109 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 16000 18500 29200 35100 10300  278

13.4 1424 0.9 106 12.0 — 301 R3 BE100LA4 ME3LA4 5160 5160 14200 16300 3390  256

13.5 1369 1.2 106 10.0 — 301 R4 BE100LA4 ME3LA4 5150 5150 14100 16200 3380  256

13.6 1403 1.2 105 7.5 301 L3 — BE100LA4 ME3LA4 5130 5130 14100 16200 3370  254

13.7 1398 1.8 105 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 15800 18200 28800 34600 10100  264

13.7 1398 2.5 105 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 15800 18200 28800 34600 10100  276

14.7 1297 1.8 97.0 14.0 — 304 R3 BE100LA4 ME3LA4 15400 17700 28100 33800 9860  278

15.6 1224 1.5 91.5 14.0 — 303 R3 BE100LA4 ME3LA4 15100 17400 27600 33200 9670  266

15.6 1224 2.9 91.5 14.0 — 305 R3 BE100LA4 ME3LA4 15100 17400 27600 33200 9670  290

15.9 1207 1.9 90.2 7.5 303 L3 — BE100LA4 ME3LA4 15000 17300 27500 33100 9620  264

15.9 1207 2.8 90.2 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 15000 17300 27500 33100 9620  276

16.0 1156 2.9 89.4 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 15000 17300 27400 33000 9590  278

P1 = 2.2 kW
n2 M2 S i Pt Rn2  [N] 

min-1 Nm kW MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ

2.9 6345 1.5 490 15.0 — 307 R4 BE100LA4 ME3LA4 36500 45800 80500 105400 31700  314

2.9 6345 2.2 490 15.0 — 309 R4 BE100LA4 — — — 81700 105400 25400  326

2.9 6314 1.4 488 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 32800 37100 74700 87000 24600  302

3.1 6013 2.0 465 7.5 307 L4 — BE100LA4 ME3LA4 35800 45000 79200 103700 31200  312

3.1 5910 2.3 457 15.0 — 309 R4 BE100LA4 — — — 80000 103200 24800  326

3.1 5881 1.2 455 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 32000 36300 73100 85100 24100  302

3.2 5858 2.3 453 15.0 — 307 R4 BE100LA4 ME3LA4 35500 44600 78600 102900 30900  314

3.2 5765 1.0 446 6.0 305 L4 — BE100LA4 ME3LA4 25500 29500 44400 53400 16400  288

3.2 5747 1.7 444 6.0 306 L4 — BE100LA4 ME3LA4 31800 36000 72600 84500 23900  300

3.4 5431 1.6 420 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 31200 35300 71400 83100 23400  302

3.5 5346 2.2 413 15.0 — 307 R4 BE100LA4 ME3LA4 34500 43200 76400 100100 30000  314

3.5 5246 2.3 406 7.5 307 L4 — BE100LA4 ME3LA4 34300 43000 76000 99600 29800  312

3.5 5418 1.0 405 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 30800 34900 70600 82200 23100  300

3.7 5057 1.4 391 6.0 306 L4 — BE100LA4 ME3LA4 30400 34500 69900 81400 22900  300

3.7 5031 1.5 389 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 30400 34400 69800 81200 22800  302

3.8 4843 3.0 374 15.0 — 309 R4 BE100LA4 — — — 75400 97200 23200  326

3.9 4707 1.0 364 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 23900 27600 41800 50300 15300  290

3.9 4694 2.6 363 15.0 — 307 R4 BE100LA4 ME3LA4 33000 41400 73500 96300 28700  314

4.3 4501 2.0 336 11.0 307 L3 — BE100LA4 ME3LA4 32200 40400 71900 94200 28000  312

4.3 4501 2.9 336 11.0 309 L3 — BE100LA4 — — — 73000 94200 22400  324

4.3 4341 1.1 336 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 23200 26800 40800 49100 14900  290

4.3 4284 2.7 331 15.0 — 307 R4 BE100LA4 ME3LA4 32000 40200 71500 93700 27800  314

4.4 4341 1.3 325 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 28600 32400 66100 76900 21500  300

4.6 4031 1.9 312 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 28200 32000 65300 76000 21200  302

4.9 3751 1.0 290 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 22100 25600 39100 47000 14200  278

4.9 3751 1.4 290 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 22100 25600 39100 47000 14200  290

4.9 3738 2.2 289 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 27500 31200 63800 74300 20700  302

5.0 3853 1.4 288 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 27500 31200 63700 74200 20700  300

5.0 3792 3.0 284 11.0 307 L3 — BE100LA4 ME3LA4 30400 38100 68300 89400 26400  312

5.2 3698 1.2 276 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 21800 25200 38500 46300 14000  288

5.3 3589 1.5 268 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 26900 30400 62400 72700 20200  300

5.3 3459 1.1 267 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 21500 24900 38100 45900 13800  278

5.6 3445 1.0 258 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 21300 24600 37700 45300 13600  288

5.6 3301 1.1 255 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 21200 24500 37600 45200 13600  290

5.8 3216 2.5 249 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 26200 29700 61000 71000 19700  302

6.0 3201 2.7 239 11.0 307 L3 — BE100LA4 ME3LA4 28700 36000 64900 85000 25000  312

6.0 3185 2.6 238 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 25800 29200 60200 70100 19400  300

6.2 2988 1.2 231 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 20500 23700 36500 43900 13200  290

6.2 2979 2.5 230 12.0 — 306 R4 BE100LA4 ME3LA4 25500 28900 59600 69400 19200  302

6.3 2930 1.2 227 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 20400 23500 36300 43600 13100  278

6.4 2967 2.2 222 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 25200 28600 58900 68600 18900  300

6.5 2947 1.2 220 7.5 304 L3 — BE100LA4 ME3LA4 20200 23300 36000 43300 13000  276

6.5 2947 1.6 220 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 20200 23300 36000 43300 13000  288

6.7 2772 1.0 214 12.0 — 303 R4 BE100LA4 ME3LA4 20000 23100 35700 42900 12800  266

6.7 2772 1.3 214 12.0 — 304 R4 BE100LA4 ME3LA4 20000 23100 35700 42900 12800  278

6.7 2772 1.9 214 12.0 — 305 R4 BE100LA4 ME3LA4 20000 23100 35700 42900 12800  290

7.0 2740 3.0 205 7.5 306 L3 — BE100LA4 ME3LA4 24500 27800 57600 67000 18400  300

7.5 2546 1.4 190 7.5 305 L3 — BE100LA4 ME3LA4 19200 22200 34400 41400 12300  288
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276 / 580

304 L Hydraulic motor
467MG

cm3 050 080 100 125 160 200 250
M1 M2 M3 M4

304 L1 ņ ņ ņ ņ 203 210 219 135 77 1/4G 20
304 L2 162 167 171 175 181 188 ņ 113 60 1/4G 14

V V1 V V1 V V1 V V1 C Input I F F1 F2 Type Input

304 L1 239 48 15 — — — 276 48 17 — — — 37 A

457

145 95 1/4 G 5 A 16
304 L2 137.5 24 6 158 38 7 — — — — — — 37 A 105 65 1/4 G 4 A 10
304 L3 137.5 24 6 158 38 7 — — — — — — 37 A 105 65 1/4 G 4 A 10
304 L4 137.5 24 6 158 38 7 — — — — — — 37 A 105 65 1/4 G 4 A 10

L
MC - MZ PC - PZ HC - HZ FP - FZ MC - MZ PC - PZ HC - HZ FP - FZ

304 L1 125 165 150 125 31 40 35 31
304 L2 190 230 215 190 38 47 42 38
304 L3 243 283 268 243 42 51 46 42
304 L4 296 336 321 296 46 55 50 46

ME

BE
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287 / 580

304 VK

El diagrama siguiente consiste en calcular la carga radial admisible Rx2 cuando está aplicada a la distancia 
x del resalte del eje de salida del reductor.
Las curvas hacen referencia al valor resultante de la relación entre la carga axial An2 y la carga radial Rn2, y 
a la vez referido a n2 = 10 min-1 y vida teórica de 10000 h.
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Industrial shaft seals
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1

HMS5 HMSA10 CRS1 CRSA1

Profile overview selection
Radial shaft seals

Seals for general industrial applications, elastomeric sealing lip(s)

CRSH1 CRSHA1

CRW1 CRWH1 CRWA1 CRWHA1 CRW5 CRWA5

HDW1 HM14 TL7 X15

SL SLA SLX SLS DL DLA

YSLE YNSLE YSL

Seals for general industrial applications, PTFE sealing lip(s)

13
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1

HMS5 HMSA10 CRS1 CRSA1

Profile overview selection
Radial shaft seals

Seals for general industrial applications, elastomeric sealing lip(s)

CRSH1 CRSHA1

CRW1 CRWH1 CRWA1 CRWHA1 CRW5 CRWA5

HDW1 HM14 TL7 X15

SL SLA SLX SLS DL DLA

YSLE YNSLE YSL

Seals for general industrial applications, PTFE sealing lip(s)

13
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1
Selection of seal design and 
material
Selecting an appropriate seal design and mater ial 
depends on the operating conditions of the 
appli cation such as:

temperature
speed
pressure differential
type of lubricant
vertical or horizontal orientation
runout and shaft-to-bore misalignment

Because the influence of one operating con-
dition typically dominates the seal selection 
process, there are no universal rules for deter-
mining the appropriate seal type or design for  
a given application. This section describes how 
operating conditions affect seal performance and 
service life and provides guidance on selecting 
the most appropriate seal for a given application. 

Matrix 1 and 2 on pages 90 to 91 and 198 to 
201 list the standard SKF radial shaft seals and 
their main features and permissible operating 
conditions.

Grease retention
Greases have a relatively high viscosity and are 
relatively easy to retain in a bearing arrange-
ment. In many grease lubricated applications, a 
non-spring-loaded sealing lip design or a V-ring 
can adequately retain the grease († fig. 1). 

However, more demanding applications may 
require HMS5 or CRW1 spring-loaded radial 
shaft seals († figs. 2 and 3).

When frequent relubrication is required, the 
lip of at least one of the seals in the sealing 
arrange ment should be directed toward the air 
side so that excess grease can escape via the 
sealing lip († fig. 3). This avoids grease build-up, 
which can retain heat and limit heat dissipation. 
For grease lubricated applications, SKF recom-
mends calculating the permissible circumferential 
speed for oil and halving the result.

Fig. 1

V-ring

Fig. 2

HMS5 seal

Fig. 3

CRW1 seal

17
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Oil retention
Lubricating oils, particularly relatively low- 
viscosity oils, are much more difficult to retain 
than greases. Therefore, HMS5 or CRW1 
spring-loaded radial shaft seals († figs. 4 and 5) 
are recommended in order to achieve the neces-
sary radial load and resistance to dynamic runout 
and shaft-to-bore misalignment for a satisfactory 
sealing performance.

Standard HMS5 seals have a straight lip while 
CRW1 seals are designed with SKF Wave lips to 
provide improved pumping ability, regardless  
of the direction of shaft rotation († fig. 6 on 
page 57). Another way of increasing a seal’s 
pumping ability is to add a helix pattern, i.e.  
hydrodynamic features, to the sealing lip design. 

The rubber outside diameter, like the one 
found on HMS5 seals, helps compensate for 
small imperfections in the housing bore surface 
and is therefore recommended when the re-
quired housing bore surface is questionable. 

For very tough operating conditions, where 
circumferential speeds are relatively low, metal 
face seals, like the HDDF seal († fig. 6), can be 
used for both oil or grease retention. 

V-rings († fig. 7) may also be used to retain 
oil, provided they are installed on the oil side 
and supported axially on the shaft.

Fig. 4

HMS5 seal

Fig. 5

CRW1 seal

Fig. 6

HDDF metal face seal

Fig. 7

V-ring

Product data – general

18
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Contaminant exclusion
Radial shaft seals that are primarily used for 
contaminant exclusion should be installed with 
the lip pointing outward. When additional pro-
tection is needed, SKF recommends a seal design 
that incorporates an auxiliary lip, for ex ample the 
HMSA10 or CRWA1 seals. 

For tough operating conditions, SKF Wave 
seals († fig. 8) with hydrodynamic features are 
recommended. To further enhance sealing ef-
ficiency, two single-lip seals can be arranged in 
tandem († fig. 9) or a double-lip seal, like the 
HDSE1 seal, can be used († fig. 10).

V-rings († fig. 11) are used primarily to ex-
clude contaminants. These seals, which act as 
flingers, rotate with the shaft and seal against  
a surface that is perpendicular to the shaft.

V-rings and axial clamp seals are often used 
as secondary seals to protect the primary seals 
from coarse contaminants.

None of these seal arrangements are intended 
for oil retention.

Fig. 8

CRW1 seal

Fig. 9

CRW1 seals in tandem

Fig. 10

HDSE1 seal

Fig. 11

V-ring

19
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Retention and exclusion
In many applications, the exclusion of contami-
nants is just as important as lubricant retention. 
Seals with an auxiliary lip, like the HMSA10 
seals († fig. 12), are appropriate for these 
applications.

Another option is to use two seals installed in 
opposite directions († figs. 13 and 14) or two 
opposing V-rings († fig. 15) with a spacing 
washer. 

Under extremely tough operating conditions, 
SKF recommends using HDDF metal face seals 
(† fig. 6 on page 18), provided that the sliding 
velocity of the mating surfaces lies within the 
permissible range.

Fig. 12

HMSA10 seal

Fig. 13

Two seals in opposite direction

Fig. 14

Two seals in opposite direction

Fig. 15

V-ring

Product data – general

20
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Separating two liquids
When an application has to keep two liquids 
from coming into contact with each other, there 
are two suitable solutions. These solutions, 
which depend on the availability of space and 
required efficiency, include:

the use of two separate seals († figs. 16 and 
17), positioned with their lips facing in oppos ite 
directions
the use of HDSD1 double-lip seals († fig. 18)

In both alternatives, the sealing lips must be 
spring-loaded. When using an HDSD seal, it is 
very important to provide a means to lubricate 
the sealing lips, i.e. the cavity between the seal-
ing lips must be filled with grease prior to instal-
lation or during operation via lubrication holes 
drilled through the metal case into the cavity.

Fig. 16

CRW1 seals

Fig. 17

HMS5 seals

Fig. 18

HDSD1 seal
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Radial shaft seals

General
Radial shaft seals are used between rotating 
and stationary machine components († fig. 1) 
or between two components in relative motion 
and consist of two main parts: 

A cylindrical outer covering of sheet steel 
(case) or an elastomer that has the requisite 
interference fit to seal statically against the 
housing bore.

A sealing lip made of an elastomeric or thermo-
plastic material that seals dynamically and 
statically against the shaft. The lip has a seal-
ing edge that is formed by moulding, cutting 
or grinding. It is normally pressed against the 
counterface surface of the shaft, with a defined 
radial load, by a garter spring. The edge of the 
sealing lip and the shaft counterface surface 
form the most important functional area of a 
radial shaft seal. The sealing effect of the lip 
can be enhanced by designing the contact 
area of the lip with hydrodynamic features.

Fig. 1

Radial shaft seal, HMS5
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2

Some radial shaft seal designs have an auxil-
iary lip that protects the primary sealing lip from 
dust and other contaminants. A suitable lubricant 
in the space between the primary sealing lip and 
the auxiliary lip can reduce wear and delay cor-
rosion. Contaminants that have passed the aux-
iliary lip will eventually cause damage in the 
counterface surface area. A build-up of heat can 
also occur between the two lips, resulting in 
premature wear. 

Radial shaft seals are used in a multitude of 
applications. Because of the importance of ra-
dial shaft seals for the operational reliability and 
service life of machines and equipment, both 
seal manufacturers and users are equally inter-
ested, to some degree, in standardization. This 
has led to the establishment of national and 
inter national standards and guidelines listed in 
table 1 on page 53. These cover boundary  
dimensions, tolerances, material specifications, 
test methods and terminology as well as the  
basic outside diameter constructions and sealing 
lip arrangements. 

See figs. 2 and 3 on page 52 for the termin-
ology used in this publication.

51
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Fig. 2

Metal-cased seal with spring-loaded sealing lip 

Fig. 3

Rubber outside diameter seal with spring-loaded sealing lip and auxiliary lip 

Radial shaft seals

Metal insert

Auxiliary lip back face

Outside diameter

Front side

Relative spring position

Back side

Front face

Front chamfer

Case

Back chamfer

Back face

Garter spring

Spring-retaining lip

Lip front face

Lip

Flex section

Heel

Sealing edge

Sealing lip

Auxiliary lip front face

Auxiliary lip

Lip back faceSpring groove
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HDSA and HDSB eals
HDSA and HDSB seals are designed with an 
elastomeric auxiliary lip in addition to the seal-
ing lip († figs. 37 to 38). They are generally 
used where additional protection from contami-
nants is needed and where there is insufficient 
space for more than one seal. 

The chamfer on the auxiliary lip of an HDSA 
seal faces the sealing lip, enabling easier shaft 
installation from the sealing lip direction. The 
chamfer of the auxiliary lip of HDSB seals faces 
away from the sealing lip, enabling easier shaft 
installation from the other direction. The disad-
vantage is, however, a slightly reduced exclusion 
ability. 

HDSA2 and HDSB2 seals are designed with 
an SKF Springcover, while HDSA1 and 
HDSB1 seals are designed without an SKF 
Springcover († fig. 57 on page 212).

HDSA and HDSB seals can also be designed 
with an elastomer applied to the metal outside 
diameter († fig. 43 on page 206). 

HDSA and HDSB seals are available with 
sealing lips made of nitrile rubber, SKF Duralip, 
SKF Duratemp or SKF Duralife. For shaft diam-
eters up to 1 200 mm (47 in.), the standard 
auxiliary lip is made of SKF Duralip.

These seals are available for all shaft diam-
eters within the ranges listed in table 19 on 
page 214. Also, see the product tables starting 
on page 264 for a selection of sizes. Contact 
your SKF sales representative for additional  
information.

Fig. 37

Fig. 38

Radial shaft seals

HDSA2

HDSB1

204
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Dimensions Design Lip material Designation
Shaft Bore Nominal  

seal width
d1 D b

mm   – – –

Radial shaft seals – HDSA and HDSB seals – metric dimensions
d1 240 – 790 mm

Please see pages 74 to 76 for housing bore requirements.

b

d1 D

240 280 23 HDSA1 RD 240¥280¥23 HDSA1 RD

270 330 25,40 HDSA1 RD 270¥330¥25 HDSA1 RD

310 370 25,40 HDSA1 RD 310¥370¥25 HDSA1 RD

317 352 23 HDSA1 RD 317¥352¥23 HDSA1 RD

320 360 25 HDSB2 RD 320¥360¥25 HDSB2 RD
 380 28 HDSA2 RD 320¥360¥28 HDSA2 RD

364 420 25 HDSA2 RD 364¥420¥25 HDSA2 RD

380 420 22,20 HDSA2 VD 380¥420¥22 HDSA2 VD
 440 28 HDSA2 RD 380¥440¥28 HDSA2 RD

390 434 22 HDSA2 VD 390¥434¥22 HDSA2 VD

400 460 28 HDSA2 RD 400¥460¥28 HDSA2 RD

430 470 20 HDSB1 RD 430¥470¥20 HDSB1 RD

440 480 22,23 HDSA2 VD 440¥480¥22 HDSA2 VD

560 620 30 HDSA2 RD 560¥620¥30 HDSA2 RD

580 640 30 HDSA2 RD 580¥640¥30 HDSA2 RD
 640 30 HDSB1 RD 580¥640¥30 HDSB1 RD

790 850 25 HDSA1 RD 790¥850¥25 HDSA1 RD

The table includes only  
a selection of sizes.  
For the full size range,  
please refer to table 19  
on page 214.

264
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Blohm + Voss Industries
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9

Description
The forward seal is independent of 
the aft seal, and can be combined 
with each of the above mentioned 
aft seals.

With Circulator and 15/30 L Tank

Technical Specification

Radially Split 
Housing: Cast Iron
Liner: Special Cast Iron
Sealing Rings: Perbunan-S

Viton-Plain 
(p-v diagram)

Axially Split 
Clamp Ring : Cast Iron

Description
For the forward seal the axially split 
liner is shifted on the shaft and also
mounted or dismantled without any 
shaft work being required (if neces-
sary the forward housing may also 
be axially split).

With Circulator and 15/30 L Tank

Technical Specification

Radially Split 
Housing: Cast Iron
Axially Split Liner: Special Cast Iron
Sealing Rings: Perbunan-S

Viton-Plain 
(p-v diagram)

Axially Split 
Clamp Ring : Cast Iron

Technical Specification

Radially Split 
Housing: Bronze
Liner: CrNi Steel
Sealing Rings: Viton-Plain 

Axially Split 
Clamp Ring : Chrome Steel

ensuring that a deposit of oil residues in way of 
the sealing ring lip is avoided.

The advantages naturally lead to an extension 
of the service life of the sealing rings in particular 
through the temperature reduction achieved.

With water lubricated sterntube seals, the seal 
chamber and the tank is filled with fresh water.

Description
The circulator was included in the forward seal
in 1972 and has been very successful in service. 
It ensures that, with the addition of a small 
surface-cooled tank, the volume of oil in the 
chamber between the sealing rings is perma-
nently circulated during operation without the 
need for a supplementary lubricating unit. This 
results in improved cooling as well as constant 
lubrication of the seal with perfectly clean oil 

Forward SC 2 Z Seal

Forward SC 2 FZ Seal

Forward SC 2 ZW Seal

Circulator with Tank for Forward Seal

Forward Seals for Oil Lubricated Sterntubes

Forward Seals for Water Lubricated Sterntubes

Description
For open-ended water-lubricated stern-
tubes the forward seal type SC 2 ZW 
was developed.
This SC 2 seal is equipped with a 
“Pneumostop” in a special housing 
ring, which allows replacement of the
sealing rings without drydocking or 
any shaft work (if necessary the liner 
and the forward housing may also 
be axially split).
With Circulator and 20/30 L Tank
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Aft Simplex-Compact seal, type A, B, C, BC, Z, CZ

10 SIMPLEX-COMPACT 2000
Non-Split Version

Simplex-Compact

A 125 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 355 380 400 420 450 480 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1180 1250
W -min 80 111 126 146 166 186 206 226 246 266 286 316 340 363 382 401 429 458 477 505 533 571 599 636 673 711 757 804 852 897 928 953 983 1008 1033 1057 1117
W-max 110 125 145 165 185 205 225 245 265 285 315 339 362 381 400 428 457 476 504 532 570 598 635 672 710 756 803 851 896 927 952 982 1007 1032 1056 1116 1176
B* 162 162 162 162 162 162 177 177 177 177 177 197 197 202 202 227 227 227 227 242 242 247 247 282 282 312 312 332 332 332 332 356 356 356 356 356 372
C 275 290 310 330 350 370 425 445 465 485 515 565 590 610 630 675 705 725 755 820 860 890 930 990 1030 1090 1140 1200 1250 1300 1300 1400 1400 1460 1460 1520 1595
D 245 260 280 300 320 340 390 410 430 450 480 525 550 570 590 630 660 680 710 765 805 835 875 930 970 1030 1080 1135 1185 1235 1235 1325 1325 1385 1385 1445 1520
E 8x 8x 8x 8x 8x 8x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 16x 16x 20x 20x 20x 20x 20x 20x 24x 24x 24x 24x 24x 24x

M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M30 M30
F 210 225 245 265 285 305 345 365 385 405 435 475 500 520 540 575 605 625 655 700 740 770 810 865 905 960 1010 1065 1115 1165 1165 1245 1245 1305 1305 1365 1440
G 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
H 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50
I 180 180 180 180 180 180 191 191 191 191 191 212 212 217 217 241 241 241 241 253 253 258 258 301 301 338 338 362 362 362 362 381 381 439 381 381 406
K 186 202 222 260 280 300 320 340 360 375 425 450 480 500 520 550 590 600 630 675 700 760 820 840 885 945 1000 1070 1130 1170 1170 1230 1230 1300 1300 1360 1430
L 164 180 200 230 250 270 290 310 330 346 390 416 440 460 486 510 550 560 590 630 660 710 750 790 836 890 950 1010 1070 1110 1110 1170 1170 1230 1230 1290 1360
O 8x 8x 8x 8x 8x 8x 8x 8x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 16x 16x 16x 16x 16x 20x 20x 20x 20x 20x 20x 24x 24x

M8 M8 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30
P 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40
Q 149 149 149 149 149 149 159 159 164 164 164 185 185 185 190 205 205 205 205 221 221 238 238 268 318 337 337 349 349 349 349 389 389 399 399 399 408
R 190 210 230 250 260 280 300 320 350 370 400 430 460 480 500 530 560 580 620 650 690 720 760 830 870 915 974 1027 1076 1130 1130 1200 1200 1260 1260 1340 1410
S** 142 142 142 142 142 142 156 156 161 161 161 187 187 187 192 208 208 208 208 226 226 243 243 271 321 338 338 354 354 354 354 395 395 406 406 406 413
αα 34 34 34 34 34 34 26 26 26 26 26 26 26 26 26 35 35 35 35 35 35 35 35 18 18 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 15 15
V 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15
(kg) Aft Seal 26 32 32 36 37 42 59 64 69 76 92 122 130 135 144 203 215 220 230 294 325 392 417 504 529 655 735 858 933 892 1000 1118 1205 1600 1385 1477 1783
(kg) Fwd. Seal 14 29 29 32 33 37 52 55 62 70 84 109 119 120 131 170 180 189 212 262 290 331 371 477 580 668 736 825 890 885 998 1136 1222 1595 1360 1495 1803

*) incl. 2x1mm packing    **) incl. 1mm packing                  Above weights may vary according to seal execution.
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Aft Simplex-Compact seal with pressure control Forward Simplex-Compact seal, type Z, CZ

11

500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1180 1250
458 477 505 533 571 599 636 673 711 757 804 852 897 928 953 983 1008 1033 1057 1117
476 504 532 570 598 635 672 710 756 803 851 896 927 952 982 1007 1032 1056 1116 1176
227 227 242 242 247 247 282 282 312 312 332 332 332 332 356 356 356 356 356 372
725 755 820 860 890 930 990 1030 1090 1140 1200 1250 1300 1300 1400 1400 1460 1460 1520 1595
680 710 765 805 835 875 930 970 1030 1080 1135 1185 1235 1235 1325 1325 1385 1385 1445 1520
12x 12x 12x 12x 12x 12x 16x 16x 20x 20x 20x 20x 20x 20x 24x 24x 24x 24x 24x 24x
M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M30 M30
625 655 700 740 770 810 865 905 960 1010 1065 1115 1165 1165 1245 1245 1305 1305 1365 1440
8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50
241 241 253 253 258 258 301 301 338 338 362 362 362 362 381 381 439 381 381 406
600 630 675 700 760 820 840 885 945 1000 1070 1130 1170 1170 1230 1230 1300 1300 1360 1430
560 590 630 660 710 750 790 836 890 950 1010 1070 1110 1110 1170 1170 1230 1230 1290 1360
12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 16x 16x 16x 16x 16x 20x 20x 20x 20x 20x 20x 24x 24x
M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30
20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40
205 205 221 221 238 238 268 318 337 337 349 349 349 349 389 389 399 399 399 408
580 620 650 690 720 760 830 870 915 974 1027 1076 1130 1130 1200 1200 1260 1260 1340 1410
208 208 226 226 243 243 271 321 338 338 354 354 354 354 395 395 406 406 406 413
35 35 35 35 35 35 18 18 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 15 15
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15
220 230 294 325 392 417 504 529 655 735 858 933 892 1000 1118 1205 1600 1385 1477 1783
189 212 262 290 331 371 477 580 668 736 825 890 885 998 1136 1222 1595 1360 1495 1803
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26 SIMPLEX-COMPACT 2000
Seals for Water-Lubricated Sterntubes

Modern Naval Warfare places 
highly specific demands on 
surface vessels with regard 
to operational readiness and 
functional security. These 
demands cannot be compro-
mised by components within 
the system which do not meet 
the standards of absolute 
reliability encountered under 
extreme shock and vibration 
conditions.

The development of Simplex-
Compact seals for open-
ended, water-lubricated 
sterntubes is a direct result
of these specifications and 
our cooperation with Naval 
Authorities worldwide.

For more than 20 years, we 
have been supplying this 
robust and functional pro-
duct to more than a dozen
national naval fleets in accor-
dance with stringent NATO 
requirements.

We have reached a technically 
highly advanced stage of 
development with the Simplex-
Compact lip seal for water-
lubricated sterntubes. In this
way, we have achieved a
superior solution in compari-
son with mechanical type
seals for these applications.

A = Air Supply
D = Drain
F = Freshwater
H = Pneumostop Housing
M = Main Seal
P = Standstill Seal (Pneumostop)

R = Refilling Panel
S = Sterntube
T = Tank
V = Vent
W = Water Supply

Sterntube
Side

Engine
Room
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Voith Schneider Propeller 
Types and Dimensions

Choosing the correct Voith Schneider Propeller is not 
only a question of hydrodynamic criteria. In each 
 individual case, the mechanical loads on major systems 
components, such as blades and gear units, as well as 

kinematics due to the re quired propeller thrust and the 
torque to be transmitted, have to  be determined and 
checked. For this reason, we reserve the right to specify 
which propeller type should be used. 
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Type R5 / …-2

F

C

D
E

H

G
B

I

ø A J

blade orbit diameter in dm

propeller type

number of blades

blade length in cm

gear steps

32 R 5 / 265 - 2

VSP
32R5 / 265-2
Prop.no.
Year built

4068
2011

Type R5 EC / … -1

Our current production program contains  
different types:

Type R4 EC, R5, R5 EC(R+S), R6 EC(R)

Propeller Types and 
Main Dimensions

I

F

C

D

H

G
B

ø A J

blade orbit diameter in dm

propeller type

number of blades

electronic control

blade length in cm

gear steps

18 R 5 EC /150 1-
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The table features the most important dimensions, weights 
and mo ments of inertia referring to the vertical axis of rotation 
and the oil filling of the propellers in our current production 
program. 

For a preliminary size determination in the initial project stage, 
a propeller se lection according to the max.  pro peller input 
power as per the table above is possible. This table also  states 
the permissible input speed ranges.

A = blade orbit diameter 
B = blade length (standard) 
C = number of blades 
D = height (input shaft) 
E = pinion offset 
F = length (input shaft) 
G = total height (propeller) 
H = well height 
I = casing outside diameter 
J = rotor casing outside diameter

* The exact limit values must be established in consultation with  
 us for the individual case of application.

** 1st value full continuous load rating 2nd value intermittent  
 load rating (e.g. VWT)

Propeller
type/size

A

mm

B

mm

C

no.

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

H

mm

I

mm

J

mm

Weight
without

oil

abt. kg

Oil
filling

abt. l

Moment of  
inertia of ro-
tor including 

additional 
water* 

kgm2

Max.
propeller

input
power*

kW**

Propeller
input

speed*

abt. rpm

10EG/65 1000 650 4 395 0 668 969 242 1390 1274 1960 140 160 180 900

12R4 EC/90-1 1200 912 4 550 0 1020 1185 310 1660 1532 3800 380 460 260 1000

16R5 EC/120-1 1600 1213 5 815 0 1100 1372 410 2145 2021 6700 680 2000 540 670

18R5 EC/150-1 1800 1512 5 950 0 1280 1480 450 2405 2264 9500 1000 3080 780 570

21R5/150-2 2100 1516 5 1100 360 1667 1755 500 2815 2640 16000 1600 6600 950/1000 700-1700

26R5/195-2 
26R5/195-2 AE45

2600 1965 5 1340
400 
450

1970 
2045

1980 660 3435 3240
27500 
28500

2700 20800 1350/1500
720-1200 

1200-1800

28R5/210-2
28R5/210-2 AE50

2800 2115 5 1370
450
500

2135
2252

2075 670 3710 3480
33000
34500

3200 29500 1700/1900
 720-1200
1200-1600

28R5/234-2 2800 2355 5 1455 450 2215 2168 730 3790 3560 36000 3700 29800 1850/2000  720-1200

28R5 ECS/234-2 2800 2355 5 1455 500 2332 2400 730 3790 3560 38500 3700 29800 1850/2000 720-1600

30R5/265-2 3000 2666 5 1580 500 2330 2380 750 4000 3780 47000 4000 44000 2250/2450 720-1200

32R5/265-2 3200 2666 5 1580 560 2475 2373 750 4250 4000 54000 4600 55000 2500/2600 720-1200

32R5 ECS/265-2 3200 2666 5 1580 560 2475 2373 750 4250 4000 54000 4600 55000 2500/2600 720-1200

32R5 ECS/300-2 3200 3016 5 1580 560 2475 2563 750 4250 4000 54000 4600 55000 2500/2600 720-1200

36R6/265-2 3600 2672 6 1900 630 2730 2820 900 4770 4490 76000 7500 104000 3050/3400 720-1050

36R6 ECR/285-2 3600 2872 6 1990 710 2840 2965 950 4765 4490 88000 7500 114000 3800/3900 700-1200

36R6 ECR/300-2 3600 3022 6 1990 710 2840 2965 950 4765 4490 86000 7500 114000 3800/3900 700-1200
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Voith Turbo Schneider Propulsion 
GmbH & Co. KG
P.O. Box 2011
89510 Heidenheim, Germany
Tel. +49 7321 37-4099
Fax +49 7321 37-7580
vspmarine@voith.com
www.voithturbo.com/marine
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The foundation for the Voith Schnei der Propeller, the so-called 
propeller well, consists of a cylindrical shell with a flange. The 
propeller well must form an integral part of the bottom struc-
ture of the vessel so that, in addition to the propeller weight, 
the forces and moments resulting from the propeller thrust 
can also be transmitted without stress concentrations in the 

Propeller Well

N

P

I

K

N M L

25

25

H

2 
m

m
fla

t s
ea

l

RO

Propeller
type/size

K
mm

L
number

M
mm

N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

10EG/65 1350 27 16 1282+3 1296 8 18

12R4 EC/90-1 1620 30 18 1540+4 1555 10 12

16R5 EC/120-1 2110 36+9 18 2032+5 2048 10 21

18R5 EC/150-1 2360 42+15 22 2275+5 2291 12 24

21R5/150-2 2760 48 26 2655+5 2675 12 28

26R5/195-2 
26R5/195-2 AE45

3380 54+15 27 3260+5 3280 14 30

28R5/210-2
28R5/210-2 AE50

3640 60 27 3500+5 3530 14 35

28R5/234-2 
28R5 ECS/234-2

3720 60+15 27 3580+5 3610 14 35

30R5/265-2 3930 60+21 27 3800+5 3828 16 40

32R5/265-2 
32R5 ECS/265-2  
32R5 ECS/300-2

4150 66+21 33 4020+5 4050 16 40

36R6/265-2 
36R6 ECR/285-2 
32R6 ECR/300-2

4680 72+21 39 4515+5 4550 18 50

ship’s hull. It has to be taken into account that the propeller 
thrust can vary  by a full 360°, i.e. over the entire horizontal 
plane.
The structural design of the well is shown in the figures above. 
The dimensions, as well as the permissible tolerances for the 
individual propeller sizes, are included in the table on the right.

K = bolthole circle diameter 
L = number of bolts 
M = bolthole diameter 
N = well diameter 
O = well shell diameter 
P = well shell thickness 
R = casing flange thickness
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2.14.5 All links involved in the approval tests are to be
destroyed and are not to be used as part of a chain cable.

2.14.6 Every substitute link included in a chain cable is to
be subjected to the proof load appropriate to the grade and
size of chain in which it is incorporated, as detailed in
Table 10.2.4.

2.14.7 Each substitute link is to be stamped on the stud
with the identification marks listed in 2.16.1 plus a unique
number for the link.  The adjoining links are also to be
stamped on the studs.

2.15 Dimensions and tolerances

2.15.1 The form and proportion of links and shackles are
to be in accordance with ISO/1704-1991, see Figs. 10.2.1 to
10.2.6.

2.15.2 Manufacturing tolerances on stud link chain are to
be within ±2,5 per cent (taking into account that all 
components of the chain are to be a good fit with one
another), except for those detailed in 2.15.3.

RULES FOR THE MANUFACTURE, TESTING AND CERTIFICATION OF MATERIALS, July 2006

Equipment for Mooring and Anchoring Chapter 10
Section 2
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d2

p2 l2

w2

dc = nominal diameter of common link
d2 = diameter of end link = 1,2dc
l2 = p2 + 2d2 = 6,75dc

p2 = 4,35dc
w2 = 4dc

Fig. 10.2.3    End link

dc = nominal diameter at crown measured in plane of link
dp = nominal diameter at crown measured perpendicular to 

plane of link
l = 6dc

p = 4dc
w = 3,6dc to the nearest millimetre

dc

p l

w

1,3dc

dp

Fig. 10.2.1    Common link

d1

p1 l1

w1

1,3d1dc = nominal diameter of common link
d1 = diameter of enlarged link = 1,1dc
l1 = 6d1

p1 = 4d1
w1 = 3,6d1

Fig. 10.2.2    Enlarged link

Charpy V-notch
impact test

Grade
Test Average

temperature energy
°C J min

U1 — —
U2 0 27

(see Note 1)
U3 0 50

–20 27
(see Note 2)

NOTES
1. Impact tests are only required if the chain cable is not heat

treated.
2. Impact testing may be carried out at 0°C or minus 20°C.

Table 10.2.6 Mechanical properties of welds in
chain cables
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■ Section 3
Stud link mooring chain cables

3.1 Scope

3.1.1 Provision is made in this Section for three grades,
R3, R3S and R4, of stud link chain intended for offshore 
mooring applications such as mooring of mobile offshore
units, offshore loading systems and gravity based structures
during fabrication.

3.1.2 In addition, chain cable conforming to the 
requirements of the current edition of API specification 2F is
acceptable provided that it has been manufactured, inspected
and tested under Survey by LR, and that the bar stock has
also been certified by LR in accordance with Ch 3,9.

3.2 Manufacture

3.2.1 All grades of chain cable and accessories are to be
manufactured by approved procedures at works approved by
LR.  A list of approved manufacturers for stud link chain
cables is published separately by LR.

3.2.2 The works in which the chain is manufactured is to
have a quality system approved by LR.  The provision of such
a quality system is required in addition to and not in lieu of the
witnessing of tests by a Surveyor.

3.2.3 Approval is confined to a single works and is limited
to one grade of cable made from bar from a nominated and
approved supplier.  Separate approvals are required if steel
bar is supplied from more than one works and for other
grades of cable, see also Ch 3,9.

3.2.4 Drawings showing the detailed design of the chain
and accessories made by or supplied through the chain
manufacturer are to be submitted for approval.  These are to
include details showing the design of the studs.

3.2.5 Details of the method of manufacture and the 
specification of the steel, are to be submitted.

3.2.6 Offshore mooring chains are to be made in 
continuous lengths by flash-butt welding.

3.2.7 Bar material may be heated either by electric 
resistance or in a furnace.  For electrical resistance heating,
the process is to be controlled by an optical heat sensor.  For 
furnace heating, thermocouples in close proximity to the bars
are to be used for control and the temperature is to be 
continuously recorded.  In both cases, the controls are to be
checked at least once every eight hours and records taken.

3.2.8 The following welding parameters are to be 
controlled during welding of each link:
(a) platen motion,
(b) current as a function of time.
The controls are to be checked at least once every four hours.

3.2.9 The records of bar heating, flash-butt welding and
heat treatment are to be made available to the Surveyor when
required.

3.2.10 As far as practicable, consecutive links in all chain
cable should originate from a single batch of bar stock (see
Ch 3,9.6.1) and indicating marks should be stamped on the
final link formed from one batch and the first link formed from
a separate batch.

3.2.11 Dimensions and tolerances are to comply with
2.15.

3.3 Studs

3.3.1 The studs are to be made of steel corresponding to
that of the chain or in compliance with a specification
approved by LR.  In general, the carbon content should not
exceed 0,23 per cent if the studs are to be welded in place.

3.3.2 Studs may be welded into grade R3 and R3S
chains.  The welding of studs into grade R4 chain is not 
permitted unless especially approved.

3.3.3 In all cases where studs are welded into links, this is
to be carried out in accordance with 2.6.

3.3.4 The size of the stud welds is to be in accordance
with Fig. 10.3.1.

3.3.5 All stud welds are to be visually inspected.  At least
10 per cent of all stud welds within a 100 m length are to be
examined by dye penetrant or magnetic particle inspection
after proof load testing.  Cracks or lack of fusion are not
acceptable; if any such defects are found, all stud welds in
that 100 m length are to be examined by means of dye 
penetrant or magnetic particle inspection.

3.3.6 Where plastic straining is used to set studs, the
applied load is not to be greater than that qualified in approval
tests. The combined effect of shape and depth of the 
impression of the stud in the link is not to cause any harmful
notch effect or stress concentration.
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f 90˚

g

h

Dimension
Designation

Nominal
Dimension

Minus
Tolerance

f
g
h

0,10d
0,20d
0,09d

0,01d
0,02d
0,01d

3450/02
d = Nominal diameter of barstock

Fig. 10.3.1
Dimensions and tolerances of stud welds
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3.4.5 Calibration of furnaces is to be verified by 
measurement and recording of actual link temperature
(surface and internal).

3.5 Testing of completed chain cables

3.5.1 The entire length of chain cable is to be subjected
to a proof loading test in an approved testing machine and is
to withstand the load given in Table 10.3.1 for the appropriate
grade and size of cable.

3.5.2 Care should be taken to obtain a uniform stress
distribution in the links being tested.

3.4 Heat treatment of completed chain cables

3.4.1 The chain is to be normalized, normalized and
tempered or quenched and tempered in accordance with the
specification approved by LR.

3.4.2 The chains are to be heat treated in a continuous
furnace; batch heat treatment is not permitted.

3.4.3 The temperature and time, or chain speed, are to
be controlled and continuously recorded.

3.4.4 Heat treatment is to be carried out prior to the proof
loading and breaking tests.

RULES FOR THE MANUFACTURE, TESTING AND CERTIFICATION OF MATERIALS, July 2006
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Table 10.3.1 Test loads for mooring chain cables

Grade R3 Grade R3S Grade R4
Proof test load Proof test load Proof test load

Chain Break test Break test Break test
diameter Stud link Studless load Stud link Studless load Stud link Studless load

chain chain chain chain chain chain
mm kN kN kN kN kN kN kN kN kN

50 1480 1560 2230 1800 1740 2490 2160 1920 2740
52 1590 1680 2400 1940 1880 2680 2330 2070 2960
54 1710 1810 2580 2080 2020 2880 2500 2220 3170
56 1830 1940 2760 2230 2160 3090 2680 2380 3400
58 1960 2070 2950 2380 2310 3300 2860 2540 3630

60 2090 2200 3150 2540 2460 3510 3050 2710 3870
62 2220 2340 3350 2700 2620 3740 3240 2880 4110
64 2360 2490 3550 2870 2780 3970 3440 3050 4360
66 2500 2630 3760 3040 2940 4200 3640 3240 4620
68 2640 2780 3980 3210 3110 4440 3850 3420 4890

70 2790 2940 4200 3390 3280 4690 4060 3610 5160
73 3010 3170 4540 3660 3540 5060 4390 3900 5570
76 3240 3420 4880 3940 3820 5450 4730 4200 6000
78 3400 3590 5120 4140 4000 5720 4960 4410 6300
81 3640 3840 5490 4430 4290 6130 5320 4720 6750

84 3890 4110 5870 4740 4590 6550 5680 5050 7210
87 4150 4380 6250 5050 4890 6980 6060 5380 7680
90 4410 4650 6650 5370 5200 7420 6440 5720 8170
92 4590 4840 6920 5580 5410 7720 6700 5950 8500
95 4860 5130 7330 5910 5730 8180 7100 6300 9000

97 5050 5320 7600 6140 5940 8490 7370 6540 9340
100 5330 5620 8030 6480 6280 8960 7780 6910 9860
102 5520 5820 8320 6710 6500 9290 8050 7150 10220
105 5810 6130 8750 7070 6840 9770 8480 7530 10750
107 6010 6330 9050 7300 7070 10100 8760 7780 11120

111 6400 6760 9650 7790 7540 10780 9350 8300 11860
114 6710 7080 10110 8160 7900 11290 9790 8690 12420
117 7020 7400 10570 8540 8270 11810 10240 9100 12990
120 7330 7730 11050 8920 8630 12330 10700 9500 13570
122 7540 7960 11370 9170 8880 12690 11010 9780 13960

124 7750 8180 11690 9430 9130 13050 11320 10050 14360
127 8080 8520 12170 9820 9510 13590 11790 10470 14960
130 8400 8860 12660 10220 9900 14140 12270 10890 15560
132 8620 9100 12990 10490 10160 14510 12590 11180 15970
137 9180 9680 13830 11160 10810 15440 13400 11890 16990

142 9740 10270 14680 11850 11470 16390 14220 12620 18030
147 10310 10880 15540 12540 12140 17350 15050 13360 19090
152 10890 11480 16410 13240 12820 18320 15890 14110 20160
157 11470 12100 17280 13950 13510 19300 16740 14860 21230
162 12060 12720 18170 14660 14200 20280 17600 15620 22320
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