
Annex C.  Indicacions pel dimensionament de sistemes d’impulsió  Pàg. C.1 

 

 

 

 

ANNEX C 

Indicacions pel dimensionament de sistemes 
d’impulsió 

C.1. CÀLCUL DEL CABAL I DE L’ALÇADA REQUERIDA DE BOMBAMENT 

C.2. DIMENSIONAMENT DEL BOMBAMENT EÒLIC 

C.3. DIMENSIONAMENT FOTOVOLTAIC 

C.4. DIMENSIONAMENT IMPULSIÓ HUMANA 

C.5. DIMENSIONAMENT DIÈSEL 

C.6. DIAGRAMES 

 



Pàg.C.2  Annex C 

 

 



Annex C.  Indicacions pel dimensionament de sistemes d’impulsió  Pàg. C.3 

 

 

c.1. Càlcul del cabal i de l’alçada requerida de 
bombament 

c.1.1. Quantitat d’aigua requerida pel disseny d’un sistema 
d’impulsió. 

La quantitat d'aigua requerida és una de les principals dades que ens seran necessàries per fer 
el dimensionament d'un sistema de bombament. La realització d’aquest càlcul sovint es basa en 
estimacions que varien segons l’ús que se’n vulgui fer. Els usos d’aigua més habituals són: 

 consum humà (beure, cuinar, rentar-se...) 
 irrigació (dependrà de cada cultiu i de l'estació de l'any.....),  
 ramaderia (dependrà de cada espècie...),  
 ........... 

Cada cas acostuma a ser únic i requereix un càlcul detallat. La principal problemàtica que es 
treballarà aquí és el requeriment d'aigua per a consum humà. 

Pel càlcul del requeriment d’aigua de poblacions necessitarem saber: 
 Població a la que servir 
 Població futura a la que servir 
 Període de disseny 
 Dotació 

c.1.1.1. Població actual a la que servir 

Caldrà en cada actuació tenir clara la quantitat de persones que en seran beneficiàries per 
adequar bé la instal·lació a les necessitats. L’anomenarem P0. 

c.1.1.2. Població Futura a servir 

La població futura Pn serà estimada en base a la població actual P0 presa com a referència pel 
projecte. Per estimar la població futura es realitzarà pel mètode de projecció geomètrica on: 

 T
n

iPP )
100

1·(0 +=  equació c.1 Pn= Població futura a servir 
P0 = Població actual a servir 

i = Coeficient de Creixement. En regions 
en desenvolupament s'estima normalment 
un 2,7%. 

T = Període de disseny 
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c.1.1.3. Període de disseny 

Per període de disseny T d'un sistema d'abastament d'aigua s'entén el temps comprès entre la 
posada en servei i el moment en el que el seu ús sobrepassi les condicions establertes en el 
disseny, per falta de capacitat per donar un bon servei. Els dos aspectes principals que 
intervenen en el període de disseny són la durabilitat de les instal·lacions i la seva capacitat per 
donar un servei en les condicions previstes. El període de disseny usual que es fa servir a ESF 
és de 20 anys. 

c.1.1.4. Dotació 

S’entén per dotació la quantitat de litres d’aigua que consumeix de mitja una persona en un dia 
(lpd). La dotació sovint es veu influenciada per les circumstàncies de cada lloc com ara: 

 El clima 
 La distància a la font d'aigua 
 L’ús que en fa la població local. 
 ........... 

La determinació de la dotació es una decisió arbitrària. Cal decidir quina dotació per càpita 
prendre sabent que al món aquests valors prenen magnituds molt diferents. Així a Califòrnia es 
consumeixen una mitja de 1000 lpd i a zones remotes de l’Àfrica amb difícil accés al recurs se’n 
consumeixen només 10. 

S’estima que segons el clima i la càrrega de treball el cos humà necessita de 3 a 10 litres 
d'aigua al dia per a poder funcionar amb normalitat. Si a això li sumem l'aigua necessària per a 
cuinar i netejar, la quantitat mínima en situacions d'emergència podria ser de 15-20 lpd. 

En situacions de desenvolupament mig, aquesta quantitat hauria d'augmentar-se fins als 40 i 80 
lpd. L'OMS va establir el 1985 que l’ideal era entre 35 i 90 lpd. Així doncs, a l'hora de fer càlculs 
sense conèixer el context de la problemàtica estimarem una dotació de 50 lpd. A la pràctica, 
pel que fa aquest aspecte, es recomana que en la mesura del possible (dels recursos 
econòmics, del respecte a l'entorn...) s'utilitzin els valors més alts de dotació  possibles per tal 
d'aconseguir un major benefici per la comunitat. 

El tipus de servei que es vol donar pot fer modificar la dotació prevista. En la Taula c.1 es 
mostra a nivell orientatiu la taula que empra ESF pel pla director d'abastament d'aigua a El 
Salvador. S’hi observa com fluctuen aquestes dotacions. 
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Tipus de servei Dotació de disseny 

Connexions domiciliaries i deu amb suficient cabal 
útil 

80 lpd 

Connexions domiciliaries i deu amb cabal útil 
menor 

50-80 lpd 

Fonts i deu amb suficient cabal útil  50 lpd 

Fonts i deu amb cabal útil menor 40-50 lpd 

Fonts i deu amb poc cabal útil i dèficit  Dotació de Disseny = la màxima 
possible (lpd) 

Taula c.1 Proposta de dotació segons el tipus de servei. Font [ESF] 

c.1.1.5. Cabal requerit 

Finalment com que ja coneixem el consum global ja podem conèixer el cabal que necessitarem: 

nPdotacioq ·=  

 

c.1.2. Requeriments de pressió 

Els requeriments de pressió són els que, juntament amb el cabal requerit, ens determina el 
requeriment energètic. El requeriment de pressió va associat a l'alçada a la que s'ha de portar 
l'aigua. 

Els càlculs de pressió dependran de cada configuració que ens trobem. Aquí s'exposarà com a 
referència l'extracció d'un pou per dipositar l'aigua en un dipòsit. Això no exclou però que el 
mètode sigui només vàlid per l'extracció de pous ja que és fàcilment adaptable a d'altres 
configuracions. 

Caldrà tenir en compte els següents components: 
 Nivell estàtic del mantell freàtic: És la distància des del terra fins el nivell d'aigua del 

pou quan la bomba no està treballant. És important que aquesta distància es mesuri 
durant l'estació seca que és quan l'aigua del pou es troba al nivell més baix. 

 Descens del nivell de l'aigua: És la distància entre el nivell estàtic del mantell freàtic i 
el nivell de l'aigua quan la bomba està treballant. El descens màxim que es pot esperar 
en un pou es determina basant-se en proves. Com s'ha assenyalat, aquestes proves 

equació c.2 
q = litres/dia 
dotació = dotació d'aigua en lpd 
Pn = Població futura en persones.
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han de ser fetes en el mes més sec de l'any que és quan el nivell de l'aigua és més baix, 
i la raó de renovació també és més baixa. 

 Alçada de l'aigua en el tanc d'emmagatzematge. És l'alçada de l'entrada de l'aigua al 
tanc mesurada des del terra. 

 Pèrdues hidràuliques en les canonades: És la càrrega addicional que suportarà la 
bomba com a conseqüència de la 
fricció entre l'aigua i les parets de 
la canonada així com en els 
accessoris. Les pèrdues 
hidràuliques depenen de diversos 
factors. 

o Longitud de la canonada 
o Diàmetre de la canonada 
o Cabal de l'aigua a través 

de la canonada 
o Densitat i viscositat de 

l'aigua que circula 
o La rugositat de la paret 

interior de la canonada 

c.1.2.1. Càlcul de l’alçada 
hidràulica total 

L'alçada hidràulica total de bombament és 
la pressió efectiva que ha de superar la 
bomba. És la suma de l'alçada estàtica (Hg) 
i la dinàmica (Hd). 

 

dgT HHH +=  

L'alçada estàtica o geomètrica, Hg, és la distància des del nivell de l'aigua en el pou fins el punt 
més elevat per on aquesta surt. És necessari considerar que el nivell de l'aigua baixa, al produir-
se bombament, fins a una profunditat en la que la sortida del cabal de l'aigua s'iguala amb 
l'entrada de cabal al pou. 

L'altura dinàmica Hd és el resultat de la caiguda de pressió deguda a quan un líquid circula per 
l'interior d'una canonada. Aquestes pèrdues de càrrega depenen de la longitud de la canonada, 
del seu diàmetre i del coeficient de fricció f, el qual depèn a la seva vegada de la rugositat de la 
superfície interior del tub i de les característiques del corrent (règim laminar o turbulent). 

equació a.3 

figura c. 1.1 Impulsió des d’un pou 
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Hi ha moltes maneres de determinar les pèrdues de càrrega. Una de les més conegudes és la 
de l’àbac de Moody. A continuació es posa una taula cedida per Grundfos per determinar les 
pèrdues. 

 

figura c. 1.2 Taula de pèrdues. Font [Grundfos] 

En el cas que el sistema tingui un altre tipus d'accessoris (vàlvules, colzes, T's, reduccions, 
aixetes, etc...) cal afegir la pèrdua de càrrega en cada element addicional: 

g
KvHd 2

2Σ
=  

equació c.4 

equació c.5 

Hd = alçada dinàmica (metres columna d'aigua) 

f = Coeficient de fricció de la canonada 

L = Longitud de la canonada (m) 

V = velocitat mitja del fluid (m/s) 

d = Diàmetre hidràulic de la canonada (m) 

g = acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

On K és un coeficient  de resistència de cada 
accessori determinat per la taula. 
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Accessoris Coeficient K 

Unió de dipòsits a canonada. Connexió a ras de paret 0,500 
Unió de dipòsits a canonada. Canonada rasant. 1,000 
Unió de dipòsits a canonada. Connexió abocinada 0,500 
De canonada a dipòsit 1,000 
Colze 45º 0,350 - 0,450 
Colze 90º 0,500 - 0,750 
Unió en T 1,500 - 2,000 

Taula c.2 Coeficient de pèrdues K segons el tipus de connexió 

Quan no es posseeix informació sobre el descens i les pèrdues hidràuliques, es pot efectuar 
una estimació preliminar de la suma de tots dos, considerant-la un 10% - 15% de la suma de 
l'alçada estàtica del mantell més l'alçada del tanc. 

c.1.3. Determinar els requeriments d’energia hidràulica 
Podem calcular la potència (en watts) requerida a partir de l’equació c.6: 

 

qHgP wh ···ρ=  

 

En el cas que utilitzem q expressat en m3 per dia trobem: 

 

qHPh ··113.0=  

Una magnitud que també és molt usada per donar orientació del tipus de càrrega que trobem és 
el Producte Volum Càrrega (PVC): 

 HqPVC ·=  (en m3·m/dia) 

equació c.6 

equació c.7 

equació c.8 
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c.2. Dimensionament del bombament eòlic 

c.2.1. Paràmetres bàsics 

c.2.1.1. Potència del vent 

Desafortunadament, la disponibilitat i fiabilitat de les dades de velocitat del vent és bastant baixa 
a moltes regions del món. No obstant, moltes àrees del món tenen una mitja de velocitat del 
vent per sobre els 3 m/s que fa que les màquines eòliques siguin una opció molt atractiva. És 
important obtenir bones dades de la velocitat del vent del lloc pensat abans de prendre cap 
decisió sobre la seva idoneïtat.  

La potència del vent és proporcional a: 
 l’àrea del rotor del molí mogut pel vent 
 el cub de la velocitat del vent 
 la densitat de l’aire 

La fórmula usada per calcular la potència del vent és: 

 

3···2/1 vAP airevent ρ=  

 

El fet que la potència sigui proporcional al cub de la velocitat del vent és molt significatiu.  Això 
pot ser fàcilment raonat pensant que quan es multiplica per dos la velocitat del vent la potència 
del vent augmenta en un factor de vuit.  

L'altitud també afecta la potència del vent. Les altes altituds redueixen l'energia disponible per a 
una velocitat del vent donada. L'energia produïda a qualsevol velocitat del vent donada és 
reduïda pel prop de 10% per a cada 1.000 metres sobre nivell del mar. Això és degut als canvis 
en la densitat de l'aire. La densitat de l'aire disminueix amb l'augment de temperatura i d'altitud. 

Encara que de l’equació c.9 en resulta la potència del vent, la que podem extreure realment és 
perceptiblement inferior que la que aquesta suggereix. La potència real dependrà de diversos 
factors, com ara el tipus de màquina i rotor usats, la sofisticació del disseny de les pales, les 
pèrdues ocasionades per fricció, les pèrdues de la bomba... A més ens trobem també amb el 
principi del límit de Betz que limita a un 59,3% de l'energia del vent la màxima potència que es 

equació c.9 

Pvent  és la potència en watts disponible pel vent (W) 
ρaire  és la densitat de l’aire en quilograms per metre 
cúbic (kg/m3) 
A és l’àrea del rótor en metres quadrats (m2) 
ν3 és la velocitat del vent en metres per segon (m/s)
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λ= rati de rotació de punta de pala 
Ω = velocitat de rotació 
R = radi del rotor 

pot extreure. En realitat doncs, per a un aerobomba aquesta potència real és generalment del 
voltant 30% al 40% i per a una gran turbina al voltant d’un màxim del 45%. 

Així, modificant la fórmula per la ‘Potència del vent’ es pot dir que la potència produïda pel vent 
es pot donar per: 

3····2/1 vACP airepvent ρ=  

A més es també digne de considerar que una màquina de vent operarà només a la màxima 
eficiència per una fracció de temps del que està funcionant. Una primera estimació aproximada 
de la potencia nominal donada per una màquina eòlica de bombament directe es pot obtenir de 
la següent equació. 

32 ··15,0 vDPN =  

En el cas d’una turbina elèctrica ho podem fer a través de: 

32 ··2,0 vDPN =  

c.2.1.2. Rati de velocitat de punta de pala 

El rati de velocitat de punta de pala, és el quocient entre la velocitat de la punta de la pala i la 
velocitat del vent. 

 
v
R·Ω

=λ  

El disseny del rati de velocitat de punta de pala és un valor pel qual el coeficient de potencia és 
màxim. Els dissenys típics es mostren a la Taula c.3. 

Tipus de màquina λ de disseny Tipus de pala 
1 Placa plana 
1 Placa corbada Bombament d’aigua 
1 Ala de tela 

3-4 Perfil simple 
4-6 Perfil en àlep Generadors eòlics petits
3-5 Ala de tela 

Generadors eòlics 
grans 5-15 Perfil en àlep 

Taula c.3 Coeficient de pèrdues K segons el tipus de connexió 

equació c.10 

equació c.11 

equació c.12 

Pvent és la potència (en watts) disponible 
de la màquina eòlica 
Cp es el coeficient de funcionament de la 
màquina eòlica 

PN és la potència nominal entregada en 
watts 
ν es la mitja anual en velocitat del temps 
en m/s 

equació c.13
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c.2.1.3. Relació λ /Cp 

En el gràfic de la figura c. 2.1 es veu com es relaciona el rati de velocitat de punta de pala amb el 
rendiment aerodinàmic Cp. 

 

figura c. 2.1 Relació entre el rati de velocitat de punta de pala amb el rendiment aerodinàmic Cp 

c.2.1.4. Velocitat de disseny 

La velocitat de disseny es defineix com la velocitat per a la qual trobem el Cp màxim. Els valors 
recomanables acostumen a estar entre: 

⎣ ⎦νν ·0,25,1 −=d  

c.2.1.5. Velocitat d’arrencada, d’aturada i de desconnexió 

La velocitat d’arrencada és la velocitat del vent per la qual el molí comença a bombejar. La 
velocitat d’aturada és la velocitat del vent en la qual deixa de funcionar degut a la poca velocitat 
del vent. A la Taula c.4 veiem alguns dels més característics. La velocitat del vent del 
desconnexió νout  és la velocitat del vent a la que el rotor és totalment apartat del vent pel 
sistema de seguretat i para de funcionar. Per a molins mecànics aquests valors generalment 
són de 15 a 20 m/s. 

 

equació c.14
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 νstop/νd νstart/νd 
Molí americà clàssic amb bombament 

d’alçada elevada 
1,2 1,8 

Molí americà clàssic amb bombament 
d’alçada baixa o amb moviment 

contrapesat 
1,0 1,6 

Molí de nova generació amb pistó de 
dobles cursa i moviment contrapesat. 

0,8 1,2 

Taula c.4 Relacions entre la velocitat d’arrancada i aturada i la de disseny. 

c.2.2. Components d’una màquina eòlica 

c.2.2.1. Rotor 

És l’encarregat de capturar l’energia del vent per convertir-la en energia mecànica. Com s’ha 
comentat, la potència donada de qualsevol màquina és directament proporcional al quadrat del 
diàmetre del rotor i al cub de la velocitat del vent que passa a través d’ell. La importància en el 
disseny del rotor doncs és cabdal ja que d’ell en depèn bona part de la potència que el molí és 
capaç de donar. 

Com s’ha vist a la memòria aquests poden estar ubicats verticalment o horitzontalment. Els 
horitzontals però són els que aconsegueixen uns rendiments més alts i en els que s’ha 
evolucionat més en el seu disseny. Són doncs amb els que es treballarà habitualment. 

Algunes de les característiques d’aquests rotors són. 
 Els rotors multipala (més de 6 pales per posar un llindar) extreuen més parell del vent i 

tenen una velocitat de gir de l’eix més baixa. Normalment són utilitzats per extreure 
aigua, aprofitant l’elevat parell entregat per aixecar columnes d’aigua molt altes per a 
velocitats de vent baixes. 

 Els rotors de dos o tres pales son utilitzats per a generar electricitat, extreuen l’esforç de 
torsió en proporció a la velocitat del vent (sovint imposant una velocitat de gir constant).  
Fan això a una rpm molt ràpida en el cas de generadors petits de vent de CC, o amb un 
diàmetre molt gran de rotor com en el cas de les grans turbines de vent de CA. En 
aquestes últimes, encara que la velocitat de rotació de l’eix d’aquestes grans màquines 
pot ser bastant baix, com que tenen un diàmetre molt gran les puntes de la pala poden 
sobrepassar la barrera del so, la qual cosa té repercussions per al disseny i la 
contaminació acústica. 
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 Degut a l’efecte de roda volant del rotor, una vegada que un molí ha començat a rodar 
pot seguir girant a velocitats de vent substancialment més baixes. 

A continuació es mostra la Taula c.5 amb els paràmetres característics de cada rotor. 

 
Taula c.5 Característiques dels diferents rotors 

La grandària del rotor com hem vist té una influència cabdal en la potència donada, però també 
la té en el preu final de la màquina eòlica. Fins i tot sovint s’acostuma a mesurar el preu d’una 
màquina eòlica per l’àrea de rotor que requereix. 

c.2.2.2. Bomba 

La bomba en una màquina eòlica depèn en gran part de si ens trobem davant d’un 
aerogenerador o no. Així, típicament ens trobem amb dues configuracions. 

 Una bomba volumètrica, normalment de pistó, en cas que ens trobem amb una bomba 
moguda per principis mecànics. 

 Una bomba centrifuga, normalment submergible, ja sigui en CA o CC en cas que ens 
trobem amb un aerogenerador. 

c.2.2.3. Torre 

Són les encarregades de mantenir elevat el rotor. Ens podem trobar amb dos tipus de torre: les 
tubulars i les de gelosia. Ambdues, encara que no té perquè ser sempre així, es troben molt 
lligades al fet de si ens trobem davant d’un aerogenerador o no. Així, els aerogeneradors 
normalment es troben en torres tubulars mentre que les eòliques mecàniques normalment fan 
servir torres de gelosia. 

Les torres acostumen a tenir una alçada mínima de 10 metres. A major alçada més vent ja que 
trobem menys obstacles que produeixen turbulències. En general és una manera de guanyar 
règim de vent (i per tant potència) bastant rentable. 
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c.2.2.4. Transmissió 

És el mecanisme que converteix el moviment del rotor en moviment adequat per a la bomba 
instal·lada. En els aerogeneradors trobaríem aquest element identificat en la transformació de 
l’energia de rotació a energia elèctrica. En les bombes mecàniques s’acostuma a usar el 
mecanisme  pistó-manovella. 

c.2.2.5. Sistema de seguretat 

Cap màquina eòlica no pot esperar sobreviure molt de temps sense un sistema automàtic de 
seguretat per a protegir-la contra ràfegues i tempestats.  Seria  poc pràctic, fins i tot si fos 
possible, dissenyar una màquina eòlica prou resistent per a romandre en operació durant 
tempestes.  

Només tenir un sistema manual de seguretat no és suficient. Les tempestes poden succeir 
sobtadament i en un moment pot reduir una inversió important a ruïnes. . 

Normalment el sistema de seguretat de molins de vent mecànics es combina amb el sistema 
d'orientació. A baixes velocitats el rotor s'orienta cap al vent;  amb l'augment de velocitats del 
vent el rotor s'allunya gradualment de la direcció del vent per a limitar la velocitat de la bomba i 
de les forces que actuen en l'estructura.  El funcionament d'aquests sistemes de seguretat es 
basa en l'equilibri de forces aerodinàmiques (actuant en una o dos paletes i el rotor), i alguna 
altra força (normalment una molla o un pes) que s'usa per a contrariar les forces 
aerodinàmiques. 

El sistema automàtic de seguretat normalment també pot funcionar manualment per a parar el 
molí de vent. Un fre mecànic s'incorpora a vegades en l'eix del rotor. Aquest normalment 
funciona per ambdós sistemes, el sistema automàtic de seguretat i el mecanisme de fre manual. 
Aquests frens no són capaços d’aturar un molí en una tempesta, simplement mantenen parat el 
molí de vent quan està fora de servei o quan no hi ha necessitat de l'aigua.  

c.2.3. Dimensionament eòlic 

c.2.3.1. Determinació de la demanda energètica 
Obtenir tal com s'ha explicat a l’apartat  c.1.3. 
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c.2.3.2. Determinar la disponibilitat del recurs eòlic 

Dificultats en la determinació de la potència disponible. 

Determinar els recursos de vent disponibles és una tasca molt difícil, especialment comparat 
amb l'energia solar. Les raons són les següents: 

 Es pot trobar una gran variació del règim de velocitats per diferents regions del món, des 
de zones moderades de 2 m/s a 4 m/s fins a 7 m/s als llocs més ventosos. Aquesta 
variació de velocitats implica una gran varietat de potència disponible, des de 5 a 40 
W/m2 fins a 200 W/m2. Aquesta variabilitat és molt gran en comparació a les fonts de 
recursos solars. 

 Es poden observar grans diferències de velocitat de vent a petites distàncies en funció 
de la variació de la topografia i rugositat del terreny. En qüestió de pocs quilòmetres la 
potència del vent pot variar en un ordre de magnitud. 

 És difícil mesurar la potència del vent acuradament. El vent normalment és calculat com 
a velocitat. La potència del vent però és proporcional al cub de la velocitat del vent, 
comportant que un petit error de la velocitat causa un error molt més gran en la potència 
calculada. 

Per aquestes raons no és fàcil mostrar una simple estratègia de procediment per assessorar-se 
dels recursos energètics d'un indret. En la mesura del possible es deixaran indicades les 
possibles decisions  a prendre. 

Selecció del lloc 

Quan es selecciona un lloc per a la instal·lació d'una màquina eòlica lògicament s'ha de  triar un 
lloc que sigui tan ventós com sigui possible. Com que necessitem l'energia per al bombament 
d'aigua és evident que hi ha d'haver una font adequada de l'aigua en el lloc, especialment en el 

figura c. 2.2 Distribució del flux perturbat 
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cas que no es tracti d'un aerogenerador.   

El lloc ha d'estar lliure d'obstacles grans. Darrere d'un obstacle, segons allò que s'ha considerat 
la direcció principal del vent, el flux del vent es pertorba en una àrea dues vegades més alta que 
l'obstacle i es prolonga horitzontalment 10 o 20 vegades l'altura de l'obstacle.  En aquesta àrea 
la velocitat del vent és més baixa i les turbulències del vent són fortes. La baixa velocitat del 
vent comporta l’extracció d’un cabal reduït d’aigua, mentre que la turbulència del vent posa en 
tensió el molí de vent, disminuint el seu cicle vida. Si és possible, s’ha d'instal·lar qualsevol molí 
de vent de tal manera que el rotor estigui totalment lliure de la regió del flux pertorbat, segons 
com s’indica a la figura c. 2.2. 

Una eina que ens pot ser útil per situar la nostra per veure en quin tipus de zona ventosa ens 
trobem pot ser els mapes que la World Meteorological Organization (WMO) fa del recurs eòlic. 
Al subcapítol C.6 se'n mostra un. Aquests mapes han de ser usats amb precaució ja que a nivell 
local es poden detectar grans diferències. Aquest mapa doncs no pot ser usat per preveure de 
manera sòlida el regim de vent a cap lloc de la terra. Tanmateix però ens pot donar informació 
necessària per fer els càlculs preliminars de disponibilitat de vent. 

L'ideal és recopilar i analitzar les dades del vent que hi haurà en el lloc on hi volem posar la 
instal·lació. La manera més simple de mesurar velocitats mitjanes del vent és usant un 
anemòmetre tipus tassa-comptador, que calcula la velocitat del vent observant el temps en què 
cada lectura és agafada i després divideix la diferència entre les dues lectures pel temps de 
l'interval. Un altre instrument simple usat per a mesurar la velocitat del vent és l'anemòmetre 
amb un metre, que mostra la velocitat del vent instantàniament. El sensor (l'altura de 
l'anemòmetre) genera un senyal elèctric que és proporcional a la velocitat del vent. Els 
anemòmetres de tassa, on les tasses que fan girar condueixen alternadors de la CC. o de la CA 
amb els indicadors digitals, són també habituals.  Els anemòmetres amb els alternadors en CA, 
que mesuren freqüència, són més exactes que els generadors en CC. Els instruments que 
mesuren la velocitat del vent instantàniament són inútils per a trobar la velocitat del vent mitjana 
a menys que algú els comprovi 24 hores al dia.  

Avui, la majoria dels instruments mesuren i emmagatzemen dades del vent i donen velocitat del 
vent instantàniament. Poden recollir, processar i emmagatzemar la velocitat del vent mitjana, el 
temps transcorregut i la densitat d'energia (en W/m2). Alguns enregistradors avançats poden 
fins i tot registrar la quantitat de temps que el vent és suau. 

Segons recomanacions meteorològiques de la WMO, les mesures del vent s'han de fer a una 
altura de 10 metres sense obstruccions. Malauradament, en els anemòmetres meteorològics 
més petits, normalment en les estacions més rurals, es fixen només prop de 2 metres i són 
envoltats sovint per  arbres o  edificis.  Les lectures d’aquests llocs són gairebé inútils per als 
propòsits de la predicció de l'energia del vent. No obstant, tot l'ús agrícola de les estacions 
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meteorològiques estableix 2 metres com a altura estàndard per a estimar l’ús de l'aigua de 
collites. En general, es requereixen 3 anys de mostra per a obtenir mitjanes raonablement 
representatives, perquè les velocitats del vent mitjanes mensuals poden variar del 10% al 25% 
d’un any a un altre 

En molts casos però tot això no serà possible fer-ho i caldrà obtenir dades de àrees properes i 
extrapolar-los al lloc de la nostra instal·lació. Poden presentar-se diverses situacions en aquest 
sentit. El més comú és que les dades que es disposin provinguin de les estacions 
meteorològiques de la zona. Generalment en aquestes es poden trobar velocitats mitjanes de 
cada mes i a partir d’aquestes determinar els valors de desviació estàndard mes per mes, fent 
la mitja per un període de temps que haurà de ser el més ampli possible. 

Paràmetres necessaris 

Velocitat mitjana de vent: La mitjana global serà important al principi, com a indicador del 
potencial eòlic del lloc. Per l'estudi detallat es farà servir les mitjanes de cada mes 

Variacions estacionals: Observar les dades de les variacions de velocitat mitjana mensual del 
mes segons cada estació es important per detectar quina serà l’època crítica, i per tant en base 
a quin mes dissenyarem la nostra instal·lació de bombament. 

Variacions diürnes: Les variacions diürnes (les variacions durant el curs del dia) poden tenir 
una gran influència en la viabilitat de l'ús de l'energia del vent. Per exemple, en una regió que té 
una velocitat del vent constant baixa de 2 m/s 24 hores cada dia, la viabilitat seria dubtosa.  No 
obstant, en una regió que no tenen cap vent durant 16 hores, i un vent de 6 m/s les altres 8 
hores per dia, el bombament d'aigua seria rendible.  Amb tot, en ambdós casos la velocitat del 
vent diària de la mitjana és de 2 m/s. 

Tempestes, ràfegues: Les dades sobre tempestes i ràfegues màximes s'utilitzen per a definir 
les velocitats del vent màximes que les màquines del vent han de poder suportar. Per els climes 
moderats i els climes tropicals sense tifons, 40 m/s és el valor assumit per a ser un valor segur. 
Les velocitats de vent dels tifons poden excedir 70 m/s.   

Calma: La informació sobre períodes llargs de baixes velocitats de vent és necessària per a 
calcular les dimensions dels tancs d’emmagatzematge. 

Distribució de freqüència de la velocitat del vent:  Per a una estimació exacta de la 
producció energètica probable de qualsevol màquina del vent, la distribució de freqüència de la 
velocitat del vent (el "percentatge del temps que ocorre cada velocitat del vent") és necessària. 
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c.2.3.3. Càlcul de la potència de la màquina eòlica 

Potència del vent 

La potència del vent es veu a l’equació c.9. 

L'àrea del rotor la calcularem:  

4
·

2DA π=  

Veiem que si incrementem el radi del rotor l'àrea creix en funció quadràtica del mateix i per tant 
també ho fa la potència entregada. No obstant l'element més important de l'energia eòlica és la 
velocitat del vent. Això és perquè la potència del vent és potència cúbica de la velocitat del vent. 
Així, doblant la velocitat del vent la potència s'incrementa la potència 8 vegades. 

Determinació de la potència del molí. 

La potència real del sistema serà diferent: 
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c.2.3.4. Identificar el mes de disseny  

Per al correcte dimensionament es fa necessari conèixer la potència hidràulica mitjana 
requerida i els recursos energètics de cada mes de l'any 

La metodologia de dimensionament per als sistemes independents (entenent que no poden 
deixar de cobrir les necessitats en cap moment) es basa en el concepte del mes crític o del mes 
del disseny. Aquest és el mes en el qual la demanda d'aigua és més alta en relació als recursos 
disponibles de potència de vent. El mes del disseny es determina calculant per cada mes 

K = 1.5 vents altament variables: 
regions polars, zones de vall-
muntanya amb altes variacions entre 
dia i nit. 
k = 2.0 vents moderadament 
variables: climes moderats. 
k = 3.0 vents constants: regions 
tropicals. 

 
η= Eficiència total del sistema =Cp 

ηM ηB 
FPE= Factor Patró d'Energia, es 
determina a partir del factor k de la 
Distribució de Weibull segons:  

FPEvv ·)()( 33 =  

equació c.15 

equació c.16

equació c.17



Annex C.  Indicacions pel dimensionament de sistemes d’impulsió  Pàg. C.19 

 

 

potència eòlica i els requisits hidràulics. El mes en el qual aquest quocient és un màxim és el 
mes de disseny.   

Mes de disseny = mes en què (Potencia disponible /PVC) és màxim 

c.2.3.5. Dimensionar els principals components de la bomba.  

Un cop es coneixen les condicions del mes crític ja coneixem els requisits mínims de servei que 
ha de complir el sistema. 

En les eòliques mecàniques trobem que els fabricants ens donen taules on per diferents 
velocitats mitjanes de vent trobem la quantitat d'aigua bombejada a una determinada alçada. 
Normalment aquesta informació es dóna amb dades tot i que algunes vegades també ens 
donen corbes de funcionament. Per tant un cop disposem de tota la informació anterior ja ens 
podem adreçar al fabricant i trobar el model que necessitem. No obstant es bo tenir una idea de 
quines característiques requerirà el nostre molí per saber la magnitud i el preu  aproximat que 
pot costar. 

En les eòliques elèctriques també trobem fabricants que ens venen el lot complet dissenyat 
especialment per al bombament. Això té l'avantatge de poder conèixer amb més fiabilitat la 
resposta de cabal que obtindrem del sistema ja que el fabricant disposa d'aquesta informació. 
No obstant, sovint s’haurà de buscar solucions menys estereotipades on caldrà haver calculat 
amb atenció tots els paràmetres que determinen el bombament. 

Càlcul aproximat del rotor 

A partir de l'equació de la potencia hidràulica requerida i la potència disponible que ens ofereix 
la màquina: 

qHgP aiguah ···ρ=  

 

Igualem: 
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equació c.18 

equació c.19 

equació c.20 

equació c.21 
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Aïllem el diàmetre del rotor: 

πηρ

ρ

···)·(·
2
1

····4
3 FPEv

qHg
D

aire

aigua=  

Ajuntem els paràmetres que no intervenen en el dimensionament i trobem: 

FPEv
qHCD

·)·(
··

3=  

on el coeficient C és: 

 

 

 

S'acostuma a usar doncs un coeficient de C=3,01 per calcular rotors mecànics (multipala) i C=2 
per aerogeneradors. 

Factibilitat tècnica 

Una vegada calculat el diàmetre aproximat del rotor, aquest s'ha de comparar amb els 
diàmetres dels rotors de les aerobombes comercialment disponibles amb la fi de verificar si el 
disseny és factible tècnicament. Per exemple, per el cas d'un molí de vent mecànic (C=3,01) en 
un lloc on la velocitat de disseny sigui de 3,4 m/s, un producte volum - càrrega de 240 m4 i un 
valor de FPE de 1,91 per k=2 en resulta un diàmetre Dr=3,14 m. En aquestes condicions, una 
màquina de 12 peus (3,66m) de diàmetre del rotor, satisfà aquest requeriment el que la fa 
tècnicament factible. 

Si el resultat no es factible tècnicament perquè el diàmetre calculat es troba fora del rang 
disponible, es pot intentar elevar la torre. Una torre més alta implica una major velocitat mitjana 
del vent. 

En el cas del bombament elèctric caldrà, un cop dimensionat l'aerogenerador, trobar una bomba 
que s'adapti a les condicions elèctriques i al rati de bombament que es necessita. 

ρaigua = 1000 
g = 9,81  
ρaire =1,225 
η = 8% per mecànica i 
12 % per elèctrica 

equació c.22

equació c.23

equació c.24

πηρ

ρ

···
2
1

··4
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aigua gC =
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c.3. Dimensionament fotovoltaic 

c.3.1. Paràmetres bàsics 

Insolació 

Correspon al valor acumulat de la irradiància en un temps donat. Si el temps es mesura en 
hores (h), la insolació tindrà unitats de Watt-hora per metre quadrat (W-h/m2). Generalment es 
reporta aquest valor com una acumulació d'energia que pot ser horària, diària, estacional o 
anual. La insolació també s'expressa en termes d'hores solars pic. Una hora solar pic és 
l'equivalent a l'energia rebuda durant una hora, a una irradiància mitjana d'1,000 W/m2 (figura 
c. 3.1). L'energia que produeix el mòdul fotovoltaic és directament proporcional a la insolació que 
rep. 

Inclinació del mòdul fotovoltaic 

A més de les condicions atmosfèriques el moviment aparent del sol al llarg del dia i al llarg de 
l'any, és un altre paràmetre que afecta radicalment la incidència de la radiació sobre un 
captador solar (veure figura c. 3.2). Es diu "aparent" perquè en realitat la Terra és la que està 
girant i no el Sol. La Terra té dos tipus de moviments: un al voltant del seu propi eix (rotació) el 
qual dóna lloc al dia i la nit i l'altre al voltant del sol seguint una trajectòria el·líptica (translació), el 
qual dóna lloc a les estacions de l'any. 

figura c. 3.1 Irradiació i  hores solars pic (insolació) durant un dia assolellat 



Pàg.C.22  Annex C 

 

 

Un pannell fotovoltaic rep la màxima 
insolació quan es manté apuntant 
directament al sol; és a dir, quan els 
raigs incideixen perpendicularment en 
ell. Per a això es necessita seguir el sol 
durant el dia i durant tot l'any, requerint-
se l'ajust de dos angles.  

Per a què el pannell fotovoltaic segueixi 
el sol es necessita estructures de 
muntatge que estiguin dissenyades per 
a tal propòsit. 

 

Mòdul fotovoltaic 

Els paràmetres que usem quan volem especificar un tipus de mòdul són els següents 
 Superfície del mòdul 
 Icc Intensitat que circula quan el mòdul fotovoltaic està curticircuitat 
 U0 voltatge quan el circuit està obert 
 (Umax, Imax) Voltatge i intensitat quan el pannell està donant la seva màxima potència. 
 Pmax Potència màxima del pannell 

Coneixent aquestes dades del mòdul podem saber si el mòdul s’adapta a les nostres 
necessitats o quants en necessitarem per cobrir els requeriments hidràulics. 

c.3.2. Components d'un sistema solar 

Pannell fotovoltaic 

És el component encarregat de generar l'energia elèctrica. Un pannell FV és un conjunt de 
mòduls connectats elèctricament en sèrie i/o en paral·lel. Les característiques elèctriques del 
pannell són anàlogues a la de mòduls individuals, amb la potència, corrent i voltatge modificats 
d'acord al nombre de mòduls connectats en sèrie i en paral·lel. 

 Incrementant el voltatge: Els mòduls solars es connecten en sèrie per a obtenir 
voltatges de sortida mes grans. El voltatge de sortida, Vs, de mòduls connectats en sèrie 
està donat per la suma dels voltatges generats per cada mòdul. 

Vs = V1 + V2 +V3 +…. 

figura c. 3.2 Moviment del sol segons l’estació 
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 Incrementant el corrent: Els mòduls solars o pannells es connecten en paral·lel per a 
obtenir corrents mes grans. El voltatge del conjunt és el mateix que el d'un mòdul (o un 
panell); però el corrent de sortida Is és la suma de cada unitat connectada en paral·lel. 

Is = I1 + I2 + I3 +… 

Per evitar el flux de corrent en la direcció oposada s'utilitzen díodes de bloqueig. Els díodes de 
pas, proporcionen un camí d'alleugeriment per a evitar que circuli corrent per un pannell o un 

mòdul a l'ombra (ombra de núvols o d'objectes). Un mòdul a l'ombra no genera energia, per la 
qual cosa, els altres mòduls ho veuran com un punt de resistència. En conseqüència, fluirà 
corrent cap a ell convertint-se en un punt calent del pannell. Augmentarà la seva temperatura i 
es degradarà acceleradament. En la figura c. 3.3 es mostra un exemple de mòduls connectats 
en sèrie i en paral·lel. També es mostra la posició dels díodes de pas i el díode de bloqueig. 
Aquest últim ha de ser calculat prenent en consideració la màxima corrent que generarà el 
pannell fotovoltaic en condicions de curt circuit.  

Seguidor solar 

Els seguidors solars augmenten la producció energètica mantenint el mòdul enfocat cap el sol 
mentre aquest es mou a través del cel.  Aquesta funció augmenta la longitud útil del dia de 
bombament i disminueix el nombre dels mòduls necessaris per a impulsar una quantitat donada 
d'aigua. No obstant, els seguidors agreguen complexitat ja que tenen peces mòbils . A més no 
guanyen energia significativa durant els mesos de l'hivern. 

En seleccionar els components per a un sistema de bombament PV l'avantatge de guanyar 
energia amb un seguidor solar s'ha de pensar detingudament degut al seu cost i a la seva 

figura c. 3.3 Connexions en sèrie o en paral·lel 
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complexitat. Per als sistemes petits (sis o pocs mòduls), el cost d'un seguidor pot excedir el cost 
dels mòduls addicionals que guanyen tanta energia com un seguidor en l'estiu i més a l'hivern. 

Controladors de bombament 

Per un valor donat d’irradiància solar, la sortida d'energia d'un pannell PV depèn de la 
resistència de la càrrega. Per a cada pannell hi ha un nivell de resistència de la càrrega que 
optimitza la sortida d’energia del pannell. Desafortunadament, la resistència de la càrrega de la 
majoria de les bombes no encaixa amb la resistència òptima pel pannell. El controlador del 
bombament ajusta electrònicament la resistència de la càrrega de manera que el pannell 
funcioni més a prop de la seva sortida de potència òptima amb una càrrega més petita que 
l’òptima. Hi ha tres tipus de reguladors de bomba usats comunament: els perseguidors del punt 
de potència màxim (MPPT) que ajusten la velocitat de la bomba (energia de la càrrega) per 
aconseguir el punt màxim exacte de potència, els perseguidors de voltatge constant que afecten 
també la velocitat de la bomba, i els incrementadors de corrent lineal (LCB) que augmenten la 
sortida del pannell per a proporcionar un esforç de torsió més alt per a l'arrancada del motor. 
Alguns reguladors combinen tots tres.  

Les característiques de funcionament de les bombes centrífugues (voltatge, corrent, i 
resistència) encaixen generalment millor amb la sortida dels pannells PV que no pas les 
bombes volumètriques, els requisits de les quals varien durant els seus cicles operacionals. Si 
estan ben dissenyades amb el pannell PV, moltes de les bombes centrífugues funcionaran bé 
sense un regulador d’energia. No obstant, les bombes volumètriques, com ara les de pistó, 
requereixen un regulador per la bomba per utilitzar eficientment la font d’energia, especialment 
en l'arrancada que és quan tenen requeriments elevats. 

Un altre avantatge d'usar reguladors d'energia és que proporciona connexions que molts per als 
sensors del nivell de l'aigua i els interruptors de flotador. Malauradament, un inconvenient d'usar 
un regulador de l'energia és la poca experiència de treball que es té amb ells. Molts d'aquests 
reguladors són relativament nous en el mercat, i alguns dels primers models han resultat poc 
fiables. 

Bateries i controladors de càrrega 

Les bateries més comuns usades en sistemes independents de PV són les bateries d'àcid. Són 
recarregables, de fàcil manteniment, relativament barates, disponibles en una gran varietat de 
grandàries i poden suportar descàrregues diàries de fins a un 80 per cent de la seva capacitat 
nominal. No s'utilitzen en la majoria dels usos de bombament de l'aigua perquè 
l’emmagatzematge de l'aigua és generalment més eficient que el de l'electricitat en les bateries. 
A més, les bateries agreguen complexitat al sistema, han d'estar protegides contra condicions 
de gelada, necessiten un manteniment regular i tenen una vida limitada. No obstant, les bateries 
són necessàries per a algunes aplicacions.  
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Un factor important en la fiabilitat i vida d'una bateria és el seu regulador de càrrega.  El 
regulador té dues funcions separades: prevenir sobrecarregar excessivament la bateria i vigilar 
que la bateria no quedi profundament descarregada. La vida de la bateria es pot disminuir 
seriosament per qualsevol d'aquestes condicions. No tots els carregadors de bateria realitzen 
aquestes funcions igual de bé i una diferència petita en la qualitat del carregador pot produir una 
diferència significativa en la vida de la bateria.  

Sensors de nivell i interruptors flotants 

Algunes bombes s'equipen amb controladors que poden detectar electrònicament quan la 
bomba funciona en sec i apagar automàticament l'energia a la bomba. Per a les bombes sense 
aquest tipus de regulador es poden instal·lar també sensors externs del nivell de l'aigua. 
Aquests sensors estan connectats a un regulador que aturen la bomba quan l'aigua cau per 
sota del nivell d'un sensor i l’egega de nou quan l'aigua puja per damunt d'un segon sensor. Els 
sensors de nivell d'aigua o els interruptors de flotador es poden també instal·lar en tancs 
d’emmagatzematge d'aigua per a parar el flux de l'aigua una vegada que els tancs estan plens. 

Bombes 

Són un dels components principals d'aquests sistemes. Actualment moltes bombes es 
dissenyen especialment per a ser utilitzades de manera eficient amb energia FV. Les bombes 
convencionals requereixen corrent constant en CA que les línies per a ús general proveeixen. 
Les bombes dissenyades per a usos solars utilitzen el corrent en CC de les bateries i/o dels 
pannells del PV. També es dissenyen per a treballar amb eficàcia durant condicions de baixa 
irradiància i voltatge reduït sense patir rescalfament. La majoria de les bombes FV es dissenyen 
per a utilitzar l’energia el més eficientment possible i per a mantenir-se funcionant en un rang de 
12 a 36 volts de CC. Tot i això quan els requeriments hidràulics són importants caldrà invertir en 
un ondulador i treballar amb una bomba en CA ja que aquestes poden donar més potència i 
rendiment i la inversió surt rentable. S'acostuma a recomanar que per aplicacions de més de 
500 W s’usi aplicacions en alterna. 

c.3.3. Dimensionament solar 

c.3.3.1. Avaluació del recurs solar 

Una de les principals diferències entre el recurs solar i el recurs eòlic és que el primer presenta 
unes pautes geogràfiques i estacionals ben establertes, representades mitjançant relacions 
simples en les que intervenen la latitud de l'emplaçament Φ, i la inclinació solar δ, paràmetre 
aquest que determina la variabilitat estacional de la incidència de radiació. La desviació 
respecte aquestes pautes controlables té un caràcter més o menys aleatori i està associada en 
gran part a l'efecte dels núvols, encara que també hi poden influir aspectes locals com ara 
l'alçada o les condicions de l'atmosfera. 
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Una altra diferència entre els dos tipus de recursos renovables es que el recurs solar es 
distribueix espacialment de manera uniforme en grans extensions de terreny. L'eòlic, en canvi 
pot ser molt abundant en zones puntuals com franges costaneres o canons naturals i deficitari a 
la comarca que contingui aquestes zones concretes de major potencial. 

Com a conseqüència de l'existència de les pautes geogràfiques i estacionals mencionades 
abans, és possible preveure amb cert nivell d'exactitud la quantitat d'energia solar rebuda pel 
sistema de conversió en funció de l'època de l'any. És possible doncs definir la inclinació de 
l'anomenat sistema de captació per a què la quantitat d'energia rebuda sigui la màxima possible 
d'acord amb l'evolució temporal de consum elèctric del sistema. 

Així, de manera general, per a generadors fotovoltaics amb inclinació fixa i orientació Sud, i si el 
perfil de la demanda és uniforme al llarg de l'any, pot establir-se com inclinació òptima dels 
pannells un angle igual a la latitud de l'emplaçament incrementada en 20º. Si sobre aquest perfil 
uniforme existeix un lleuger increment de la demanda en els mesos d'estiu, aquest angle 
d'inclinació ha de ser igual a la latitud incrementada en 10º. D'altra banda, si el que es pretén és 
extreure el màxim possible d'aigua a qualsevol època de l'any, l'angle d'inclinació dels pannells 
serà 10º inferior a la latitud de l'emplaçament. 

Aquest criteri genèric ha de complementar-se amb una estimació suficientment fiable de la 
radiació rebuda pels pannells fotovoltaics en la configuració seleccionada. A més caldrà un 
anàlisi de la relació existent entre l'energia rebuda pel pannell i la requerida d'ell pel grup motor 
bomba. 

En alguns altres casos, com passa quan és indispensable per motius estructurals, (com 
cobertes de naus) les opcions de selecció de la inclinació òptima són molt més limitades i el 
problema plantejat és el de determinar la superfície que permet cobrir la demanda energètic 

Una vegada coneguda la inclinació del generador fotovoltaic, l'avaluació del recurs solar ha de 
passar per adoptar un cert valor representatiu de la radiació diària incident sobre la superfície 
dels mòduls a efectes de càlcul de producció elèctrica. Com és sabut, una vegada fixada la 
inclinació, l'energia rebuda i per tant l'energia generada varia estacionalment. Aquest és 
precisament  un dels aspectes fonamentals en qualsevol disseny d'una instal·lació fotovoltaica, 
independentment de la seva aplicació final, existint diferents criteris i bases de dades a 
considerar. 

Un dels procediments més acceptats és el denominat criteri del pitjor mes, que consisteix a 
utilitzar com a valor de radiació disponible aquell corresponent al del mes en el que la relació de 
demanda energètica (caracteritzada pel PVC) i l'oferta solar sigui la més desfavorable de l'any. 
El criteri d'inclinació òptima expressat anteriorment pot aplicar-se en aquest cas, considerant en 
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aquesta situació quina és la inclinació que en aquestes circumstàncies produeix una major 
quantitat d'energia i, per tant, requerirà menor grandària. 

Una opció semblant al procediment anterior i que evita el sobredimensionament de la instal·lació 
que es produeix en els mesos més favorables és abordar a través d'un anàlisi combinat la 
capacitat de generació elèctrica del sistema i l’emmagatzematge energètic (bé en bateries o be 
en dipòsits d'aigua) a través del denominat criteri de mínima probabilitat de pèrdua de càrrega. 

Una altre consideració a tenir en compte en l'avaluació dels recursos solars disponibles per al 
bombament d'aigua és que les dades de radiació amb les que s'acostuma a comptar a l'hora de 
realitzar dissenys específics són les que corresponen a emplaçaments representatius i 
consistents a la mitja mensual d'irradiació diària sobre una superfície horitzontal (GH), 
expressats indistintament en Kw·h/(m2·dia) o en MJ/(m2·dia). El pas de radiació sobre superfície 
horitzontal, GH, a radiació sobre una superfície inclinada GS, exigeix adoptar un determinat 
procediment de càlcul, essent el més elemental usar un cert factor corrector, K, en funció de 
l'emplaçament representat per la latitud, φ, de la inclinació de la superfície captadora, β , i del 
mes, de tal manera que l'estimació es realitzaria d'acord a la següent expressió: 

),()·,,(),,( mesGHmesKmesGS φβφβφ =   

Pel que fa a l'estimació de la producció elèctrica diària del generador fotovoltaic l'expressió de 
partida a considerar és la següent: 

∫=
OPt

SFVFV dGSE ··η   

En aquesta integral diària, el valor de ηFV representa el rendiment instantani del generador, 
podent substituir-se, amb la fi de simplificar les expressions resultants i el procediment de càlcul, 
per un valor mig diari constant representatiu. top és el temps efectiu en què el generador és 
capaç de produir energia suficient com per a impulsar l'aigua. Aquesta última consideració es fa 
necessària ja que, a efectes de bombament directe, l'obtenció de cert cabal mínim només pot 
ser possible si el valor de GS supera cert llindar, pel que el període d'integració a considerar 
seria inferior al període comprès per les hores de sol de forma estricta. L'orde de magnitud 
d'aquest llindar dependrà del sistema mecànic (tipus de motor, bomba i altura) i de l'acoblament 
sèrie-paral·lel del generador, podent anar des dels 150 W/m2 per bombes centrífugues 
superficials, fins als 800 W/m2 en els casos més desfavorables. 

D'acord amb tot l'anterior, l'energia elèctrica útil a efectes de bombament que un generador 
fotovoltaic produiria al llarg del dia podria estimar-se mitjançant: 

SFVFV GSE ··η′=  

equació c.25 

equació c.26 

equació c.27 
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on G'S representaria la radiació diària rebuda per sobre del llindar propi del sistema de 
bombament,  ηFV' seria el valor mig representatiu del rendiment del generador fotovoltaic i S, la 
superfície. L'estimació d'aquest valor de rendiment ha de tenir en compte entre d'altres efectes 
el de les variacions tèrmiques, encara que en absència de dades una alternativa acceptable 
consistiria a utilitzar el valor de potència nominal del generador fotovoltaic en condicions 
normals, PFV, i adoptar com una estimació del rendiment de la següent relació: 

S
PFV

FV ·1000
=′η  

En aquestes condicions, l'equació es transforma en: 

HSPPE FVe ·=  

essent HSP les denominades hores solars pic equivalents, que no són altre cosa que una nova 
forma d'expressar GS amb la fi d'obtenir una magnitud temporal que, al multiplicar per la 
potència del generador, ens proporcioni directament la producció elèctrica diària del mateix. 
D'aquesta manera, el valor de GS ha d'expressar-se en kWh/(m2·dia), fent-se equivalent el valor 
d'hores/dia d'operació, i per a calcular els kWh/dia o Wh/dia produïts pel generador, només s'ha 
de multiplicar el valor de la seva potència nominal per les HSP corresponents, com aquí es 
proposa. 

Aquest mètode no deixa de tenir un caràcter aproximat, però presenta la gran avantatja de què 
la informació del generador utilitzada és la habitualment disponible en la major part dels casos, 
quan un usuari o instal·lador pretén estimar de forma preliminar la configuració de qualsevol 
sistema de producció d'electricitat mitjançant l'energia fotovoltaica. 

c.3.3.2. Anàlisi de la demanda energètica. 

Un cop establerts els paràmetres de cabal i pressió haurem de seleccionar un grup motor-
bomba el rendiment mecànic del qual permetrà deduir la demanda elèctrica. 

c.3.3.3. Deducció de la grandària i configuració del sistema de generació 
fotovoltaica i del subsistema d'adaptació elèctrica 

En aquest punt, conegudes les especificacions tècniques dels pannells en termes de Wp i 
tensió nominal, s'haurà de determinar el seu nombre i interconnexionat. La inclinació dels 
pannells tindrà en compte l anteriorment. 

equació c.28

equació c.29
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c.3.3.4. Determinació de les característiques del sistema 
d'emmagatzematge energètic. 

Aquí s'haurà de seleccionar el tipus (elèctric o hídric) d'emmagatzematge i la seva grandària. En 
el primer cas s'haurà de considerar un cert increment en el sistema de generació en funció del 
rendiment de la bateria, i en el segon cas, tenir en compte els possibles increments de pressió 
de la bomba si volem aprofitar cotes per una posterior distribució. 

Un pas previ a  aquest anàlisi és discriminar si la demanda a considerar és una demanda 
hídrica instantània o es tracta d'una demanda hídrica diària o  estacional. El primer supòsit 
requereix que la potència del generador fotovoltaic cobreixi la potència sol·licitada pel grup 
motor - bomba en qualsevol circumstància i acostuma a estar lligat a programes d'impulsió en 
les que la falta d'irradiància suficient fa indispensable l'ús d'emmagatzematge elèctric. 

Les demandes diàries o genèriques no presenten aquest condicionant, i pot plantejar-se 
aleshores una impulsió no uniforme relacionada amb la disponibilitat de radiació, encara que 
igualment al final del dia s'ha de garantir que la quantitat necessària ha estat bombejada. 

En el primer cas la determinació de la demanda elèctrica es pot abordar de manera immediata 
sense més que multiplicar la potència elèctrica nominal del grup motor - bomba, PB, en kW, per 
les hores o fraccions d'hora de funcionament diari. 

hPE Be ·=  
 
Si el càlcul s'aborda des de el principi, com en el cas de la segona situació, l'adequat es 
determinar primer l'energia hidràulica, Eh, demandada pel bombament, i en segon lloc 
seleccionar un determinat grup motor-bomba, i a partir del rendiment del mateix i el període 
de funcionament, avaluar Ee. 
D'aquesta forma, entre les diferents bombes comercials disponibles, s'ha de seleccionar 
aquella que tingui una corba característica que respongui a les necessitats de pressió, H, i 
cabal, Q, establertes de partida i que han servit per calcular Eh. Com que l'entrada de cabal 
de les corbes de les bombes es fa en l/s o m3/s, això és en cabal instantani, és necessari 
establir quin Q s'obté a partir d'un funcionament instantani mig diari, q, dependent en aquest 
cas de l'alimentació FV, i que pot estimar-se a partir de les hores solars pic equivalents 
mitjançant la següent expressió: 
 

HSPQq /=  
 
En aquest punt és on poden establir-se clarament les limitacions relacionades amb 
l'existència de llindars de radiació pel funcionament de la bomba, que faran que s'hagi de 
considerar certa fracció de les HSP en lloc del seu valor original, obtingut de les taules de 
radiació corresponents. 

equació c.31

equació c.30
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La potència nominal de la instal·lació fotovoltaica podrà calcular-se sense més que plantejar 
la igualtat entre l'energia elèctrica demandada i l'energia elèctrica produïda, encara que 
l'existència d'elements intermedis com convertidors, línies o bateries, etc... fa que s'hagi 
d'establir un factor de rendiment addicional, η0, i que el càlcul de la dita potència nominal es 
faci a partir de l'expressió: 

HSP
E

P e
FV ·0η

=  

Si la potència individual de cada mòdul que configura el generador fotovoltaic és 0
FVP , el nombre 

total de pannells a considerar és el nombre enter superior al resultat de. 

0
FV

FV

P
PN =  

L'acoblament entre aquests pannells s'entén normalment com a acoblament en paral·lel a la 
seva tensió nominal. Les demandes elèctriques a major tensió requeriran lògicament part 
d'acoblament en sèrie. 

equació c.32

equació c.33
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c.4. Dimensionament impulsió humana 

c.4.1. Guies pel disseny VLOM 

1. Facilitat de manteniment 

Les bombes manuals han de ser dissenyades de tal manera que el recanvi de totes les peces 
que usen el pugui realitzar el lampista local després d'un mínim entrenament i amb només 
algunes eines bàsiques. No hi ha d'haver cap dificultat per a llevar els pistons o les vàlvules de 
peu i cap necessitat de tenir vehicle (amb excepció potser d'una bicicleta, d'autobús públic, o 
d'un animal de transport) per a portar les eines o els components de la bomba. 

2. Robustesa 

Les peces que usen han de ser robustes i durables. Han de poder resistir l'abús, el vandalisme, 
la convivència amb animals, les condicions climàtiques en països en desenvolupament mitjà i 
l’aigua corrosiva o amb sorra. 

3. Fabricació Local 

La disponibilitat de les peces de recanvi, i per tant fiabilitat de la bomba de mà, es millora 
substancialment si els components de la bomba es poden fabricar en el país de l'ús. És per tant 
desitjable que els components de la bomba estiguin dissenyats per a poder ser fabricats 
fàcilment amb materials extensament disponibles. L'atenció específica i sostinguda en el lloc es 
deguda també al parar atenció a la qualitat de la fabricació, amb un control de qualitat adequat 
en la fabricació i la garantia de qualitat externa regulada pel comprador.   

4. Estandardització 

L'entrenament de lampistes i mecànics de la bomba és complicat per la àmplia varietat de tipus 
de bomba que s'utilitzen sovint en programes rurals d'abastament d'aigua.  L'establiment de la 
fabricació local, de l'aplicació del control de qualitat, i de la distribució eficaç de peces de 
reposat als distribuïdors al detall són també obstacles. Hi ha avantatges clars que es guanyaran 
en l'estandarització d’una o d’algunes bombes. L'aplicació de l’estandarització és complexa. Els 
monopolis de fabricació poden presentar-se, comportant els propis problemes de qualitat i preu. 
No obstant, sense una certa estandarització, les dificultats dels abastaments d'aigua que es 
mantenen amb ingressos baixos poden resultar insuperables. 

5. Costs 

Les bombes VLOM han de ser de baix cost. Els costos mitjans són US$ 300-400 per a una 
bomba, completa, amb les barres i la canonada d’impulsió, per a alçar a partir de 25 metres, i 
amb uns costos d'operació i manteniment per sota de 0.25 US$ per càpita per any. Les bombes 
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per a bombament a baixes altures han de costar apreciablement menys, de manera que per al 
mateix cost per càpita, hi hagi més pous i amb les bombes de mà puguin disposar d'aigua 
segura més prop de les seves cases  

6. Cabal entregat 

Els models de bomba s'han de dissenyar per a les gammes específiques d’elevació de 
bombament. Per a aplicacions de baixa altura s'ha de proporcionar una alta descàrrega o la 
bomba no serà acceptada pels usuaris. Per a les altes alçades la descàrrega serà 
necessàriament més baixa, fa falta assegurar-se que la bomba pot funcionar sense esforç 
excessiu. L'operació pensada per a dos persones és molts cops més avantatjosa perquè 
l'elevació de bombament augmenta. 

c.4.2. Dimensionament bombes manuals 

El dimensionament de les bombes manuals es pot fer directament si coneixem els requeriments 
de pressió (cabal i alçada). El referent per a conèixer la situació de les bombes disponibles i les 
seves propietats és la publicació del banc mundial "community water supply, the handpump 
option" en què s'analitza una a una totes les bombes disponibles al mercat. A continuació 
s'adjunten un de les taules amb el mètode proposat i les taules de característiques de les 
bombes. Per saber-ne els detalls però és recomana l'ús d'aquest llibre. 
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figura c. 4.1 Taula de selecció de bombes manuals editada pel banc mundial. 
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c.5. Dimensionament Dièsel 

c.5.1. Paràmetres bàsics 

Configuracions possibles 

Mecànica directe 

L'eix del motor dièsel fa girar l'eix d'una bomba de manera directa. Ambdós s'han de trobar 
fora de l'aigua. 

Elèctric-bomba 

L'eix del motor dièsel fa moure un generador que transforma l'energia mecànica en energia 
elèctrica. Aquesta energia elèctrica és la que es transmet a la bomba. 

Tipus de cicle 

Com s’ha comentat ens podem trobar amb motors de 2 o 4 temps. Cal tenir en compte les 
avantatges i incovenients de cadascun d’ells. 

Consum 

Sovint és un paràmetre molt lligat a la potència del motor però a vegades també hi ha models 
que n’optimitzen el rendiment. Cal tenir-ho en compte i no sobredimensionar el motor. 

Potència nominal 

És el paràmetre més important i el que determinarà quina potència rebrà la bomba. És a més el 
que s’usa per dimensionar un sistema (independentment del seu tipus de cicle i consum) 

c.5.2. Dimensionament Dièsel 

Per aquests sistemes s’estableix com a eficiència estàndard d’aquests sistemes un 7%. Així 

07.0
··· qHgP

P wh
e

ρ
η

==      

Amb aquesta informació cal buscar la configuració que més s’ajusti a la potència que es 
necessita 

equació c.34
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c.6. Diagrames 

Estimació de la distribució dels recursos eòlics 
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Exemple de gràfic de distribució dels recursos solars a món en un mes 
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