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FUNCIONAMENT DE LES PLAQUES SOLARS

Com hem comentat amb anterioritat, tota la zona més al sud de la coerta i millor inclinada, l'hem
coberta amb una superfície de plaques fotovoltaiques per a la generació d'energia. Aquestes
plaques estant aixecades respecte la coberta i anclades mecànicament, aixi que ens serà més
fàcil manipular, substituïr i fer el manteniment d'aquestes.
Per a la seva manipulació, a traves de les encavallades s'han establert a tota la coberta una sèrie
de passarel.les de servei per a les instal.lacions, i tot i que en aquest pas l'encavallada és una
mica justa d'altura, és del tot practicable per a reparacions i manteniment. Igualment, en cas
necessari també es pot sortir a la coberta a través de la zona dels ascensors i manipular-les des
de l'exterior, amb les mesures pertinents de seguretat, ja que es col.locaran enganxes per a
arnessos al llarg de la coberta.

Col.locació i manteniment
Funcionament del circuit.

El circuit de les plaques fotovoltaiques, funciona com una petita central elèctrica. El corrent
elèctric generat pels moduls, però, s'injectara directament a la xarxa general de la companyia, en
comptes d'utilitzar-la l'estació.
Tot el cablejat de les plaques solars anirà per sobre la coberta fins als punts de punxonament que
estarà degudament protegint. des d'alla passara paral.lelament a l'encavallada i anira a buscar
l'inversor, que està situat a la zona d'instal.lacions de la planta -1, zona totalment accessible per
als vehicles d'operaris en cas de necessitat. L'inversor tr'ansformarà el corrento continu que
generen les plaques amb corrent altern que és el que requereix la companyia per a ser injectada
a la xarxa. D'allà, a traves d'un comptador de sortida, s'injectarà directament a la xarxa. La
lectura que faci aquest comptador quedarà compensat amb la lectura del comptador d'entrada de
l'electricitat general.

Inversor
Quadre de protecció

Comptador fotovoltaic.

Càlcul i predimensionament solar

Segons el CTE, a l'apartatDB-HE, s'estipula que els edificis d'aquesta índole han de produïr energia
solar fotovoltaica si superen els 5000m2, que és el nostre cas.
Segons la norma, la potència pic mínima a instal.lar és la següent:

P= C*(A*S+B)

P= 46,14 Kwp

A= 0,001406 (RECINTE FERIAL, PAVELLONS)
B= 0 -7,81
C= 1,1 (ZONA CLIMÀTICA II)
S= 38.375m2

En el cas que ens ocupa, tindrem la següent energia creada:

P= 270 plaques * 230 Wp = 62.100Wp = 62,10 Kwp

Veiem que és clarament superior i que cumplim els requeriments. A més, la quantitat d'energia
creada és molt considerable.

A part de la comptabilització de l'energia creada, també es molt important el vessant de la
sostenibilitat. Tota la superfície de captació representa uns 1000m2, , i amb la quantitat dita
d'energia creada, evitarem l'emissió aproximadament d'unes 110 tones de CO2 a l'atmosfera.
Perquè ens poguem fer una idea, representarà 1/4 part de la pèrgola del Forum.
Tot i la proposta, la tipologia de la coberta, i sobretot la seva resolució constructiva, permetria en
un futur si es desitja augmentar aquesta superfície, ja que només caldria canviar les plaques de
revestiment opac i estendre tota la instal.lació necessària per la superfície.

Il.luminació natural

Il.luminació del gran Hall de dia - Pou de llum

Il.luminació del gran Hall de nit - efecte fanal

Administració interna dia

Efecte de la façana de dia i de nit (vidre translúcid)
Nelson Atkins Museum - Steven Holl Architects

Tot i les diverses formes que tindrà l'edifici per a tenir llum natural, segurament hi ha tres
casos més peculiars.
El primer són les andanes, que al estar situades al soterrani i tenir forma circular, s'il.luminarà
a traves d'una cúpula que apareix a la plaça oest com a element central, creada a partir de
radis que formen una viga Fink.
El segon és el gran Hall, que tot i la façana, la gran entrada prové dels lluernaris situats a la
coberta, fet que enfatitza encara més el seu caràcter central.
El tercer són les oficines d'administració, que tindràn tota la llum provinent de dos lluernaris
verticals formats per la coberta de l'edifici que arriba a terra a la banda est

Administració interna nit

Esquema elèctric

Detall lluminaria façana
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Plaques Solars

Connexió a xarxa de subministrament

Estació transformadora

I.G.M

Connexió amb la xarxa
de presa a terra

Comptador trifàsic

Quadre trifàsic ascensors
Quadre trifàsic Portes Generals

C.G.P.

I.C.P.
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Quadre zona pública

3
Quadre taller

4
Quadre Andanes

5
Quadre aparcaments

6
Quadre estació

7
Quadre Atenció viatgers

8
Quadre locals

9
Quadre administració interior

Inversor
Caixa de connexions

Plaques fotovoltaiques

I.C.P.

Comptador entrada

Comptador sortida

Comptador E.T.

Anàlisis inicial

El Lloc
Les intencions
Emplaçament i situació

Descripció del projecte

Plantes

Façanes i seccions

- Planta Baixa
- Planta Hall i andanes

- Planta Aparcament

Solucions tècniques
Estructura
Seccions constructives
Instal.lacions

- Coberta

Il.luminació de les andanes de dia

Il.luminació de les andanes de nit

QUADRES PARCIALS IL.LUMINACIÓ

1
Quadres trifàsics

2
Quadre zona pública

3
Quadre tallers

4
Quadre andanes

5
Quadre aparcaments

6
Quadre estació

7
Quadre atenció viatgers

8
Quadre locals comercials

8
Quadre Administració interior

LLEGENDA DE SÍMBOLS
Lluminària puntual Downlight

Lluminària puntual en zones instal.lacions

Lluminària puntual Downlignt en zones de circulació

Aplic de paret per a escales

Lluminàries andana circular

Fluorescents en aparcaments, taller i magatzems

Carrils per a disribució diversa a estació i andanes fixats a estructura secundaria

lluminaries penjades a zona Hall d'estructura secundaria
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