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Resum 

L’objectiu d’aquest Annex F és justificar el disseny d’una planta solar fotovoltaica de 109,2 

kWp, connectada a la xarxa de baixa tensió (BT), situada sobre la coberta de la nau. 

S’analitza la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació mitjançant estudis de producció 

energètica, rendibilitat econòmica, etc. atenent a la legislació vigent sobre producció 

d’energia en règim especial. 

La disposició dels panells es realitza sobre una subestructura metàl·lica fixa, paral·lela a la 

coberta de la nau. 
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1. Glossari 

PFER: Pla de Foment per a les Energies Renovables 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

BT: baixa tensió 

ITC-BT-i: Instrucció Tècnica Complementària per Baixa Tensió, número i 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

PER: Pla d’Energies Renovables 

CTE.: Codi tècnic de l’Edificació 

Wp: watts pic 

mpp: punt de màxima potència (maximum power point,) 

P: potència 

V: voltatge 

I: intensitat de corrent 

IP: grau de protecció contra influències ambientals 

oc: subíndex que es refereix a circuit obert  

sc: subíndex que es refereix a curtcircuit  

TONC: temperatura de cèl·lula normal d’operació 

Tk (Pn): coeficient de temperatura  per potencia 

Tk (Voc): coeficient de  temperatura per tensió de circuit obert 

Tk (Isc): coeficient de temperatura per corrent de curtcircuit 

DC ≡ CC: corrent continu 

AC ≡ CA: corrent altern 
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CGP: Caixa General de Protecció 

CS: Caixa de Seccionament 

n: nominal (subíndex) 

Icu: poder de tall 

n: ordre de l’harmònic 

CPM: Conjunt de Protecció i Mesura 

M10: mètrica 10 (cargols) 

EPDM: cautxú (Etilè Propilè Diè Monòmer) 

FV: fotovoltaic/a 

T: temperatura 

inv: inversor (superíndex) 

gen: generador (superíndex) 

màx: màxim 

mín: mínim 

CENSOL: software desenvolupat per CENSOLAR (Centro de Estudiios de Energía Solar) 

H: energia incident sobre un metre quadrat de superfície horitzontal 

k: factor corrector per superfícies inclinades 

H’: energia incident sobre un metre quadrat de superfície inclinada (inclinació segons k) 

PF: PowerFrame 

qn: valor de la càrrega uniformement distribuïda deguda a l’acumulació de neu 

µ: coeficient de forma de la coberta 

sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

qe: pressió estàtica deguda a l’acció del vent 
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qb: pressió dinàmica deguda a l’acció del vent 

ce: coeficient d’exposició 

cp: coeficient eòlic o de pressió 

σ : tensió 

elσ : tensió de límit elàstic 

Ft: resistència a tracció d’un cargol 

fu: resistència última 

As: secció de la part roscada d’un cargol 

2Mγ : coeficient parcial de seguretat per als cargols  

prot: protecció (superíndex) 

F: de fase (subíndex) 

L de línea (subíndex) 

S: secció del cable 

ρ : resistivitat del material conductor 

( )%V∆ : diferencia de potencial en % 

ϕcos : factor de potència 

L: longitud  

Cdt: caiguda de tensió 

perd: perduda (subíndex) 

N: nord 

S: sud 

α :  angle azimutal 
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β : inclinació 

φ :  latitud  

Tc: temperatura real de treball de la cèl·lula 

Tamb: temperatura ambient 

E: irradiància solar 

PR: Performance Ratio, o eficiència de la instal·lació en condicions reals de 

funcionament 

Ep: energia injectada a la xarxa 

( )βα ,dmG : valor mitjà anual de la irradiació diària sobre el pla del generador 

α : angle azimutal  

β : inclinació dels panells 

Pmp: potència pic del generador 

GCEM:  1 kW/m2 

( )0dmG : valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre una superfície horitzontal 

Eg: energia generada 

unt: unitats 

In:  ingressos de l’any n referits al primer any 

Eg:  energia generada 

pv:  preu al que es ven l’electricitat generada a l’empresa distribuïdora 

tv: taxa de variació del preu de venda de l’electricitat 

e:  interès del diner 

n:  número d’any 

VAN: Valor Actualitzat Net 
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TIR: Taxa Interna de Rendibilitat 

Qi:  quota anual (o fons generats) 

i:  indicador de l’any 

k:  tipus d’interès 

WACC: Weighed Average Cost of Capital, o cost mitjà ponderat del capital 

D:  deute  

CP:  Capital Propi o Privat 

V:  Valor de la inversió 

t:  tipus impositiu 

wd:  tipus d’interès del deute 

wCp:  indicador de la rendibilitat de l’aportació privada de capital 
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2. Introducció 

2.1. Objectiu  

L’objectiu del present annex és l’elaboració d’un projecte tècnic per establir un model a 

seguir en la construcció de naus industrials, o en els casos que sigui possible, per dotar 

naus o edificis de grans dimensions ja construïts amb plantes fotovoltaiques sobre les 

seves cobertes. 

La generació d’energia de manera sostenible, no té perquè tenir un impacte visual o 

mediambiental considerable si es fa amb seny, i sobretot, a base de petites i mitjanes 

instal·lacions. La descentralització de la generació suposa una disminució de pèrdues de 

transport i contribueix a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle.  

No obstant, degut a la poca eficiència de la tecnologia fotovoltaica en comparació amb 

altres fonts d’energia no renovables, es necessària  la implantació a gran escala de 

instal·lacions com la que es proposa al present annex, en combinació amb moltes altres 

fonts renovables de producció i aprofitament d’energia. 

No hi ha una fracció de l’energia produïda que es destini a l’autoconsum de la nau ja que la 

legislació vigent obliga a la companyia distribuïdora a comprar tota l’energia produïda a un 

preu bastant superior al de venda habitual, com a incentiu per impulsar aquest tipus de 

instal·lacions. 

L’energia produïda s’injecta directament a la xarxa de distribució de baixa tensió (BT) com 

una aportació extra d’energia. El valor de 100 kW és la potència màxima de generació per 

la qual es permet evacuar l’energia en BT. Per potències superiors, la connexió a la xarxa 

s’ha de fer en mitja tensió (MT) amb la necessitat d’un transformador i els costos 

addicionals i dificultats tècniques que comporta. Aquest és el motiu pel qual no se supera la 

potència esmentada. 

2.2. Abast   

Aquest annex contempla els següents aspectes: 

• Recopilació de la legislació actual; 

• Descripció dels elements necessaris per la confecció de la instal·lació; 
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• Comparació entre diferents opcions per les que es pot optar pel que fa a 

determinats components de la instal·lació; 

• Estudi de producció energètica; 

• Pressupost; 

• Estudi de viabilitat econòmica. 

2.3. Marc legal 

A continuació es presenta un petit resum de la legislació que afecta aquest tipus de 

instal·lacions: 

• Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, a la que s’estableixen els 

principis per al desenvolupament d’un nou model de producció d’energia elèctrica 

basat en la lliure competència, la millora de l’eficiència energètica, la reducció del 

consum i la protecció del medi ambient (reducció de gasos d’efecte hivernacle). Per 

això estableix el règim especial de producció d’energia elèctrica, en el que les 

instal·lacions abastides per recursos o fonts d’energia renovables, residus i 

cogeneració es veuen afavorides per ser més respectuoses amb el medi ambient; 

• Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, en el que es desenvolupa el reglament 

del règim especial establert a la Llei 54/1997 pel que fa als requisits i procediments 

de inscripció en el registre corresponent, a les condicions d’entrega d’energia i al 

règim econòmic; 

• Aprovació del Pla de Foment de les Energies Renovables (PFER), el 30 de 

desembre de 1999, per part del Consell de Ministres, amb l’objectiu d’arribar als 144 

MW d’energia solar fotovoltaica instal·lats a Espanya el 2010; 

• Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, que estableix les condicions 

administratives tècniques bàsiques de connexió a la xarxa de BT de les 

instal·lacions solars fotovoltaiques, tenint en compte les seves especials 

característiques i amb la finalitat d’establir una regulació específica que permeti el 

desenvolupament d’aquesta activitat; 

• Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i 

Mines, a la que s’estableixen model de contracte tipus i model de factura per les 

instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió; 
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• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost , pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió (REBT); 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques 

complementàries, en particular lo estipulat a la ITC-BT-40 sobre Instal·lacions 

generadores de baixa tensió; 

• Reial Decret 436/2004, de 12 de març, en el que s’estableix la metodologia per 

l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció 

d’energia en règim especial; 

• Plec de condicions tècniques de instal·lacions connectades a xarxa del Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), que fixa les condicions tècniques que 

han de complir les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa; 

• Aprovació del Pla d’Energies Renovables per el període 2005-2010 (PER), el 26 

d’agost del 2005, per part del Consell de Ministres, amb l’objectiu de mantenir el 

compromís de cobrir amb fonts renovables, com a mínim, el 12 % del consum total 

d’energia a finals de l’any 2010, lo que suposava una revisió del PFER; 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) – Documento Básico HE Ahorro de Energía, amb 

el que s’estableixen unes produccions mínimes d’energia mitjançant tecnologia solar 

fotovoltaica en funció del tipus d’edifici; 

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

d’energia elèctrica especial, i es determinen els preus de venda de l’electricitat en 

règim especial segons el tipus de instal·lació; 

• Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, en el que es modifica la retribució de 

l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per 

instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial 

Decret 661/2007, de 25 de maig, per aquesta tecnologia. 
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3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica 

3.1. Descripció general 

La nau està orientada segons la direcció est - oest en la direcció longitudinal, de manera 

que la cara de la coberta sobre la que es vol realitzar la instal·lació queda orientada a sud, 

reduint així a zero les pèrdues per mala orientació del generador. 

La subestructura de suport dels panells consta de perfils lleugers d’alumini, que es fixen 

paral·lelament a la coberta mitjançant sistemes de fixació amb cargols d’acer inoxidable, 

assegurant-ne l’esquitat. 

No és necessari anar a buscar els elements estructurals principals o secundaris (bigues o 

corretges) per l’ancoratge ja que la disposició de l’estructura paral·lelament a la coberta 

redueix significativament els esforços de tracció que s’hi generen. 

La fixació dels mòduls fotovoltaics a la subestructura es realitza mitjançant unes fixacions 

d’alumini, vulgarment anomenades “clips”. 

3.2. Descripció del generador fotovoltaic 

3.2.1. Subgeneradors fotovoltaics 

El generador fotovoltaic té una potència nominal de 98,28 kW i una potència pic instal·lada 

de 109,2 kWp. Aquest es divideix en 10 subgeneradors iguals de 9,83 kW de potència 

nominal cadascun, i 10,92 kWp de potència pic, formats per tres cadenes en paral·lel de 13 

mòduls connectats en sèrie. 

Cada subgenerador funciona independentment de la resta ja que cada un té el seu propi 

inversor. Amb aquest tipus de sectorització, s’evita que problemes que només afecten a 

una part de la instal·lació repercuteixin negativament a la resta, i contribueix a augmentar 

significativament l’eficiència global del sistema. 

3.2.2. Mòduls solars 

Els panells solars escollits són del model SUNPORT 72M, de CUANTUM SOLAR. Estan 

formats per 72 cèl·lules de silici monocristal·lí de 156x156 mm (amb una eficiència del 16,6 

%) connectades en sèrie. 
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El mòdul, amb el marc d’alumini anoditzat de 50 mm, té una eficiència final del 14 %, una 

potència pic de 280 Wp, unes dimensions de 2x1 m amb una profunditat de 50 mm i un pes 

de 25 kg. A la seva part posterior porta una caixa i connectors tipus TYCO IP65 de 1,2 m 

de longitud i 4 mm2 de secció, per assegurar una connexió entre mòduls fàcil, ràpida i 

segura. 

A continuació es mostra l’aspecte del panell i les especificacions tècniques recollides a una 

taula: 

       

 

 

 

 

Fig. 3.1 Mòdul fotovoltaic SUNPORT 72M (foto i esquema amb vista de la part posterior) 

(Font: [40] p. 1) 
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Especificacions tècniques SUNPORT 72 M  

Potència màxima ( )%3±   Pmpp 280 W 

Tensió punto de màxima potència Vmpp 35,89 V 

Corrent punto de màxima corrent Impp 7,81 A 

Tensió de circuit obert Voc 46,98 V 

Corrent de curtcircuit Isc 8,36 A 

Temperatura normal d’operació TONC 47 ± 2 ºC 

Coeficient de Temperatura  per Potencia Tk (Pn) -0,44 %/ºC 

Coeficient de  Temperatura per tensió de circuit obert Tk (Voc) -149,2 mV/ºC 

Coeficient de temperatura per corrent de curtcircuit Tk (Isc) 2,1 mA/ºC 

* Valors referits a condicions estàndard de mesura (STC): Radiació de 1000 W/m2 amb 

espectre de AM 1,5 i temperatura de cèl·lula de 25 ºC. 

** NOCT: Temperatura de cèl·lula normal d’operació: Radicació de 800 W/m2, temperatura 

ambient de 20 ºC i velocitat del vent de 1 m/s. 

*** MPP (“Maximum Power Point”): Punt de màxima potència. 

3.2.3. Inversors 

Els inversors de connexió a xarxa escollits són del model NT 10000 de SUNWAYS. És el 

primer inversor de la categoria de 10 kW preparat per a muntatge en mural. Hi ha un total 

de 10 inversors, un per cada subgenerador. 

A continuació es mostra l’aspecte de l’inversor, un esquema senzill de les unitats que el 

composen per dintre i la seva part inferior que és on es realitzen totes les connexions. 

Taula 3.1 Especificacions tècniques del mòdul fotovoltaic SUNPORT 72M (Font: [40] p. 2) 
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Fig. 3.2 Inversor NT 10000 (foto i esquema de les parts principals) (Font: [41] p.1; [42] 

p.13) 

Fig. 3.3 Part inferior de l’inversor NT 10000 on es realitzen totes les connexions (Font: [42]  

p. 25) 
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Gràcies a la tecnologia HERIC®, l’inversor ofereix una molt bona eficiència inclús en règim 

de càrrega parcial. A més, la regulació MPP permet una resposta ràpida i precisa a les 

condicions de radiació. 

Té tres entrades de corrent continua (CC) independents que permeten la connexió de 

generadors solars amb diferents valors de disseny. El sistema MPP-Multitracking regula 

cada generador solar per separat. L’energia obtinguda s’injecta en forma de corrent 

trifàsica a la xarxa de distribució. 

Tres canals dissipadors de calor independents i aïllats dels components electrònics 

mantenen la temperatura a l’interior de la caixa a nivell òptim. 

L’equipament bàsic inclou: 

• Pantalla il·luminada de dues línees per consultar totes les dades operatives i de 

rendiment; 

• Panell de comandament per una configuració fàcil; 

• Ports USB, RS485 i RS232 per la interconnexió de diversos inversos i la connexió a 

un ordinador; 

• Relé d’avís sense potencial per la connexió de dispositius d’alarma visuals i 

acústics; 

• Nou software NT Monitor 2.0 per l’avaluació de les dades operatives. 

 A continuació es mostren les especificacions tècniques de l’inversor de connexió a xarxa 

Sunways NT 10000: 
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Entrada CC Sortida CA  

Potència màxima del 

generador solar 

12000 Wp  Potència nominal de sortida Pn 10000 W 

Potència nominal 

d’entrada  

11000 W Potència màxima Pp 10000 W 

Consum en mode 

“stand-by”  

20 W Freqüència nominal 50 Hz 

Consum nocturn < 0,3 W Tensió de xarxa 400 V 

Injecció a xarxa des de 7 W Marge de tolerància tensió de 

xarxa 

–20% a +15% 

Tensió nominal  400 V Intensitat nominal per fase 14,5 A 

Rang de tensió MPP 350V-750V Intensitat màxima per fase 18,2 A 

Tensió màxima  850 V Factor de distorsió amb Pn < 3 % 

Tensió de connexió 420 V Factor de potència inductiu  1cos ≈ϕ  

Tensió de desconnexió 340 V Forma d’ona Sinusoïdal 

Intensitat màxima  10 A * Control de tensió de xarxa Trifàsic***  

Intensitat nominal  9 A * Control de defecte a terra AFI****  

Número d’entrades 1 *, 3 en 

total 

Control d’aïllament, freqüència i 

corrent continua 

*** 

Eficiència màxima 96,4%** Característica de sortida Font de corrent 

Eficiència europea 

(ponderada) 

95,9%** Dimensionament de fusibles de 

connexió a xarxa 

3 x 25 A 

Topologia HERIC® Si Fases necessàries de connexió 

a xarxa 

3  

Taula 3.2 Especificacions tècniques (1) de l’inversor de xarxa Sunways NT 10000 (Font: [41]  p.2) 
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* per cada entrada MPP-Multitracking (cada entrada té el seu propi seguidor del MPP); 

** amb ventilador; 

*** segons DIN VDE 0126-1-1  

**** (de corrent universal) segons DIN VDE 0126-1-1; 

La sortida d’alterna té tres fases de injecció (230 V una fase). 

 

Interfases de dades RS232, RS485, USB, relé d’avís sense potencial 

Interfases per sensors Radiació, temperatura 

Pantalla LCD, 2 x 16 posicions, formato de finestra 100 x 25 mm 

Tipus de protecció contra 

influències ambientals 

IP 54 

Humitat relativa màxima 95% 

Refrigeració Ventilador al panell posterior, sistema de dues càmeres 

Temperatura ambient (º C) De –25 °C a 40 °C 

Dimensiones (Al x An x F) 805 x 500 x 175 mm 

Pes 30 kg (sense bastidor de muntatge) 

Garantia estàndard (opcional) 5 anys/10 anys 

L’eficiència europea permet comparar els inversors en cadena sota condicions de insolació 

més realistes que les condicions estàndard. Pondera els diversos rangs de càrrega parcial 

d’acord amb la seva quota temporal respecte al temps total en funcionament de l’inversor. 

L’eficiència europea es calcula a partir dels graus d’eficiència de càrrega parcial de la 

següent manera: 

Taula 3.3 Especificacions tècniques (2) de l’inversor de xarxa Sunways NT 10000 (Font: [41]  p.2) 

%100%50%30%20%10%5 ·20,0·48,0·10,0·13,0·06,0·03,0 ηηηηηηη +++++=EURO  (Eq.  3.1) 
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3.3. Instal·lació elèctrica de consum 

La instal·lació elèctrica de consum de la nau és independent de la instal·lació de generació i 

per tant no forma part dels objectius del present projecte. 

La nau podria tenir una escomesa en baixa o en mitja tensió (amb un transformador propi) 

en funció del consum de les màquines del seu interior, ja que si la potència a contractar és 

molt elevada pot sortir més econòmic la segona opció.  

No obstant, es desconeix el procés productiu o activitat que s’hi realitzarà, i 

conseqüentment no s’ha entrat en la descripció de la instal·lació de consum. 

Els inversors de xarxa i demés dispositius propis de la instal·lació de generació, s’alimenten 

a través de la mateixa línea d’evacuació, ja que la normativa diu que el consum del 

generador fotovoltaic ha d’estar subjecte a les mateixes tarifes de venda d’electricitat. És a 

dir, el que consumeix el generador s’ha de pagar al mateix preu al que es ven l’electricitat 

produïda. 

A efectes pràctics i sobretot en instal·lacions sense seguiment, aquest consum representa 

una part molt petita en comparació a l’energia generada. 

3.4. Instal·lació elèctrica de generació 

La instal·lació elèctrica de generació d’electricitat es composa dels panells fotovoltaics, els 

cablejat de continua, les proteccions de continua, els inversors de xarxa, les proteccions 

d’alterna, el quadre general de proteccions d’alterna, el quadre general de protecció i 

mesura i el cablejat d’alterna fins arribar al punt de connexió a la xarxa de la companyia 

distribuïdora. 

Els panells fotovoltaics estan disposats paral·lelament a la coberta de la nau, en format 

vertical (amb el costat curt en la direcció longitudinal de la nau), permetent així una millor 

evacuació d’aigua i neu. 

Els subgeneradors estan formats per tres cadenes de tretze mòduls en sèrie cada una, 

amb una separació de 3 cm entre panells d’una mateixa cadena, i 0,5 m entre cadenes d’un 

mateix subgenerador. 

La connexió en sèrie dels mòduls es realitza amb els cables dels que disposen a la seva 

part posterior, i les connexions en paral·lel de les tres cadenes d’un subgenerador es 
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realitza directament a l’interior de cada inversor, ja que aquests tenen tres entrades 

independents de CC. 

El recorregut del cablejat, s’ha realitzat per evitar al màxim pèrdues d’estanquitat a la 

coberta. Tots els cables pugen canalitzats mitjançant safates de plàstic fins al carener, que 

disposa d’un “capell” al llarg de tota la nau, de manera que es puguin realitzar perforacions 

de la coberta sense que deixi de ser totalment estanca. Inclús així, és recomanable fer el 

menor número de forats possibles. En el cas d’estudi, els cables es canalitzen pel carener 

(sota del capell) fins una de les dues entrades de cablejat. 

El cablejat de continua entre el subgenerador i l’inversor, de 6 mm2 de secció, s’uneix amb 

el cablejat dels panells (pols positiu i negatiu), de 4 mm2 de secció, mitjançant una caixa de 

connexions estanca (situada a la part exterior de la coberta). El recorregut fins a l’inversor 

és d’uns 70 m (distància màxima) i el cablejat es canalitza mitjançant safates metàl·liques 

del tipus “rejiband” suspeses per la part interior de la coberta, i amb safates de plàstic per 

les parets fins arribar a l’inversor.  

Abans d’arribar als inversors, el cablejat passa pels interruptors bipolars seccionadors de 

CC (tres per inversor, dins una caixa estanca amb porta frontal d’obertura), en els que es 

realitzen els canvis de secció de 6 a 4 mm2 (els cables que entren a l’inversor han de ser de 

4mm2 de secció). 

El recorregut d’alterna va des de la sortida de l’inversor (cable tetrapolar de 4 mm2 de 

secció) fins al quadre de proteccions d’alterna, passant per l’interruptor automàtic 

magnetotèrmic que protegeix cada inversor (situat a la mateixa caixa on hi ha els 

seccionadors de CC), on es realitza el canvi de secció de 4 a 25 mm2. En aquest tram el 

cablejat es canalitza mitjançant safates de plàstic muntades superficialment per la paret.  

Del quadre de proteccions d’alterna, en el que només hi ha un magnetotèrmic i un 

diferencial generals amb l’embarrat de coure per poder realitzar les connexions, surt un únic 

cable tetrapolar de 185 mm2 de secció. Aquest surt a l’exterior per sota de la nau dins d’una 

rasa de 80 cm de profunditat, fins al quadre de protecció i mesura (CPM). 

El CPM està ubicat dins una caseta prefabricada de formigó, encastada a la paret que 

delimita la parcel·la, amb una porta d’obertura cap a l’exterior. D’aquesta manera es facilita 

l’accés de la companyia distribuïdora als comptadors en qualsevol moment, sense haver 

d’entrar ni dins la nau ni dins la mateixa parcel·la. 

A l’interior del quadre de protecció i mesura hi ha un magnetotèrmic i un diferencial 

generals, fusibles, transformadors de corrent per la lectura indirecta del comptador i un 

comptador trifàsic bidireccional. 
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A la sortida del quadre de protecció i mesura, el cable passa per la Caixa General de 

Protecció (CGP) i per la Caixa de Seccionament (CS). Llavors va per estesa elèctrica fins el 

punt de connexió. 

3.4.1. Elements de protecció de CC 

A continuació es descriuen les proteccions necessàries a la part de CC de la instal·lació, és 

a dir, entre el generador fotovoltaic i els terminals d’entrada dels inversors. 

3.4.1.1. Protecció contra contactes directes 

No pot haver-hi contacte directe amb les connexions per la qual cosa es disposarà de les 

següents proteccions: 

• Mòduls fotovoltaics amb aïllament elèctric de classe II; 

• La connexió en sèrie dels mòduls fotovoltaics es realitza mitjançant connectors del 

tipus “Tyco Solarlok” (inclosos a la part posterior dels panells) amb grau de 

protecció IP 65: 

 

• Caixes de connexió estanques per la connexió en sèrie en el canvi de secció de 4 a 

6 mm2; 

• Caixes de protecció individual de cada inversor amb aïllament elèctric de classe II; 

• La connexió del generador fotovoltaic als inversors es realitza mitjançant els 

connectadors “Tyco Solarlok” accessibles des de l’exterior i a prova de contactes 

(inclosos també en el lot d’entrega): 

Fig. 3.4 Connectors “Tyco Solarlok” de CC (Font: [43]  p. 5) 



Instal�lació solar fotovoltaica de 109,2 kWp sobre la coberta  Pág. 25 

 

 

• Els cables utilitzats a la part de contínua són de doble aïllament: 

 

3.4.1.2. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes a la part de CC s’aconsegueix mitjançant el 

sistema de connexió a terra i el controlador permanent d’aïllament integrat a l’inversor. 

El generador fotovoltaic, les caixes de connexió estanques, la caixa de protecció individual 

de cada inversor i el propi inversor estan connectats directament a terra, mentre que els 

conductors no, de manera que estan en mode flotant. Així, no existeix cap perill en cas d’un 

primer contacte. Si hi hagués un defecte, al produir-se el primer contacte s’activa un senyal 

d’alarma a l’inversor i aquest es desconnecta. En aquest cas, seria necessària la verificació 

de possibles defectes d’aïllament en tot el sistema fotovoltaic. 

Fig. 3.5 Tres entrades de CC dels inversors 

(Font:  [42] p. 29) 

Fig. 3.6 Cable solar de CC de “Tyco Electronics” 

(Font: [43] p. 10) 
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3.4.1.3. Protecció contra sobrecàrregues i curtcirc uits 

En el cas de instal·lacions elèctriques fotovoltaiques, la protecció contra sobrecàrregues i 

curtcircuits evidentment és necessària, però degut a les característiques de funcionament 

dels panells, els valors màxims de corrent a considerar no difereixen gaire dels valors 

nominals de funcionament. 

Com es pot apreciar a la corba característica del mòdul fotovoltaic de la següent figura, la 

intensitat de corrent màxima o intensitat de curtcircuit, és de 8,36 A mentre que la intensitat 

de corrent del punt de màxima potència (MPP) és de 7,81 A. 

 

Per evitar que les pèrdues de potència siguin elevades, es connecten el màxim número de 

panells en sèrie de manera que no es superi la tensió màxima d’entrada de l’inversor, 

obtenint així una intensitat de corrent relativament baixa amb una tensió bastant elevada (la 

potència perduda és proporcional al quadrat de la intensitat). 

Cercant en catàlegs de diversos fabricants, la majoria de proteccions de CC per voltatges 

elevats van associades també a corrents molt elevades i són massa cares. En canvi, hi ha 

fabricants com ABB que ja disposen d’elements de protecció especialment dissenyats per 

aquest tipus de instal·lacions. 

Fig. 3.7 Corba característica del mòdul fotovoltaic SUNPORT 72M 

(Font: [40] p. 2) 
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La sèrie de l’interruptor és la S800PV-M de ABB, interruptor seccionador de CC per 

aplicacions fotovoltaiques que proporciona una desconnexió segura per cadenes en sèrie 

fotovoltaiques. 

           

Concretament, l’interruptor necessari és el model S802PV-M32, amb calibre In = 32 A. 

Com que cada inversor té tres entrades independents, els interruptors de CC han de ser 

també independents, de manera que cada inversor, pel costat de contínua, està protegit per 

tres interruptors. 

3.4.1.4. Protecció contra sobretensions 

Aquest tipus de protecció ve inclosa dins el mateix inversor com a varistors al costat del 

generador fotovoltaic, que ofereixen protecció contra sobretensions atmosfèriques, per 

exemple en el cas de llamps llunyans durant una tempesta elèctrica. 

3.4.2. Elements de protecció de CA 

A continuació es descriuen les proteccions necessàries a la part de corrent altern (CA) de la 

instal·lació, és a dir, des de la sortida dels inversors fins al punt de connexió a la xarxa. 

3.4.2.1. Protecció contra contactes directes 

Al costat de CA tampoc hi pot haver accés directe a les connexions, de manera que es 

disposarà de les següents proteccions: 

• L’inversor té un grau de protecció contra influències ambientals IP 54; 

• La connexió elèctrica de l’inversor a la sortida de CA té lloc a través de les bornes 

de la placa de circuits impresos a l’interior de l’aparell; 

Fig. 3.8 Interruptor seccionador bipolar de CC S800PV-

M de ABB (Font: [44] p. 106) 
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• Els cables utilitzats al costat de CA són tetrapolars, de coure i amb doble aïllament. 

A més, el cablejat que està a una altura accessible per les persones, va canalitzat 

amb safates de plàstic. 

3.4.2.2. Protecció contra contactes indirectes 

Els interruptors diferencials en instal·lacions de CA detecten i desconnecten les fugues a 

terra. Així, es desconnecta el circuit quan una persona realitza un contacte directe i també 

quan es produeix una fuga a terra a través d’una carcassa (connectada a terra) assegurant 

uns nivells de tensió de contacte no perjudicials per les persones (24 V en aquest cas). 

Interruptor diferencial general 

La part d’alterna de la instal·lació es protegeix mitjançant un diferencial associable a un 

magnetotèrmic. La protecció consta d’un adaptador diferencial més un transformador 

toroïdal (o diferencial toroïdal) amb retard, ja que per intensitats molt elevades són 

necessaris aquests tipus de dispositius. 

 

El model de l’interruptor és el RC221-T1 de ABB, de Quatre pols, amb calibre In = 200 A i 

sensibilitat ajustada a 300 mA. 

L’aspecte del diferencial toroïdal és el següent: 

 

Fig. 3.9 Adaptador interruptor diferencial (esquerra) i interruptor conjunt 

magnetotèrmic més diferencial (dreta) de ABB (Font: [45] p. 3/38-40) 
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3.4.2.3. Protecció contra sobrecàrregues i curtcirc uits 

La instal·lació s’ha de protegir amb dispositius automàtics de protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits. 

Protecció individual per cada inversor 

Encara que no sigui d’obligat compliment la disposició d’un interruptor magnetotèrmic per 

cada inversor, degut a les característiques de la instal·lació s’ha decidit dotar cada 

subgenerador amb aquest tipus de protecció, ja que un magnetotèrmic general per tota la 

instal·lació no s’ha considerat suficient. 

L’interruptor és de la sèrie S800PV-S de ABB, especialment dissenyat per l’aplicació en 

instal·lacions fotovoltaiques, que proporciona protecció i control contra sobrecàrregues i 

curtcircuits. 

   

Concretament, l’interruptor necessari és el model S804PV-S25, de calibre In = 25 A i poder 

de tall Icu = 5 kA. 

Fig. 3.10 Diferencial toroïdal 

Fig. 3.11 Interruptor S800PV-S de ABB contra 

sobrecàrregues i curtcircuits (Font: [44] p. 105) 
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Interruptor magnetotèrmic general 

La instal·lació ha de disposar d’un interruptor magnetotèrmic general amb una intensitat de 

curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el punt de connexió. Aquest 

interruptor ha de ser accessible a l’empresa distribuïdora en tot moment, per poder realitzar 

la desconnexió manual. 

L’interruptor és un magnetotèrmic tetrapolar de caixa modelada del model Tmax T1-C de 

ABB, amb calibre In = 160 A i poder de tall Icu = 25 kA. 

 

3.4.2.4. Protecció contra pics de tensió 

L’inversor inclou varistors al costat de la xarxa que protegeixen els semiconductors de 

potència en cas de pics de tensió intensos i limitats en el temps, garantint l’eliminació de 

l’energia de la bobina en cas de desconnexió. 

Protecció de la qualitat del subministrament. Inter ruptor automàtic de la 

interconnexió 

L’interruptor automàtic per la interconnexió, juntament amb el relé de xarxa (inclosos dins 

l’inversor), realitza la desconnexió - connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en 

cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa. Els valors d’actuació per màxima i 

mínima freqüència, i per màxima i mínima tensió són: 

Fig. 3.12 Família d’interruptors Tmax de ABB. D’esquerra a dreta: 

T1 1P, T1, T2 i T3 (Font: [45]  p. 4) 
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• Freqüència: 49 – 51 Hz; 

• Tensió: 0,85·Um – 1,1·Um. 

El rearmament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió a la xarxa de BT de la 

instal·lació fotovoltaica el realitza el propi inversor de manera automàtica, un cop restablerta 

la tensió o freqüència de xarxa per part de l’empresa distribuïdora. 

3.4.2.5. Protecció contra el funcionament en illa d e l’inversor 

El funcionament en mode illa consisteix en que l’inversor segueix injectant energia a la 

xarxa encara que els valors normals de funcionament d’aquesta hagin caigut per sota dels 

mínims establerts, per exemple per motius d’averia, de manteniment, etc. 

Degut a la perillositat d’aquest tipus de funcionament, l’inversor verifica de manera 

permanent, com s’ha explicat anteriorment, que els valors de la tensió de la xarxa i la seva 

freqüència es troben dins els rangs permesos, injectant energia a la xarxa només quan està 

dins d’aquests rangs i desconnectant-se automàticament en cas contrari. 

L’inversor es torna a connectar de manera automàtica quan es restableixen els paràmetres 

permesos. 

3.4.2.6. Aïllament galvànic 

La instal·lació ha de disposar de separació galvànica entre la xarxa de distribució i la pròpia 

instal·lació, mitjançant un transformador d’aïllament o algun altre mitjà similar. 

Hi ha inversors, normalment no aptes per muntatge en mural degut a l’elevat pes i les grans 

dimensions, que disposen d’un transformador al seu interior que realitza aquesta funció. 

En el cas que s’estudia, els inversors no disposen d’un transformador d’aïllament al seu 

interior ja que el seu disseny compacte no ho permet, però incorporen separació elèctrica i 

mecànica entre la xarxa de distribució de BT i la instal·lació fotovoltaica. 

Les funcions de supervisió i protecció internes actuen sobre l’interruptor de desarmament, 

en substitució del transformador galvànic d’aïllament. 

3.4.2.7. Harmònics i compatibilitat electromagnètic a 

La tensió generada ha de ser pràcticament sinusoïdal, amb una taxa màxima d’harmònics, 

en qualsevol condició de funcionament de: 

• Harmònics d’ordre parell:   4/n; 
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• Harmònics d’ordre 3:    5; 

• Harmònics d’ordre imparell ( )5≥ :  25/n. 

La taxa d’harmònics és la relació, en tant per cent, entre el valor eficaç de l’harmònic 

d’ordre n i el valor eficaç del fonamental. 

El coeficient de distorsió harmònica de l’ona de sortida és menor del 3 %. 

El fabricant Sunways dels inversors assegura a un dels certificats de garantia de la gamma 

d’inversors NT que aquests compleixen amb les normatives establertes al Reial Decret 

1663/2000 de 29 de setembre del 2000 sobre connexió de instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa de BT. 

3.4.3. Elements de mesura 

3.4.3.1. Instal·lació de consum 

Com s’ha comentat anteriorment, la instal·lació elèctrica de consum no és objecte del 

present projecte. No obstant, és convenient que quedi clar que aquesta instal·lació 

requereix un comptador unidireccional (segurament trifàsic, encara que depèn del tipus 

d’escomesa) independent al de la instal·lació de generació. 

3.4.3.2. Instal·lació de generació. Conjunt de Prot ecció i Mesura (CPM) 

La instal·lació elèctrica de generació requereix un comptador trifàsic bidireccional per 

comptabilitzar per una part l’energia injectada a la xarxa, i per l’altra la consumida pels 

diversos elements que formen el generador fotovoltaic. 

Com que l’energia consumida s’acull a les mateixes tarifes de venda d’electricitat en règim 

especial, en realitat el que fa el comptador és restar-la de la generada donant així el valor 

d’energia neta a cobrar. 

El comptador ha de ser capaç de mesurar l’energia activa i la reactiva amb un grau de 

precisió I com a mínim. 

El comptador és el model ORBITAX r4hAcl10T3 de ORBIS. És un comptador bidireccional 

de mesura indirecta, pel que és necessari disposar de tres transformadors de corrent 200/5 

(un a cada fase). També disposa d’una sortida RS485 per la seva lectura remota mitjançant 

un ordinador i mòdem. 
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El conjunt de protecció i mesura s’instal·larà a una caseta de formigó prefabricat encastada 

a la paret que limita la parcel·la, amb obertura cap a l’exterior perquè la companyia 

distribuïdora hi tingui accés permanent. 

Els elements de protecció del CPM són idèntics als del quadre de proteccions d’alterna, 

situat a l’interior de la nau (magnetotèrmic més diferencial amb transformador toroïdal). A 

més, s’ha de protegir la instal·lació contra possibles curtcircuits mitjançant fusibles de tipus 

ganivet de 200 A de calibre (un a cada fase). 

A la figura que es mostra a continuació es pot observar un CPM similar al que ha de tenir la 

instal·lació, però sense armari de protecció. 

Fig. 3.13 Comptador bidireccional trifàsic ORBITAX r4hAcl1oT3 

de ORBIS  
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A la figura 3.14, la part de la instal·lació de l’esquema no té les dues caixes estanques que 

sí hi ha a la fotografia, ja que és un esquema general i el diferencial associat al 

magnetotèrmic pot ser suficient si la intensitat no és molt elevada.  

Les dues caixes de la part superior contenen el diferencial toroïdal, que està compost pel 

transformador toroïdal (esquerra) i el regulador per ajustar la sensibilitat i altres paràmetres 

de funcionament (dreta). 

3.4.4. Caixa General de Protecció (CGP) 

Al costat del CPM s’ha de posar la caixa general de protecció (CGP) amb fusibles tipus 

ganivet de grandària NH1 i calibre 250 A, per protegir la xarxa de distribució en cas de que 

fallin les proteccions de la instal·lació fotovoltaica. 

Una CGP té un aspecte similar al de la següent figura: 

Fig. 3.14 Esquema i fotografia d’un CPM similar al que ha de tenir la instal·lació 
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L’esquema de connexió, sempre que sigui possible, ha de ser l’esquema 9 (veure figura 

3.15). En cas contrari, l’esquema segons el qual s’ha de realitzar les connexions és el 7, 

que es mostra a continuació: 

 

3.4.5. Caixa de seccionament (CS) 

El límit de propietat entre la instal·lació fotovoltaica de l’usuari i la xarxa de l’empresa 

elèctrica de distribució, s’estableix mitjançant la caixa de seccionament, normalment situada 

al costat o pròxima a la CGP. 

A continuació es mostra un esquema orientatiu de com és una CS: 

Fig. 3.15 Esquema d’un CGP amb fusibles de grandària NH1 i calibre 250 

A (esquema 9 de connexió) 

Fig. 3.16 Esquema 7 de connexió 

per un CGP 
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Les dimensions indicades a la figura 3.17 depenen del fabricant. L’esquema es mostra per 

donar una idea de com és la caixa de seccionament. 

3.4.6. Posada a terra 

La posada a terra s’estableix principalment amb l’objectiu de limitar la tensió (a 24 V en 

aquest cas) que, respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses 

metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el perill que 

suposa una averia als materials elèctrics utilitzats. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s’ha d’aconseguir que en el conjunt de la 

instal·lació, edifici i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial 

perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de 

descàrrega d’origen atmosfèric. 

La posada a terra de la instal·lació fotovoltaica ha de ser independent de la de l’empresa 

distribuïdora i no ha d’alterar les condicions de posada a terra d’aquesta. 

3.4.6.1. Costat de CC 

Els sistemes de posada a terra dels panells i la subestructura de suport convencionals 

tenen el següent aspecte: 

Fig. 3.17 Esquema orientatiu d’una CS 
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La marca comercial Tyco Solarlok ha dissenyat un sistema de posada a terra molt senzill i 

pràctic, que pràcticament no requereix mà d’obra, mitjançant el qual s’uneixen les masses 

conductores amb un cable de protecció. 

 

 

Fig. 3.18 Sistema de posada a terra convencional pels panells i la subestructura de 

suport (Font: [43]  p. 21) 

Fig. 3.19 Sistema de posada a  terra de Tyco Solarlok (Font: [43]  p. 21) 

Fig. 3.20 Clip de posada a  terra de Tyco Solarlok (obert), 

col·locat sobre la subestructura de suport dels 

panells (Font: [43]  p. 20) 
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El sistema de posada a terra de la part de CC respon a un esquema IT, de manera que els 

conductors actius són flotants i independents de terra. Les masses de la subestructura, les 

caixes de connexió i de protecció i els inversors estan directament connectats a terra. En 

aquesta situació un primer defecte a terra no provoca tensions de contacte perilloses, però 

és necessari un sistema que avisi de que s’ha produït aquest primer defecte. Això 

s’aconsegueix amb un controlador permanent d’aïllament incorporat al mateix inversor de 

xarxa. Un defecte d’aïllament provoca l’aturada de l’inversor i l’activació d’una senyal 

d’alarma per part d’aquest. En aquest cas, s’ha de procedir a la verificació de possibles 

defectes d’aïllament a tota la instal·lació. 

Tots els conductors de protecció es connecten, a través del punt de posada a terra 

(l’objectiu del qual és poder localitzar i mesurar els valors de terra), al conductor de terra (o 

línea d’enllaç amb l’elèctrode o grup d’elèctrodes de posada a terra), un cable sense 

protecció mecànica ni contra la corrosió, de 25 mm2 de secció. 

3.4.6.2. Costat de CA 

Al costat de corrent alterna, el sistema de posada a terra correspon a un esquema IT, 

segons el qual totes les masses dels equips elèctrics (els inversors) protegits per un mateix 

dispositiu de protecció (el controlador permanent d’aïllament de l’inversor) han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa toma de terra (la del 

costat de contínua). 

El punt neutre de cada generador (o inversor) s’ha de connectar a terra. Aquest punt 

neutre, en el cas dels inversors de connexió a xarxa Sunways NT 10000, rep el nom de PE 

i es mostra a la següent figura: 

  

Fig. 3.21 Detall amb esquema i fotografia del cable de posada a terra de l’inversor (Font: 

[42]  p. 26 i 27) 
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En cas de defecte a terra en el costat de CA, actuaria el controlador permanent d’aïllament 

de l’inversor (si el defecte prové del mateix) o bé del diferencial general (si el defecte és a la 

part d’alterna, però no s’ha originat a l’inversor) desconnectant la instal·lació i evitant així 

possibles contactes indirectes. 

3.5. Connexió a la xarxa elèctrica 

El punt de connexió serà en baixa tensió (400 V) i es realitzarà a la xarxa de l’empresa 

distribuïdora, o bé a l’escomesa de l’usuari. 

3.6. Estructura de suport dels panells 

Tota la subestructura, tant perfils com peces de unió, s’han dissenyat a partir de productes 

de Schletter, una marca alemanya amb gran experiència en aquest camp. 

Com s’ha comentat anteriorment, els panells es disposen paral·lelament a la coberta 

mitjançant perfils d’alumini, i es subjecten amb uns “clips” com els que es mostren a la 

següent figura: 

 

Cada panell està fixat mitjançant quatre “clips” (dos a cada costat) o abraçadores. Aquests 

es col·loquen sobre els perfils d’alumini, i es subjecten mitjançant cargols M8x35 d’acer 

inoxidable muntats amb la femella a la part de sobre (perquè es puguin cargolar). 

Els perfils d’alumini utilitzats com a suport dels panells són els que es mostren a la següent 

figura: 

Fig. 3.22 Peces extremes (esquerra) i interiors (dreta), que subjecten els 

panells sobre els perfils d’alumini (Font: [46]  p. 2) 
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Aquests perfils es fixen sobre unes peces especialment dissenyades per aquest tipus 

d’estructures mitjançant cargols M10. 

Les peces que fixen els perfils sobre la greca de la coberta s’anomenen Fix2000 i a 

continuació es mostra l’aspecte que tenen i com es munten: 

 

Fig. 3.23 Perfil d’alumini de la subestructura de suport dels panells (Font: 

[47]  p. 2) 

Fig. 3.24 Fixació Fix2000 de Schletter per aguantar els perfils de la subestructura sobre la 

coberta (Font: [48]  p. 1) 
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La fixació Fix2000 es fixa a la greca de la coberta mitjançant cargols autoroscants (inclosos 

al lot d’entrega). 

És molt recomanable, que per evitar pèrdues d’estanquitat es posin tires de cautxú EPDM 1 

entre la peça Fix2000 i la greca, i també en els punts de recolzament dels perfils sobre la 

coberta (on no hi ha peça de fixació), com es mostra a la següent figura: 

     

 

 

  

  

 

 

 

                                                

 

 

1 (Etileno Propileno Dieno tipus M ASTM) 

Fig. 3.25 Tires de cautxú EPDM per suavitzar contactes (esquerra) i per evitar filtracions 

d’aigua (dreta) (Font: [48]  p. 2 i 3) 
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4. Justificació de la solució adoptada 

4.1. Tecnologia fotovoltaica escollida 

El silici utilitzat normalment a la fabricació de les cèl·lules fotovoltaiques que composen els 

mòduls es presenta, en general, en tres formes diferents: 

• Silici monocristal·lí: el silici es composa de cristalls amb la mateixa orientació. La 

xarxa cristal·lina és uniforme, és la mateixa en tot el material i té poques 

imperfeccions. El procés de cristal·lització és complex i costós, però és el que 

proporciona la major eficiència de conversió de llum en energia elèctrica; 

• Silici policristal·lí: els cristalls que el composen no tenen la mateixa orientació. El 

procés de cristal·lització no és tant costós com l’anterior i per aquest motiu els 

mòduls són una mica més barats, però tenen un rendiment lleugerament inferior; 

• Silici amorf: com bé indica el seu nom, no té xarxa cristal·lina. El rendiment que se 

n’obté és inferior respecte als de xarxa cristal·lina però és menys costós, menys 

vulnerable als ombrejats parcials, té un millor comportament amb llum difusa i 

menors pèrdues per augment de temperatura. Es venen en mòduls rígids, però 

també com a làmines fines flexibles. 

A continuació es mostra una taula resum amb els rendiments i la superfície necessària per 

generar 1kWp, per les tres tecnologies: 

 

Tipus de cèl·lula Eficiència del mòdul Superfície F V necessària per 1 kWp 

Monocristal·lina 11 - 16 % 7 - 9 m2 

Policristal·lina 8 - 10 % 9 - 11 m2 

Amorfa 4 - 7 % 16 - 20 m2 

Taula 4.1 Diferències de rendiment i superfície necessària entre les tres tecnologies 

(Font: [37] p. 89) 
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Hi ha altres tipus de cèl·lules com les de capa fina de diseleniur de coure i indi (CIS), o les 

cèl·lules de capa fina de telur de cadmi (CdTe), però no són tan habituals i no s’entrarà en 

la descripció de les seves característiques. 

En realitat, el tipus de mòdul que s’esculli no és ni millor ni pitjor que un altre, simplement la 

inversió és proporcional ja que els mòduls són els elements més cars de la instal·lació i les 

seves eficiències van més o menys en concordança amb els seus preus. 

En el cas que s’estudia, s’han escollit mòduls amb cèl·lules monocristal·lines per poder 

produir 100 kW amb la superfície d’una de les vessant de la coberta, i tenir espai lliure 

suficient per la bona evacuació d’aigua de pluja i el trànsit de les persones en cas d’averia o 

manteniment. A més, al mercat és més habitual trobar mòduls de grans dimensions i 

elevades potències de tecnologia monocristal·lina. 

4.2. Justificació de les pèrdues degudes a la incli nació dels 

mòduls 

Quan es dissenya una instal·lació fotovoltaica s’han de minimitzar les pèrdues al màxim 

perquè la inversió sigui el més rentable possible. No obstant, hi ha ocasions en que és 

convenient adoptar una solució de compromís i assumir determinades pèrdues de 

producció per tal d’evitar altres problemes. 

La col·locació dels mòduls amb una inclinació òptima sobre la coberta d’una nau industrial 

d’aquestes característiques, pot ocasionar problemes d’estanquitat en pocs anys, produint 

filtracions d’aigua. Per bo que sigui el sistema de fixació de la subestructura a la coberta, 

degut a la gran quantitat de cicles de càrrega de tracció - compressió als que es veu 

sotmès, pot acabat deteriorant-se. 

L’acció del vent genera esforços molt importants de pressió i succió sobre la coberta d’una 

nau d’aquestes dimensions. Si a més, els mòduls de grans dimensions estan inclinats uns 

20º respecta a aquesta, actuen com una gran vela incrementant notablement els esforços 

generats sobre l’estructura de la nau degut a l’acció del vent. 

En aquest cas, s’ha de comprovar que els mòduls són capaços de suportar aquests 

esforços, i els cargols de fixació de la subestructura han d’anar fixats a les corretges com a 

mínim, havent de perforar la coberta, amb els conseqüents problemes d’estanquitat que 

podrien originar-se. 

Un altre aspecte important a tenir en compte si la inclinació dels mòduls és òptima, és la 

separació entre les files de panells per evitar que les ombres que es generen entre ells 
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facin disminuir dràsticament la producció. Amb la disposició dels mòduls en paral·lel a la 

coberta, encara que no s’aprofiti al màxim la radiació incident, es pot aprofitar millor l’espai 

disponible. 

Així doncs, s’ha decidit col·locar els panells amb una inclinació no òptima, el que suposa 

unes pèrdues del 4 % respecte a la màxima producció que es podria obtenir. Aquest valor 

està molt per sota de les pèrdues màximes permeses pel Plec de condicions de 

instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió del IDAE, per al cas de 

superposició (el que correspon a la manera de col·locar els mòduls que s’ha escollit): 

 

 Orientació i 

inclinació (OI) 

Ombres (O) Total (OI+O) 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica 40% 20% 50% 

4.3. Inversor central o diversos inversors 

L’element clau de la instal·lació és l’inversor. Ha de ser un inversor especialment dissenyat 

per la connexió a xarxa, ja que a més de la funció de convertidor CC - CA, és el 

responsable de que l’acoblament entre el circuit de panells i la xarxa sigui perfecte, segur i 

eficient. 

La seguretat constitueix el factor més important en una instal·lació de connexió a xarxa, i no 

només pels usuaris de la pròpia instal·lació, sinó també per altres persones que puguin tenir 

accés a la xarxa per al seu manteniment. De fet, quan la companyia talla momentàniament 

el servei per realitzar tasques de manteniment, en cap cas es pot permetre que les 

possibles instal·lacions d’energia solar que hi estiguin connectades segueixin injectant 

corrent, degut al perill que això comportaria pels operaris. L’inversor ha de detectar 

immediatament l’absència de tensió a la xarxa i tallar el subministrament dels panells en 

Taula 4.2 Diferències de rendiment i superfície necessària entre les tres tecnologies 

Font: [36] p. 20) 
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microsegons, aïllant ambdós circuits. Això requereix també una constant monitorització del 

senyal de xarxa per detectar també altres possibles anomalies. 

A l’hora d’escollir el tipus d’inversor s’han de tenir en compte diversos aspectes: 

• La potència de la instal·lació; 

• Si la orientació i la inclinació dels mòduls és la mateixa; 

• El possible ombrejat i si afecta o no a tots els mòduls de la mateixa manera; 

• La disponibilitat d’un lloc especialment destinat a la ubicació d’un inversor de grans 

dimensions. 

En principi, un únic inversor és una solució més econòmica que un grup de inversors de 

potència equivalent. No obstant, hi ha certs avantatges i inconvenients en cada cas que 

s’han de considerar. 

4.3.1. Un únic inversor 

Avantatges: 

• Menor inversió econòmica; 

• Té una estructura robusta; 

• Es poden obtenir potències de la planta de l’ordre de MW. 

Inconvenients: 

• Un únic inversor de 100 kW pot pesar uns 800 kg i ha d’estar a un lloc sense 

calefacció, ventilat i resguardat de la intempèrie; 

• El transport d’un inversor d’aquestes dimensions és una mica delicat. Es necessita 

un camió grua per al transport i maquinària amb certa potència però de petites 

dimensions per poder-lo entrar dins el recinte de la nau on es pretengui ubicar. En 

aquest procés s’han de prendre moltes precaucions ja que els components 

electrònics del seu interior són bastant sensibles a cops i vibracions i podrien 

deteriorar-se; 

• En cas d’averia de l’inversor, el temps que trigui el fabricant a recollir-lo, arreglar-lo i 

tornar-lo a posar en funcionament, pot suposar uns quants dies sense generació 

d’energia i costos de manteniment considerables; 



Pág. 46  ANNEX F 

 

• Es requereixen les mateixes o similars condicions de insolació per tots els mòduls 

que formen el generador fotovoltaic, que té certa vulnerabilitat a l’ombrejat parcial 

de les cadenes que el formen; 

• És recomanable només amb mòduls amb baixes toleràncies de potència, pel motiu 

que s’explica a continuació. 

El generador solar normalment consta de diverses cadenes, cada una de les quals està 

formada per tants mòduls connectats en sèrie com sigui possible. Entre el generador solar i 

l’inversor, les cadenes s’uneixen a la caixa de connexions del generador (CCG). 

Si s’interconnecten a la CCG diverses cadenes de diferent potència (oscil·lacions de 

potència degudes a la classificació dels mòduls segons la seva tolerància, o també per 

l’ombrejat de diverses cadenes), com a resultat dels diferents corrents sumats i del màxim 

voltatge d’una cadena, l’inversor ho veu tot com un únic generador amb una intensitat i un 

voltatge. 

Llavors, el seguiment del MPP per part de l’inversor no pot tenir en compte les 

particularitats de les respectives cadenes (és a dir, les corbes característiques de cada 

cadena concreta), ja que aquestes desapareixen com a conseqüència de la interconnexió a 

la CCG. 

Així, la seva eficiència global (i per tant la de la instal·lació) queda clarament per sota de la 

d’un sistema amb diversos inversors en cadena. 

4.3.2. Diversos inversors en cadena 

Avantatges: 

• Instal·lació senzilla i descentralitzada de l’inversor; 

• Es pot prescindir de la CCG; 

• Major rendiment que en el cas d’un inversor central gràcies al seguidor del MPP 

individual per cada cadena (de cada inversor); 

• També es poden obtenir grans potències amb aquest sistema; 

• Cada subgenerador admet diferents condicions de insolació (orientació, inclinació i 

ombrejat); 

• Les cadenes només s’acoblen i connecten a la xarxa pel costat de CA, de manera 

que cada una forma una unitat pròpia i completa d’alimentació a la xarxa; 
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• Pot ser bastant pràctic, depenent de la grandària de la instal·lació, disposar d’un 

inversor addicional de reserva. Així, en cas d’averia, es pot substituir l’inversor 

afectat. D’aquesta manera es segueix generant energia mentre el fabricant arregla 

o canvia l’inversor. A més, a diferència d’una planta amb un únic inversor, durant el 

temps que es substitueix l’inversor la resta de la instal·lació no queda aturada. 

Aquest darrer punt pot parèixer poc important, i realment pot ser-ho si el problema sorgeix 

durant una època de poca insolació. En canvi, si sorgeix en un període de insolació molt 

elevada i a més coincideix amb el fet que hi ha poca disponibilitat per part del servei tècnic 

del fabricant (durant l’estiu per exemple), les pèrdues ocasionades poden arribar a ser molt 

més importants del que inicialment es podia suposar. 

Inconvenients: 

• Major inversió econòmica; 

• Dins d’una mateixa cadena de mòduls, les condicions de insolació (orientació, 

inclinació i ombrejat) han de ser iguals ja que si per exemple una ombra afecta a un 

sol panell, la generació de tota la cadena es veu sèriament afectada. Això es deu a 

que els mòduls d’una mateixa cadena estan connectats en sèrie i les cèl·lules de 

cada mòdul també, encara que hi ha dispositius com els díodes by-pass que 

precisament disminueixen aquest efecte. 

Els sistemes basats en inversors en cadena tendeixen a convertir-se en la solució integral, 

ja que cobreixen rangs molt amplis de potència i aplicació, i tenen un funcionament més 

eficient que els que funcionen com un únic inversor central. 

Per al cas que s’estudia, tots els mòduls tenen la mateixa orientació i inclinació, no hi ha 

ombres provocades per elements externs pròxims a la coberta (com arbres, edificis, etc.), 

no es disposa d’un lloc especial per a la ubicació d’un inversor de grans dimensions, i la 

potència que es vol obtenir és moderada. 

Per tots aquests motius i per les característiques explicades anteriorment, s’ha escollit un 

sistema amb diversos inversors en cadena. 
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5. Dimensionament de la instal·lació 

5.1. Dimensionament del generador 

5.1.1. Dimensionament previ del generador 

Per calcular el número provisional de mòduls s’ha de dividir la potència total de la planta 

que es vol obtenir entre la potència pic del mòdul solar escollit com es fa a continuació: 

mòduls
mòdulW

W
mòdulsdelprovisionaNúmero 14,357

/280

100000 ==  

Per poder evacuar l’energia en baixa tensió no es poden superar els 100 kW de potència, 

de manera que el número provisional de mòduls és de moment de 357, obtenint així una 

potència pic del generador de 99,96 kWp. 

Aquest valor es veurà modificat a l’hora de dimensionar el grup d’inversors, per motius que 

s’explicaran més endavant. 

S’ha de comprovar que el número de mòduls provisional càpiga a la superfície de coberta 

de la que es disposa. 

22
2

2,1932105·
º12cos

18
714

2
·357 mm

m
m

mòdul

m
mòduls =<=   

Es disposa de superfície de coberta més que suficient per disposar els panells tan en 

format vertical com en horitzontal. 

En format vertical els mòduls es disposen amb el costat curt en la direcció longitudinal de la 

nau i és com es posaran ja que així s’evacua millor l’aigua de pluja i la neu. 

5.1.2. Tensions dels mòduls a temperatures extremes  

S’han de determinar les tensions màximes i mínimes nominals d’operació dels mòduls.  

Amb el clima que hi ha a Mallorca, les tensions màximes s’obtenen a l’hivern amb els 

panells freds i les mínimes a l’estiu amb els mòduls calents. 
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Càlcul de la tensió a -10º C i  70º C 

Com que les característiques elèctriques venen donades per una temperatura de cèl·lula de 

25º C, s’ha de considerar els gradients tèrmics màxims possibles per obtenir els valors 

extrems de les tensions reals de funcionament. El càlcul es realitza mitjançant el coeficient 

de variació de la tensió amb la temperatura, com es mostra a continuació: 

On: 

• Uoc(Tx): tensió en circuit obert a la temperatura Tx;  

• Uoc i T: tensió de circuit obert i temperatura en condicions estàndard de mesura; 

• Tk(Uoc): coeficient de variació de la tensió de circuit obert amb la temperatura. 

Avaluant l’Eq. 5.1 per la tensió de circuit obert i la del punt MPP, considerant les 

temperatures extremes de -10º C i 70º C: 

( ) ( ) VC
C

V
VCUoc 2,52º2510·

º
1492,098,46º10 =−−







−+=−  

( ) ( ) VC
C

V
VCUoc 3,40º2570·

º
1492,098,46º70 =−







−+=  

( ) ( ) VC
C

V
VCU mpp 1,41º2510·

º
1492,089,35º10 =−−







−+=−  

( ) ( ) VC
C

V
VCU mpp 2,29º2570·

º
1492,089,35º70 =−







−+=  

La tensió màxima en circuit obert Uoc a – 10º C és de 52,2 V, i un mòdul operarà, en 

condicions de MPP, entre 29,9 i 42,2 V. 

 ( ) ( ) ( )TTUTUTU XockocXoc −+= ·  (Eq.  5.1) 
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5.2. Dimensionament dels inversors 

5.2.1. Determinació de la potència nominal dels inv ersors 

La potència total dels inversors s’ha d’ajustar a la potència pic del generador solar, però 

s’ha de tenir en compte que aquesta potència pic s’assolirà només durant determinats 

períodes de temps degut a que les característiques elèctriques que proporciona el fabricant 

estan referides a assaigs en condicions estàndard de mesura (1000 W/m2, 25º C i AM = 

1,5), que es donen amb poca freqüència a la realitat. 

Alguns llibres recomanen, com a paràmetre de disseny, que la potència nominal de 

l’inversor sigui aproximadament igual al 80 - 85 % de la potència pic del camp fotovoltaic. 

Aquesta reducció es considerava fa uns quants anys quan els mòduls fotovoltaics tenien 

toleràncies de %10±  i rendiments màxims d’inversors del 92 - 93 %.  

Avui en dia, les toleràncies s’han reduït fins al %3±  i els rendiments màxims dels inversors 

són de l’ordre de 95 - 96 % de manera que és més recomanable optar per una reducció del 

5 - 10 % de la potència pic del camp solar (enlloc d’un 15 o un 20 %), requerint cada cas 

concret un estudi en detall que es basa bàsicament en l’experiència del projectista. 

Independentment d’això, en cap cas es poden superar els valors màxims de tensió i corrent 

que admet cada inversor, ja que la càrrega excessiva en intensitat o voltatge dels inversors 

pot suposar la pèrdua de l’aparell. A més, els components electrònics sobrecarregats 

envelleixen més ràpidament, reduint la vida útil de l’inversor. 

Com a exemple de referència, es pot dir que per instal·lacions amb orientacions o 

inclinacions desfavorables (panells a les dues cares de la coberta, orientades a est i oest, o 

muntatges en façana per exemple) és aconsellable considerar una reducció de la potència 

de l’inversor superior al 10 %. En canvi, en el cas de panells amb seguiment es pot tendir 

més a una reducció del 5 % o inclús inferiors. 

Seguint amb els càlculs de referència realitzats anteriorment i considerant una reducció de 

la potència de l’inversor del 10 %: 

 kWPP gen
p

inv
n 96,8996,99·9,0·9,0 ===  

Però s’ha de tenir en compte que la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica és la de 

l’inversor al costat de CA. A efectes de la consideració de potència per la determinació del 

règim econòmic, es considera que pertanyen a una mateixa instal·lació les que aboquen 

l’energia a un mateix inversor amb una tensió de sortida igual a la de la xarxa de distribució. 



Instal�lació solar fotovoltaica de 109,2 kWp sobre la coberta  Pág. 51 

 

En el cas de que siguin diversos inversors d’un titular que connecten a un mateix punt, es 

considera la potència de la instal·lació com la suma de potències dels inversors d’aquest 

titular. De lo contrari, si són de diferents titulars, la potència de la instal·lació serà la de 

l’inversor o suma d’inversors de cada titular. 

L’inversor escollit té una potència nominal de sortida al costat de CA de 10 kW. Llavors, per 

ajustar al màxim el dimensionament de la planta, s’ha de fixar la potència total de sortida 

del grup d’inversors i determinar després el número de panells necessaris. Aplicant el que 

s’acaba d’explicar: 

( ) kW
inversor

kW
inversorsPinstalació

n 100
10

·10 =






=  

kW
kW

PP inv
n

gen
p 11,111

9,0

100
·

9,0

1 ===  

mòduls
W

W

P

P
mòdulsdelprovisionaNúmero

mòdul
pic

gen
pic 8,396

280

111111 ===  

Per no superar els 100 kW, el número provisional de mòduls s’ha d’arrodonir a 396. Per 

tant: 

kWWW
mòdul

W
mòduls 79,9999792110880·9,0

280
·396·9,0 ≈==








 

5.2.2. Ubicació dels inversors 

També és de vital importància el lloc on s’ubica l’inversor o grup d’inversors ja que, sobretot 

els que no tenen refrigeració per ventilador, es poden arribar a escalfar molt. 

Quan es sobrecarrega un inversor per estar infradimensionat, és a dir, li arriba més energia 

de la que pot convertir, el que fa és simplement dissipar aquest excés d’energia en forma 

de calor. Si no té refrigeració per ventilador, normalment té unes aletes metàl·liques per 

afavorir la dissipació de la calor per convecció natural. 

El lloc ideal és un espai uniformement fresc, evitant sempre que es pugui la zona de 

coberta, ja que sobretot durant l’estiu pot arribar a temperatures massa elevades. 

La bona ubicació de l’inversor o grup d’inversors pot arribar a ser igual o més important que 

el dimensionament de la potència dels panells, ja que ambdós són aspectes amb una 

influència molt important sobre el rendiment global del generador fotovoltaic. 
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Per les raons anteriorment exposades, els inversors s’ubicaran a l’interior de la nau. Es 

col·locaran, amb els seus bastidors per muntatge en mural, a la zona central de la paret del 

costat sud, a una altura aproximada de 1,8 m. 

5.2.3. Ajustament i comprovació del número final de  cadenes i mòduls per 

inversor 

Els mòduls solars es connecten en sèrie a una entrada de l’inversor, de manera que el rang 

de tensió d’entrada d’aquest determina el número de mòduls en sèrie (mòduls per cadena) 

que es poden connectar, com es mostra a les següents equacions: 

Avaluant les expressions de l’Eq. 5.2: 

 










==

==

mòdulsmòdulsn

mòdulsmòdulsn

mín

màx

0,12
2,29

350
º

1,18
4,41

750
º

 

Però també s’ha de considerar que el número de mòduls en sèrie no pot provocar que la 

tensió de circuit obert estigui fora del rang de tensions d’entrada de l’inversor: 

 Avaluant l’Eq. 3.5: 

 ( ) mòduls
CU

U
mòdulsn

oc

CCoc
màx 3,16

2,52

850

º10
º ,' ==

−
=  

Per tant, es poden connectar entre 12 i 16 mòduls en sèrie per entrada d’inversor. 

S’ha de comprovar si el número de mòduls previst es pugui dividir entre el número calculat 

de cadenes. 

 
( )

( )











=

−
=

CU

U
mòdulsn

CU

U
mòdulsn

MPP

mín
MPPCC

mín

MPP

màx
MPPCC

màx

º70
º

º10
º

,

,

 (Eq.  5.2) 

 ( )CU

U
mòdulsn

oc

CCoc
màx º10

º ,'

−
=  (Eq.  5.3) 
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cadenapermòdulsdeNúmero

mòdulsdelprovisionaNúmero
cadenesdeNúmero =  

Per obtenir una instal·lació amb 396 mòduls, considerant que es disposa de 10 inversors, 

s’haurien de connectar 39,6 mòduls per inversor, combinats en sèrie i en paral·lel 

respectant els límits de tensió i corrent. Per simplificar el disseny i fer-ho tant equilibrat com 

sigui possible (tots els inversors amb el mateix número de mòduls en sèrie i en paral·lel a 

cada entrada), una bona opció és reduir el número total de panells a 390, de manera que 

n’hi haurà 39 per inversor, amb tres cadenes en paral·lel de 13 mòduls cada una. 

5.3. Instal·lació definitiva 

S’instal·laran 390 mòduls fotovoltaics, i per tant les característiques finals de la planta són: 

Potència pic i potència nominal 

pp
p

p kWW
mòdul

W
mòdulsP 2,109109200

280
·390 ===  

 kWWW
mòdul

W
mòdulsPn 28,9898280109200·9,0

280
·390·9,0 ===







=  

La potència màxima admissible del grup de inversors a la part de contínua està dins els 

rangs permesos per les característiques dels inversors: 

( ) kW
mòdul

W
mòdulskW

inversor

W
inversors 2,109

280
·390120

12000
·10 =







>=







  

Tenint en compte que en connexions en sèrie es sumen els voltatges per una mateixa 

intensitat, i en connexions en paral·lel es sumen les intensitats per un mateix voltatge, es 

comprova que no es superen els límits dels rangs de tensió i corrent: 

Comprovacions de tensió 

( ) VUVCU mín
MPPCCMPP 3506,3792,29·13º70·13 , =>==  

( ) VUVCU màx
MPPCCMPP 7503,5341,41·13º10·13 , =<==−  

( ) VUVCU CCococ 8506,6782,52·13º10·13 , =<==−  
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Comprovacions de corrent 

AIAI alCCnoMPP 279·3·343,2381,7·3·3 min ==<==  

La intensitat nominal de la part de CC correspon a una de les entrades MPP-Multitracking. 

Aquest és el motiu pel qual està multiplicada per tres. La comprovació es pot fer igualment 

per cada entrada per separat: 

 AIAI alCCnoMPP 981,7 min =<=  

5.4. Comprovacions mitjançant programes d’ordinador  

En principi els càlculs manuals són suficients per justificar la solució adoptada, però sempre 

és recomanable la utilització de programes senzills per comprovar que no hi hagi errors en 

el disseny. 

5.4.1. CENSOL 5. Configuració del generador fotovoltaic  

Aquesta aplicació del programa Censol 5 permet calcular resultats del generador fotovoltaic 

mitjançant la introducció de les dades dels mòduls fotovoltaics i de l’inversor de connexió a 

xarxa. 

 

Fig. 5.1 Resultats de l’aplicació configuració del generador fotovoltaic del 

programa Censol per una cadena (Font: Censol 5) 
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Fig. 5.2 Resultats de l’aplicació configuració del generador fotovoltaic del 

programa Censol per dues cadenes en paral·lel (Font: Censol 5) 

Fig. 5.3 Resultats de l’aplicació configuració del generador fotovoltaic del 

programa Censol per tres cadenes en paral·lel (Font: Censol 5) 
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A la configuració del generador amb tres cadenes en paral·lel (figura 5.3) es pot observar 

que el valor de potència màxima a temperatura mínima (números de color vermell) està 

lleugerament per sobre de la potència fotovoltaica màxima d’entrada de l’inversor (marcada 

amb una exclamació en vermell). 

Això es deu, com s’ha explicat anteriorment, a que la potència del generador fotovoltaic 

sempre es sobredimensiona en comparació amb la de l’inversor, perquè les condicions 

estàndard de mesura per les que els mòduls generen la màxima potència (280 W) molt 

difícilment es donen a la realitat. 

També es pot observar l’evolució de potències entre el generador fotovoltaic i l’inversor 

segons tinguin una (figura 5.1) dues (figura 5.2) o tres (figura 5.3) cadenes en paral·lel. Per 

l’últim cas, que és el que es pretén simular, la relació de potència és de 1,09, que equival a 

una reducció de potència de l’inversor del 9 % (aproximadament igual al 10 % que s’ha 

considerat en el disseny) respecte a la potència del generador fotovoltaic. 

Finalment, es comprova que els valor màxims i mínims de tensió i corrent coincideixen amb 

els del programa: 

( ) VUVVCUU mín
MPPCCMPP

mín
MPP 3503,3796,3792,29·13º70·13 , =>≈==≡  

( ) VUVVCUU màx
MPPCCMPP

màx
MPP 7505,5343,5341,41·13º10·13 , =<≈==−≡  

( ) VUVVCUU CCococ
màx
oc 8506,6786,6782,52·13º10·13 , =<===−≡  

 

AAAI MPP 99,781,7 <≈=  

AAAAI MPP 307,2343,2381,7·3·3 <≈==  

Els valors calculats manualment són pràcticament idèntics als del programa Censol. 

5.4.2. Full de càlcul de Sunways  

El problema que presenta aquest full de càlcul és que degut a la seva simplicitat, no permet 

realitzar càlculs amb gaire exactitud (avisa de que els resultats poden diferir en un 10 % o 

més de la realitat). Pot calcular les pèrdues degudes a la caiguda de tensió del cablejat de 

CC, però s’han d’introduir la secció i la longitud del cablejat de CC i CA, i per al cas de CA 

no permet introduir seccions de cable majors de 25 mm2 (en el cas d’estudi la secció és de 

185 mm2). 
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Les dades introduïdes i els primers resultats es poden veure a la següent figura: 

 

A la figura 5.4 es pot observar que la relació de disseny (en color groc) és de 110,3 %, que 

equival a considerar, com s’ha dit anteriorment, una potència pic dels panells fotovoltaics un 

10,3 % superior a la teòricament necessària. 

A la següent pestanya del full de càlcul (càlcul del rendiment) s’han introduït les dades 

d’una manera una mica atípica per afinar amb els resultats. Com que només permet 

introduïr inclinacions de 0, 30, 45 i 60º, s’ha introduït directament la radiació solar incident a 

12º (demana la radiació solar incident sobre una superfície horitzontal), calculat a partir de 

les dades de Censolar [35] , com es mostra a continuació: 

Energia H (en MJ) que incideix sobre un metre quadrat de superfície horitzontal un dia de 

cada mes a les Balears (mitjana anual): 

diam

hkW

s

h

MJ

kJ

diam

MJ
H

·

·
167,4

3600

1
·

1

10
·

·
15

2

3

2
==  

Aquest valor s’ha de modificar amb el factor de correcció k per superfícies inclinades. Per 

una inclinació de 12º (considerant que Santa Maria del camí té una latitud d’uns 39º, 

interpolant per cada mes i fent la mitjana) el valor del factor de correcció és: 

 k = 1,1038 

Fig. 5.4 Dades introduïdes i  primers resultats del full de càlcul de Sunways (Font: [49] ) 



Pág. 58  ANNEX F 

 

Llavors: 

 
diam

hkW
HkHcorregida ·

·
6,4167,4·1038,1·

2
===  

Però aquest no és el valor que s’ha introduït al full de càlcul, ja que el que es calcula a 

continuació és una mica més exacte. A la taula següent hi ha els valors d’energia incident 

(en MJ) i el factor de correcció de cada mes: 

 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

H 7,2 10,7 14,4 16,2 21,0 22,7 

k 1,16 1,13 1,09 1,03 1,02 1,03 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre  

H 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 

k 1,03 1,06 1,11 1,16 1,20 1,20 

Si es multipliquen els valors de H de la taula 5.1 pel factor corrector corresponent, queden 

els següents resultats ( )corregidaHH ≡' : 

 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

H’ 8,35 12,09 15,73 17,14 21,63 23,154 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre  

H’ 24,93 21,92 18,237 14,084 10,18 7,72 

Taula 5.1 Energia incident sobre una superfície horitzontal (en MJ) i factor de correcció per 

una superfície inclinada 12º respecte la horitzontal (Font: [35]  p. 3 i 26(2.1.4)) 

Taula 5.2 Energia incident sobre una superfície inclinada 12º respecte la horitzontal (en 

MJ/(m2·dia)) 
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Multiplicant de nou els valors de la taula 5.2 pel factor de conversió 10/36 per fer el canvi 

d’unitats de MJ/(m2·dia) a kW·h/(m2·dia) s’obtenen els següents valors: 

 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

H’ 2,32 3,36 4,37 4,76 6,01 6,43 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre  

H’ 6,93 6,09 5,07 3,91 2,83 2,14 

La mitjana dels valors anteriors és: 

 
díam

hkW
H

·

·
52,4'

2
=  

Valor molt similar a l’obtingut anteriorment (4,6 kW·h/(m2·dia)). 

Per tant, considerant els 365 dies de l’any s’obté el valor de irradiació que s’ha introduït al 

full de càlcul és: 

anym

hkW

any

dies

diam

hkW
Hcorregida ·

·
0,16508,1649

365
·

·

·
52,4

22
≈==  

La resta de resultats del full de càlcul són els que es mostren a continuació: 

Taula 5.3 Energia incident sobre una superfície inclinada 12º respecte la horitzontal (en 

kW·h/(m2·dia)) 
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El valor obtingut de l’energia anual generada (veure apartat 6 del present annex) és de 

145,75 kW·h, el que suposa una diferència del 3,37 % respecte al calculat pel full de càlcul 

(150,669 kW·h). 

A continuació es mostra un gràfic de l’energia produïda un dia de cada mes i els valor que 

hi corresponen obtinguts també amb el full de càlcul: 

Fig. 5.5 Dades introduïdes (a sobre) i resultats del rendiment anual (a sota) obtinguts 

mitjançant el full de càlcul de Sunways (Font: [49] ) 
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Els mateixos resultats obtinguts manualment (els resultats de la taula 5.4 es justifiquen a 

l’apartat 6 del present annex) són els següents: 

  

Energia E produïda un dia de cada mes (kW·h) 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

E 223 317 403 431 532 546 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre  

E 572 508 435 352 263 205 

 

Fig. 5.6 Valors de l’energia produïda un dia de cada mes (en kW·h) obtinguts mitjançant 

el full de càlcul de Sunways (Font: [49] ) 

Taula 5.4 Valors de l’energia produïda un dia de cada mes (en kW·h) obtinguts 

manualment  (veure apartat 6 del present annex) 
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5.5. Càlcul de la subestructura de suport dels pane lls FV 

Les fixacions Fix2000 s’han de dimensionar mitjançant un full de càlcul de l’empresa 

subministradora (Schletter) que no s’ha pogut obtenir. Per tant, per evitar problemes 

d’estanqueïtat s’ha decidit posar una fixació cada dues greques (encara que segurament 

amb les fixacions bastant més separades tampoc hi hauria problemes). Així, la distància 

lliure entre suports dels perfils d’alumini és de 539,5 mm. 

5.5.1. Càrregues a considerar per al dimensionament  dels perfils 

Per al dimensionament dels perfils, s’ha realitzat un estudi estàtic mitjançant el programa 

PowerFrame (PF). 

Cada panell està suportat mitjançant dos perfils d’alumini centrats de manera que cadascun 

té una àrea tributària de 1 m2. Així, les forces superficialment repartides s’han de multiplicar 

per 1 m per passar-les a forces linealment repartides. 

Els esforços a considerar són els que actuen sobre la coberta, però sense tenir en compte 

ni el pes propi de l’estructura principal, ni el dels tancaments, ni el de les corretges. 

Com que es considera la pitjor combinació d’accions pels esforços de pressió i pels de 

succió, s’han de tenir en compte les següents càrregues: 

• Pes propi de la subestructura (ho calcula automàticament el PF); 

• Càrrega permanent (panells fotovoltaics): 

m

kN

m

kp
m

m

kp

m

kp

m

kp
125,05,121·5,125,12

2

25
222

≈=→= ; 

• Càrrega de neu:  

m

kN
m

m

kN

m

kN

m

kN
sq kn 2,01·2,02,02,0·1·

222
=→=== µ ; 

• Vent transversal 44 (provoca els majors esforços de pressió a la cara sud de la 

coberta segons els resultats de la combinació d’accions ELU CF 322). 

Considerant el coeficient d’exposició corresponent a l’altura màxima de la nau i 

segons l’Eq. 3.2 de l’annex A: 
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sccqq pebe ···=   (on s és la distància de 1m) 

( )

( )











=≡≈

=≡≡≈
===

4,0:40,0382,0

94,0:90,0897,0

·954,01··8,1·53,0
2

p

p

ppe

cJIzona
m

kN

cHGFzona
m

kN

c
m

kN
mc

m

kN
q  

Però s’han de considerar també els esforços provocats pel coeficient de pressió 

interior cpi (cpi = - 0,3, que correspon al Vent Tr. 44). Ara s’avalua l’expressió anterior 

mitjançant el coeficient d’exposició corresponent a l’altura mitjana dels forats: 

( ) ( )PRESSIÓ
m

kN
m

m

kN
qe 213,01·3,0·34,1·53,0

2
−=−=  

Per tant, la càrrega final de vent a considerar és: 

( )PRESSIÓ
m

kN

m

kN

m

kN
qe 11,121,090,0 =+=  

• Vent tranversal 11 (provoca els majors esforços de succió a la cara sud de la 

coberta_ELU CF 495). 

Es considera el coeficient d’exposició corresponent a l’altura màxima de la nau: 

( )

( )

( )

( )
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Per tal d’assegurar que no hi haurà problemes a cap de les zones de la coberta, es 

considera la zona F ja que és la més desfavorable. 

Però s’han de considerar també els esforços provocats pel coeficient de pressió interior 

cpi (cpi = 0,5, que correspon al Vent Tr. 11). Ara el coeficient d’exposició a considerar és 

el de l’altura mitjana de forats: 
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( )SUCCIÓ
m

kN
m

m

kN
sccqq ipebe 355,01·5,0·34,1·53,0···

2
===  

Per tant, la càrrega final de vent a considerar és: 

( )SUCCIÓ
m

kN

m

kN

m

kN
q 62,736,026,7 −=−−=  

5.5.2. Resultats del dimensionament dels perfils mi tjançant PowerFrame 

El moment màxim de pressió és de 0,1 kN·m i el de succió és de 0,4 kN·m. Com que el 

perfils són bastant simètrics, es considera el valor màxim dels dos anteriors. Llavors, la 

tensió màxima a la que es podrà veure sotmès el perfil és: 

23

55

9,102
3886

·10·4·10·4

mm

N

mm

mmN

W

mmN

W

M

elel

====σ  

El mòdul resistent considerat és el d’un tub rectangular de 40x40cm i 2 mm d’espessor (el 

calcula directament el programa PF). En realitat el perfil que s’utilitzarà no és ben bé així 

(veure figura 3.23 del present annex), però es pot considerar com a vàlid ja que és una 

bona aproximació.  

La tensió a la que es veurà sotmès el perfil no pot superar el límit elàstic del material, que 

en aquest cas, per un alumini T5 (estat T5: tractament tèrmic) val 170 N/mm2 (càrrega de 

ruptura: 220 N/mm2). Comparant els dos valors: 

22
1709,102

mm

N

mm

N
el =<= σσ  

Per tant es pot afirmar que el perfil escollit és suficient per suportar els panells. 

Aquesta aleació d’alumini rep el nom de Al 6063, i s’utilitza molt en edificació en general. 

5.5.3. Comprovació dels cargols 

També s’han de comprovar els cargols tenint en compte la força màxima de tracció que 

poden resistir. Segons els resultats de PF, la força màxima de tracció a la que es pot veure 

sotmès un cargol és de 3 kN. 

Els cargols recomanats pel fabricant són de mètrica M8 i qualitat 8.8.  

Resistència d’un cargol a tracció:  
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A més, això és la força que aguanta un cargol però en realitat n’hi ha 2 per cada fixació, i 

per tant la resistència és més que suficient. 

5.6. Dimensionament de les proteccions elèctriques 

5.6.1. Proteccions de la part de CC 

L’element de protecció ha de ser un interruptor seccionador bipolar de contínua, 

dimensionat per la tensió màxima de circuit obert del generador a -10º C, i per una 

intensitat no inferior al 125 % de la intensitat màxima del generador. És a dir: 

( )





==−≥

==≥

VCUU

AII

oc
prot
n

gen
màx

prot
n

6,6782,52·13º10·13

45,1036,8·25,1·25,1
 

El model escollit, com s’ha explicat anteriorment, és el S802PV-M32 amb calibre In = 32 A, 

A la figura 3.8 es pot veure l’aspecte de l’interruptor i a la figura 5.7 els models disponibles. 

Estandardització: IEC 60947-3 

 

En realitat el calibre mínim disponible és de 32 A, superior a l’estrictament necessari, de 

10,45 A. No obstant, el fabricant dels inversors recomana utilitzar proteccions de calibre 

major o igual a 16 A, capaços de suportar tensions de 900 V com a mínim. Per tant, 

l’interruptor de dos pols (per protegir tan el pol positiu com el negatiu) amb calibre 32 A és 

una opció bastant correcta, encara que no del tot òptima. 

Fig. 5.7 Models disponibles de interruptors S800PV-M de ABB (Font: [44] p. 106) 
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Com que cada inversor té tres entrades independents, els tres interruptors de CC han de 

ser també independents, de manera que cada inversor està protegit, pel costat de CC, per 

tres interruptors. 

És preferible utilitzar un interruptor que pugui obrir el circuit en càrrega i no un fusible 

(encara que sigui més econòmic), ja que el manual de l’inversor a les indicacions de com 

realitzar la desconnexió, indica que primer s’ha de desconnectar el costat del generador 

fotovoltaic apagant l’interruptor del generador (seccionador de càrrega CC) i després la 

connexió de xarxa desconnectant l’interruptor corresponent. 

5.6.2. Proteccions a la part de CA 

5.6.2.1. Magnetotèrmic individual per cada inversor  

L’interruptor és del model S800PV-S de ABB, especialment dissenyat per la seva aplicació 

en instal·lacions fotovoltaiques, que proporciona protecció i control contra sobrecàrregues i 

curtcircuits. 

El cablejat de connexió ha d’estar dimensionat per una intensitat no inferior al 125 % de la 

màxima intensitat del generador, entenent en aquest cas com a generador cada inversor de 

connexió a xarxa. Per tant: 

AcalibreAI inv
màx 25:75,222,18·25,1·25,1 ⇒==  

Es tracta d’un interruptor automàtic tetrapolar del model S804PV-S25 amb calibre In = 25 A 

i poder de tall Icu = 5kA. A la figura 3.11 es pot veure l’aspecte de l’interruptor i a la figura 

5.8 els models disponibles. 

Estandardització: IEC 60947-2 
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5.6.2.2. Magnetotèrmic general 

L’interruptor general ha d’estar ajustat com a màxim al 130 % de la potència nominal de la 

instal·lació. 

kWWIVPP FF
Fase
invn

Fases
invn 109,100456,3348·35,14·

3

400
·3··3·3 1

,
3
, ≈=====  

De manera que l’interruptor magnetotèrmic general ha de tenir el calibre que es calcula a 

continuació. 

Sortida de l’inversor (costat de CA): 




=
=

AI

AI

màx

n

2,18

5,14
 

Si es considera que hi ha deu inversors en total: 

( ) [ ] AcalibreAcalibreA 160:5,188;1455,1885,14·3,1·10 ⇒∈⇒=  

Per tant, l’interruptor és un magnetotèrmic tetrapolar de caixa modelada del model Tmax 

T1-C de ABB, amb calibre In = 160 A i poder de tall Icu = 25 kA. 

Fig. 5.8 Models disponibles de interruptors S800PV-M de ABB (Font: [44] p. 105) 
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5.6.2.3. Diferencial general 

Els interruptors diferencials convencionals arriben fins calibres entre 63 i 80 A. Alguns blocs 

diferencials més sofisticats poden arribar a calibres de 125 A, però per una intensitat de 

corrent superior a 160 A (el calibre del diferencial ha de ser superior al del magnetotèrmic) 

la disponibilitat de diferencials ja és més escassa. 

El calibre immediatament superior a 160 A és de 200 A, i per una intensitat tan elevada, el 

diferencial ha de portar associat un diferencial toroïdal (veure figura 3.10 del present annex) 

amb retard i sensibilitat ajustable.  

El model concret de l’interruptor és el RC221-T1 de ABB (veure figura 3.9 del present 

annex), de quatre pols, calibre In = 200 A i sensibilitat ajustada a 300 mA. 

5.7. Dimensionament del cablejat 

5.7.1. Cablejat del costat de CC 

Per calcular la secció dels conductors es considera el criteri de màxim corrent (intensitat 

que sigui capaç de suportar el cable en règim permanent) per un dimensionament inicial, 

però també el de màxima caiguda de tensió per el dimensionament final. 

S’han de dimensionar les seccions de cablejat en funció dels calibres de les proteccions de 

la instal·lació. 

Per fer-ho, es pot utilitzar la següent equació, procedent d’igualar dues expressions que 

corresponguin a la resistència R d’un conductor entre dos punts A i B: 

On: 

• L: distància entre els dos punts A i B; 

• S: secció del cable; 

• ρ : resistivitat del material conductor; 

• VAB: diferència de potencial entre dos punts A i B; 

 
AB

AB

V

IL
S

S

L

I

V ··· ρρ =⇒=  (Eq.  5.4) 



Instal�lació solar fotovoltaica de 109,2 kWp sobre la coberta  Pág. 69 

 

• I: intensitat de corrent. 

Per al cas dels conductors de coure i considerant que poden treballar en condicions 

extremes (temperatura màxima del cable: 90º C), la seva resistivitat màxima, calculada a 

partir de la resistivitat a 20º C s’obté mitjançant la següent expressió: 

 Avaluant l’Eq. 5.5: 

( ) ( )[ ] mT ·10·20,22090·004,01·10·72,1 88 Ω=−+= −−ρ  

Els mòduls solars, a la seva part posterior, porten una caixa de connexió amb dos cables 

de Tyco electronics (pols positiu i negatiu) de 1,2 m de llarg i 4 mm2 de secció. Aquests són 

els que s’utilitzen per realitzar la connexió en sèrie dels panells, que suposa una longitud de 

cable de: 

m2,3113·2,1·2 =   per cada cadena (pol positiu). 

A aquesta longitud se li ha de sumar la del pol negatiu (també de 4 mm2 de secció), que 

segons la distribució dels mòduls és d’uns 13,5 m. 

Falta considerar (dues vegades) la distància des de la sortida de la cadena fotovoltaica fins 

a l’entrada de l’inversor, per determinar la secció de cable necessària per aquest tram. La 

distància més desfavorable és d’uns 62 m. 

S’ha de calcular primer la caiguda de tensió (cdt) del cablejat de 4mm2 per obtenir després 

la caiguda de tensió màxima que hi pot haver en el tram de 62 m. 

Avaluant l’Eq. 5.4: 
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Si es considera una cdt màxima admissible de l’1,5 %, la cdt màxima que hi pot haver al 

tram de 62 m és: 

VV
V CC

AB

CC
AB 08,55,1100·

89,35·13

58,034,1 3,
3,

≤⇒≤++
 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]20·004,01·10·72,120·004,01·20 8 −+=−+= − TTT ρρ  (Eq.  5.5) 



Pág. 70  ANNEX F 

 

Llavors, la secció del cable mínima per aquest tram, segons l’Eq. 5.4, és: 

226
8

3,
7,410·70,4

08,5

81,7·4,69··10·2,2·2···2
mmm

V

Amm

V

IL
S

CC
AB

≈=Ω== −
−ρ

 

La secció immediatament superior a la calculada disponible al mercat, és de 6 mm2. Per 

tant, la cdt d’aquest tram, segons l’Eq. 5.4, és: 

V
m

Amm
VCC

AB 53,3
10·6

81,7·6,61··10·2,2·2
26

8
3, =Ω= −

−

 

Llavors, la cdt final del tram de CC és: 

VVVVV CC
AB

CC
AB

CC
AB

CC
AB 45,553,358,034,13,2,1, =++=++=  

Que suposa una cdt de inferior a l’1,5 %, com es mostra a continuació: 

( ) %5,1%17,1100·
89,35·13

45,5
% <===∆

V

V

V

V
V

mpp

CC
AB  

La cdt també es pot interpretar com una pèrdua de potència deguda al cablejat de CC, que 

es pot quantificar de la següent manera: 

WPP FV
pic

CC
perd 64,1277

100

17,1
·109200

100

17,1
·. ===  

De manera que la potència pic del generador fotovoltaic, descomptant les pèrdues del 

cablejat de CC, és: 

WPP FV
pic

FV
defpic 8,110492

100

17,1
1·109200

100

17,1
1·., =







 −=






 −=  

5.7.2. Cablejat del costat de CA 

Per calcular la secció dels trams de CA es segueix un procediment molt similar al de 

l’apartat anterior, amb alguna diferència pel que fa a les fórmules utilitzades. 

En trifàsic, la cdt o diferència de potencial entre dos punts, s’expressa com: 
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Considerant que el factor de potència de l’inversor és molt pròxim a la unitat, l’Eq. 5.6 es 

pot aproximar com: 

Per tant, l’Eq. 5.4 queda de la següent manera: 

La sortida de cada inversor està protegida per un interruptor automàtic magnetotèrmic de 

25 A de intensitat nominal, i per tant aquesta és la intensitat mínima que ha de suportar 

aquest tram (fins al quadre de proteccions de CA). 

Segons la taula “Intensidades admisibles (A) al aire 40 ºC. Nº de conductores con carga y 

naturaleza del aislamiento” de [38] , considerant “Cables multiconductores directamente 

sobre la pared (o en bandeja no perforada)” i “cable tripolar con recubrimiento de polietileno 

reticulado”, la secció de cable necessària és de 4mm2. 

Aquesta secció provoca una cdt molt elevada i per tant s’ha decidit adoptar una secció de 

25 mm2 per aquest tram (amb una distància màxima de 16,5 m), que segons l’Eq. 5.8 

provoca la següent cdt: 

V
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Amm
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V màxCA
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El canvi de secció es realitza just després de la sortida de l’inversor (amb cable de 4 mm2 

com indica el fabricant) al mateix interruptor magnetotèrmic. 

El següent tram (d’uns 140 m), que va des de la sortida del quadre de proteccions de CA 

fins al punt de connexió, hauria de tenir una secció de 70 mm2 segons el criteri de corrent 

màxima, però ha de tenir una secció de 185 mm2 segons el criteri de màxima cdt (1,5 %). 

Així, la cdt d’aquest tram segons l’Eq. 5.8 és: 

V
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 ( )ϕϕ ·sin·cos··3 XRIVAB +≈  (Eq.  5.6) 

 RIVAB ··3≈  (Eq.  5.7) 
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Llavors la cdt total del costat de CA és: 

VVVV CA
AB

CA
AB

CA
AB 71,525,546,02,1, =+=+=  

Que suposa una cdt de inferior a l’1,5 %, com es mostra a continuació: 

( ) %5,1%43,1100·
400
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% <===∆
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De la mateixa manera que s’ha calculat pel costat de CC, la pèrdua de potència i la 

potència real dels inversors, tenint en compte les pèrdues del cablejat de CA, són: 

WPP inv
n
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100
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·100000

100
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·.. ===  
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n
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5.8. Càlcul de pèrdues 

Hi ha diversos motius pels que disminueix el rendiment d’un sistema fotovoltaic i es poden 

classificar de la següent manera: 

• Pèrdues per inclinació i orientació (P1); 

• Pèrdues per ombres (P2); 

• Pèrdues elèctriques (P3); 

• Pèrdues per temperatura (P4); 

• Pèrdues per brutícia (P5); 

• Pèrdues per degradació fotònica (P6); 

• Pèrdues per rangs de potència diferents dels mòduls fotovoltaics (P7). 

5.8.1. Pèrdues per inclinació i orientació 

Els panells fotovoltaics estan orientats mirant cap al Sud, i per tant les pèrdues per 

orientació són nul·les. 
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Per precisar amb exactitud el valor de les pèrdues per la diferència d’inclinació dels panells 

respecte a l’òptima, es pot utilitzar el mòdul Pèrdues per posició del software CENSOL 5.0 

de Censolar. Els resultats es mostren a continuació: 

 

El resultat de la figura anterior es pot obtenir manualment mitjançant les expressions del 

Plec de condicions tècniques de instal·lacions connectades a la xarxa del IDAE, que es 

mostren a continuació: 

On: 

• α : angle azimutal; 

• β :inclinació; 

Fig. 5.9 Pèrdues per orientació (desviació N-S) i inclinació obtingudes 

mitjançant l’aplicació Pèrdues per posició del software 

CENSOL 5.0 (Font: Censol 5) 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] º1510·10·2,1·100%

º90º15·10·5,310·10·2,1·100%

24

2524

≤+−=

<<++−=

−

−−

βφβ

βαφβ

perPèrdues

perPèrdues
 (Eq.  5.9) 
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• φ : latitud (tots en graus). 

Avaluant l’Eq. 5.9: 

( ) ( )[ ] %61,31035,3912·10·2,1·100% 24 =+−= −Pèrdues   

Resultat molt similar a l’obtingut amb el programa CENSOL (4 %). 

5.8.2. Pèrdues per ombrejat 

Com ja s’ha comentat anteriorment, no hi ha elements exteriors a la nau que generin 

ombres sobre els mòduls, i aquests no es generen ombres entre ells degut a la seva 

disposició en paral·lel a la coberta. 

Per tant, les pèrdues per ombrejat són nul·les. 

5.8.3. Pèrdues elèctriques 

El rendiment de l’inversor indicat a la seva fulla de característiques és el que es prendrà per 

assignar el percentatge de pèrdues elèctriques. És preferible considerar l’eficiència europea 

i no la màxima ja que així es tenen en compte unes condicions de funcionament més 

pròximes a les reals. 

El valor de l’eficiència europea és del 95,9 % de manera que les pèrdues degudes a 

l’inversor són del 4,1 %. 

Les pèrdues degudes al cablejat de CC entre el panells i els inversors, calculades 

anteriorment, són del 1,27 %. 

Les pèrdues degudes al cablejat entre els inversors i el punt de connexió, també calculades 

amb anterioritat, són del 1,48 %. 

Les pèrdues dels elements de unió, proteccions, etc. són molt petites i no es consideren. 

Per tant, el total de pèrdues degudes a la instal·lació elèctrica és la suma de les anteriors: 

 Pèrdues del cablejat de CC:  1,17 % 

 Pèrdues dels inversors:  4,10 % 

 Pèrdues del cablejat de CA:  1,43 % 

 TOTAL de pèrdues elèctriques: 6,70 % 
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5.8.4. Pèrdues per temperatura 

Els valors de tensió, intensitat i potència indicats pel fabricant estan referits a les condicions 

estàndard de mesura, normalment diferents a les que es donen a la realitat. Les pèrdues 

degudes a l’efecte de la temperatura es poden quantificar calculant la temperatura real de 

treball de la cèl·lula, pel que es pot utilitzar la següent expressió proposada pel Plec de 

condicions tècniques de l’IDAE: 

On: 

• Tc (º C): temperatura real de treball de la cèl·lula; 

• Tamb (º C): temperatura ambient; 

• E (W/m2): Irradiància solar; 

• TONC (º C): Temperatura Normal d’Operació de la Cèl·lula, donada una irradiància 

de 800 W/m2, un temperatura ambient de 20º C i una velocitat del vent de 1m/s. 

En aquest cas la TONC indicada pel fabricant a la fulla de característiques del mòdul és de 

2º47 ±C . 

Com a valor de la temperatura ambient, es considera el valor corresponent a la temperatura 

mitjana de Balears durant les hores de sol, segons les dades de Censolar [35] . 

Com a valor de irradiància, es pren el valor de la intensitat mitjana útil sobre una superfície 

horitzontal, d’un dia mitjà de cada mes. Aquest valor s’ha corregit mitjançant el factor 

corrector per superfícies inclinades, també segons les dades de Censolar [35] . 

El coeficient de variació de la potència amb la temperatura (de la fixa tècnica dels panells) 

és: 

( ) CPT nk /º%44,0−=  

Amb el que s’acaba d’exposar, es realitza la següent taula: 

 

 

 
( )

800

20
·

−+= TONC
ETT ambc  (Eq.  5.10) 
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Mes Tamb 

(ºC) 

E (0º)  

(W/m2) 

Factor  

k 

E (12º)  

(W/m2) 

Tc 

(ºC) 

P (W) 

Tc real 

Pèrdua 

de P (%) 

Gener 12 235 1,160 272,6 21,2 284,7 -1,7 

Febrer 13 311 1,130 351,4 24,9 280,2 -0,1 

Març 14 418 1,092 456,5 29,4 274,6 1,9 

Abril 17 446 1,058 471,9 32,9 270,2 3,5 

Maig 19 577 1,030 594,3 39,1 262,7 6,2 

Juny 23 623 1,020 635,5 44,4 256,0 8,6 

Juliol 26 666 1,030 686,0 49,2 250,2 10,6 

Agost 27 566 1,064 602,2 47,3 252,5 9,8 

Setembre 25 474 1,112 527,1 42,8 258,1 7,8 

Octubre 20 350 1,164 407,4 33,7 269,2 3,8 

Novembre 16 276 1,198 330,7 27,2 277,3 1,0 

Desembre 14 226 1,188 268,5 23,1 282,4 -0,9 

Mitjana anual 4,2 

Nota: les pèrdues amb valor negatiu són guanys. 

Per tant, el percentatge mitjà de pèrdues degut a l’efecte de la temperatura és del 4,2 %. 

5.8.5. Pèrdues per brutícia dels mòduls 

En condicions normals de manteniment, les pèrdues per brutícia sobre els panells són 

aproximadament del 1 %. 

Taula 5.5 Resultats de la potència perduda per temperatura i valors utilitzats en el procés  
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5.8.6. Pèrdues per degradació fotònica 

Aquestes pèrdues són degudes al procés de degradació que experimenten totes les 

cèl·lules de silici cristal·lí exposades per primer cop a la llum solar. El seu valor és 

aproximadament del 1 %. 

5.8.7. Pèrdues per rangs de potència diferents dels  panells 

Sempre existeixen petites diferències (dins les toleràncies indicades pel fabricant) entre els 

valors de potència que poden proporcionar els mòduls d’un mateix model i fabricant. Quan 

aquests es connecten en sèrie, la intensitat de la cadena és la menor de tots els panells 

que componen aquesta sèrie, produint-se així una petita pèrdua de potència. 

Per minimitzar aquest efecte, els panells porten un adhesiu que indica la intensitat del 

mòdul, de manera que aquests es classifiquen i s’agrupen per intensitats similars. 

En el cas d’estudi, el rang de variació de potència segons indica el fabricant, és de %3± , o 

sigui que es pot prendre un valor de pèrdues per dispersió aproximat de l’1 %. 

5.8.8. Resum de pèrdues 

Tots els valors de pèrdues calculats anteriorment es recullen a la següent taula en tant per 

cent: 
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Mes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PT PR 

Gener 4 0 6,7 -1,7 1 1 1 12,0 88,0 

Febrer 4 0 6,7 -0,1 1 1 1 13,6 86,4 

Març 4 0 6,7 1,9 1 1 1 15,6 84,4 

Abril 4 0 6,7 3,5 1 1 1 17,2 82,8 

Maig 4 0 6,7 6,2 1 1 1 19,9 81,1 

Juny 4 0 6,7 8,6 1 1 1 22,3 77,7 

Juliol 4 0 6,7 10,6 1 1 1 24,3 75,7 

Agost 4 0 6,7 9,8 1 1 1 23,5 76,5 

Setembre 4 0 6,7 7,8 1 1 1 21,5 78,5 

Octubre 4 0 6,9 3,8 1 1 1 17,5 82,5 

Novembre 4 0 6,9 1,0 1 1 1 14,7 85,3 

Desembre 4 0 6,9 -0,9 1 1 1 12,8 87,2 

Mitjana anual 82,1 

PR: Performance Ratio o eficiència de la instal·lació en condicions reals de funcionament, 

que té en compte, entre d’altres factors: 

• La dependència de l’eficiència amb la temperatura; 

• L’eficiència del cablejat; 

• Les pèrdues per dispersió de paràmetres de brutícia; 

• L’eficiència energètica de l’inversor; 

El PR s’utilitza a continuació en el càlcul de la producció anual esperada. 

Taula 5.6 Resum de pèrdues (en %) i valors del Performance Ratio calculat per cada mes 
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6. Producció anual esperada 

El càlcul de la producció anual esperada es realitza segons les indicacions del Plec de 

condicions tècniques de l’IDAE, mitjançant la següent expressió: 

On: 

• Ep: energia injectada a la xarxa; 

• ( )βα ,dmG : valor mitjà anual de la irradiació diària sobre el pla del generador 

(kW·h/(m2·dia)), on α  és l’angle azimutal i β  la inclinació dels panells; 

• Pmp: potència pic del generador; 

• PR: performance ratio; 

• GCEM: 1 kW/m2; 

• ( )0dmG : valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre una superfície 

horitzontal (kW·h/(m2·dia)). 
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Mes ( )0dmG  

[kW·h/(m2·dia)] 

k ( )º12,º0 == βαdmG  

[kW·h/(m2·dia)] 

PR Ep 

(kW·h/dia) 

Gener 2,00 1,160 2,32 0,880 222,94 

Febrer 2,97 1,130 3,36 0,864 316,64 

Març 4,00 1,092 4,37 0,844 402,58 

Abril 4,50 1,058 4,76 0,828 430,48 

Maig 5,83 1,030 6,00 0,811 531,80 

Juny 6,31 1,020 6,44 0,777 546,10 

Juliol 6,72 1,030 6,92 0,757 572,17 

Agost 5,72 1,064 6,09 0,765 508,42 

Setembre 4,56 1,112 5,07 0,785 434,67 

Octubre 3,36 1,164 3,91 0,825 352,35 

Novembre 2,36 1,198 2,83 0,853 263,35 

Desembre 1,81 1,188 2,14 0,872 204,75 

Mitjana 4,18  4,52 0,822 398,85 

Anual 50,13  54,20  4786,26 

L’energia generada en un any es pot obtenir, a partir dels resultats anteriors, de la següent 

manera: 

hkW

Eg

·23,14574931·75,20430·35,26331·35,35230·67,43431·42,508

31·17,57230·10,54631·80,53130·48,43031·58,40228·64,31631·94,222

=++++

+++++++=
 

hkWEg ·0,145750≈  

Taula 6.1 Resultats de l’energia produïda cada mes i valors utilitzats en el procés 
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7. Pressupost 

A la següent taula es mostra el pressupost detallat amb el material necessari, mà d’obra i 

transport per al muntatge i la posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica. 

 

Descripció Quantitat 

(unt) 

Preu (€) 

Panells, subestructura, inversors y transport  400545 

Mòdul fotovoltaic de silici monocristal·lí, model SUNPORT 

72M, 280 Wp (CUANTUM SOLAR) 

390 343980 

Transport dels panells fotovoltaics per carretera amb camió, 

mitjançant un contenidor “high cube” de 40 peus (Burgos - 

Barcelona: 625 km) 

1 625 

Inversor de connexió a xarxa, Pn = 10 kW, model NT 10000 

(SUNWAYS)  

10 39000 

Transport dels mòduls fotovoltaics dels inversors amb 

vaixell de càrrega, mitjançant un contenidor “high cube” de 

40 peus (Barcelona - Palma) 

 560 

Subestructura de suport dels los panells d’alumini, cargols 

d’acer inoxidable, ancoratges d’alumini (clips), fixacions ”Fix 

2000” i mà d’obra.  

 16380 

 

Instal·lació elèctrica*  24856 

Interruptor bipolar de CC per aplicacions fotovoltaiques, 

model S800PV-M (ABB), In = 32 A 

10 435 

Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar de CA per 

aplicacions fotovoltaiques, model S800PV-S (ABB), In = 25 

A, Icu = 5 kA  

10 380 

Caixa estanca para proteccions de CC y CA individuals per 

cada inversor, amb porta transparent i obertura lateral  

10 440 
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Interruptor automàtic magnetotèrmic general tetrapolar, 

model Tmax T1-C (ABB), In = 160 A, Icu = 25 kA 

2 425 

Interruptor diferencial, model RC221-T1 (ABB), 4 polos, In = 

200 A, y sensibilitat 300 mA, més diferencial toroïdal amb 

retard i sensibilitat ajustada a 300 mA 

2 1584 

Conductor solar de 4 mm2 per CC (TYCO SOLARLOK) 400 m 816 

Conductor solar de 6 mm2 per CC (TYCO SOLARLOK) 1720 m 6123 

Caixa estanca per canvi de secció de 4 a 6 mm2 60 756 

Conductor de coure tetrapolar de 25 mm2 amb doble 

aïllament, 0,6/1 kV, per CA 

100 m 

 

1353 

Conductor de coure tetrapolar de 185 mm2 amb doble 

aïllament, 0,6/1 kV, para CA 

140 m 9093 

Comptador trifàsic bidireccional de lectura indirecta, model 

ORBITAX r4hcl10T3 (ORBIS) 

1 848 

Transformador de corrent 200/5 per lectura indirecta 3 67 

Fusibles tipus ganivet connectats segons esquema 7, Imàx = 

200 A (bases de grandària NH1) 

3 62 

Embarrat de 4 fases, de coure, secció 30x5x300mm 2 215 

Caixa estanca precintable, amb tapa transparent per 

quadre de comptadors (dimensions a determinar per la 

companyia distribuïdora) 

9 279 

Armari de formigó prefabricat per quadre de comptadors 1 1238 

Caixa General de Protecció encastada, CGP-7-250, amb 3 

fusibles tipus ganivet connectats segons l’esquema 7, Imàx = 

250 A (bases de grandària NH1) 

1 273 

Caixa de seccionament (CS). Característiques a determinar 

per part de la companyia distribuïdora 

1 124 
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Elements de connexió a terra (cablejat de coure de 25 mm2 

sense protecció, piquetes, etc.) 

 345 

Canalització de cablejat  7390 

Safata metàl·lica tipus rejiband 140 m 5278 

Safata PVC llis 65 m 962 

Rasa de 80 cm de profunditat, 20 cm d’amplada i 90 m de 

llarg 

 1150 

Mà d’obra  1600 

Col·locació dels panells i inversores 40 1600 

Enginyeria  8688 

Projecte Executiu (2%)  8688 

   

 TOTAL  443079 

* Tots els preus que es refereixen a la instal·lació elèctrica i a la canalització del cablejat 

inclouen el preu de instal·lació i mà d’obra. 

Taula 7.1 Pressupost de la instal·lació fotovoltaica 
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8.  Anàlisi de rendibilitat econòmica 

Per al càlcul dels ingressos per la venda de l’electricitat produïda, referits al primer any, es 

pot fer ús de la següent expressió: 

Però com que el percentatge d’autoconsum (f) és nul per llei, l’Eq. 8.1 queda de la següent 

manera: 

On: 

• In: ingressos de l’any n referits al primer any; 

• Eg: energia generada; 

• pv: preu al que es ven l’electricitat generada a l’empresa distribuïdora; 

• tv: taxa de variació del preu de venda de l’electricitat; 

• e: interès del diner; 

• n: número d’any.   

Després de l’entrada en vigor del Reia Decret 1578/2008, de 26 de setembre, una 

instal·lació sobre la coberta d’una nau industrial amb una potència superior a 20 kW es 

classifica com a instal·lació del tipus I.2, i el preu de venda de l’energia produïda, acollida a 

la tarifa regulada, és de 0,32 €/(kW·h). 

Avaluant l’Eq. 8.2 s’obtindrien els ingressos per la venda d’electricitat referits al primer any. 

No obstant, per poder realitzar un estudi de rendibilitat econòmica és preferible no referir el 

valor d’aquests ingressos a l’any inicial abans d’aplicar les fórmules del VAN (valor 

actualitzat net) i el TIR (taxa interna de rendibilitat) ja que les mateixes actualitzen el valor 

del diner. 
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El VAN i el TIR són dos bons indicadors de la rendibilitat econòmica d’una inversió i 

responen a les següents expressions: 

On: 

• Qi: quota anual (o fons generats); 

• i: indicador de l’any; 

• k: tipus d’interès. 

Nota: per calcular el VAN mitjançant un full de càlcul d’elaboració pròpia (veure el darrer full 

del present annex), s’ha utilitzat el WACC com a tipus d’interès, ja que d’aquesta manera 

es té en compte també el cost de l’aportació de capital propi. 

On: 

• Qi: quota anual (o fons generats); 

• i: indicador de l’any; 

• r: tipus d’interès (k a l’Eq. 8.3) que anul·la el VAN. 

Un paràmetre molt útil a l’hora d’analitzar aquest tipus d’inversions és el WACC (Weighed 

Average Cost of Capital), que té en compte de manera implícita els elements referits al 

finançament. 

El WACC es defineix de la següent manera: 
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On: 

• D: deute (capital prestat pel banc); 

• CP: Capital Propi o Privat; 

• V: Valor total de la inversió; 

• t: tipus impositiu (impost de societats: 30 %); 

• wd: tipus d’interès del deute; 

• wCp: indicador de la rendibilitat de l’aportació privada de capital. 

Com a regla general, es pot dir que un projecte (o inversió) és viable econòmicament quan: 

El tipus d’interès del deute wd, amb un escenari a llarg termini, gira entorn al rendiment dels 

títols de deute públic (tipus swap a 10 anys) incrementat en un marge que determina 

l’entitat financera en funció del risc de la inversió. 

S’han considerat els següents valors [49] : 

wd = 3,5 % (tipus swap) + 3,0 % (marge de risc fixat pel banc) = 6,5 % 

Pel que fa al rendiment dels fons propis (o capital privat) wCp amb un escenari a llarg 

termini, es tracta d’un tipus subjectiu fixat per l’accionista o inversor en funció de la seva 

percepció del cost d’oportunitat de la inversió, tenint en compte els riscos corporatius. El 

seu valor es pot obtenir també a partir de títols de deute públic (bons alemanys a 10 anys) 

incrementat en un marge que determina el mateix inversor. 

S’han considerat els següents valors [49] : 

wCp = 3,15 % (bons alemanys) + 7,00 % (marge fixat per  l’inversor) = 10,15 % 

Per realitzar l’estudi de rendibilitat econòmica s’ha utilitzat un full de càlcul d’elaboració 

pròpia en el que es tenen en compte les següents consideracions: 

• Amortitzacions d’actius (panells, inversors, subestructura de suport i instal·lació 

elèctrica) en 20 anys; 

• Estimació de despeses: 

   TIR (Rendibilitat del projecte) > WACC (Costos de finançament del projecte) (Eq.  8.6) 
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o Assegurança: 1500 €/any (afectat per una inflació del 3 % anual); 

o Manteniment general: estimat com el 0,3 % anual del preu total de la 

instal·lació (afectat també per una inflació del 3 % anual); 

• Estimació dels ingressos per venda d’energia considerant una petita disminució de 

la producció anual (0,5 %); 

• Com a taxa de variació del preu de venda de l’electricitat s’ha adoptat un 2 %; 

• Finançament: 80 % de capital bancari i 20 % de capital privat. 

Els resultats de l’anàlisi són els següents: 

TIR = 7,55 % > WACC = 5,67 %  ⇒   El projecte és viable econòmicament; 

VAN = 83162,3 €; 

Període de retorn (o Payback): 12 anys. 

A continuació es mostra un gràfic amb l’evolució del benefici net de capital al llarg del 25 

anys de vida útil de la instal·lació: 
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L’estudi de rendibilitat econòmica realitzat amb el full de càlcul s’adjunta a continuació: 

Fig. 8.1 Evolució del benefici net de capital (€) en 25 anys (Font: Excel) 


