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Codi de l’aplicació en línia 
 

Primera pàgina: Pàgina de benvinguda 
 

<h1>Benvingut</h1> 

    <p>Aquesta aplicació web  calcula l'energia generada per un sistema de lones fotovoltaiques 

instal·lades  a la teulada d'un polígon de qualsevol   àrea industrial de Catalunya.<br /> 

    </p> 

    <p>L’usuari haurà d’indicar  les dimensions de la seva nau o polígon perquè el programa 

calculi l'energia  generada amb el sistema instal·lat  i  també aquesta aplicació li facilitarà el 

cost de la instal·lació.</p> 

<p>L'aplicació web en  qüestió ha estat dissenyada per un alumne de l'Escola Tècnica Superior  

d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Aquesta aplicació és el projecte  de final de 

carrera que permet que l'estudiant finalitzi els seus estudis  d'Enginyeria Industrial 

Superior.</p> 

<h2>Resum del mètode de càlcul emprat    </h2> 

    <p>El mètode amb el que  treballem segueix el format de demanar dades en un formulari i 

quan aquestes ja  estan introduïdes, s'envien per ser gestionades i seguidament presenta una 

nova  pàgina amb els resultats.</p> 

    <p>Iniciem l’aplicació  introduint les dades bàsiques com la mida del recinte industrial i 

també la  situació geogràfica d'aquest per així conèixer la quantitat d’irradiància mitjana  que 

arriba a la zona. L’aplicació, seguidament, ens calcularà l'energia que pot  arribar a produir el 

sistema anualment. L'usuari disposarà d’eines per modificar  els percentatges utilitzats de, per 

exemple, pèrdues de rendiment en els càlculs.</p> 

    <p>Al finalitzar la part  energètica donarem inici a l’econòmica, on amb les dades 

econòmiques que se li  demanaran i juntament amb les calculades anteriorment, a la primera 

part, el  programa li calcularà tres parts molt importants que facilitin la presa de  decisions: La 

inversió inicial de la instal·lació (en €), l'estalvi anual degut a la producció d'energia amb 

aquestes lones (en €) i el payback (anys que tardarà a retornar l'inversió).</p> 

    <p>Per últim hi haurà un formulari de satisfacció on s'espera que l'usuari expressi la seva 

opinió i/o canvis que suggeriria a l'aplicació.</p> 

    <h3>Aclaracions i exempció de responsabilitats</h3> 

     <p>Les dades d'irradiància han estat extretes amb l'ajuda d'una web externa de la 

comunitat europea la qual facilita aquestes dades seleccionant el lloc desitjat, en aquesta 

aplicació web farem servir aquestes dades pero no consultant a la web de les irradiàncies, sinó 

des d'un document on ja s'han tabulat per no haver de dependre de la web externa. Les dades 

utilitzades han estat obtingudes de la següent web: <a 

href="http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=es&map=europe">http://re.jrc.

ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=es&map=europe</a>.</p> 
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    <p>Per ultim, es vol indicar que l'estudiant que ha realitzat la web mai ha rebut formació 

respecte la programació i tot el que està en aquesta web ha estat aprés autodidàcticament, 

mitjançant cursos d'internet i videotutorials  permeten així que aquesta web sigui la més fiable 

possible.</p> 

    <h2><p><a href="../Inserciodedades2.php" title="Insercio de dades"><FONT 

COLOR="BLACK">Entri a l'aplicació web</FONT></a></p></h2> 
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Segona pàgina: Inserció de dades 
 

<h1>Inserció de dades</h1>  

    <p>Benvingut a l'inici de l'aplicació de càlcul d'energia fotovoltaica dels polígons industrials 

de Catalunya.</p> 

  <p>Per a realitzar els càlculs serà necessari l'introducció per part vostra d'una sèrie de dades 

dividides en 2 apartats principals, dimensió del polígon i disposició d'aquest.    

  <p>En primer lloc, seleccioni si introduirà la superfície completa del polígon industrial o per 

altra banda, posarà la longitud i l'amplada del polígon industrial (A l'hora de posar l'àrea total o 

la longitud i l'amplada,  posi la superfície total del polígon en comptes de la del sostre o 

teulada). Si vostè ja té una area preparada per a l'instal·lació de lones seleccioni la tercera 

opció, àrea útil. 

    (<b>Atenció:</b> Utilitzi punt per als decimals.)<form action="dadesescupides.php"  

  method="post"> 

  <input type="hidden" name="radio" value="casellabuida" /> 

<table width="757" border="0"> 

  <tr> 

        <td width="597"><p><input type="radio" name="radio" id="Area" value="Area" /> 

Àrea total 

  <label for="Area"></label> 

  polígon</td> 

        <td width="144">&nbsp;</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Introdueixi la superfície total del seu polígon industrial en metres quadrats 

(m2):</td> 

        <td><input type="text" name="valor0" /></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p> 

          <input type="radio" name="radio" id="Area3" value="Area3" /> 

          <label for="Area3"></label> 

Àrea total nau</td> 

        <td>&nbsp;</td> 
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      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Introdueixi la superfície útil que té al sostre per a l'instal·lació:</td> 

        <td><input type="text" name="valor4" /></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p> 

          <input type="radio" name="radio" id="Area2" value="Area2" /> 

Longitud i amplada 

<label for="Area2"></label> 

de la nau 

        </td> 

        <td>&nbsp;</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Introdueixi la longitud del sostre de la nau industrial en metres (m): </td> 

        <td><input type="text" name="valor1" /></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Introdueixi l'amplada del sostre de la nauindustrial en metres (m):</td> 

        <td><input type="text" name="valor2" /></td> 

      </tr> 

</table> 

    <p><br> 

      A continuació, haurà d'introduir la situació geogràfica d'aquest polígon, la inclinació mitjana 

de la seva teulada on s'instal·laran les lones (0º sense inclinació i 10º amb inclinació), i 

l'orientació de la façana de l'edifici.<br>   

    <table width="755" border="0"> 

    <tr> 

     <td width="599"><p>Seleccioni la comarca   on està situat el seu pòligon industrial:</td> 

     <td width="140"><select name="comarca"> 

       <option value="AC">Alt Camp</option> 
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       <option value="AE">Alt Emporda</option> 

       <option value="AP">Alt Penedes</option> 

       <option value="AU">Alt Urgell</option> 

       <option value="AG">Alta Ribagorça</option> 

       <option value="AI">Anoia</option> 

       <option value="BG">Bages</option> 

       <option value="BC">Baix Camp</option> 

       <option value="BB">Baix Ebre</option> 

       <option value="BM">Baix Emporda</option> 

       <option value="BT">Baix Llobregat</option> 

       <option value="BP">Baix Penedes</option> 

       <option value="BR">Barcelones</option> 

       <option value="BD">Bergueda</option> 

       <option value="CD">Cerdanya</option> 

       <option value="CB">Conca de Barbera</option> 

       <option value="GF">Garraf</option> 

       <option value="GG">Les Garrigues</option> 

       <option value="GX">Garrotxa</option> 

       <option value="GN">Girones</option> 

       <option value="MM">Maresme</option> 

       <option value="MT">Montsia</option> 

       <option value="NG">Noguera</option> 

       <option value="OS">Osona</option> 

       <option value="PJ">Pallars Jussa</option> 

       <option value="PS">Pallars Sobira</option> 

       <option value="PE">Pla de l'Estany</option> 

       <option value="PU">Pla d'Urgell</option> 

       <option value="PR">Priorat</option> 

       <option value="RE">Ribera d'Ebre</option> 

       <option value="RI">Ripolles</option> 

       <option value="SR">Segarra</option> 
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       <option value="SI">Segria</option> 

       <option value="SV">Selva</option> 

       <option value="SL">Solsones</option> 

       <option value="TR">Tarragones</option> 

       <option value="TT">Terra Alta</option> 

       <option value="UR">Urgell</option> 

       <option value="VN">Vall d'Aran</option> 

       <option value="VC">Valles Occidental</option> 

       <option value="VR">Valles Oriental</option> 

     </select></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td><p>Seleccioni l'inclinació de la teulada o sostre del seu pòligon industrial en graus(º). 

</td> 

     <td><select name="inclinacio"> 

       <option value="G0">0º</option> 

       <option value="G1">10º</option> 

     </select></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td><p>Seleccioni l'orientació de la façana del seu polígon industrial.</td> 

     <td><select name="orientacio"> 

       <option value="N">Nord</option> 

       <option value="S">Sud</option> 

       <option value="E">Est</option> 

       <option value="O">Oest</option> 

     </select></td> 

   </tr> 

 </table> 

  <p>   

  <p>Premi enviar perquè les dades siguin enviades i processades.     
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 <br> 

    <br> 

   <input type="submit" name="operar">  

   <br>    

    </form> 

  



Annexos de Aplicació on-line per al càlcul d’energia fotovoltaica potencial   P á g i n a  | 10 

 

Tercera pàgina: Part energètica 
 

<h1>Part energètica</h1> 

    <p> 

<?php 

//Area seleccionada 

 if ($_REQUEST['radio']!="casellabuida") 

 { 

   if ($_REQUEST['radio']=="Area") 

  { 

    $area=$_REQUEST['valor0'] ; 

    echo "Vostè ha seleccionat calcular-ho amb l'àrea total,"; 

    echo " inserint que la seva superfície és de    ".$area ; 

    echo " metres quadrats."; 

    $areafinal=$area*0.5; 

  } 

  elseif ($_REQUEST['radio']=="Area2") 

    { 

  echo "Vostè ha seleccionat longitud per amplada,";  

         $area=$_REQUEST['valor1'] * $_REQUEST['valor2']; 

    echo " inserint que la seva superfície és de   ".$area ; 

 echo " metres quadrats."; 

 $areafinal=$area*0.8; 

    } 

  elseif ($_REQUEST['radio']=="Area3") 

  { 

   echo "Vostè ha seleccionat l'opció d'àrea útil,"; 

  $area=$_REQUEST['valor4'] ; 

  echo " inserint que la seva superfície és de    ".$area ; 

     echo " metres quadrats."; 

  $areafinal=$area*0.8; 
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        } 

 // Subsistemes moduls 

echo " Aplicant el coeficient de seguretat assignat amb cada opció calculem que la seva 

superfície disponible per a les lones solars a la teulada serà de "; 

echo "<b>".$areafinal."</b>"; 

echo " metres quadrats."; 

echo "<br>"; 

echo "<br>"; 

$x=0; 

$y=0; 

while($x*2500<=$areafinal) 

{ 

  $x++; 

} 

$x=$x-1; 

echo "La seva instal·lació constarà de "; 

echo "<b>".$x."</b>"; 

echo" mòduls de 2500 metres quadrats"; 

$areafinal=$areafinal-($x*2500); 

while($y*400<=$areafinal) 

{ 

  $y++; 

} 

$y=$y-1; 

if ($y!=0){ 

echo " i de "; 

echo "<b>".$y."</b>"; 

echo " mòduls de 400 metres quadrats"; 

$metreslliures= $areafinal-($y*400); 

}else  

{ 
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 $metreslliures =$areafinal; 

} 

$metreslliures=intval($metreslliures*100);  

$metreslliures=$metreslliures/100; 

echo ", on tindrem $metreslliures metres lliures que no seràn útils per instal·lar subsistemes 

de lones fotovoltaiques."; 

//formula potencia instalada 

$potinstalada=$x*100+$y*20; 

echo" Al disposar de $x mòduls de 100kW"; 

if ($y!=0){ 

echo " i $y moduls de 20kW"; 

} 

echo ", la potencia instal·lada serà de "; 

echo "<b>".$potinstalada."</b>"; 

 echo" kW."; 

echo "<br>"; 

 } elseif ($_REQUEST['radio']=="casellabuida") 

//avis alerta 

 {  

 echo "<strong style='color: red;'>Per realitzar els càlculs necessitem que seleccioni quina de 

les tres opcions d'àrea vol utilitzar. Torni endarrera per seleccionar-la 

correctament.</strong>"; 

 echo "<br>"; 

 } 

//Comarques de catalunya, trobem la irradiancia 

//Alt Camp 

if ($_REQUEST['comarca']=="AC")  

  {  

  $comarca="Alt Camp"; 

 if ($_REQUEST['inclinacio']=="G0")  

   { 

    $irr=1670;  
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   } 

  if ($_REQUEST['inclinacio']=="G1") 

  

   { 

    if ($_REQUEST['orientacio']=="N")  

   { 

   $irr=1500;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="S") 

   { 

   $irr=1816.67;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="E")  

  { 

   $irr=1660;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="O")  

  { 

   $irr=1660;  

  }   

 } 

} 

. 

. 

. 

//Vallès Oriental 

if ($_REQUEST['comarca']=="VR")  

  {  

  $comarca="Vallès Oriental"; 

 if ($_REQUEST['inclinacio']=="G0")  

   { 
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    $irr=1660;  

   } 

  if ($_REQUEST['inclinacio']=="G1") 

  

   { 

    if ($_REQUEST['orientacio']=="N")  

   { 

   $irr=1500;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="S") 

   { 

   $irr=1803.33;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="E")  

  { 

   $irr=1643.33;  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="O")  

  { 

   $irr=1653.33;  

  }   

 } 

} 

 

if ($_REQUEST['inclinacio']=="G0")  

   { 

    $inclinacio="0 graus";  

   } 

  if ($_REQUEST['inclinacio']=="G1") 

  { 

   $inclinacio="10 graus"; 
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  } 

  

if ($_REQUEST['orientacio']=="N")  

   { 

   $orientacio= "Nord";  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="S") 

   { 

   $orientacio= "Sud";  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="E")  

  { 

   $orientacio= "Est";  

   } 

  elseif ($_REQUEST['orientacio']=="O")  

  { 

   $orientacio= "Oest";  

  }   

//Recordatori i irradiancia 

echo "<br>"; 

echo "Al haver introduit la seva comarca ("; 

echo "<b>".$comarca."</b>"; 

echo "), la inclinació ("; 

echo "<b>".$inclinacio."</b>"; 

echo "), i l'orientació ("; 

echo "<b>".$orientacio."</b>"; 

echo ") el programa busca a la base de dades la irradiància que correspon a aquestes dades, en 

el seu cas és " ; 

echo "<b>".$irr."</b>"; 

echo "  KWh/m2."; 

echo "<br>"; 
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//perdues 

$pt=2.5; 

$pc=2; 

$pb=1.8; 

$pi=4.1; 

$pd=2; 

$ps=4.73; 

$perdues=$pt+$pc+$pb+$pi+$pd+$ps; 

//rendiment 

$rendiment=100-$perdues; 

$rendiment100=$rendiment/100; 

echo "El rendiment dependrà de les pèrdues que en aquest cas són d'un $perdues %, per tant 

el rendiment es d'un $rendiment %. "; 

echo "Per arribar aquest valor de les pèrdues s'han assumit els següents valors, que, si està en 

desacord, al final de la pàgina les podrà canviar:"; 

?> 

    <table width="637" border="1"> 

      <tr> 

        <td width="380"><p><b>Tipus de pèrdues</b></td> 

        <td width="241"><p><b>Percentatge considerat</b></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Temperatura</td> 

        <td><p>2.5%</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Cablejat</td> 

        <td><p>2%</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Brutícia</td> 

        <td><p>1.8%</td> 
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      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Inversors</td> 

        <td><p>4.1%</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Inclinació i orientació</td> 

        <td><p>2%</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p>Ombra</td> 

        <td><p>4.73%</td> 

      </tr> 

    </table> 

    <p>     

    <p> 

      <?php   

// Ep100 i Ep20 

 if ($_REQUEST['radio']!="casellabuida") 

 { 

$Ep100= $irr*$rendiment100*100000/950; 

$Ep20= $irr*$rendiment100*20000/950; 

$Ep100=intval($Ep100*100);  

$Ep100=$Ep100/100; 

echo "L'energia de la subestació de 100kW és de $Ep100 kWh/any "; 

$Ep20=intval($Ep20*100);  

$Ep20=$Ep20/100; 

if ($y!=0){ 

echo "i la de 20kW és de $Ep20 kWh/any"; 

} 

//Energia final 
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$Energiafinal=$Ep100*$x+$Ep20*$y; 

echo", per tant, la producció d'energètica que tindrà la seva empresa amb la instal·lació de les 

lones serà de "; 

echo "<b>".$Energiafinal."</b>"; 

echo " kWh anuals."    ; 

echo "<br>"; 

 ?> 

 <table width="712" border="1"> 

      <tr> 

        <td width="484"><p><b>Energia produida amb la instal·lació (kWh/any):</b></td> 

        <td width="212"><p><b><?php echo $Energiafinal ?></b></td> 

      </tr> 

    </table> 

 <?php  

 } elseif ($_REQUEST['radio']=="casellabuida") 

 { 

 }    

?> 

    <p>     

    <p>Esculli si vol seguir endavant cap a la part econòmica i mediambiental o vol canviar el 

valor de les pèrdues    

    <p><br> 

      <A href="../projecte/componentsfinals.php?x=<?php echo $x ?>&y=<?php echo $y 

?>&Energiafinal=<?php echo $Energiafinal ?>"><h3><FONT COLOR="BLUE">Part econòmica i 

mediambiental</FONT></h3></A> <br>             

      <A href="../projecte/canvivalorperdues.php?x=<?php echo $x ?>&y=<?php echo $y 

?>&Energiafinal=<?php echo $Energiafinal ?>&rendiment100=<?php echo $rendiment100 

?>&irr=<?php echo $irr ?>&comarca=<?php echo $comarca ?>&inclinacio=<?php echo 

$inclinacio ?>&orientacio=<?php echo $orientacio ?>"><h3><FONT COLOR="BLUE">En 

desacord amb els percentatges de pèrdues emprats, vui canviar-los</FONT></h3></A> <br> 
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Quarta pàgina: Canvi de valor de pèrdues 
 

<h1>Canvi de valor de pèrdues</h1> 

        <?php 

//variables pagina anterior 

 $x=$_GET['x']; 

 $y=$_GET['y']; 

 $Energiafinal=$_GET['Energiafinal']; 

 $rendiment100=$_GET['rendiment100']; 

 $irr=$_GET['irr']; 

 $comarca=$_GET['comarca']; 

 $inclinacio=$_GET['inclinacio']; 

 $orientacio=$_GET['orientacio']; 

 ?> 

    </h1> 

    <form action="valornovesperdues.php"  

  method="post">  

      <p><b>Atenció:</b> Si hi ha valors que no vol canviar perquè ja hi està d'acord  o perquè 

no sap quan valen no fa falta que posi res, el programa utilitzarà les preestablertes 

(<b>Compte:</b> Usi punt per als decimals.):</p> 

      <table width="687" height="247" border="2"> 

        <tr> 

          <td width="533"><p>Les pèrdues de temperatura han estat considerades un 2.5%. Si no 

està conforme posi el valor de les noves pèrdues de temperatura:</td> 

          <td width="144"><input type="text" name="valor" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td><p>Les pèrdues per cablejat han estat considerades un 2%. Si no està conforme posi 

el valor de les noves pèrdues per cablejat:</td> 

          <td><input type="text" name="valor1" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 
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          <td><p>Les pèrdues per brutícia han estat considerades un 1.8%. Si no està conforme 

posi el valor de les noves pèrdues per brutícia:</td> 

          <td><input type="text" name="valor2" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td><p>Les pèrdues dels inversors han estat considerades un 4.1%. Si no està conforme 

posi el valor de les noves pèrdues dels inversors:</td> 

          <td><input type="text" name="valor3" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td><p>Les pèrdues d'inclinació i orientació han estat considerades un 2%. Si no està 

conforme posi el valor de les noves pèrdues d'inclinació i orientació:</td> 

          <td><input type="text" name="valor4" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td><p>Les pèrdues per ombra han estat considerades un 4.73%. Si no està conforme 

posi el valor de les noves pèrdues per ombra:</td> 

          <td><input type="text" name="valor5" /></td> 

        </tr>  </table> 

      <p>  

      <input type="hidden" name="variable1" value="<?php echo $Energiafinal ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable2" value="<?php echo $x ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable3" value="<?php echo $y ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable4" value="<?php echo $rendiment100 ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable5" value="<?php echo $irr ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable6" value="<?php echo $comarca ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable7" value="<?php echo $inclinacio ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable8" value="<?php echo $orientacio ?>" /> 

      <p>Premi el botó enviar perque el programa faci tots els càlculs amb les noves 

pèrdues.<br>  <br>  

        <input type="submit" name="operar">  

        <br> 

    </form> 
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Cinquena pàgina: Part energètica amb les noves pèrdues 
 

<h1>Part energètica amb les noves pèrdues</h1> 

    <p>Si no està conforme amb les perdues que ha posat pot anar enraderra amb el navegador 

i tornar a modificar-les.</p> 

    <p> 

<?php  

//variables pagina anterior 

 $irr = $_POST['variable5']; 

 $comarca = $_POST['variable6']; 

 $inclinacio = $_POST['variable7']; 

 $orientacio = $_POST['variable8']; 

//recordatori irradiancia 

 echo "Recordem que s'havia introduit la seva comarca ("; 

 echo "<b>".$comarca."</b>"; 

 echo "), la inclinació ("; 

 echo "<b>".$inclinacio."</b>"; 

 echo "), i l'orientació ("; 

 echo "<b>".$orientacio."</b>"; 

 echo ") el programa busca a la base de dades la irradiancia que correspon a aquestes 

dades, en el seu cas és "; 

 echo "<b>".$irr."</b>"; 

 echo " KWh/m2."; 

echo "<br>"; 

echo "<br>"; 

//perdues 

echo "En aquesta taula podem observar el canvis que s'han realitzat a les pèrdues:"; 

echo "<br>"; 

 ?>     

    <table width="712" border="1"> 

      <tr> 

        <td width="484"><p><b>Decisió presa sobre les pèrdues</b></td> 
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        <td width="212"><p><b>Percentatge actual</b></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php  $pt=$_REQUEST['valor']; 

 if (($pt != 2.5) && ($pt!= "")) 

 { 

  echo " Les pèrdues de temperatura eren del 2.5% i ara les noves pèrdues  

introduïdes són:"; 

 }   

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues de temperatura:"; 

 $pt = 2.5; 

 }?></td> 

        <td><p><?php echo "$pt%"; ?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php  $pc=$_REQUEST['valor1']; 

 if (($pc != 2)&& ($pc != "")) 

 { 

  echo " Les pèrdues per cablejat  eren del 2% i ara les noves pèrdues  

introduïdes són:"; 

 }  

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues de cablejat:"; 

 $pc = 2; 

 }?></td> 

        <td><p><?php echo "$pc%"; ?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php $pb=$_REQUEST['valor2']; 



Annexos de Aplicació on-line per al càlcul d’energia fotovoltaica potencial   P á g i n a  | 23 

 

 if (($pb != 1.8)&& ($pb!= "")) 

 { 

  echo " Les pèrdues per brutícia eren del 1.8% i ara les noves pèrdues  

introduïdes són:"; 

 }  

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues de brutícia que són:"; 

 $pb = 1.8; 

 } ?></td> 

        <td><p><?php echo "$pb%"; ?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php $pi=$_REQUEST['valor3']; 

 if (($pi != 4.1)&& ($pi!= "")) 

 { 

  echo " Les pèrdues dels inversors eren del 4.1% i ara les noves pèrdues  

introduïdes són:"; 

 }  

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues dels inversors que són:"; 

 $pi = 4.1; 

 } ?></td> 

        <td><p><?php echo "$pi%"; ?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php $pd=$_REQUEST['valor4'];  

 if (($pd != 2)&& ($pd!= "")) 

 { 

  echo "Les pèrdues per inclinació i orientació eren del 2% i ara les noves 

pèrdues introduïdes són:"; 
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 }  

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues per inclinació i orientació que són:"; 

 $pd = 2; 

 } ?></td> 

        <td><p><?php echo "$pd%"; ?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><?php $ps=$_REQUEST['valor5']; 

 if (($ps != 4.73)&& ($ps!= "")) 

 { 

  echo " Les pèrdues per ombra eren del 4.73% i ara les noves pèrdues  

introduïdes són:"; 

 }  

 else 

 {  

 echo "Mantenim les pèrdues per ombra que són:"; 

 $ps = 4.73; 

 } 

 echo "<br>";  ?></td> 

        <td><p><?php echo "$ps%"; ?></td> 

      </tr> 

    </table> 

    <p>    

    <?php 

 //rendiment 

 $Energiafinal = $_POST['variable1']; 

 $x = $_POST['variable2']; 

 $y = $_POST['variable3']; 

 $rendiment100 = $_POST['variable4']; 
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 $perduessumades=$pd+$ps+$pi+$pb+$pc+$pt; 

 $perduesnovestotals=($perduessumades)/100; 

 $rendimentnoutotal= 1-$perduesnovestotals; 

 $perduesnormals=17.13/100; 

 $rendimentnormal= 1-$perduesnormals; 

 $Energiafinalnova=$Energiafinal*$rendimentnoutotal/$rendiment100; 

 $Energiafinalnova=intval($Energiafinalnova*100);  

    $Energiafinalnova=$Energiafinalnova/100; 

 echo "<br>"; 

 echo " El valor de les noves pèrdues serà d'un "; 

 echo "<b>".$perduessumades."</b>"; 

 echo "%,"; 

 $rendimentnoutotal=$rendimentnoutotal*100; 

 echo " que mantenin els mateixos mòduls ($x de 100Kw "; 

 if ($y!=0){ 

 echo" i $y de 20Kw" ; 

 } 

 echo ") però amb les noves pèrdues, el rendiment serà d'un $rendimentnoutotal% i 

l'energia final serà $Energiafinalnova KWh/any." ; 

 echo "<br>"; 

 echo "Recordem que amb les pèrdues antigues (17.13% que implicava un rendiment 

de 82.87%) l'energia final era de $Energiafinal KWh/any."; 

 echo "<br>"; 

 echo "<br>"; 

  ?> 

    <table width="712" border="1"> 

      <tr> 

        <td width="484"><p><b>Energia produida amb la instal·lació (kWh/any):</b></td> 

        <td width="212"><p><b><?php echo $Energiafinalnova ?></b></td> 

      </tr> 

    </table> 
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    <p><A href="../projecte/componentsfinals.php?x=<?php echo $x ?>&y=<?php echo $y 

?>&Energiafinal=<?php echo $Energiafinalnova ?>"><h3><FONT COLOR="BLACK">Part 

econòmica i mediambiental</FONT></h3></A> 

Sisena pàgina: Part econòmica i mediambiental 
 

<h1>Part econòmica i mediambiental</h1> 

      <?php 

 $x=$_GET['x'];   

 $y=$_GET['y']; 

 $Energiafinal=$_GET['Energiafinal'];  

 ?> 

    <form action="resultatsfinancers.php"  

  method="post"> 

      <p>Ara que ja sap el que produiria l'instal·lació de lones solars si estés en el sostre de la 

seva nau industrial, ens disposarem a representar-li quin percentatge d'energia produira 

aquest subsistema respecte la seva energia consumida actualment. A partir d'aixo es realitzarà 

un estudi bàsic de rendabilitat tenint en compte l'inversió inicial, l'estalvi energètic anual i la 

taxa de retorn (Payback) 

      (<b>Atenció:</b> Utilitzi punt per als decimals.).<table width="753" border="1"> 

        <tr> 

          <td width="593"><p>Energia consumida per la seva empresa durant tot l'any en 

Kwh:</td> 

          <td width="144"><input type="text" name="valor1" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td><p>Preu del Kwh (si no posa res es considera 0.168 €/Kwh):</td> 

          <td><input type="text" name="valor2" /></td> 

        </tr> 

      </table> 

      <p>       

      <p>Una vegada complert l'apartat econòmic, un objectiu molt important a complir per 

aquestes instal·lacions (instal·lacions que utilitzen energia renovable) és protegir el 

mediambient evitant la contaminació que produeix altres fonts d'energia. L'objectiu és que 

vegi l'impacte que té la seva instal·lació a l'hora d'ajudar a mantenir l'atmósfera neta de 
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polució i evitar  la deforestació al món, problemes molt importants, que tenen solució si 

aquest missatge arriba a suficients usuaris.        

      <p>Si vol que se li realitzi l'estudi, marqui l'opció:<br> 

      <p><input type="hidden" name="radio1" value="casellabuida" /> 

      <input type="radio" name="radio1" value="estalvi"> 

      Realitzar estudi ambiental<br>  <br>  

      <input type="hidden" name="variable1" value="<?php echo $Energiafinal ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable2" value="<?php echo $x ?>" /> 

      <input type="hidden" name="variable3" value="<?php echo $y ?>" /> 

      <br>  

  <p><input type="submit" name="operar">  

      <br>    

  </form> 
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Setena pàgina: Resultat econòmic i mediambiental 
 

<h1>Resultat econòmic i mediambiental</h1> 

    <p> 

<?php 

//variables pagina anterior 

    $Energiafinal = $_POST['variable1']; 

 $x = $_POST['variable2']; 

 $y = $_POST['variable3'];  

 echo "Recordem l'energia que produirà la seva instal·lació que és de $Energiafinal 

kWh/any. " ; 

 echo "<br>"; 

//percentatge energia  

 $Energiaconsumidatotal=$_REQUEST['valor1']; 

  if ($Energiaconsumidatotal!= ""){ 

 $percentatgeenergia= $Energiafinal*100/$Energiaconsumidatotal;  

 $percentatgeenergia=intval($percentatgeenergia*100);  

 $percentatgeenergia=$percentatgeenergia/100; 

   echo "El percentatge respecte el total és "; 

   echo "<b>".$percentatgeenergia."</b>"; 

   echo "%, ja que l'energia  consumida és $Energiaconsumidatotal kWh."; 

echo "<br>"; 

  } 

//preu cost 

$costmodul100=400*289; 

$costmodul20=400*50; 

$inversor=2165.3; 

$costinversors=$x*10*$inversor+$y*2*$inversor; 

$instalacio=$x*8000+$y*2000; 

$costinstalacio=$costinversors+$instalacio; 

$costinstalaciototal=$x*$costmodul100+$y*$costmodul20+$costinstalacio; 
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$costinstalaciototal=intval($costinstalaciototal*100);  

$costinstalaciototal=$costinstalaciototal/100; 

echo "Tenint en compte el nombre de subestacions que tindrem i el cost d'aquestes, el cost 

total de l'instal·lació completa serà de "; 

echo "<b>".$costinstalaciototal."</b>"; 

echo" Euros."; 

echo "<br>"; 

$inversioinicial=$costinstalaciototal; 

//kWh 

$preukilowathora=$_REQUEST['valor2'];  

 if (($preukilowathora != 0.168)&& ($preukilowathora!= "")) 

 { 

  echo "Ha escollit fer els càlculs amb el següent valor: $preukilowathora 

€/kWh:"; 

 }  

 else 

 {  

 echo "Ha escollit fer els càlculs amb el valor pre-establert: 0.168 €/kWh."; 

 $preukilowathora = 0.168; 

 } 

 echo "<br>"; 

$estalvianual=$Energiafinal*$preukilowathora; 

$estalvianual=intval($estalvianual*100);  

$estalvianual=$estalvianual/100; 

echo "L'estalvi anual que ens comportarà l'instal·lació d'aquestes lones que generaran 

electricitat serà de "; 

echo "<b>".$estalvianual."</b>"; 

echo " €, havent tingut en compte el preu del KWh ($preukilowathora €/kWh).  "; 

echo "<br>"; 

//payback 

$z=0; 

while ( $costinstalaciototal > $estalvianual ) 
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{   

$z=$z+1; 

$costinstalaciototal=$costinstalaciototal-$estalvianual; 

} 

echo "El payback resultarà ser de "; 

echo "<b>".$z."</b>"; 

echo " anys, això vol dir que la seva inversió de capital serà retornada al llarg de l'any $z, a 

partir d'aquest any tot l'estalvi que es generi comportarà beneficis a la seva empresa."; 

   if ($_REQUEST['radio1']=="estalvi") 

  { 

// Estalvi mediambiental tenint en compte l'energia KWh 

   echo "<br>"; 

   echo "<br>"; 

    echo "També ha seleccionat que se li realitzi el càlcul pertinent per a l'estalvi medi 

ambiental,";     

//en kg 

$co2=$Energiafinal*0.54; 

$co2=intval($co2*100);  

$co2=$co2/100;     

//en tones 

$co2t=$co2/1000; 

$co2t=intval($co2t*100);  

$co2t=$co2t/100;   

//arbres 

$arbres=$co2/3; 

$arbres=intval($arbres*100);  

$arbres=$arbres/100;   

//medi ambient  

    echo " al tenir instal·lades les lones solars i produir energia amb elles significarà que 

enviem menys gasos contaminants a l'atmósfera, en el cas de la seva instal·lació serien, "; 

    echo "<b>".$co2."</b>"; 



Annexos de Aplicació on-line per al càlcul d’energia fotovoltaica potencial   P á g i n a  | 31 

 

    echo" Kg a l'any de CO2 ($co2t tones) segons dades del fabricant, per que el resultat 

fós el més ajustat possible seria necessari contemplar el CO2 necessari per a la seva producció, 

en aquest càlcul no es contempla ja que aquest no entra en l'abast del projecte. Per que es faci 

una idea general de la magnitud d'aquests gasos tòxics que s'eviten enviar a l'atmósfera, 

necessitariem de "; 

    echo "<b>".$arbres."</b>"; 

    echo " arbres durant un any  per que netejessin aquests gasos tòxics."; 

    echo "<br>";     

  } 

  else 

   echo "<br>"; 

   $Energiafinal = $_POST['variable1'];  

?> 

    <p>Per últim, li mostrem una taula resum on es poden visualitzar els 3 aspectes més 

importants a l'hora de prendre la decisió respecte si realitzarà o no la instal·lació.         

    <p>Resultats Finals:<br> 

    <table width="653" border="1"> 

      <tr> 

        <td width="504"><p><b>Energia produïda amb la instal·lació (kWh/any)</b></td> 

        <td width="133"><p><b><?php echo "$Energiafinal"; ?></b></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><b>Inversió inicial (€):</b></td> 

        <td><p><b><?php echo "$inversioinicial"; ?></b></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><p><b>Payback (anys):</b></td> 

        <td><p><b><?php echo "$z"; ?></b></td> 

      </tr> 

    </table> 

    <p> 

    <p>Gràcies per haver utilitzat l'aplicació web, si vol completar el qüestionari de satisfacció 

usi el link de sota.         
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    <p><a href="../projecte/provaformularichecks.php?&Energiafinal=<?php echo $Energiafinal 

?>&inversioinicial=<?php echo $inversioinicial?>&payback=<?php echo $z?>" 

title="Formularisatisfacció"><h3><FONT COLOR="BLACK">Anar al formulari de 

satisfacció</FONT></h3></a> 

  



Annexos de Aplicació on-line per al càlcul d’energia fotovoltaica potencial   P á g i n a  | 33 

 

Última pàgina: Formulari de satisfacció 
 

<h1>Formulari de satisfacció</h1> 

    <form action="mailto:aleixfrances@hotmail.com" method="post" enctype="text/plain">   

     <?php 

//variables pagina anterior 

 $Energiafinal=$_GET['Energiafinal'];  

 $inversioinicial=$_GET['inversioinicial']; 

 $payback=$_GET['payback'];   

    ?> 

 <input type="hidden" name="energiafinal" value="<?php echo $Energiafinal ?>" />    

  <input type="hidden" name="inversioinicial" value="<?php echo $inversioinicial ?>" />    

 <input type="hidden" name="payback" value="<?php echo $payback ?>" />        

<p>Nom de l'empresa, localització:  

  <input type="text" name="nom" size="25" maxlength="50"><br><br> 

Correu electrònic:  

<input type="text" value="@" name="correu" size="40" maxlength="100"> 

<br><br> 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10"> 

  <tr> 

<td><p>Nivell de satisfacció: 

<br> 

<input type="radio" name="satisfaccio" value="1">  

Molt Satisfet 

<br> 

<input type="radio" name="satisfaccio" value="2" checked>  

Satisfet 

<br> 

<input type="radio" name="satisfaccio" value="3">  

Fa la seva funció<br> 

<input type="radio" name="satisfaccio" value="4">  
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Necessita millorar</td> 

<td>Com has conegut l'aplicació web?<br> 

<input type="checkbox" name="coneixer" value="amic"> 

A través d'un amic.<br> 

<input type="checkbox" name="coneixer" value="buscador"> 

A través d'un buscador.<br> 

<input type="checkbox" name="coneixer" value="internet"> 

Navegant per internet.<br> 

<input type="checkbox" name="coneixer" value="altres"> 

Altres</td> 

</tr> 

</table> 

<p>Opinió sobre aquesta aplicació web<br> 

<textarea cols="40" rows="5" name="opinion">Escrigui aqui la seva opinió...</textarea> 

<br><br> 

Té algun suggeriment?<br> 

<textarea cols="40" rows="5" name="suggerencies">Escrigui aqui els seus 

suggeriments...</textarea> 

<br><br> 

<table width="50%" border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0"> 

  <tr> 

<td><div align="center"> 

<input type="submit" value="Enviar formulari"> 

</div></td> 

<td><div align="center"> 

<input type="Reset" value="Esborrar formulari"> 

</div></td> 

</tr> 

</table> 
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Característiques lona utilitzada 
Lones emprades en la realització dels càlculs del projecte: 

Làmines 

UNI-

SOLAR 

Base Potencia 

(Wp) 

Superfície per 

unitat de 

producte (m2) 

Estalvi 

Co2 

(Kg/kWh) 

Arbres necessaris 

per la neteja del 

Co2 (arbres/kg CO2) 

Preu de cada 

mòdul 

(€/mòdul) 

PVL-136 Gisclogen 

e 150 

408 

(3*136) 

8,47 0,56  0,18 370  

Taula 1 Característiques lones utilitzades 

  

Il·lustració 1 Dades tècniques lona 1 
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Il·lustració 2 Dades tècniques lona 2 
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Característiques inversor utilitzat 
Inversor emprat en la realització dels càlculs del projecte: 

Dades Inversor FRONIUS IG PLUS 120 V-3 

Eficiencia màx. 95.9% Sortida (C.A.) 

Euroeficiència 95.4% Pn(kW) amb cos(x)=1 10 

Consum nocturn <1 W Intensitat màx. (A) 14.5 

Entrada (C.C.) Potencia màx. (kVA) 10 

Interval de Tensió (V) 230-500 Vcc Tensió (Vca) 400 

Màx. Tensió (V) 600 Frequencia nominal(Hz) 50/60 

Màx. Intensitat (A) 46 Distorsió armònica (THD) <3% 

Pmax(kW) amb cos(x)=1 10.59 Cos (x) 0.85-1 

Taula 2 Característiques de l’inversor utilitzat 
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Dades tècniques de l’inversor  

Il·lustració 3 Dades tècniques inversor 
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Modificació bàsica del programa per utilitzar lones 

diferents 
 

Per canviar la lona que s’utilitza en el programa s’ha de realitzar un petit canvi en el codi de 

l’equació principal, ja que per realitzar aquest projecte s’han escollit unes mides preestablertes 

de les subestacions. En el cas hipotètic de canviar les lones s’haurien de posar la nova mida de 

les noves subestacions juntament amb el valor de potencia que tindrien aquestes. Els canvis es 

realitzarien a la pàgina: anomenada Part energètica (partenergetica.php).  

En aquesta pàgina els valors que s’han de canviar seran el 2500 i el 400 que són la mida de les 

subestacions  i a la vegada el 100.000 i el 20.000 que són les potencies respectives de cada una 

de les subestacions. Canviant aquests valors el programa tornarà a calcular els valors amb les 

noves lones. 


