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RESUM
En el present projecte, anomenat “Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica
connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)”, es pretén dissenyar i calcular una
horta de 100 kWn per poder vendre l’energia produïda a la companyia elèctrica
FECSA ENDESA, que és la propietària de la línea.
Cal remarcar, que la instal·lació es situa a la Parcel·la número 13 del Polígon 7
del Maset, que es troba en el terme municipal de Sant Quintí de Mediona,
província de Barcelona, a la comarca de l’Alt Penedès. S’ha escollit aquesta
localització ja que, molt pròxima a la parcel·la on s’ubica, hi passa una línea
elèctrica de BT que bordeja la zona pel sud-est.
Altrament, cal esmentar que en el PFC no s’ha dimensionat cap Centre de
Transformació (CT) de BT/MT, ja que la companyia elèctrica (FECSA ENDESA) en
disposa d’un força proper al territori escollit.
Els mòduls fotovoltaics que apareixen en el capítol del disseny de l’horta, es
col·loquen sobre suports fixes però regulables inclinats òptimament (amb un
angle de β = 38º ). Com a dades rellevants, cal esmentar que el conjunt de la
instal·lació permet generar una potència de 112 kWp en condicions STC
(Standard Test Conditions). A més, l’horta consta de 400 plaques fotovoltaiques
amb una potència de 280 Wp cadascuna, amb 16 mòduls per branca connectats
en sèrie i 25 branques connectades en paral·lel. La tensió nominal en STC del
sistema en la part de contínua (DC) serà de 572.8 V i la intensitat nominal
(també en STC) prendrà un valor de 195.5 A.
L’inversor escollit té una potència nominal de 100 kW en AC, i s’utilitzarà per a
realitzar la conversió del corrent de DC en AC per, posteriorment, injectar-lo a la
xarxa de Baixa Tensió (BT) amb una tensió nominal de 400 V (trifàsica) i una
freqüència de 50 Hz.
Per altra banda, també s’ha fet el càlcul de les seccions del cablejat (en DC i en
AC) i el dimensionament de totes les proteccions elèctriques (també en DC i en
AC) de la instal·lació solar fotovoltaica, mitjançant els criteris i normatives
existents a nivell espanyol.
Per últim, cal afegir que en el present PFC també s’hi inclouen els càlculs
energètics, l’estudi d’emissions i l’impacte mediambiental, i l’estudi econòmic de
l’horta solar fotovoltaica.
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RESUMEN
En el presente proyecto, llamado “Cálculo de una instalación solar fotovoltaica
conectada a la red de Baja Tensión (BT)”, se pretende diseñar y calcular una
huerta de 100 kWn para poder vender la energía producida a la compañía
eléctrica FECSA ENDESA, que es la propietaria de la línea.
Cabe destacar, que la instalación se sitúa en la Parcela número 13 del Polígono 7
del Maset, que se encuentra en el término municipal de Sant Quintí de Mediona,
provincia de Barcelona, en la comarca de l’Alt Penedès. Se ha elegido esta
localización ya que, muy próxima a la parcela donde se ubica, pasa una línea
eléctrica de BT que bordea la zona por el sudeste.
Por otro lado, se debe comentar que en el PFC no se ha dimensionado ningún
Centro de Transformación (CT) de BT/MT, ya que la compañía eléctrica (FECSA
ENDESA) dispone de uno bastante cerca del territorio escogido.
Los módulos fotovoltaicos que aparecen en el capítulo del diseño de la huerta, se
colocan sobre soportes fijos pero regulables inclinados óptimamente (con un
ángulo de β = 38º ). Como datos importantes, cabe decir que el conjunto de la
instalación permite generar una potencia de 112 kWp en condiciones STC
(Standard Test Conditions). Además, la huerta consta de 400 placas fotovoltaicas
con una potencia de 280 Wp cada una, con 16 módulos por rama conectados en
serie y 25 ramas conectadas en paralelo. La tensión nominal en STC del sistema
en la parte de (DC) será de 572.8 V y la intensidad nominal (también en STC)
tomará un valor de 195.5 A.
El inversor escogido tiene una potencia nominal de 100 kW en AC, y se utilizará
para realizar la conversión del corriente de DC en AC para, posteriormente,
inyectarlo a la red de Baja Tensión (BT) con una tensión nominal de 400 V
(trifásica) y una frecuencia de 50 Hz.
Por otra banda, también se ha realizado el cálculo de las secciones del cableado
(en DC y en AC) y el dimensionamiento de todas las protecciones eléctricas
(también en DC y AC) de la instalación solar fotovoltaica, mediante los criterios y
normativas existentes a nivel español.
Por último, cabe añadir que en el presente PFC también se incluyen los cálculos
energéticos, el estudio de emisiones y el impacto medioambiental, y el estudio
económico de la huerta solar fotovoltaica.
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ABSTRACT
In this project called “Calculation of a solar photovoltaic grid-connected low
voltage (LV)”, it is to design and calculate an orchard of 100 kWn to can to sell
the energy produced to the electric company FECSA ENDESA, which is the owner
of the line.
It is noteworthy that the installation is located in the plot number thirteen of the
polygon seven of Maset, located in the municipality of Sant Quintí of Mediona, of
province of Barcelona, in the region of Alt Penedès. I have chosen this location
because in this region there is a LV electric line that borders the area on the
southeast.
On the other hand, I must comment that in the PFC I have not dimensioned the
Transformation Center (TC) of LV/MV, as the electric company (FECSA ENDESA)
has a TC next to the chosen territory.
The photovoltaic modules that appear in the chapter on garden design, are
placed on fixed supports but adjustable optimally inclined (with an angle of
β = 38º ). Is important to say, that the whole installation produces a power of 112
kWp in conditions STC (Standard Test Conditions). In addition, the garden
includes of 400 photovoltaic panels with a power of 280 Wp each, with 16
modules by branch connected in series and 25 branches connected in parallel.
The nominal voltage in STC of the system on the part of (DC) will be of 572.8 V
and nominal intensity (also in STC) will have a value of 195.5 A.
The chosen investor has a nominal power of 100 kW in AC, ant it will be use for
conversion of power of DC to AC, to injection later at the Low Voltage red (LV)
with a nominal voltage of 400 V (three phase) and a frequency of 50 Hz.
On the other band, also I done the calculating of wiring section (in DC and AC)
and the design of all electrical protection (also in DC and AC) of the photovoltaic
solar installation, using existing criteria and standards Spanish level.
Finally, I must to add that in this PFC also there are energetic calculations, the
study of emissions and the environmental impacts, and the economic study of
the solar orchard.
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CAPÍTOL 1: OBJECTIUS
I ABAST DEL PROJECTE

Per començar, l’objectiu principal que es proposa el següent projecte és el del
disseny i càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica de 100 kWn connectada a la
xarxa de Baixa Tensió (BT) (aèria), per poder vendre l’energia produïda a
l’empresa i extreure’n beneficis al llarg dels anys. Cal remarcar, que la línea
pertany a la companyia elèctrica FECSA ENDESA, i que amb proximitat a l’horta
fotovoltaica existeix un Centre de Transformació (CT) de BT/MT, també d’aquesta
empresa.
Així doncs, en el present projecte es tractaran diferents apartats que a
continuació es descriuran breument, per poder conèixer el tema que toquen i els
objectius que abracen:
En primer lloc, es farà una descripció força detallada de la localització i de
l’emplaçament on es situa l’horta solar fotovoltaica. Això permetrà saber
exactament on es troba, les característiques del terreny (com la superfície,
latitud, longitud, altura respecte el nivell del mar, etc.), la localització de la línea
elèctrica de BT, i les condicions climàtiques entre d’altres.
A continuació, es durà a terme una introducció a la radiació solar tenint amb
compte els paràmetres que hi tenen relació directament o indirectament, per
aconseguir així una visió general abans d’entrar en el tema del disseny i el càlcul
de la instal·lació.
Seguidament, es tractarà el tema de la posició del Sol (la nostra font d’energia),
ja que es fa necessari conèixer-la per a realitzar un bon disseny de la present
horta. En aquest apartat, es parlarà de la declinació solar ( δ ), de la distància
Sol-Terra, del temps solar i de la posició relativa del Sol amb la superfície
horitzontal entre d’altres.
Per continuar, es realitzarà el disseny de la instal·lació solar fotovoltaica. No cal
dir que aquest és un dels apartats més importants del projecte, ja que aquí
resideixen tots els càlculs tècnics i el dimensionament de l’horta. Així doncs, en
- 11 -
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aquest capítol s’hi trobaran els càlculs de la distància mínima entre les files de
mòduls, del nombre de mòduls, del nombre de mòduls en sèrie per branca, del
nombre de branques en paral·lel, de les dimensions de l’horta, de les seccions
del cablejat presents en la instal·lació (ja siguin en DC o AC), de les proteccions
elèctriques existents (també en DC i AC), del dimensionament de la posta a terra
(PAT), de la Caixa General de Protecció (CGP), del Conjunt de Protecció i Mesura
de la instal·lació Fotovoltaica (CPMFV), i dels equips de mesura, entre d’altres
punts rellevants. Aquest capítol ens aportarà les dades tècniques principals per
poder desenvolupar físicament el present projecte en un futur.
En cinquè lloc, es parlarà del manteniment que necessiten aquest tipus
d’instal·lacions, per a garantir una alta productivitat en l’horta, i per reduir els
períodes de parada del sistema causat per una averia o un mal funcionament.
A continuació, es realitzarà l’apartat de la normativa d’aplicació utilitzada, en el
qual es presentarà una llista amb tota la normativa bàsica aplicada en el present
projecte. És a dir, tot el que s’ha de tenir en compte si es vol dur a terme
correctament la instal·lació que s’ocupa.
En setè lloc, es descriuran els tràmits administratius necessaris per legalitzar una
instal·lació solar fotovoltaica i per la seva connexió a la xarxa de Baixa Tensió
(BT), com la que s’ocupa.
Després, es duran a terme les conclusions de l’estudi de la instal·lació solar
fotovoltaica que s’ocupa, per acabar de resumir la idea bàsica que s’ha transmès
en el projecte.
Seguidament, es faran els càlculs energètics per poder conèixer tots els factors
de pèrdues energètiques que existeixen en la instal·lació solar fotovoltaica.
L’objectiu és aconseguir un valor que expressi el rendiment de l’horta i també el
“Performance Ratio” (factor de rendiment total) tenint amb compte les pèrdues
calculades anteriorment, d’aquesta manera es trobarà l’eficiència de la
instal·lació en condicions reals de treball. Cal afegir, que es calcularà el valor
anual i mensual del “Performance Ratio”, d’aquesta forma s’aconseguirà una visió
detallada del rendiment. També es realitzarà un balanç de l’energia elèctrica
anual i mensual injectada a la xarxa, fet que aportarà una visió del que pot
proporcionar la present horta fotovoltaica. A banda d’això, al inici de l’apartat es
farà una breu introducció sobre l’estimació de la radiació solar incident en la
parcel·la que s’ocupa i sobre la vida útil de les instal·lacions solars fotovoltaiques.
En desè lloc, es realitzarà l’apartat de l’impacte mediambiental i l’estudi
d’emissions, en el qual s’analitzaran els diferents efectes d’aquest tipus
d’instal·lacions sobre els principals factors ambientals i es veurà que el seu
impacte, només es limitarà a la fabricació però no al seu funcionament i ubicació.
També es farà una breu explicació de la participació de les energies renovables,
concretament de l’energia solar fotovoltaica, en els últims anys i en l’actualitat a
nivell espanyol, d’aquesta manera es podrà aconseguir una visió genèrica de quin
pes tenen sobre la producció d’energia (en general) i sobre els gasos i emissions
que poden arribar a evitar. A més s’inclourà un estudi d’emissions, en el qual
s’exposaran totes les que es poden evitar (que són; emissions de gasos de
CO2 , SO2 i N X OY , i residus radioactius d’alta, mitjana i de baixa activitat) en un
període de 30 anys.
A continuació, es durà a terme l’estudi econòmic de la present instal·lació solar
fotovoltaica. Aquest apartat es dedicarà al càlcul del cost que suposaria la
realització de la present horta descrita en el projecte, per aquest motiu es
calcularà el pressupost de la instal·lació, la rendibilitat i el període de
- 12 -
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recuperació. Per començar, però, es farà una introducció per conèixer les tarifes i
les normatives que s’han d’aplicar en la present instal·lació solar fotovoltaica, per
saber la retribució que li pertoca, les hores de funcionament equivalents de
referència a l’any, la convocatòria, etc. Un cop obtingut el pressupost del
projecte en general, es procedirà a realitzar l’anàlisi econòmic del mateix, per
poder extreure’n unes conclusions fiables i òptimes.
Després, es mostraran tots els plànols necessaris per poder dimensionar
correctament la present instal·lació solar fotovoltaica.
També es realitzarà un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) per analitzar
tots els riscos presents en el moment de les obres i després, per aconseguir una
bona prevenció davant d’aquests i per actuar alhora d’eliminar-los.
Per últim, en els annexos del present PFC s’hi posaran tots els documents
administratius necessaris per legalitzar una instal·lació solar fotovoltaica i per la
seva connexió a la xarxa de Baixa Tensió (BT), totes les fitxes tècniques dels
elements que formen la present horta, el plànol de la xarxa de serveis d’energia
elèctrica del terme municipal de Sant Quintí de Mediona, i un apartat anomenat
l’energia solar fotovoltaica en la seva extensió. En aquest darrer, s’explicarà des
de la història i l’evolució de l’energia solar fotovoltaica fins al seu futur, passant
per l’explicació del fenomen d’aquest tipus d’energia, pels diferents tipus de
panells o mòduls i sistemes de seguiment solar, etc.
Finalment, cal afegir que el titular del conjunt serà una societat gestora escollida
pel propietari de la parcel·la en la qual es situarà l’horta solar fotovoltaica.
Aquesta gestora serà l’encarregada del manteniment i de la correcta explotació
de la instal·lació.
Així mateix l’autor fa constar que per ser un Projecte acadèmic, aquest no haurà
de ser utilitzat pel disseny real o per la justificació de la legalitat d’una
instal·lació davant de cap organisme oficial o entitat de cap tipus.
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CAPÍTOL 2:
LOCALITZACIÓ I
EMPLAÇAMENT

2.1. Situació
Per començar, cal situar en una parcel·la o emplaçament l’horta solar fotovoltaica
de 100 kWn connectada a la xarxa de distribució de baixa tensió (aèria),
propietat de la companyia FECSA ENDESA, per a la venta d’energia elèctrica a
aquesta. Cal remarcar que no serà necessària la inclusió d’un centre de
transformació de BT/MT en el present projecte, ja que la companyia en disposa
d’un en les immediacions de la instal·lació (com ja s’ha comentat anteriorment).
L’emplaçament de la instal·lació correspon a la Parcel·la número 13 del Polígon 7
del Maset, situat en el terme municipal de Sant Quintí de Mediona, província de
Barcelona, a la comarca de l’Alt Penedès. En concret es troba a la zona est de la
parcel·la (Recinte 2) amb una superfície de 0,9070 Ha, on hi ha terres arables i
per tant encara no hi ha cap mena de cultiu. A més és un terreny força planer
amb un pendent del 8,8 % i sense incidències, la qual cosa significa que la seva
reconversió en horta solar fotovoltaica no necessitarà la inversió de costos
addicionals per anivellament ni desbrossament. També cal remarcar que
l’emplaçament es localitza prop de la carretera C-15, a l’alçada del quilòmetre 27
(la C-15 es troba a uns 480 metres en direcció est del territori), i que s’hi pot
arribar mitjançant un camí rústic.
La localització geogràfica concreta del recinte escollit per dur a terme la
instal·lació d’una horta solar fotovoltaica, és la següent:
- 14 -
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Latitud: 41º 26’ 28,00” N
Longitud: 1º 40’ 44,34” E
Altura respecte el nivell del mar: 332 m

Figura 1. Mapa de la situació de la parcel·la objecte del projecte. Font: Google Maps.
Al voltant del terreny s’hi troben varies línees aèries de baixa tensió (BT),
propietat de la companyia distribuïdora FECSA ENDESA, de les quals s’utilitzarà
la que bordeja la zona pel sud-est per a la inserció d’energia a la xarxa de baixa
tensió que es transformarà per la seva injecció a la xarxa de distribució de MT
(mitja tensió) mitjançant un CT (centre de transformació), propietat de la
companyia. A continuació, es pot observar la línea de baixa tensió (BT) utilitzada
i l’emplaçament de la instal·lació mitjançant el plànol de la xarxa de serveis
d’energia elèctrica del terme municipal de Sant Quintí de Mediona:
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Figura 2. Línea de baixa tensió (BT) i emplaçament de la instal·lació de l’horta solar
fotovoltaica. Font: Esquema de la xarxa de serveis d’energia elèctrica del terme
municipal de Sant Quintí de Mediona.

Seguidament, es mostra la informació complerta de la parcel·la (i concretament
del recinte) on es porta a terme la instal·lació de l’horta solar fotovoltaica,
obtinguda a través de la Seu Electrònica del Cadastre i del VisorSigPac:
Taula 1. Informació de la parcel·la on està ubicada la instal·lació. Font: Ref. [1] Seu
Electrònica del Cadastre.

Dades del Bé immoble
Referència cadastral

08236A007000130000HA

Localització

Polígon 7 Parcel·la 13
EL MASET. SANT
(BARCELONA)

Classe

Rústic

Ús

Agrari

QUINTÍ

DE

MEDIONA

Dades de la finca en la que s’integra el Bé immoble
Localització

Polígon 7 Parcel·la 13
EL

MASET.
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(BARCELONA)
Superfície del sol

21.082 m 2

Taula 2. Informació concreta del recinte on es fa la instal·lació. Font: Ref. [2]
VisorSigPac.

Recinte

Superfície
(Ha)

Pendent
(%)

Ús

Coef.
Pasturatge

Coef.
Regadiu

Incidències

2

0,9070

8,8

TA

-

0

-

Per continuar i per acabar de veure clarament la ubicació de la instal·lació es
mostren les següents figures:

Figura 3. Mapa cadastral de la parcel·la objecte del projecte. Font: Ref. [1] Seu
Electrònica del Cadastre.

Figura 4. Fotografia de la parcel·la objecte del projecte (concretament del Recinte 2).
Font: Ref. [2] VisorSigPac.
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2.2. Condicions climàtiques
El clima que es dona en aquesta zona és de tipus mediterrani, amb uns estius
calorosos i secs i uns hiverns freds. S’ha de dir que en aquest territori les
nevades són molt poc freqüents. Cal remarcar, que les pluges més importants
són les de tardor i primavera i que a l’estiu i a l’hivern són molt més escasses. La
mitjana de pluja anual és d’aproximadament 550 mm.
Les temperatures mitjanes anuals es situen al voltant dels 15-18ºC amb
màximes de 34ºC al juliol o a l’agost, i mínimes d’un o dos graus sota zero al
gener o al febrer. Aquestes temperatures altes i la pluviometria escassa originen
al pla una aridesa notable a l’estiu, amb dèficit d’aigua des del mes de juny fins
al setembre. A la muntanya o no hi ha aridesa o és molt petita.
Els vents més freqüents són els del sud, la marinada o el llebeig (garbí), els
quals entren a la comarca per la plana del Baix Penedès i contribueixen a
suavitzar les temperatures diürnes de l’estiu, i els de l’oest, entre els quals el
serè (mestral) es fa sentir especialment a la part occidental. La tramuntana
arriba amb certa facilitat al sector oriental a través de la vall de l’Anoia. A
continuació, es mostra la rosa dels vents per entendre dels quals estem parlant:

Figura 5. La rosa dels vents.
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CAPÍTOL 3: LA
RADIACIÓ SOLAR

En aquest capítol es durà a terme una introducció a la radiació solar tenint amb
compte els paràmetres que hi tenen relació directament o indirectament, per
aconseguir així una visió general abans d’entrar en el tema del disseny i el càlcul
de la instal·lació solar fotovoltaica.

3.1. Introducció
El flux de radiació solar que arriba a la Terra és la font primària de totes les
formes d’energia conegudes. Les dos característiques més importants des del
punt de vista del seu aprofitament en sistemes fotovoltaics de producció
d’energia són:

•

Gran dispersió i per tant baixa intensitat.

•

Intermitència o variabilitat en el temps.

Aquestes dos característiques són de fonamental importància quan s’intenta
aprofitar l’energia procedent del Sol.
Des del punt de vista dels sistemes d’aprofitament de la radiació solar, interessa
poder quantificar la quantitat de radiació que incideix sobre el sistema, que
estarà condicionada per paràmetres geogràfics i climatològics.
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Entre els factors “deterministes” es troben els factors astronòmics, que depenen
de la geometria Sol-Terra. És a dir, són funció de la posició relativa entre el Sol i
la Terra, per una part i del lloc de la terra que considerem, per l’altra. Aquests
factors són els responsables dels canvis estacionals i diaris en la quantitat
d’energia o radiació solar rebuda, ja que condicionen el recorregut de la radiació
a través de l’atmosfera i l’angle d’incidència de la mateixa.
Cal remarcar, que la radiació solar és radiació electromagnètica que es propaga a
una velocitat de 300.000km / s , podent-hi observar aspectes ondulatoris i
corpusculars.
La Terra rep anualment 1,5 ⋅ 10 kW ⋅ h d’energia solar, lo que correspon a 10.000
vegades el consum mundial d’energia en aquest període. Aquest fet indica que a
més de ser responsable per la manutenció de vida a la Terra, la radiació solar
constitueix una inesgotable font energètica, havent-hi un enorme potencial
d’utilització per mitjà de sistemes de captació i conversió en altra forma
d’energia (tèrmica, electricitat, etc.).
18

3.2. Espectre lluminós
La llum, sigui d’origen solar o generada per un focus incandescent o fluorescent,
està formada per un conjunt de radiacions electromagnètiques de freqüència
molt alta que estan agrupades dins d’un cert rang anomenat espectre lluminós.

Figura 6. Focus emissor d’energia.
Les ones de baixa freqüència (infraroja) de l’espectre solar proporcionen calor,
les d’alta freqüència (ultraviolada) fan possible el procés de fotosíntesis o el
bronzejat de la pell. Entre aquests dos extrems estan les freqüències que formen
la part visible de la llum solar. Es pot dir que la intensitat de la radiació lluminosa
varia amb la freqüència.
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Figura 7. Espectre lluminós de la llum solar.
Altres formes de l’energia radiant són:

•

El calor.

•

Els rajos X.

•

Les ones hertzianes.

També es transmeten en forma d’ones electromagnètiques, lo mateix en el buit
que a través de qualsevol mitjà de transmissió. Cada radiació monocromàtica es
caracteritza per la seva longitud d’ona.

Figura 8. Longitud d’ona.
El “color” de la llum solar depèn de la composició de l’espectre de freqüències.
Els fabricants de focus lluminosos, conscients d’aquest fenomen, tracten de
donar a aquests un espectre de radiació lluminosa similar al de la llum solar que
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arriba a la Terra quan el Sol arriba a la posició del Zenit (llum blanca). La
intensitat i les freqüències de l’espectre lluminós generat pel Sol pateix
alteracions quan la llum travessa l’atmosfera. Això es deu a l’absorció, reflexió i
dispersió que pren lloc dins d’aquesta. Els gasos presents a la capa atmosfèrica
actuen com a filtres per a certes freqüències, les que veuen disminuïdes la seva
intensitat o són absorbides totalment. El procés fotovoltaic respon a un limitat
rang de freqüències dins de l’espectre visible, de manera que és important
definir l’espectre de radiació de la font lluminosa que s’utilitza per a avaluar la
cèl·lula fotovoltaica. Això es fa especificant un paràmetre anomenat Massa d’aire.

3.3. Massa d’aire
La posició relativa del Sol respecte la horitzontal del lloc determina el valor de
massa d’aire. Quan els rajos solars cauen formant un angle de 90º respecte
horitzontal, es diu que el Sol ha arribat al seu zenit. Per aquesta posició
radiació del Sol travessa una distància mínima a través de l’atmosfera. Quan
Sol està més pròxim a l’horitzó, aquesta distància s’incrementa, és a dir,
massa d’aire és major. La figura següent il·lustra aquesta situació:

la
la
la
el
la

Figura 9. Massa d’aire.
A la posició del zenit se li assigna una massa d’aire igual a 1 (M1). Qualsevol
altra distància tindrà una massa d’aire que es pot calcular usant l’expressió:

Massad ' aire =

1
cos α

(1)

On α és l’angle format entre la posició de zenit i la posició del Sol en aquest
moment, i cos α és el valor del cosinus d’aquest angle, el qual varia entre 1 i 0
quan l’angle oscil·la entre 0º i 90º. Per a valors de α majors que zero, el valor
del cos α és sempre menor que la unitat, de manera que el valor de la massa
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d’aire s’incrementa. Valors per la massa d’aire majors que la unitat indiquen que
la radiació directa ha de travessar una distància major dins de l’atmosfera.
L’angle d’inclinació respecte a la posició del zenit (vertical) pot ser calculat de
l’expressió anterior. Es dedueix així que una massa d’aire de valor 1,5 correspon
a un angle α d’uns 48º. Alguns autors assignen, arbitràriament, el valor M=0 per
a l’espectre lluminós fora de l’atmosfera (aquest valor no té cap sentit
matemàtic).

3.4. Variació de l’espectre lluminós
Si s’incrementa la distància del Sol respecte l’horitzontal, l’absorció, reflexió i
dispersió de la llum solar també s’incrementen, canviant el rang de freqüències
que integren l’espectre lluminós, així com la intensitat del mateix. Això explica
les variacions d’intensitat i color de la llum solar durant la sortida i la posta del
Sol. La font lluminosa usada per a mesurar la potència de sortida d’un panell
fotovoltaic té un espectre lluminós corresponent a una massa d’1,5 (M1,5), el
que ha estat adoptat com a estàndard. La intensitat és molt propera a 1kW / m 2 .

3.5. Insolació
La quantitat total de radiació solar (directa i reflectida) que es rep en un punt
determinat del planeta, sobre una superfície d’1 m 2 , per a un determinat angle
d’inclinació entre la superfície col·lectora i la horitzontal del lloc, rep el nom
d’insolació. El terme deriva de la paraula anglesa insolation, la que, a la
vegada, és un acrònim derivat de tres paraules del mateix idioma: incident solar
radiation (radiació solar incident).
El valor de la insolació en una localització ha de reflectir el valor promig de la
mateixa. Per a obtenir-lo, es necessita tenir en compte les variacions cícliques
estacionals, conduint mesuraments de la radiació solar diària durant 10 o més
anys. Les mesures d’insolació diària es prenen usant col·lectors fixes, amb
diferents angles d’inclinació respecte la horitzontal, així com col·lectors mòbils
(els que segueixen la trajectòria del Sol automàticament).

3.6. Variació de la insolació
Si la superfície col·lectora manté un angle d’inclinació fixa, el valor de la insolació
en una localització donada depèn de les condicions atmosfèriques i la posició del
Sol respecte de l’horitzó. La presència de núvols incrementa l’absorció, reflexió i
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dispersió de la radiació solar. Les zones desèrtiques, a causa de la falta de
núvols, tenen els majors valors d’insolació del planeta. La posició del Sol
respecte l’horitzontal canvia durant el dia i amb les estacions. El valor de la
insolació a l’alba i al capvespre, així com a l’hivern, és menor que el del migdia o
el de l’estiu.

3.7. Propietats de l’energia radiant
Les propietats generals de l’energia radiant són:

•

Es desplaça en línea recta i en totes les direccions de l’espai emissor a
partir del focus emissor.

•

Es transmet en forma d’ones electromagnètiques, lo mateix en el buit que
a través de qualsevol medi de transmissió.

•

La velocitat de desplaçament és constant en cada mitjà de transmissió.

•

Cada forma d’aquesta energia radiant es caracteritza per la seva longitud
d’ona λ , que és inversament proporcional a la freqüència f segons la
següent relació:

Longitud d’ona: λ =

c
f

(2)

On:

λ = Longitud d’ona.
f = Freqüència de la llum.
c = Velocitat de la llum.

o

o

Unitats: λ ve donada en àngstrom ( A ), 1 A = 1 ⋅ 10 −10 m ,
c = 300.000 Km/s, f = Hz (hertz) = cicle / segon
Tota la gamma d’energia radiant es classifica segons la longitud d’ona i
constitueix l’espectre electromagnètic del que només una petita part és l’energia
visible.
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Figura 10. Diferents longituds d’ona.

3.8. Propietats de la llum
o

o

La llum té una longitud d’ona que oscil·la entre els 3.800 A i 7.600 A . El seu
color depèn de la seva longitud d’ona, variant del violeta al vermell a mesura que
creix λ . La llum que anomenen blanca és una mescla dels colors fonamentals que
coneixem.
L’ull humà no és igualment sensible a tots els colors. La sensibilitat de l’ull humà
o

és màxima per la llum la longitud d’ona de la qual és de 5.550 A i correspon a un
color groc verdós.

3.9. Naturalesa de la llum
Els físics han investigat durant molt anys sobre la naturalesa de la llum. S’han de
destacar dos hipòtesis inicialment contradictòries que han merescut l’atenció dels
investigadors de la ciència.; la teoria corpuscular i la teoria ondulatòria.
La teoria corpuscular considera que la llum està formada per petites partícules
en moviment.
La teoria ondulatòria suposa que la llum és una pertorbació del tipus d’ones i
que es propaga de forma anàloga al so des del punt emissor.
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El defensor de la primera teoria va ser Newton. La teoria ondulatòria va ser
proposada per Huygens, posteriorment les idees de Maxwell i els experiments de
Hertz van posar de manifest que la llum eren ones electromagnètiques.
La síntesis de les dos antigues teories va ser obra de Luis de Broglie, el 1924, qui
va definir que la llum està formada per corpuscles anomenats fotons (petits
paquets d’energia), que porten associada una ona al seu moviment.
L’energia corresponent a un fotó és:

E = h⋅ f

(3)

On:

E = Energia en Joules.
h = Constant de 6,624 ⋅ 10 −34 J ⋅ s .

f = Freqüència en Hz (Hertz) = cicle / segon.
A aquesta equació també se l’anomena equació de pla, on la quantitat d’energia
és proporcional a la freqüència d’oscil·lació. El desenvolupament d’aquesta teoria
ha donat lloc a una nova ciència anomenada mecànica ondulatòria.

3.10. Fonts lluminoses
La llum és una forma d’energia i s’obté de dues maneres; incandescència i
luminescència.
La incandescència és la emissió de llum per objectes calents, un exemple clar
seria la bombeta incandescent, que conté un filament prim de tungstè i al
passar-li un corrent elèctric desprèn llum. La bombeta està plena d’un gas, com
l’argó, per evitar la combustió del filament que succeiria per l’oxigen que conté
l’aire.
La luminescència és la propietat d’algunes substàncies per emetre radiacions
lluminoses després de cert temps de ser sotmeses a l’acció d’un raig de llum.
Aquesta pot ser fluorescent, quan l’interval de temps entre la exposició i l’emissió
és d’algunes mil·lèsimes de segon, i fosforescent quan pot haver-hi varies hores
de diferència entre les dues situacions. Alguns materials presenten en major
grau la propietat de la luminescència, existeixen moltes substàncies amb aquesta
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propietat, en major o en menor proporció, com el seleni i quasi tots els materials
alcalins. El cesi és el que respon a la gamma de radiacions visibles amb una
sensibilitat més semblant a la de l’ull humà.
La llei fonamental de la luminescència és que la longitud d’ona de la llum emesa
és sempre major que la de la llum rebuda, lo que és fàcilment comprensible si
assimilem la luminescència a un xoc entre partícules. Aquestes partícules
s’anomenen fotons, que són petits paquets d’energia que queden alliberats quan
els electrons retornen a les seves òrbites originals.
El fotó incident xoca contra una partícula del metall receptor perdent part de la
seva energia en el xoc. Aquest fotó emès tindrà menys energia, sent menor la
seva freqüència i major la seva longitud d’ona, d’acord amb les relacions que
hem vist anteriorment.
La llum és una forma d’energia ondulatòria, anomenada radiació
electromagnètica. Aquesta radiació també inclou a les ones radioelèctriques,
microones, rajos ultraviolats, infrarojos, X i γ , i en el seu conjunt s’anomena
espectre electromagnètic.
Les ones electromagnètiques viatgen en forma de camps electromagnètics i
elèctrics oscil·lants (fluctuants), aquests camps estan posicionats en angle recte
entre si.
La radiació electromagnètica viatja també en forma de corrents de partícules
anomenades fotons. Segons el color de la llum, o sigui l’energia que contenen,
així són les seves longituds d’ones.

3.11. Radiació solar
El sol emet radiació en tota la gamma de l’espectre electromagnètic, des dels
rajos gamma fins a les ones de radio. Tot i així, per l’aprofitament de la seva
energia només és important l’anomenada radiació tèrmica que inclou només la
radiació ultraviolada, la radiació visible i la radiació infraroja.
Tots els cossos emeten una certa quantitat de radiació segons la seva
temperatura. A major temperatura succeeixen dos canvis en la radiació emesa:

•

La intensitat de l’emissió és major, en referència a un major nombre
d’energia per metre quadrat que abandona el cos.

•

El color o tipus de radiació canvia cap a una menor longitud d’ona, això és
radiació ultraviolada, radiació visible i la radiació infraroja.
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Les dades més significatives del Sol són les següents:
Radi: 700.000 km (109 vegades major que el radi de la terra).
Massa: aproximadament 330.000 vegades la de la terra.
Edat aproximada: 6.000 milions d’anys.
Vida estimada aproximadament: 8.000 milions d’anys més.
Formació: fonamentalment per heli, hidrogen i carboni.
L’energia radiada pel Sol procedeix de reaccions nuclears de fusió, on els àtoms
d’hidrogen es fusionen formant àtoms d’heli, aquest procés allibera una gran
quantitat d’energia en totes les direccions.
La distància entre el Sol i la Terra és de 150 milions de km, com que la llum
viatja a uns 300.000 km/s, la radiació a la terra arriba amb uns 8 minuts, per
tant tenim:

Temps =

espai
150.000.000km
500 s
=
= 500 s − >
= 8'20"
velocitatdelallum
300.000km / s
60 s

(4)

3.12. Tipus de radiació solar
És molt important predir la radiació solar que arriba a la superfície d’un panell
solar fotovoltaic. Tothom està familiaritzat amb la presència quotidiana del Sol en
les nostres vides i, potser per això, es deriva una aparent facilitat per a trobar
dades sobre aquest. Però, en realitat, existeix una dificultat força gran a l’accés a
bases de dades (en general només es publiquen resums tardans) i també hi ha
problemes amb el saber quins són els mètodes més adequats a utilitzar per a la
mesura de la radiació solar.
L’objectiu més general és la predicció dels diferents components de la radiació
solar sobre una superfície receptora orientada a partir de la informació,
generalment disponible en els Centres d’Observació Meteorològica.
Un estudi minuciós comprendria cinc parts ben diferenciades:

1. Descripció de la naturalesa de la radiació solar.
2. Estudi de les equacions que regeixen el moviment Sol - Terra.
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3. L’estimació dels components de la radiació horitzontal.
4. L’estimació dels components de la radiació sobre superfícies inclinades.
5. Generació de seqüències de radiació.

La següent figura ens serveix de recolzament per a comprendre els diferents
components de la radiació solar que arriba a un receptor terrestre. La radiació
incident sobre un receptor situat fora de l’atmosfera, o radiació extraterrestre,
prové quasi exclusivament de l’emesa en línea recta pel Sol (radiació directa).

Figura 11. Composició de la radiació solar.
El resultat de la descomposició de la radiació solar incident sobre un receptor
està diferenciat en tres components:

•

Radiació directa. Està constituïda pels feixos de raigs que es reben,
sense que es desviïn en el seu pas per l’atmosfera, en línea recta amb el
Sol. És la major i la més important en les aplicacions fotovoltaiques.

•

Radiació difusa. És la que es rep del Sol després de ser desviada per
dispersió atmosfèrica. També és la procedent de tot el cel i la que es rep a
través dels núvols, excloent la rebuda directament del Sol. Sinó existís
aquesta radiació el cel es veuria negre, tot i ser de dia, com succeeix per
exemple a la Lluna.

•

Radiació d’albedo. Aquesta és la radiació directa i difusa que es rep per
reflexió al terra o a altres superfícies pròximes.

Anomenem radiació total o global al resultat de les tres radiacions:
Radiació Total = Radiació directa + Radiació difusa + Radiació d’albedo
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És important entendre que les propietats direccionals de la radiació difusa
depenen, en gran mesura, de la posició, forma i composició dels núvols; per això
la distribució angular de la radiació difusa és complexa i variable en el temps.
La radiació d’albedo depèn de la naturalesa del terra i serà major la reflexió en la
neu que en la vegetació.
Tot i lo familiar que resulta el moviment del Sol al voltant d’un punt fix de la
Terra, les lleis que regeixen aquest moviment són bastant complexes. Com a
recordatori es dirà que la terra dona voltes al voltant del Sol descrivint una òrbita
el·líptica.
Per a dissenyar qualsevol sistema d’energia solar és precís conèixer els valors
dels diferents components de la radiació incident sobre una superfície receptora.
Per avaluar aquest càlcul generalment utilitzarem taules de radiació, que
s’hauran d’actualitzar sempre que sigui possible amb les dades que es publiquen
per a cada localitat.

Figura 12. Recorregut solar anual.
La majoria de les fonts de dades de radiació fan menció a superfícies
horitzontals, mentre que els receptors solars treballen en superfícies inclinades o
amb una certa inclinació. Per aquesta finalitat es fa necessari posicionar els
panells solars depenent de l’època de l’any, de manera que es pugui aprofitar al
màxim la radiació solar.
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CAPÍTOL 4: LA
POSICIÓ DEL SOL

En el següent capítol es tractarà el tema de la posició del Sol (la nostra font
d’energia), ja que es fa necessari conèixer-la per a realitzar un bon disseny de la
present horta solar fotovoltaica.

4.1. Introducció
El nostre planeta orbita entorn del Sol amb dos tipus de moviments: el de rotació
i el de translació.
En el moviment de rotació, la Terra rota al voltant d’un eix imaginari anomenat
eix terrestre que passa pels seus pols, donant una volta aproximadament cada
24 hores. Aquest eix de rotació està inclinat 23.45º respecte al pla de l’orbita al
voltant del Sol, que com es veurà més endavant, és el valor màxim de declinació
solar ( δ ). Aquest valor s’aconsegueix tant en el solstici d’estiu com en el solstici
d’hivern (lògicament de signes oposats).
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Figura 13. Moviment de rotació de la Terra al voltant de l’eix imaginari terrestre.
En el segon moviment, el de translació, el nostre planeta descriu una òrbita
el·líptica al voltant del Sol. El pla que conté aquesta òrbita s’anomena pla de
d’el·líptica i tarda un any en recorre’l per complet. El Sol ocupa un dels focus de
l’el·lipse i, degut a l’excentricitat de l’òrbita, la distància entre aquest i la Terra
varia al llarg de l’any. En els primers dies de gener s’aconsegueix la màxima
proximitat al Sol, produint-se el periheli (hivern a l’hemisferi nord), on la
distància és de 147.5 milions de km, mentre que en els primers dies de juliol
s’aconsegueix la màxima llunyania, denominat afeli (estiu en l’hemisferi nord),
on la distància és de 152.6 milions de km.

Figura 14. Moviment de translació de la Terra que descriu una òrbita el·líptica al voltant
del Sol.

A continuació, es poden observar els moviments de la Terra, descrits
anteriorment, mitjançant la següent figura:

- 32 -

Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)

Figura 15. Òrbita el·líptica de la Terra al voltant del Sol, amb el seu eix de rotació N – S
inclinat 23.45º. També mostra la inclinació de la terra en els 4 punts més característics.

4.2. Declinació solar diària ( δ )
La declinació solar ( δ ) és la posició angular del Sol en el migdia solar respecte el
pla de l’equador (nord positiu). Cal remarcar que és un dels paràmetres
necessaris pel càlcul de la posició del Sol a qualsevol hora del dia en qualsevol
dia de l’any. Aquest angle varia dins dels límits següents:

− 23.45º < δ < 23.45º

(6)

El valor de la declinació solar varia al llarg de l’any, de 23.45º (21 de juny), a
23.45º (21 de desembre), passant per zero en els equinoccis de primavera i de
tardor.
Existeixen uns quants models matemàtics per a calcular la declinació solar com
el de Spencer (1971), el de Perrin de Brichanbaut (1975), el de Cooper (1969) o
el de García (1994). Cal remarcar, però, que el model més àmpliament utilitzat a
nivell mundial és el de Spencer, en part perquè té una gran exactitud.
En el camp de l’enginyeria es poden aplicar equacions amb menys exactitud,
però molt més simples com la del model de Cooper (1969):

 284 + n 
}
 365 

δ (º ) = 23.45º⋅ sin{360º⋅
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On:
n = Dia de l’any (valors enters entre 1 i 365, l’1 correspon a l’1 de gener i el 365
pel 31 de desembre).

4.3. Distància Sol-Terra
Per començar, la distància mitjana Sol-Terra és d’aproximadament 149.46 ⋅ 10 6 km
i és una unitat astronòmica (UA). Tot i així, cal tenir present que aquest valor
varia cada dia de l’any.
Aquesta distància, entre la Terra i el Sol, es pot calcular mitjançant la següent
expressió:

R=

UA ⋅ (1 − e 2 )
1 + e ⋅ cos(Γ)

(8)

2π ⋅ (n − 1)
365

(9)

Γ=

On:
R = Distància de la Terra al Sol.
UA = Unitat Astronòmica.
e = Excentricitat de l’òrbita terrestre (té un valor molt petit, e = 0,01673).

Γ = Angle diari (rad).
n = Dia de l’any (valors enters entre 1 i 365, l’1 correspon a l’1 de gener i el 365
pel 31 de desembre).
(La segona equació serveix per calcular, també, la declinació amb un error
màxim de 0.0006 radiants).
Si es pren com a angle diari Γ = 0, la distància R pren un valor de 146.96 ⋅ 10 6 km,
el periheli o valor mínim d’aquesta distància. Si es pren com a angle
diari Γ = π (180º), la distància R pren un valor de 151.96 ⋅ 10 6 km, l’afeli o valor
màxim.
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Degut a que la intensitat de l’energia solar varia inversament proporcional al
quadrat de la distància, la variació de la distància Sol-Terra durant l’any dona lloc
a un variació de la radiació solar extraterrestre, que afecta a la seva vegada a la
radiació en la superfície de la Terra. En la següent figura podem observar aquest
fenomen:

Figura 16. Variació de la radiació solar extraterrestre durant l’any. Font: Ref. [3].

4.4. El temps solar
4.4.1. Equació del temps
La trajectòria que descriu la Terra en el seu moviment de translació al voltant del
Sol no és circular (sinó el·líptica), però verifica aquella llei de Keppler que
estableix “àrees iguals en temps iguals”, aleshores, la Terra accelera i
desaccelera durant el seu moviment de translació, per tant, al llarg de l’any, el
“migdia” marcat pels rellotges que usem els éssers humans (hora civil) no
coincideix amb el “mig gir” de la Terra sobre el seu eix (hora solar).
Per tant, es troben dos tipus d’hora solar; L’hora solar verdadera i l’hora solar
mitjana. Entre l’hora solar real i l’hora solar mitjana hi ha una diferència que
varia al llarg de l’any, el valor màxim de la qual és d’aproximadament 16 minuts.
A continuació, en la següent figura es pot veure la diferència de temps (en
minuts) entre l’hora solar real i l’hora solar mitjana durant un any:
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Figura 17. Gràfica dels minuts de diferència entre l’hora solar real i l’hora solar mitjana
durant un any. Font: Ref. [4].

L’equació que mesura la diferència entre el temps solar i el legal per a qualsevol
posició de la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol és l’equació del temps.
L’expressió que a continuació s’exposa és l’equació de temps proposada per
Spencer (1971), que no és la més precisa de totes les disponibles però és
àmpliament utilitzada a nivell mundial:

ET = (229.18) ⋅ (0.000075 + 0.001868 ⋅ cos Γ − 0.032077 ⋅ sin Γ − 0.014615 ⋅ cos 2Γ − 0.04089 ⋅ sin 2Γ)
(10)
On cal recordar:

Γ = Angle diari.
Cal remarcar, que la multiplicació pel factor 229.18 serveix per convertir els
radiants a minuts.

4.4.2. Angles de posta i de sortida del Sol ( ω d i ω s )
La duració del dia ve definida entre la sortida i la posta del Sol (en nombre
d’hores de Sol màximes N), i es pot calcular a partir de l’angle horari ( ω ) i amb
aquesta equació:

N=
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Si s’utilitzen les dades de la declinació ( δ ) al llarg de l’any i la latitud d’un lloc
geogràfic ( φ ), es pot calcular l’hora solar (angle horari ω ) de sortida i de la posta
del Sol. Es pot fer mitjançant la següent expressió:

 sin δ ⋅ sin φ 

 cos δ ⋅ cos φ 

ω s = cos −1 −

ω d = −ω s

(12)

(13)

On cal recordar:

ω d = Angle de posta del Sol.

ω s = Angle de sortida del Sol.
Cal remarcar que aquest valor és molt útil, ja que a més de ser una dada
necessària per a calcular l’altura del Sol al llarg de totes les hores de l’any,
permet saber de quantes hores de dia (i per tant el nombre màxim d’hores de
generació) disposarà el sistema per a una localització concreta.
També cal afegir, que el valor de la duració del dia és adoptat per l’observatori
Astronòmic Nacional i pel US Naval Observatory.

4.5. La posició relativa del Sol amb la superfície
horitzontal
4.5.1. Tots els angles a tenir en compte
Per a calcular la radiació solar que arriba a la superfície horitzontal a la Terra, és
necessari conèixer les relacions trigonomètriques entre la posició del Sol i
aquesta superfície. Per a conèixer la posició del Sol en el cel en qualsevol
moment s’utilitzen dos angles, coneguts com azimut solar ( γ ) i altura solar ( α ).
L’altura solar ( α ) es defineix com l’angle, en un pla vertical, entre els rajos del
Sol i la projecció d’aquests sobre un pla horitzontal.
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L’azimut solar ( γ ) és l’angle, mesurat en el pla horitzontal, que formen la
projecció dels rajos del Sol en aquest pla amb el sud (per a l’hemisferi Nord).
Si es pensa en la trajectòria del Sol, un dia qualsevol, l’altura solar és “quant ha
pujat el Sol des de l’horitzó” i l’azimut solar és lo desplaçat a l’esquerra (matí) o
dreta (tarda) que està el Sol respecte a la seva posició al migdia (sud).
Altres angles que també s’utilitzen, i que estan relacionats amb aquests són:
L’angle zenital ( θz ), que és el que es forma entre els rajos del Sol i la vertical a
la superfície del lloc. És positiu a partir del zenit i equival a l’angle d’incidència de
la radiació directa sobre la superfície horitzontal. Per calcular aquest angle es
tenen amb compte les següents expressions:

cos(θz ) = cos(γ ) ⋅ cos(δ ) ⋅ cos(ω ) + sin(γ ) ⋅ sin(δ ) = sin(α )

(14)

sin α ⋅ sin φ − sin δ
cos α ⋅ cos φ

(15)

0º ≤ γ ≤ 90º , cos γ ≥ 0
90º ≤ γ ≤ 180º , cos γ ≤ 0

(16)

cos γ =

A la sortida del Sol l’altura solar ( α ) és zero (el Sol encara no “s’ha elevat” gens
respecte l’horitzó) i, per tant, l’angle zenital ( θz ) és de 90º. Així si ω s és l’angle
de sortida del Sol, utilitzant l’equació (4.9), i aquests valors, es compleix que:

cos ω s =

− sin φ ⋅ sin δ
cos φ ⋅ cos δ

ω s = arccos(− tan φ ⋅ tan δ )

(17)

(18)

L’angle de sortida del Sol ( ω s ) és igual a l’angle de posta del Sol ( ω d ), excepte
en el signe. La duració del dia serà igual a dos vegades l’angle de sortida del Sol,
2ω s , que expressada en hores quedarà (tenint en compte que un dia són 360
graus i 24 hores):

N = (2 / 15) ⋅ arccos(− tan φ ⋅ tan δ )
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On cal recordar:

θz = Angle zenital.

δ = Declinació solar.

α = Altura solar.
ω = Angle horari.
γ = Azimut solar.

φ = Latitud.

ω s = Angle de sortida del Sol.
N = Nombre d’hores de Sol màximes.
L’angle zenital ( θz ) també és important ja que com es pot observar en
l’expressió (4.3), és el complementari de l’altura solar ( α ), és a dir:

α = 90 − θz

(20)

L’angle horari ( ω ), com ja s’ha vist anteriorment, és l’angle mesurat en la
bòvada del cel, entre el meridià de l’observador i el meridià solar. Varia 15 graus
cada hora (és zero al migdia i negatiu pel matí).
La següent figura mostra el recorregut del Sol en un dia (trajectòria solar), dins
d’aquesta trajectòria, i prenent com a zero el migdia solar, es poden veure els
diferents angles horaris mencionats.
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Figura 18. Recorregut del Sol en un dia (trajectòria solar).
Per especificar la posició d’un punt en la superfície de la terra, és necessari
conèixer la seva latitud ( φ ) i longitud (L).
L’altura solar ( α ) i l’azimut solar ( γ ) depenen del lloc i de l’instant en que es
mesurin. La dependència del lloc es recull mitjançant la latitud ( φ ), la
dependència temporal es recull en la declinació solar ( δ ) i en l’angle horari ( ω ).

4.5.2. El càlcul de l’azimut solar ( γ s )
L’angle azimutal solar ( γ s ), com ja hem dit anteriorment, és l’angle format per la
trajectòria del Sol sobre el pla horitzontal respecte a la direcció sud. Aquest valor
es pren positiu cap a l’oest (0º a 180º) i negatiu cap a l’est (0º a -180º).
Per obtenir l’azimut solar horari per a qualsevol dia i hora de l’any, primerament
s’han de calcular altres paràmetres:

 sin ω ⋅ cos δ 
 sin θz 

γ ' s = sin −1 

 tan δ 

 tan γ 

ω ew = sin −1 

(21)

(22)

Un cop calculats aquests paràmetres mitjançant les equacions (4.16) i (4.17), es
procedirà al càlcul dels tres factors correctors necessaris per a l’obtenció de
l’azimut solar:

C1
1 si ω ≤ ω ew
-1 si ω > ω ew

(23)

C2
1 si ω − δ ≤ ω ew
-1 si ω − δ > ω ew
C3
- 40 -

(24)

Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)

1 si ω ≤ ω ew
-1 si ω > ω ew

(25)

Finalment, obtinguts els factors correctors anteriors (C1,C2 i C3), es pot realitzar
el càlcul definitiu per trobar l’azimut solar:

 1 − C1 ⋅ C 2 
 ⋅ 180
2



γ s = C1 ⋅ C 2 ⋅ γ ' s +C 3 ⋅ 

(26)

En definitiva, gràcies a totes les expressions i equacions presentades en aquest
capítol del projecte, és possible determinar el punt en el qual es troba el Sol en
qualsevol moment i lloc, així com la trajectòria del mateix al llarg de tot l’any
(només es necessita com a dada la latitud ( φ ) del lloc).
Mitjançant el programa PVSYST (V5.53) també es pot trobar aquesta informació.
Per dur-ho a terme, s’ha d’anar a l’apartat “d’eines”, a continuació a
“Taules/gràfics de paràmetres solars”, que està dins del punt “Caixa d’eines
solars”, i allà s’han d’omplir les dades que demana el programa:

Figura 19. Dades necessàries a aportar per a obtenir la trajectòria solar al llarg de
l’any. Font: Programa PVSYST (V.5.53).

Cal remarcar, que al modificar l’altura o la longitud es modifiquen
automàticament les caselles del País/Regió i de la Ciutat, i aleshores apareixen
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les paraules “tots els països” a la primera casella (si es torna a posar la
localització per zona es modifiquen els altres paràmetres).
Aleshores, s’obté el següent gràfic:

Figura 20. Gràfic de la trajectòria del Sol al llarg de l’any, per la localització de la
instal·lació: Latitud 41.4ºN, longitud 1.7ºE, altura 332 m. Font: Programa PVSYST
(V.5.53).
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CAPÍTOL 5: DISSENY
DE LA INSTAL·LACIÓ
DE L’HORTA SOLAR
FOTOVOLTAICA

En aquest capítol es realitzarà el disseny de l’horta de fins a 100 kWn connectada
a la xarxa de Baixa Tensió (BT) (aèria). Cal subratllar, que és un dels apartats
més importants del projecte, ja que aquí resideixen tots els càlculs tècnics i el
dimensionament de la present instal·lació solar fotovoltaica.
Cal remarcar, que per dur-lo a terme es seguirà el Plec de Condicions Tècniques
d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a Xarxa de l’IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la Guia Tècnica d’Aplicació del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, la norma espanyola UNE 20460-5523 “d’Instal·lacions elèctriques en edificis”, la Norma Tècnica Particular
d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-IEBT), la Norma
Tècnica Particular d’Instal·lacions Fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de
distribució de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-FVBT), i la Norma Tècnica
Particular de Línees Subterrànies de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTPLSBT), entre d’altres normatives importants.

5.1. Distància mínima entre les files de mòduls
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La distància ( d m ), mesurada sobre la horitzontal, entre les files de mòduls o
entre una fila i un obstacle d’alçada (h) que pugui projectar ombres, haurà de ser
tal que garanteixi almenys 4 hores de Sol entorn al migdia del solstici d’hivern.
En qualsevol cas, la distància ( d m ) ha de ser com a mínim igual a:

dm = h ⋅ k

(27)

On:
h = Alçada.
k = Factor adimensional de valor assignat:

k=

1
tan(61º −φ )

(28)

On:

φ = Latitud (en graus decimals).
Així mateix, la separació entre la part posterior d’una fila i el començament de la
següent no serà inferior a l’expressió (8.1), sent en aquest cas h la diferència
d’alçades entre la part alta d’una fila i la part baixa de la posterior, efectuant-se
totes les mesures amb relació al pla que conté les bases dels mòduls. A
continuació, per aclarir aquests conceptes es mostra la següent figura:

Figura 21. Exemple de determinació de les distàncies i alçades pel càlcul. Font: Ref.
[5].

Per obtenir les incògnites com la distància mínima ( d m ), primer s’haurà de
determinar l’altura (h) i per això, es necessiten conèixer les dimensions del
mòdul utilitzat i la inclinació escollida.
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S’utilitzaran mòduls solars fotovoltaics policristal·lins per dur a terme la present
instal·lació, a causa de la seva relació eficiència-preu amb els monocristalins. Cal
remarcar, que amb les plaques policristal·lines s’obté un rendiment lleugerament
inferior que amb les monocristal.lines, sent el seu preu també més reduït. El
tipus de mòdul solar fotovoltaic que s’ha escollit és el GS-P-280-Fab1 de la casa
GRAPE SOLAR, fabricat aquest any 2011, i segons el fabricant té una eficiència
d’un 14.5 %. Seguidament, mitjançant la següent figura es pot observar el
model triat:

Figura 22. Mòdul solar fotovoltaic GS-P-280-Fab1 de la casa GRAPE SOLAR.
A més, les dimensions del mòdul solar fotovoltaic escollit (el GS-P-280-Fab1)
són:
Taula 3. Dimensions del mòdul solar fotovoltaic policristal·lí GS-P-280-Fab1 en STC.

Dimensions del mòdul
Alçada

1,956 mm

Llargada

992 mm

Amplada

50 mm

Les sigles STC (Standard Test Conditions) signifiquen que les dades que s’han
obtingut del mòdul solar fotovoltaic estan dins les següents condicions estàndard
sota test a les quals han estat sotmeses: 1000 W / m 2 , (25 ± 2) ºC, AM 1,5
segons la norma EN 60904-3.
Totes les característiques tècniques del mòdul solar fotovoltaic es poden trobar
en l’Annex I del present projecte.
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Aquests mòduls solars fotovoltaics es col·locaran en un tipus d’estructures
d’alumini de model PONENT de la casa ANUSOL. Cal remarcar, que tenen una
estructura adaptada pel camp i a les mesures de la placa de la instal·lació. A
més, consten de peus telescòpics que permeten corregir les irregularitats de la
cimentació (els peus telescòpics venen muntats de fàbrica). Els assajos d’aquest
producte han estat realitzats per l’empresa Applus.

Figura 23. Estructures d’alumini per a mòduls solars fotovoltaics del model PONENT, de
la casa ANUSOL.

Cal subratllar, que les característiques tècniques d’aquest tipus d’estructures
d’alumini es poden veure en l’Annex I del present projecte.
També cal tenir present, que l’angle d’inclinació òptim dels mòduls serà de
β = 38º . Així doncs, per obtenir l’alçada (h) s’haurà de multiplicar el sinus
d’aquest angle ( β ) per l’alçada del mòdul solar fotovoltaic i sumar-li uns 200
mm pel suport que deixa els panells una mica més elevats respecte del terra. A
continuació es mostra el càlcul:

h = sin(38º ) ⋅ 1,956mm + 200mm = 1,404.233mm ≈ 1.4m

(29)

Ara, ja es pot obtenir la distància mínima ( d m ) mitjançant l’aplicació de les
expressions (8.1) i (8.2):

dm =

h
1,404.233mm
=
= 3,952.273mm ≈ 4m
tan(61º −φ ) tan(61º −41.44)
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En definitiva, aquesta ( d m ) que correspon a la distància mínima entre les files de
mòduls serà de 4 m.

5.2. Càlcul del nombre de mòduls
Per començar, s’ha de comentar que per dur a terme el dimensionament del
sistema generador fotovoltaic del projecte s’ha seguit la norma UNE 20460-7712:2006, concretament l’apartat de “Condicions de funcionament i influències
externes”, pel qual es determina que els aparells connectats al cantó de CC han
de ser apropiats a les tensions i intensitats contínues.
Així doncs, s’establiran varis criteris que serviran per limitar el nombre de
mòduls solars fotovoltaics a instal·lar, tant en sèrie (amb les tensions de treball i
les tensions màximes) com en paral·lel (amb les intensitats màximes i potències
màximes), tenint present la variació dels diferents paràmetres d’aquests amb la
temperatura.
Cal tenir amb compte, que el nombre de mòduls solars fotovoltaics a instal·lar es
calcularà respectant la potència de pic de la instal·lació, que és
d’aproximadament 100 kWp. Per a realitzar els següents càlculs d’aquest
apartat, abans és necessari conèixer els paràmetres de funcionament i les
característiques dels mòduls i de l’inversor.
Els paràmetres de funcionament del mòdul GS-P-280-Fab1 de la casa GRAPE
SOLAR (fabricat aquest any 2011), extrets del catàleg del fabricant, es mostren a
continuació:
Taula 4. Paràmetres de funcionament del mòdul solar fotovoltaic GS-P-280-Fab1 de la
casa GRAPE SOLAR.

Característiques del mòdul GS-P-280-Fab1
Eficiència

14.5 %

Potència de pic en STC ( PPMÀX )

280 W

Voltatge de màxima potència ( V PMÀX )

35.8 V

Intensitat de màxima potència ( I PMÀX )

7.82 A

Voltatge en circuit obert ( VOC )

44.6 V

Intensitat de curtcircuit ( I SC )

8.43 A
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Voltatge màxim del sistema

1000 V

Rang de temperatures

Des de -40 ºC a +85 ºC

Coeficient de temperatura de la PPMÀX ( α P )

-0.45 %/ºC

Coeficient de temperatura del VOC ( α V )

-0.35 %/ºC

Coeficient de temperatura de la I SC ( α I )

0.06 %/ºC

Tolerància de mesura en la PPMÀX

± 3%

L’inversor que s’ha escollit és el PowerGate Plus 100 kW de la casa SATCON
(fabricat l’any 2010), i les seves característiques de la part de contínua (a
l’entrada, input) són les següents:
Taula 5. Paràmetres de funcionament de l’inversor PowerGate Plus 100 kW de la casa
SATCON, a la part de contínua DC (input).

Característiques de l’inversor PowerGate Plus 100 kW
Potència FV màxima ( PDC , màx )

115 kWp

Interval de voltatge MPP ( U CC )

De 420 V a 850 V

Intensitat FV màxima ( I DC , màx )

248 A

Voltatge FV màxim permès ( U CC , màx )

900 V

Voltatge FV mínim operatiu ( U CC , mín )

420 V

Rendiment màxim

96.7 %

Rendiment europeu

96 %

A continuació, mitjançant la següent figura es pot observar el model d’inversor
triat:
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Figura 24. Inversor PowerGate Plus 100 kW de la casa SATCON.
Cal destacar, que totes les seves característiques estan presents en l’Annex I
del present projecte.
L’inversor es col·locarà a l’interior d’una caseta prefabricada monobloc de
formigó amb aïllament de la casa ADHORNA, de dimensions interiors 2.50 x 2.20
m. Té una alçada interior lliure de 2.50 m i el gruix de les seves parets és de
140 mm . A més, conté una porta d’acer galvanitzat impermeabilitzada.
Seguidament, es pot veure la caseta de l’inversor escollida:

Figura 25. Caseta monobloc de formigó amb aïllament de la casa ADHORNA.
Cal remarcar, que mitjançant el seu plànol (present en l’apartat de plànols del
present projecte) es poden observar específicament totes les seves mides.
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5.2.1. Càlcul del nombre de mòduls en sèrie per branca
En primer lloc, s’ha de calcular la tensió màxima que proporcionen els mòduls,
per poder determinar després el nombre màxim de panells que es col·locaran en
sèrie. S’utilitzarà la temperatura mínima com a criteri de dimensionat, ja que el
coeficient de temperatura del VOC ( α V ) és negatiu en tots els mòduls solars
fotovoltaics. Per això, es considera com a temperatura extrema els -10 ºC, una
temperatura impossible d’aconseguir en la ubicació de la instal·lació, ni tan sols
en els hiverns més freds. A continuació, s’aplica la fórmula del coeficient de
temperatura del VOC ( α V ) per a la temperatura considerada com a extrema, de 10 ºC:

α 
− 0.35 


VOC ( −10 ºC ) = VOC ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅ V  = 44.6 ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅
= 50.064V (31)
100 
100 


On:

α V = Coeficient de temperatura del VOC (%/ºC)
Ara, un cop calculat el valor de la tensió màxima, es procedeix a calcular el
nombre màxim de mòduls en sèrie per branca, tenint en compte el criteri del
límit de tensió màxima de treball en MPP (Massively Parallel Processors o
Processadors Massivament Paral·lels) de l’inversor, comprovant que tant el
cablejat, panells, etc. estiguin per sota d’aquest valor de 850 V.

N S ,màx =

Vmàx
VOC ( −10 ºC )

=

850
= 16.978 mòduls
50.064

(32)

Així doncs, en un principi s’instal·laran 16 mòduls solars fotovoltaics ( N S ,máx ), ja
que si fossin 17 la VMÀXstring ( −10 ºC ) donaria un valor un pel superior als 850 V (límit
de tensió màxima de treball en MPP). La tensió de branca o string màxima es
calcularà de la següent forma (el nombre de panells instal·lats multiplicat per la
tensió en buit de cada mòdul a -10 ºC):

VMÀXstring ( −10 ºC ) = N S ⋅ VOC ( −10 ºC ) = 16 ⋅ 50.064 = 801.024V

(33)

Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha de mirar que es compleixen dos condicions
perquè el nombre de mòduls en sèrie per branca es pugui considerar vàlid.
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Condició I. La tensió de cada branca en el punt de potència màxima a les
diferents temperatures de funcionament dels mòduls (-10, 15, 25, 50, 70 ºC), ha
d’estar dins del interval de voltatge MPP (420 – 850 V).
A continuació, es mira si els valors màxims de tensió a -10 ºC (el més elevat) i a
+70 ºC (el més baix), als quals no s’arribarà mai, estan dins l’interval de
tensions de l’inversor. Si aquests valors hi són presents, els compresos entre els
dos també hi seran.

α 
− 0.35 


V PMÀX ( −10 ºC ) = V PMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅ V  = 35.8 ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅
= 40.186V
100 
100 


(34)

Vstring , PMÀX ( −10 ºC ) = N S ⋅ VPMÀX ( −10 ºC ) = 16 ⋅ 40.186 = 642.976V

(35)

Es pot observar que Vstring , PMÀX ( −10 ºC ) < 850 V, per tant es compleix el primer requisit
de la Condició I. Seguidament, es calcula la tensió de cada branca a la
temperatura de 70 ºC:

α 
− 0.35 


V PMÀX ( 70 ºC ) = V PMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (70 − 25) ⋅ V  = 35.8 ⋅ 1 + (70 − 25) ⋅
= 30.162V (36)
100 
100 


Vstring , PMÀX ( 70 ºC ) = N S ⋅ VPMÀX ( 70 ºC ) = 16 ⋅ 30.162 = 482.592V

(37)

Aquí, es veu que Vstring , PMÀX ( 70 º C ) >420 V, per això es compleix el segon requisit de la
Condició I, i vol dir que l’inversor podrà subministrar potència per una
temperatura de la cèl·lula fotovoltaica de 70 ºC.
Tenint present que el mòdul escollit és capaç de treballar a una temperatura
màxima de 85 ºC (segons les característiques tècniques especificades
anteriorment), a continuació es durà a terme una comprovació extra, tot i que no
sigui necessària per lo extremadament elevada que resulta aquesta temperatura:

α 
− 0.35 


V PMÀX (85 ºC ) = VPMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (85 − 25) ⋅ V  = 35.8 ⋅ 1 + (85 − 25) ⋅
= 28.282V (38)
100 
100 


Vstring , PMÀX (85 ºC ) = N S ⋅ VPMÀX (85 ºC ) = 16 ⋅ 28.282 = 452.512V
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Es pot observar que Vstring , PMÀX (85 º C ) >420 V, i que per tant, inclús amb la
temperatura més elevada que pot suportar aquest model de mòdul, pot treballar
durant tot l’any.
En definitiva, la Condició I es compleix de sobres.
Condició II. La tensió màxima d’entrada a l’inversor (900 V), ha de ser major
que la suma de les tensions de circuit obert de tots els mòduls de branca per
evitar la perforació dels aïllants.
Anteriorment, ja s’ha calculat que el voltatge més elevat (per N S =16 mòduls) es
produeix en buit a -10 ºC, i recordem que és VMÀXstring ( −10 ºC ) = 801.024V . Aleshores,
es compleix que VMÀXstring ( −10 ºC ) <900 V, per tant es dona la Condició II i el nombre
de mòduls és el correcte.

5.2.2. Càlcul del nombre de branques en paral·lel
Per continuar, es procedeix a calcular el nombre de branques en paral·lel a
instal·lar, ara que ja s’han determinat el nombre de mòduls solars fotovoltaics en
sèrie per branca.
Cal remarcar, que existeixen dos limitacions a tenir presents: la intensitat
màxima de l’inversor ( I DC ,màx ) i la potència màxima de l’inversor ( PDC ,màx ), de les
quals s’escollirà la més restrictiva.
Per començar, es tractarà la primera limitació mitjançant la següent expressió:

N P ,màx =

I DC ,màx
I SC , string

=

248
= 29.419mòduls
8.43

(40)

On:

I SC , string = Intensitat de curtcircuit de les branques (A). En aquest cas és la
mateixa que la I SC de cada mòdul solar fotovoltaic.
I per la segona limitació s’utilitzarà la següent expressió:
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N ' P ,màx =

PDC ,màx
N S ⋅ PPMÀX

=

115 ⋅ 10 3
= 25.669mòduls
16 ⋅ 280

(41)

On:

PPMÀX = Potència de pic en STC (W).
N S = Nombre de mòduls en sèrie per branca.
Així doncs, com que N ' P ,màx < N P ,màx es prendrà com a límit N ' P ,màx = 25 mòduls.

Seguidament, un cop realitzats aquests càlculs, s’ha de mirar que es compleixen
dos condicions perquè el nombre de branques en paral·lel es pugui considerar
vàlid.
Condició I. La intensitat de curtcircuit total subministrada pel generador solar
fotovoltaic no serà superior a la màxima intensitat suportada per l’inversor. Cal
remarcar, que és un càlcul complementari als realitzats anteriorment i s’aplicarà
mitjançant la següent expressió:

I SC ,total = I SC , string ⋅ N P = 8.43 ⋅ 25 = 210.75 A

(42)

Com que I SC ,total < I DC ,màx ( I DC ,màx = 248 A) veiem que es compleix la Condició I.

Condició II. La potència aportada pel generador solar fotovoltaic en el punt de
màxima potència (per tant, la seva potència màxima) no serà superior a la
potència fotovoltaica màxima recomanada per l’inversor ( PDC ,màx ) per cap dels
seus valors de treball. És a dir, que la potència màxima generada a les diferents
temperatures de funcionament pels mòduls (-10, 15, 25, 50, 70 ºC) ha de ser
inferior a la potència màxima recomanada per l’inversor ( PDC ,màx ).

A continuació, es comprovarà que la potència a 70 ºC no caigui menys d’un 70 %
de la seva potència màxima recomanada i que la potència a -10 ºC no superi la
recomanada. Aquest càlcul es du a terme perquè el coeficient de temperatura de
la PPMÀX és negatiu ( α P = −0.45% /º C ), i aleshores la potència màxima més elevada
s’obté a temperatures baixes (a l’igual que la irradiància).

α 
− 0.45 


PPMÀX ( 70 ºC ) = PPMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (70 − 25) ⋅ P  = 280 ⋅ 1 + (70 − 25) ⋅
= 223.3W (43)
100 
100 
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Pgen , MÍN = N S ⋅ N P ⋅ PPMÀX ( 70 ºC ) = 16 ⋅ 25 ⋅ 223.3 = 89,320W = 89.320kW

(44)

Per tant, es demostra que:

0.7 ⋅ PDC ,màx = 0.7 ⋅ 115k = 80.5kW

(45)

80.5kW < Pgen , MÍN

(46)

Seguidament:

α 
− 0.45 


PPMÀX ( −10 ºC ) = PPMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅ P  = 280 ⋅ 1 + (−10 − 25) ⋅
= 324.1W
100 
100 


(47)

Pgen , MÀX = N S ⋅ N P ⋅ PPMÀX ( −10 ºC ) = 16 ⋅ 25 ⋅ 324.1 = 129,640W = 129.640kW

(48)

Es pot observar que la potència generada a una temperatura de -10 ºC ( Pgen , MÀX )
sobrepassa la potència màxima recomanada per l’inversor ( PDC ,màx =115 kW). Tot
i així, es considera que 25 branques en paral·lel és un nombre acceptable pels
motius que a continuació s’exposen:
1. Per començar, cal realitzar un càlcul tenint en compte la següent situació; la
temperatura mitjana més baixa en aquesta ubicació està al voltant dels 8 ºC i un
mòdul solar fotovoltaic que rebi una irradiància de 1000W / m 2 o superior (en
alguns moments de l’any és així), s’escalfarà un mínim de 15 a 20 ºC sobre
la Tamb , per tant prenent la Tamb = 6 ºC (i l’escalfament de 15 ºC):

α 
− 0.45 


PPMÀX ( 21ºC ) = PPMÀX ( 25 ºC ) ⋅ 1 + (21 − 25) ⋅ P  = 280 ⋅ 1 + (21 − 25) ⋅
= 285.04W (49)
100 
100 


Pgen , MÀX = N S ⋅ N P ⋅ PPMÀX ( 21ºC ) = 16 ⋅ 25 ⋅ 285.04 = 114,016W = 114kW

(50)

Per tant, es veu clarament que la Pgen , MÀX < PDC ,màx ( PDC ,màx = 115 kW).

2. En segon lloc, és probable que la potència generada ( Pgen , MÀX ) disminueixi, ja
que

és

molt

difícil

que

una
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N T = 16 ⋅ 25 = 400mòduls tingui tots els seus panells treballant a la vegada en el
punt de màxima potència.
3. A més, és molt complicat que una horta solar fotovoltaica orientada per
obtenir l’energia màxima al llarg de l’any tingui una irradiància de 1000W / m 2 .
Per exemple, en el cas de la present instal·lació que està situada en la
localització geogràfica: latitud 41º 26’ 28,00” N i longitud 1º 40’ 44,34” E (41.44
N i 1.68 E, en xifres decimals), la base de dades CM SAF-PVGIS dona una
irradiància global en el pla fix de 646W / m 2 (Global irradiance on a fixed plane) i
una irradiància global en el pla fix amb el cel aclarit de 893W / m 2 (Global clear-sky
irradiance on a fixed plane), pel mes de l’any més fred (el gener) a les 12:07
(hora solar) amb una Tamb = 10.5º C (temperatura mitjana durant el dia). Per tant,
es pot observar que existeix una diferència entre el valors obtinguts i el valor
ideal.
4. Per últim, cal remarcar que la potència màxima recomanada d’un inversor es
dona a una temperatura ambient “suau” (per exemple de 25 ºC). Si la Tamb fos lo
suficientment baixa com perquè la producció del generador sobrepassés la
potència màxima recomanada amb aquests valors d’irradiació, el mateix inversor
també refrigeraria d’una manera més òptima eliminant el problema de
l’escalfament, que podria provocar una potència excessiva.
En definitiva, després de veure aquests quatre punts i motius, es pot dir que els
tres primers afavoririen a reduir la potència aportada pel generador i el quart
faria augmentar la refrigeració, fent que no es superés la potència recomanada
per l’inversor ( PDC ,màx ).

A més, cal afegir que els inversos solen tenir un cert sobredimensionament, el
qual no es té amb compte en el present projecte.
Així doncs, la tensió nominal en STC (Standard Test Conditions) del sistema en la
part de contínua serà de:

V N ( STC ) = N S ⋅ VPMÀX ( STC ) = 16 ⋅ 35.8 = 572.8V

(51)

La intensitat nominal, també en STC, serà de:

I N ( STC ) = N P ⋅ I PMÀX ( STC ) = 25 ⋅ 7.82 = 195.5 A

(52)

I la potència nominal de la instal·lació solar fotovoltaica serà de:

PN = N S ⋅ N P ⋅ PPMÀX = 16 ⋅ 25 ⋅ 280 = 112,000Wp = 112kWp
- 55 -

(53)

Miquel Tutusaus Ramon

5.2.3. Dimensions de la instal·lació de l’horta solar fotovoltaica
En aquest apartat es durà a terme el càlcul de l’espai necessari per a la
instal·lació de l’horta solar fotovoltaica, tenint en compte que ja s’ha calculat el
nombre de mòduls en sèrie per branca, el nombre de branques en paral·lel, i per
tant el nombre de mòduls a instal·lar (16 ⋅ 25 = 400mòduls ) . També cal tenir present
que la distància mínima entre les files de panells és de 3,952.273mm ≈ 4m (valor
trobat en l’apartat “5.1 Distància mínima entre les files de mòduls”).
En primer lloc, per trobar la llargària (L) , s’haurà de multiplicar el nombre de
panells en sèrie ( N S = 16) per la suma de la distància mínima entre les files dels
mòduls (d m = 3,952.273mm ≈ 4m) amb

l’alçada

del

panell

(vista

en

planta) (d p = 1581.51mm ≈ 1.6m) .

L = N S ⋅ (d m + d p ) = 16 ⋅ (3,952.273 + 1,581.51) = 88,540.528mm ≈ 88.54m

(54)

A continuació, al valor obtingut se l’hi sumarà la distància fins a la caseta on es
localitza l’inversor (d c = 5m) i també la de l’amplada de la mateixa ( Ac = 2,780m) .

A = L + d c + Ac = 88,540.528 + 5,000 + 2,780 = 96,320.528mm ≈ 96.32m

(55)

Seguidament, es calcularà l’amplada de l’horta solar fotovoltaica multiplicant el
nombre de mòduls en paral·lel ( N P = 25) per la seva amplada (a m = 0.992m) , i
després es sumarà un extra de 10 m (5 m a cada banda) per evitar possibles
ombres. D’aquesta manera:

B = N P ⋅ a m + 10 = 25 ⋅ 0.992 + 10 = 34.8m

(56)

Així doncs, la superfície de la instal·lació de l’horta solar fotovoltaica serà el valor
obtingut de multiplicar la longitud (Alçada A ) per la seva amplada (Base B ):

S = A ⋅ B = 96.32 ⋅ 34.8 = 3,351.94m 2

(57)

El seu perímetre es trobarà fent el doble de la suma de la longitud (Alçada A )
amb l’amplada (Base B ):

P = 2 ⋅ ( A + B ) = 2 ⋅ (96.32 + 34.8) = 262.24m
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A continuació, es mostra una vista esquemàtica en planta sobre la distribució de
la instal·lació de l’horta solar fotovoltaica, amb les respectives distàncies i amb
l’associació dels mòduls solars fotovoltaics per formar els anomenats strings (25
en total):

Figura 26. Distribució en planta de la instal·lació solar fotovoltaica. Font: Elaboració
pròpia mitjançant l’AutoCAD.

Per últim, cal remarcar que la caseta de l’inversor es troba centrada entre l’string
número 12 i el 13 mirant cap al nord (tenint en compte que hi ha 25 mòduls en
paral·lel), per evitar d’aquesta manera les ombres i reduir el mínim les
distàncies. Així doncs, la distància entre un string i la caseta de l’inversor variarà
segons la col·locació relativa d’aquest string respecte la caseta. Aquesta distància
es calcularà més endavant en l’apartat “5.3.2.1 Conductors de la trama de
strings a l’embarrat general (en DC)”, mitjançant el programa AutoCad.

5.3. Càlcul de les seccions del cablejat de l’horta
solar fotovoltaica
Abans de començar específicament amb aquest punt, cal destacar que per la
realització del càlcul de les seccions dels conductors s’haurà de fer una diferència
entre la part de contínua (DC) i la part d’alterna (AC).
Cal remarcar que es considerarà una temperatura ambient de 45 ºC per
seguretat, tot i que la temperatura de la zona on s’ubica la instal·lació rarament
superarà els 35 ºC.

5.3.1. Criteris i normatives pel càlcul de la secció dels conductors
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Per començar amb aquest apartat, és important deixar especificat que els
conductors de la part de DC es dividiran en dos trams: els que connecten les
branques de mòduls (trama de strings) amb l’embarrat general i els conductors
que uneixen aquest embarrat amb l’inversor (el qual es col·locarà sobre la paret
de formigó de la caseta on s’ubica). Tal com estipula el Plec de Condicions
Tècniques d’Instal·lacions Connectades a la Xarxa per instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica (realitzat per l’IDAE), tot el cablejat de contínua serà de doble
aïllament i adequat pel seu ús a l’intempèrie (en el cas que s’ocupa), d’acord
amb la norma UNE 21123.
S’utilitzarà, a més, la norma UNE 20460-7-712:2006 anomenada “Instal·lacions
elèctriques en edificis”, concretament la Part 7-712: “Regles per les instal·lacions
i emplaçaments especials. Sistemes d’alimentació solar fotovoltaica (PV)” per dur
a terme el càlcul del cablejat en la part de DC. Aquesta estipula que els cables
han d’estar dimensionats per poder suportar una intensitat admissible d’1,25
vegades la I SC (STC ) .

Per dur a terme els càlculs de les seccions del cablejat de l’horta solar
fotovoltaica, es seguirà lo establert en la ITC-BT-40 del REBT (Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió) anomenada “Instal·lacions generadores de
baixa tensió”. En concret, lo estipulat en el punt 5 “Cables de connexió” que diu:
“Els cables de connexió hauran d’estar dimensionats per una intensitat no inferior
al 125 % de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el
generador i el punt d’interconnexió a la xarxa de distribució pública o a la
instal·lació interior, no serà superior a l’1.5 %, per la intensitat nominal”.
També s’haurà de consultar el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions
Connectades a la Xarxa, realitzat per l’IDAE, per instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica. Aquest estableix (entre d’altres punts importants) que, per
qualsevol condició de treball, els conductors hauran de tenir la secció suficient
perquè la caiguda de tensió (cdt) sigui inferior del 1.5 %. A més, diu que els
conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de
tensió i escalfaments.
A banda d’això, s’han aplicat també les normes particulars de l’empresa
distribuïdora FECSA-ENDESA, en concret la NTP IEBT (Norma Tècnica Particular
d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió) i la NTP FVBT (Norma Tècnica Particular
d’Instal·lacions Fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de distribució de Baixa
Tensió).
A més, cal tenir en compte que l’elecció reglamentària de la secció d’un cable
radica en calcular la secció mínima normalitzada que satisfà simultàniament
les tres condicions següents, i els factors de correcció:
1º- Criteri de la intensitat màxima admissible, d’escalfament o criteri
tèrmic. La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en
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règim permanent, no haurà de superar en cap moment la temperatura màxima
admissible assignada dels materials que s’utilitzen per l’aïllament del cable.
Aquesta temperatura s’especifica en les normes particulars dels cables i sol ser
de 70 ºC pels que tenen aïllaments termoplàstics i de 90 ºC pels d’aïllaments
termostables.
2º- Criteri de la caiguda de tensió. El pas del corrent a través dels
conductors, ocasiona pèrdua de potència transportada pel cable, i una caiguda de
tensió o diferència entre les tensions en l’origen i l’extrem de la línea. Aquesta
caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada
part de la instal·lació, amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament dels
receptors alimentats. Aquest criteri sol ser el determinant quan les línees són de
llarga longitud.
3º- Criteri de la intensitat de curtcircuit. La temperatura que pot aconseguir
el conductor del cable, com a conseqüència d’un curtcircuit o sobreintensitat de
curta duració, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta
duració (menys de 5 segons) assignada als materials utilitzats per l’aïllament del
cable. Aquesta temperatura s’especifica en les normes particulars dels cables i
sol ser de 160 ºC pels que tenen aïllaments termoplàstics i de 250 ºC pels
d’aïllaments termostables. Aquest criteri, tot i que és determinant en
instal·lacions d’alta i mitjana tensió no ho és en instal·lacions de baixa tensió, ja
que per una part les proteccions de sobreintensitat limiten la duració del
curtcircuit a temps molt breus, i a més les impedàncies dels cables (fins al punt
del curtcircuit) limiten la intensitat de curtcircuit.
4º- Factors de correcció que afectaran a la instal·lació. Són varis els
factors de correcció que afecten a la intensitat màxima admissible en un
conductor:

•

Tipus d’instal·lació. Segons el tipus de canalització del cablejat: a l’aire
(sense protecció), empotrada, enterrada, sota tub, etc. Dins d’aquest
factor se’n hi poden incloure d’altres com l’exposició directa o no al Sol, la
resistivitat tèrmica del terreny, la profunditat de canalització (si és
enterrada), la proximitat dels conductors, etc.

•

Temperatura. Si les temperatures ambient són diferents a les indicades
en les taules s’hauran d’aplicar factors correctors.

•

Tipus de cables i agrupació d’aquests. Cables multi-conductors o
unipolars, agrupats o no, etc.

Per la determinació d’aquests factors correctors s’utilitzarà la norma UNE 204605-523, anomenada “Instal·lacions elèctriques en edificis”, en la Part 5: “Selecció i
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instal·lació dels materials elèctrics” i en concret la Secció 523: “Intensitats
admissibles en sistemes de conducció de cables”.
Aleshores, un cop s’hagin trobat les intensitats admissibles, es comprovarà que
la secció calculada pot suportar aquesta intensitat fent servir també les taules
presents en la norma UNE 20460-5-523. D’aquesta manera es podrà saber si la
secció determinada és la correcta.

5.3.2. Dimensionament dels conductors de DC
Pel dimensionament de la secció dels conductors en DC es tindran amb compte
els criteris i normatives especificats anteriorment, i es tindrà present, en primer
lloc, el criteri de la intensitat màxima admissible, d’escalfament o criteri tèrmic.
Així doncs, la intensitat de cada string ( I N ,STRING ) serà:

I N , STRING = I SC , string ( STC ) ⋅ 1.25 = 8.43 ⋅ 1.25 = 10.538 A

(59)

On:

I SC , string ( STC ) = Intensitat de curtcircuit del mòdul solar fotovoltaic GS-P-280-Fab1.
I la intensitat total ( I N ) :

I N = I SC ,total ⋅ 1.25 = 210.75 ⋅ 1.25 = 263.44 A

(60)

On:

I SC ,total = Intensitat de curtcircuit total subministrada pel generador solar
fotovoltaic GS-P-280-Fab1.
Arribats a aquest punt, s’ha de destacar que hi haurà dos trams diferenciats per
les línees de DC: Els conductors que uniran la trama de strings amb l’embarrat
general i els conductors que faran la connexió de l’embarrat general amb
l’inversor.

5.3.2.1. Conductors de la trama de strings a l’embarrat general (en DC)
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Per començar, cal especificar que el cables d’aquest tram de contínua (DC) no
s’agruparan, per això existiran 25 grups de 2 (1 de polaritat positiva i l’altre de
polaritat negativa). A més, s’utilitzaran safates de cables perforades per
recollir-los ordenadament.
A continuació, es durà a terme la tria del tipus de cablejat utilitzat per connectar
la trama de strings a l’embarrat general (cal remarcar que per aquests
conductors hi circularà DC). Per aquest tram, s’han escollit cables de coure
model TopSun PV ZZ-F(AS) 1.8 kV DC – 0.6/1 kV AC. A continuació es mostra la
denominació tècnica completa d’aquests cables:

•

TENSIÓ NOMINAL en DC (en el cas que s’ocupa): 1.8 kV.

•

RESISTÈNCIA A TEMPERATURES EXTREMES: Ambient: -40 ºC a +90 ºC.
Màx. en el conductor: 120 ºC. 120 ºC durant 20,000 hores, 90 ºC durant
30 anys.

•

RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE: Resistència als rajos ultraviolats (UV),
resistència a l’ozó, resistència a l’absorció d’aigua.

•

CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS): Lliure d’halògens, no propagadors de la
flama, no propagadors d’incendis, baixa emissió de gasos corrosius, baixa
emissió de fums.

•

RESISTÈNCIA MECÀNICA: Cables flexibles aptes per a serveis mòbils:
Coure estanyat de classe 5, resistència a l’abrasió, resistència a l’estrip.

Cal aclarir que: ZZ-F(AS)-> Z significa aïllament i coberta d’elastòmer
termostable, la –F es refereix a coure estanyat de classe 5 per a servei mòbil, i
(AS) significa que és d’alta seguretat, lliure d’halogen, no propagador de flama,
no propagador d’incendi, baixa emissió de gasos corrosius i baixa emissió de
fums. S’han escollit aquests tipus de cables per la seva elevada temperatura
màxima de treball (90 ºC durant 30 anys i 120 ºC durant 20,000 hores) i per la
seva gran resistència i seguretat a la intempèrie.
Segons el criteri de la caiguda de tensió (cdt) és necessari conèixer la longitud
total (L) del conductor per poder dur a terme el càlcul de la secció preliminar.
Lògicament, aquesta longitud (L) variarà segons la ubicació de l’string respecte de
la caseta de l’inversor. Així doncs, l’string número 13 serà el més curt i els més
llarg correspondrà al número 1. Aquestes distàncies es trobaran mitjançant la
utilització del programa AutoCad, és a dir, mesurant-les directament sobre el
plànol de la instal·lació, i es mostren a continuació:
Taula 6. Longitud dels conductors de cada string (aproximació realitzada amb el
programa AutoCad).
Nº string

L (m)

Nº string

L (m)

1

101.74

14

89.84
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2

100.75

15

90.83

3

99.76

16

91.82

4

98.76

17

92.81

5

97.77

18

93.80

6

96.78

19

94.80

7

95.79

20

95.79

8

94.80

21

96.78

9

93.80

22

97.77

10

92.81

23

98.76

11

91.82

24

99.76

12

90.83

25

100.75

13

89.34

Seguidament, s’afegirà algun metre més de cablejat als valors de les
distàncies (L) obtinguts per tenir presents els trams no comptats, com l’alçada del
terra als panells i tots els radis de curvatura. Per tant, es sumaran 7 metres a
totes les longituds dels conductors de cada string (L) , obtenint la següent taula:

Taula 7. Longitud dels conductors de cada string (amb una distància afegida de 7
metres).
Nº string

L (m)

Nº string

L (m)

1

108.74

14

96.84

2

107.75

15

97.83

3

106.76

16

98.82

4

105.76

17

99.81

5

104.77

18

100.80

6

103.78

19

101.80

7

102.79

20

102.79

8

101.80

21

103.78

9

100.80

22

104.77
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10

99.81

23

105.76

11

98.82

24

106.76

12

97.83

25

107.75

13

96.34

Cal remarcar, que per trobar la secció del cablejat es mostrarà el procés complet
pel conductor més llarg, és a dir el número 1 amb 108.74 metres. A continuació,
mitjançant la següent expressió es calcularà la secció prèvia ( S' prèvia ) pel mètode
de la cdt màxima:

 1 
2 ⋅   ⋅ 10.538 ⋅ 108.74
2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N , STRING ⋅ L
44
= 6.062mm 2
S ' prèvia =
=  
 1.5 
 cdt (%) 
VN ⋅ 
572.8 ⋅ 


 100 
 100 

(61)

S’ha de tenir present que la ρ ( 90 ºC ) és la resistivitat del coure a 90 ºC segons taula
i pren un valor de ρ ( 90 ºC ) =

1
Ω ⋅ mm 2 / m .
44

Així doncs, la secció normalitzada immediatament superior prèvia ( S prèvia ) pel
criteri de la cdt i abans d’aplicar els factors de correcció serà de:

S prèvia = 10mm 2
Per continuar, es calcularà la intensitat prèvia ( I prèvia ) que aguanta la secció per
una temperatura màxima del conductor de 90 ºC:

I prèvia

 1.5 
 cdt (%) 
S prèvia ⋅ V N ⋅ 

 10 ⋅ 572.8 ⋅ 
100 
100 


= 17.38 A
=
=
2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ L
 1 
2 ⋅   ⋅ 108.74
 44 

(62)

Es pot observar que el valor obtingut és major que la I N , STRING (recordar
que I N , STRING = I SC , string ( STC ) ⋅ 1.25 = 10.538 A ). Però el valor de la intensitat màxima
admissible per aquesta secció s’ha de buscar a les taules presents en la
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normativa UNE 20460-5-523 i aplicar-li a aquesta intensitat els diversos factors
correctors pel tipus de muntatge dels conductors.
En primer lloc, cal saber quin és el mètode d’instal·lació utilitzat per la trama de
strings a l’embarrat general. En l’apartat 523.8 “Mètodes d’instal·lació” de
l’Annex ZB en la norma UNE 20460-5-523, es defineixen els varis mètodes per
poder identificar la instal·lació, i són els següents:
•

Mètode d’instal·lació A.

o
o

•

A1->Conductors aïllats en un conducte en una paret tèrmicament
aïllada).
A2-> Cable multiconductor en un conducte en una paret
tèrmicament aïllada.

Mètode d’instal·lació B.

o
o

B1-> Conductors aïllats en un conducte sobre una paret de fusta.
B2-> Cable multiconductor en un conducte sobre una paret de
fusta.

•

Mètode d’instal·lació C. Cable mono o multiconductor fixat sobre una
paret de fusta.

•

Mètode d’instal·lació D. Cable multiconductor en conductes enterrats.

•

Mètode d’instal·lació E, F i G. Cables mono o multiconductors a l’aire
lliure.
El cable està suportat de tal manera que no s’impedeix la total dissipació
del calor. Els escalfaments provinents de la radiació solar i d’altres fonts
han de ser tinguts en compte. S’han de prendre precaucions per no
impedir la convecció natural de l’aire. A la pràctica és suficient una
distància lliure entre el cable i qualsevol superfície contigua d’almenys 0.3
vegades el diàmetre extern del cable pels cables multiconductors, o el
diàmetre del cable pels cables monopolars per a permetre l’aplicació de les
intensitats admissibles apropiades a la instal·lació a l’aire lliure.

Per tant, el mètode d’instal·lació escollit serà el E, ja que per aquest tram (de
la trama de strings a l’embarrat general) els conductors es troben a l’aire
lliure. A més, s’utilitzaran safates de cables perforades per recollir-los
ordenadament.
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A continuació, s’aplicarà la taula 52-C11 de la norma UNE 20460-5-523, on es
troben les intensitats màximes admissibles pels dos conductors de coure
carregats per una temperatura del conductor de 90 ºC, i per una temperatura
ambient de referència de 30 ºC. Aquesta taula s’exposa seguidament:
Taula 8. Intensitats màximes admissibles per dos conductors de coure carregats (cables
multiconductors) segons secció i tipus d’instal·lació. Font: Taula 52-C11 de la norma UNE
20460-5-523.

Així doncs, abans d’aplicar els factors de correcció, la seva corresponent
intensitat màxima admissible ( I ' màx ) serà de:

I ' màx = 86 A
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Seguidament, es trobaran el factors de correcció corresponents al mètode
d’instal·lació de referència E “Cables mono o multiconductors a l’aire
lliure” que seran: el factor de correcció per la temperatura ambient i el factor de
correcció per exposició directa al Sol. Cal remarcar, que no hi haurà factor de
correcció per agrupament de cables, ja que com s’ha dit al principi existeixen 25
grups de 2 (1 de polaritat positiva i l’altre de polaritat negativa).
El primer factor de correcció relacionat amb la temperatura ambient es trobarà a
la taula 52-D1, “Factors de correcció per a temperatures ambient diferents de 30
ºC”, i serà:
Taula 9. Factors de correcció per a temperatures ambient diferents de 30 ºC. Font:
Taula 52-D1 de la norma UNE 20460-5-523.

f T ª ( XLPE , 45 ºC ) = 0.87
El segon, relacionat amb l’exposició directa al Sol, s’obtindrà de la ITC-BT-06
concretament en l’apartat 4.2.2.1 anomenat “Instal·lació exposada directament
al Sol”, i serà:

f EDS = 0.9
(Valor per zones en les que la radiació solar és força alta).
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Ara, es calcularà la intensitat màxima admissible, un cop obtinguts tots els valors
dels factors de correcció anteriors:

I màx = I ' màx ⋅ f T ª ( XLPE , 45 ºC ) ⋅ f EDS ⋅ f A = 86 ⋅ 0.87 ⋅ 0.9⋅ = 67.34 A

(63)

Com es veu I màx > I N , STRING (recordar que la I N , STRING = I SC , string ( STC ) ⋅ 1.25 = 10.538 A ), per
tant el cable respon al criteri d’intensitat màxima admissible.
Finalment, també es comprovarà que compleix amb les dos condicions següents:
Condició I. Tal com diu el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions
Fotovoltaiques Connectades a la Xarxa de l’IDAE, la caiguda de tensió no serà
major de l’1,5 % (en tot el tram de DC).

cdt (%) =

2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N , STRING ⋅ L
VN ⋅ S

 1 
2 ⋅   ⋅ 10.538 ⋅ 108.74
44
⋅ 100 =  
⋅ 100 = 0.909%
572.8 ⋅ 10

(64)

Per tant, es compleix que 0.909 < 1.5% en referència a la caiguda de tensió (cdt)
de tot el tram de DC.
Condició II. El corrent de curtcircuit ha de ser menor que el corrent de dispar
de les proteccions existents. Cal destacar que no faria falta cap tipus de
protecció, ja que anteriorment el conductor s’ha sobredimensionat per a treballar
en les pitjors condicions, concretament a un 125 % del corrent de curtcircuit. Tot
i així, com veurem més endavant en l’apartat “5.4. Proteccions elèctriques
existents per a l’horta solar fotovoltaica”, es col·locaran interruptors
magnetotèrmics en cada branca per evitar una possible sobrecàrrega per part
d’altres branques.
En definitiva, després d’observar que es compleixen aquestes condicions es pot
dir que la secció del cable S = 10mm 2 serà la correcta.

A continuació, es realitzaran els mateixos càlculs pel conductor més curt, és a dir
per l’string número 13 de 96.34 metres. Mitjançant la següent expressió es
calcularà la secció prèvia ( S' prèvia ) pel mètode de la cdt màxima:
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 1 
2 ⋅   ⋅ 10.538 ⋅ 96.34
2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N , STRING ⋅ L
44
= 5.37 mm 2
S ' prèvia =
=  
 1.5 
 cdt (%) 
VN ⋅ 
572.8 ⋅ 


 100 
 100 

(65)

Així doncs, la secció normalitzada immediatament superior prèvia ( S prèvia ) serà:

S prèvia = 6mm 2
Cal remarcar, que els factors de correcció seran exactament els mateixos perquè
es tracta del mateix mètode d’instal·lació, el E.
Però després de fer tots els càlculs amb la S prèvia = 6mm 2 es pot observar que la
condició de la caiguda de tensió (cdt) no es compleix, i per tant s’haurà d’agafar
la secció immediatament superior. En definitiva, l’string més curt (el número 13)
també tindrà una secció de:

S = 10mm 2
En conclusió, mitjançant els càlculs anteriors s’ha demostrat que la secció de tots
els conductors haurà de ser S = 10mm 2 , ja que pel cas de l’string més llarg (el
número 1) la caiguda de tensió (cdt) com a màxim arribarà al 0.91 %, i
lògicament compleix amb el criteri.
Seguidament, en la següent taula es mostren els valors de la caiguda de tensió
(cdt) calculats per tots els conductors:
Taula 10. Valors de la caiguda de tensió (cdt) calculats per tots els conductors.
Nº string

L (m)

1

108.74

2

Secció ( mm

2

Cdt màx. (%)

Cdt màx. (V)

10

0.909

5.209

107.75

10

0.901

5.161

3

106.76

10

0.893

5.114

4

105.76

10

0.884

5.066

5

104.77

10

0.876

5.018

6

103.78

10

0.868

4.971

7

102.79

10

0.860

4.924
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8

101.80

10

0.851

4.876

9

100.80

10

0.843

4.828

10

99.81

10

0.835

4.781

11

98.82

10

0.826

4.733

12

97.83

10

0.818

4.686

13

96.34

10

0.806

4.615

14

96.84

10

0.810

4.639

15

97.83

10

0.818

4.686

16

98.82

10

0.826

4.733

17

99.81

10

0.835

4.781

18

100.80

10

0.843

4.828

19

101.80

10

0.851

4.876

20

102.79

10

0.860

4.924

21

103.78

10

0.868

4.971

22

104.77

10

0.876

5.018

23

105.76

10

0.884

5.066

24

106.76

10

0.893

5.114

25

107.75

10

0.901

5.161

5.3.2.2. Conductors de l’embarrat general a l’inversor (en DC)
Per començar, es durà a terme la tria del tipus de cablejat utilitzat pel tram que
connecta l’embarrat general a l’inversor (cal remarcar que per aquests
conductors hi circularà DC). Per aquest tram, s’han escollit cables del model
TopSun PV XZ1FA3Z-K (AS) 1.8 kV DC – 0.6/1 kV AC. A continuació es mostra la
denominació tècnica completa d’aquests cables:

•

TENSIÓ NOMINAL en DC (en el cas que s’ocupa): 1.8 kV.

•

RESISTÈNCIA A TEMPERATURES EXTREMES: Ambient: -40 ºC a +70 ºC.
Màx. en el conductor: 90 ºC.
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•

RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE: Resistència als rajos ultraviolats (UV),
resistència a l’ozó, resistència a l’absorció d’aigua.

•

CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS): Lliure d’halògens, no propagadors de la
flama, no propagadors d’incendis, baixa emissió de gasos corrosius, baixa
emissió de fums.

•

RESISTÈNCIA MECÀNICA: Cables armats amb fleix d’alumini corrugat
resistent als rosegadors, resistència a l’abrasió, resistència a l’estrip,
resistència a olis i grasses.

Cal aclarir que: X-> significa aïllament de polietilè reticulat XLPE, Z1 és el seient
d’armadura de poliolefina, FA3 és l’armadura de fleix corrugat d’alumini, Z és la
coberta d’elastòmer termostable, -K és el coure de classe 5 per a servei fix i (AS)
significa que és d’alta seguretat, lliure d’halogen, no propagador de flama, no
propagador d’incendi, baixa emissió de gasos corrosius i baixa emissió de fums.
S’han escollit aquests tipus de cables per la seva elevada temperatura ambient
de treball (70 ºC) i per la seva temperatura màxima en el conductor (90 ºC), que
tot i ser menors que les del tipus TopSun PV ZZ-F(AS) són força elevades.
També s’han triat perquè resulten molt resistents mecànicament (degut a la seva
armadura amb fleix d’alumini corrugat resistent als rosegadors) i per la seguretat
que ofereixen a la intempèrie.
A més, el cable estarà col·locat sobre canal no perforada i tapada (instal·lació
anàloga al mètode de referència C exposat anteriorment), per tant s’aplicarà
la taula 52-C2 de la norma UNE 20460-5-523.
Segons el criteri de la caiguda de tensió (cdt) és necessari conèixer la longitud
total ( L ) del conductor per poder dur a terme el càlcul de la secció preliminar.
Cal dir que aquesta ( L ) serà la suma de la distància fins a la caseta on es
localitza l’inversor (d c = 5m) amb la de l’amplada de la mateixa ( Ac = 2.780m) .
També s’afegirà algun metre més de cablejat per tenir presents les curvatures
existents de la caseta i per no quedar curt en el pitjor dels casos (3m) . Per tant,
la longitud total ( L ) serà de:

L = 5 + 2.780 + 3 = 10.78m

(66)

Així doncs, mitjançant la següent expressió es calcularà la secció prèvia ( S' prèvia )
pel mètode de la cdt màxima:

 1 
2 ⋅   ⋅ 263.44 ⋅ 10.78
2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L
44
= 15.024mm 2
S ' prèvia =
=  
 1.5 
 cdt (%) 
VN ⋅ 
572.8 ⋅ 


 100 
 100 
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Si s’agafa la taula 52-C2 de la norma UNE 20460-5-523, es pot observar que la
secció normalitzada immediatament superior prèvia ( S prèvia ) pel criteri de la cdt i
abans d’aplicar els factors de correcció serà de:
Taula 11. Intensitats màximes admissibles per dos conductors de coure carregats,
segons secció i tipus d’instal·lació. Font: Taula 52-C2 de la norma UNE 20460-5-523.

S prèvia = 16mm 2
I la seva corresponent intensitat màxima de ( I ' màx ):

I ' màx = 107 A
A continuació, s’aplicarà únicament el factor de correcció per la temperatura
ambient, ja que els cables no estan exposats directament a Sol (estan dins d’una
safata no perforada i tapada) i només hi ha un circuit. Per trobar aquest factor,
com ja s’ha dit abans, s’ha d’utilitzar la taula 52-D1 anomenada factors de
correcció per a temperatures ambient diferents de 30 ºC. S’escollirà la
temperatura ambient màxima que l’inversor suporta sense patir cap pèrdua de
rendiment segons el fabricant, és a dir de +50 ºC. Tenint en compte lo anterior,
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es troba que el factor de correcció per una temperatura ambient de +50 ºC i per
un aïllament del cable amb XLPE és de:
Taula 12. Factors de correcció per a temperatures ambient diferents de 30 ºC. Font:
Taula 52-D1 de la norma UNE 20460-5-523.

f T ª ( XLPE ,50 ºC ) = 0.82
Seguidament, es pot observar que la secció no serà suficient, inclús abans
d’aplicar el factor de correcció per la temperatura ambient, ja que I ' màx < I N
( I N = 263.44 A) . Per tant, s’agafarà la secció normalitzada immediatament
superior segons la intensitat nominal ( I N ) abans d’aplicar el corresponent factor.
Així doncs, la secció escollida ( S prèvia ) és de:

S prèvia = 70mm 2
I la seva corresponent intensitat màxima ( I ' màx ) de:

I ' màx = 269 A
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Per continuar, s’aplica l’únic factor de correcció present referent a la temperatura
ambient ( f T ª ( XLPE ,50 º C ) ) (és invariable als canvis d’una secció a una altra) i així
s’obtindrà la intensitat màxima admissible ( I màx ):

I màx = I ' màx ⋅ f T ª ( XLPE ,50 ºC ) = 269 ⋅ 0.82 = 220.58 A

(68)

Com es veu I màx < I N (recordar que la I N = I SC ,total ⋅ 1.25 = 263.44 ), per tant s’agafarà
la secció normalitzada immediatament superior, és a dir:

S prèvia = 95mm 2
I la seva corresponent intensitat màxima ( I ' màx ) de:

I ' màx = 328 A
A continuació, es torna a fer el càlcul anterior referent a la intensitat màxima
admissible ( I màx ):

I màx = I ' màx ⋅ f T ª ( XLPE ,50 ºC ) = 328 ⋅ 0.82 = 268.96 A

(69)

Com es pot observar I màx > I N (recordar que la I N = I SC ,total ⋅ 1.25 = 263.44 ), per tant
es compleix.
Ara que el cable respon al criteri d’intensitat màxima admissible, es comprovarà
que compleix amb el criteri de la caiguda de tensió (cdt). Aquesta cdt no serà
major de 0.591 %, ja que sumada a la dels conductors de string es passaria del
valor permès d’1.5 %:

 1 
2 ⋅   ⋅ 263.44 ⋅ 10.78
2 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L
44
cdt (%) =
⋅ 100 =  
⋅ 100 = 0.237%
VN ⋅ S
572.8 ⋅ 95

(70)

Finalment, com que el valor màxim de la caiguda de tensió (cdt) és
d’aproximadament 1.15 % (tenint en compte tot el tram de DC), es compleix
que 1.15% < 1.5% , i per tant es pot dir que la secció correcta dels cables serà de:

S = 95mm 2
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5.3.3. Dimensionament dels conductors de AC
Abans de començar amb aquest punt, cal tenir presents els paràmetres de
l’inversor en la part d’alterna AC (output). Així doncs, els més destacats són els
següents:
Taula 13. Paràmetres de funcionament de l’inversor PowerGate Plus 100 kW, a la part
d’alterna AC (output).
Característiques de l’inversor PowerGate Plus 100 kW
Potència nominal ( PN , AC )

100 kW

Intensitat nominal ( I N , AC )

145A

Voltatge nominal ( U AC )

400V

Freqüència de xarxa (

50 Hz

f AC )

Distorsió harmònica total (THD grid)

<3%

Factor de potència ( cos(ϕ ) )

>0.99

En primer lloc, es durà a terme la tria del tipus de cablejat utilitzat per la part
d’alterna (AC). S’han escollit els mateixos cables que pel tram en DC que
connecta l’embarrat general a l’inversor, i són del model TopSun PV XZ1FA3Z-K
(AS) 1.8 kV DC – 0.6/1 kV AC. A continuació, es mostra la denominació tècnica
completa d’aquests cables ja exposada anteriorment:

•

TENSIÓ NOMINAL en AC (en el cas que s’ocupa): 0.6/1 kV.

•

RESISTÈNCIA A TEMPERATURES EXTREMES: Ambient: -40 ºC a +70 ºC.
Màx. en el conductor: 90 ºC.

•

RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE: Resistència als rajos ultraviolats (UV),
resistència a l’ozó, resistència a l’absorció d’aigua.

•

CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS): Lliure d’halògens, no propagadors de la
flama, no propagadors d’incendis, baixa emissió de gasos corrosius, baixa
emissió de fums.

•

RESISTÈNCIA MECÀNICA: Cables armats amb fleix d’alumini corrugat
resistent als rosegadors, resistència a l’abrasió, resistència a l’estrip,
resistència a olis i grasses.

Cal remarcar, que s’han triat pels mateixos motius exposats en l’apartat
“5.3.2.2. Conductors de l’embarrat general a l’inversor (en DC)”.
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A més, és important subratllar que la part de la instal·lació en AC és subterrània,
i per tant els seus conductors estaran enterrats a una profunditat de 0.80 m dins
de tub corrugat de PVC flexible. Es pren aquest valor, ja que es segueix lo
establert en la Norma Tècnica Particular de Línees Subterrànies de Baixa Tensió
de FECSA-ENDESA (NTP-LSBT), que diu; la profunditat fins a la part inferior del
cable no serà menor de 0.60 m sota acera, ni de 0.80 m sota calçada. Per tant,
s’agafa la profunditat més restrictiva.
Pel dimensionament de la secció dels conductors en AC es tindran amb compte
els criteris i normatives especificats anteriorment en l’apartat “5.3.1 Criteris i
normatives pel càlcul de la secció dels conductors”. Aquest càlcul es
realitzarà multiplicant un 125 % per la intensitat nominal ( I Ninv ), que correspon a
la intensitat nominal de sortida de l’inversor (per tant la part en AC).

I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 145 ⋅ 1.25 = 181.25 A

(71)

Arribats a aquest punt, s’ha de destacar que hi haurà dos trams diferenciats per
les línees de AC: El tram de la Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI) que
unirà la Instal·lació Solar Fotovoltaica amb el Conjunt de Protecció i Mesura del
Productor en Règim Especial i la CGP (Caixa General de Protecció), i el tram de
la Línea de Connexió Primària (LCP) que connectarà el Conjunt de Protecció i
Mesura del Productor en Règim Especial i la CGP (Caixa General de Protecció)
amb el Punt de Connexió i Mesura a la xarxa.

5.3.3.1. Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI en AC)
Com ja s’ha especificat anteriorment, la Línea de Connexió de la Instal·lació
(LCI) unirà la Instal·lació Solar Fotovoltaica amb el Conjunt de Protecció i
Mesura del Productor en Règim Especial i la CGP (Caixa General de Protecció). A
més, es correspondrà amb la Derivació Individual en les instal·lacions d’usuari.
S’ha de tenir present que per aquest tram de la Línea de Connexió de la
Instal·lació (LCI) es necessitarà una longitud de cablejat de 50 metres.
També es prendrà el valor de 90 ºC com a temperatura màxima de treball del
conductor escollit, i la caiguda de tensió (cdt) admissible serà de l’1 %. Així
doncs, mitjançant la següent expressió es calcularà la secció prèvia ( S' prèvia ) pel
mètode de la cdt màxima:

 1 
3.  ⋅ 181.25 ⋅ 50 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
= 93.65mm 2
S ' prèvia =
=
 1 
 cdt (%) 
VN ⋅ 
400 ⋅ 


 100 
 100 
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On:

L = Distància des de la Instal·lació Solar Fotovoltaica (caseta de l’inversor) fins al
Conjunt de Protecció i Mesura del Productor en Règim Especial i la CGP (Caixa
General de Protecció). L = 50m .
K = Augment estimat en la resistivitat del AC respecte el DC.
Si s’agafa la taula 52-C4 de la norma UNE 20460-5-523, es pot observar que la
secció normalitzada immediatament superior prèvia ( S prèvia ) pel criteri de la cdt i
abans d’aplicar els factors de correcció serà de:

S prèvia = 95mm 2
A continuació, es calcularà la intensitat prèvia ( I prèvia ) que aguanta la secció per
una temperatura màxima del conductor de 90 ºC:

I prèvia

 cdt (%) 
S prèvia ⋅ V N ⋅ 

100 

=
=
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ L ⋅ K

 1 
95 ⋅ 400 ⋅ 

 100  = 183.87 A
 1 
3 ⋅   ⋅ 50 ⋅ 1.05
 44 

Es pot observar que el valor obtingut és major que la

(73)

IN

(recordar

que I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 181.25 A ), però el valor de la intensitat màxima admissible per
aquesta secció s’ha de buscar a les taules presents en la normativa UNE 204605-523, seguint el procediment i el càlcul descrit pels conductors de DC.
En el cas que s’ocupa, el cable estarà col·locat en conductes enterrats
(correspon al mètode d’instal·lació de referència D, exposat anteriorment).
Per tant, s’aplicarà la taula 52-C4 de la norma UNE 20460-5-523, on es troben
les intensitats màximes admissibles pels tres conductors de coure trifàsics amb
aïllament de XLPE per una temperatura del conductor de 90 ºC, per una
temperatura ambient de 30 ºC en l’aire, i per una temperatura de 20 ºC en el
terreny. Aquesta taula s’exposa seguidament:

- 76 -

Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)

Taula 14. Intensitats màximes admissibles per tres conductors de coure carregats,
segons secció i tipus d’instal·lació. Font: Taula 52-C4 de la norma UNE 20460-5-523.

Així doncs, la seva corresponent intensitat màxima ( I ' màx ) abans d’aplicar els
factors de correcció serà de:

I ' màx = 211A
Seguidament, es trobaran el factors de correcció corresponents al mètode
d’instal·lació de referència D “Cable en conductes enterrats”, que seran: el
factor de correcció per la temperatura del terreny, el factor de correcció de la
resistivitat tèrmica del terreny i el factor de correcció per agrupament (que
prendrà un valor de 1 perquè no existeix cap agrupació de cables).
El primer factor de correcció relacionat amb la temperatura del terreny es
trobarà en la taula 52-D2, i per una temperatura de 30 ºC s’obtindrà:
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Taula 15. Factors de correcció per a temperatures ambient del terreny diferents de 20
ºC. Font: Taula 52-D2 de la norma UNE 20460-5-523.

f T ª ( XLPE ,30 ºC ) = 0.93
El segon, relacionat amb la resistivitat tèrmica del terreny, s’obtindrà en la taula
52-D3 tenint present la pitjor resistivitat tèrmica (de 3K ⋅ m / W ), i serà de:
Taula 16. Factors de correcció per a cables en conductes enterrats en terrenys de

resistivitat diferent de 2.5 K ⋅ m / W . Font: Taula 52-D3 de la norma UNE 20460-5-523.

f ρT = 0.96
L’últim factor de correcció, el d’agrupament, prendrà un valor de 1, ja que no
existeix cap agrupació de cables:

fA =1
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Finalment, es calcularà la intensitat màxima admissible, un cop obtinguts tots els
valors dels factors de correcció anteriors:

I màx = I ' màx ⋅ f T ª ( XLPE ,30 ºC ) ⋅ f ρT ⋅ f A = 211 ⋅ 0.93 ⋅ 0.96 ⋅ 1 = 188.38 A

(74)

Es pot observar que I màx > I N (recordar que la I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 181.25 A ), per tant es
compleix el criteri de la intensitat màxima admissible. Tot i així, es comprovarà
que es validen les següents condicions:
Condició I. Tal com s’estipula en el REBT (Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió), la caiguda de tensió (cdt) no serà major de l’1 % per aquest tram per no
superar així el 1.5 % total (en tot el tramat de AC). D’aquesta manera:

 1 
3 ⋅   ⋅ 181.25 ⋅ 50 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
cdt (%) =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 0.986%
400 ⋅ 95
VN ⋅ S

(75)

En definitiva, es compleix que 0.986 < 1% en referència a la caiguda de tensió
(cdt) del tram de la Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI).
Condició II. El corrent de curtcircuit ha de ser menor que el corrent de dispar
de les proteccions existents. Aquestes proteccions estan explicades àmpliament
en el punt “5.4. Proteccions elèctriques existents per a l’horta solar
fotovoltaica”, que consta de dos apartats en els quals s’exposen tant les
proteccions de la part de DC com de la part de AC.
Finalment, com que es compleixen les dos condicions anteriors la secció correcta
serà S = 95mm 2 , i es procedirà amb el càlcul de la secció del conductor neutre i
amb la determinació del diàmetre exterior dels tubs.
La ITC-BT-07 del REBT: “Xarxes subterrànies per a la distribució en baixa
tensió”, i concretament la Taula 7.1 anomenada “ Secció mínima del conductor
neutre en funció de la secció dels conductors de fase”, diu que la secció del
conductor neutre serà de més del 50 % de la del conductor de fase.
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Taula 17. Secció mínima del conductor neutre en funció de la secció dels conductors de
fase. Font: Taula 7.1 de la ITC-BT-07 del REBT.

Per tant, la secció del conductor neutre serà de 50mm 2 .
Si es segueix la Taula 14.1 de la ITC-BT-14 del REBT, anomenada “Secció
mínima del conductor neutre” s’obté un diàmetre exterior dels tubs de 140 mm.
Cal remarcar, que aquesta és exactament la mateixa que la Taula 10 de la NTP
IEBT, anomenada “Intensitats màximes admissibles, conductors aïllats en tubs
en muntatge superficial o en tubs encastats en l’obra”, i es pot observar a
continuació:
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Taula 18. Intensitats màximes admissibles, conductors aïllats en tubs en muntatge
superficial o en tubs encastats en l’obra. Font: Taula 10 de la NTP IEBT.

5.3.3.2. Línea de Connexió Primària (LCP en AC)
Com ja s’ha especificat anteriorment, la Línea de Connexió Primària (LCP)
unirà el Conjunt de Protecció i Mesura del Productor en Règim Especial i la CGP
(Caixa General de Protecció) amb el Punt de Connexió i Mesura a la xarxa. A
més, es correspondrà amb l’Escomesa en les instal·lacions d’usuari.
S’ha de tenir present que per aquest tram de la Línea de Connexió Primària
(LCP) es necessitarà una longitud de cablejat de 40 metres. La connexió amb la
xarxa es fa a dalt la torre de baixa tensió, per això s’afegeixen 10 metres de
pujada als 30 metres de distància. Per tant, com ja s’ha dit tota la part de la
instal·lació en AC és subterrània i hi ha un petit tram d’instal·lació aèria, que
correspon a la connexió amb la torre de baixa tensió. Segons la Norma Tècnica
Particular d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTPIEBT), en el pas de la línea subterrània a aèria, el cable anirà protegit mitjançant
un tub aïllant rígid, amb les característiques següents indicades en l’apartat 7.2
d’aquesta NTP-IEBT:
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Taula 19. Característiques dels tubs rígids. Font: Norma Tècnica Particular
d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-IEBT).

El compliment d’aquestes característiques es verificarà segons els assajos
indicats en les Normes UNE-EN 50086-2-1 per a tubs rígids.
Aquest tub anirà des de la profunditat de 0.8 m (establerta en la Norma Tècnica
Particular de Línees Subterrànies de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTPLSBT)) fins a una alçada de 3 m per sobre del nivell del terra (l’altura mínima és
de 2.5 m), i a més anirà protegit externament amb tub d’acer galvanitzat en
calent. L’extrem dels tubs també es segellarà amb la finalitat d’evitar l’entrada
de l’aigua.
Cal remarcar, que els factors correctors corresponents al mètode d’instal·lació de
referència D “Cable en conductes enterrats”, aplicats en l’anterior apartat
“5.3.3.1. Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI)” seran els mateixos per
aquest tram (també en AC). Per tant, la secció calculada abans pel criteri de la
intensitat màxima admissible serà la mateixa, de:

S prèvia = 95mm 2
Seguidament, es calcularà la caiguda de tensió (cdt) per comprovar si es
compleix el criteri:

 1 
3 ⋅   ⋅ 181.25 ⋅ 40 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
cdt (%) =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 0.789%
VN ⋅ S
400 ⋅ 95

(76)

La caiguda de tensió (cdt) màxima no pot ser major de 0.5 % per aquest tram
per no superar així el 1.5 % total (en tot el tramat de AC). Així doncs, com que
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el valor obtingut és superior a 0.5 % s’haurà d’augmentar la secció del conductor
a la següent normalitzada immediatament superior:

S = 120mm 2
La caiguda de tensió (cdt) serà:

 1 
3 ⋅   ⋅ 181.25 ⋅ 40 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
cdt (%) =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 0.624%
VN ⋅ S
400 ⋅ 120

(77)

Com que tampoc es compleix la condició, s’augmentarà la secció del conductor a
la següent normalitzada immediatament superior:

S = 150mm 2
Aleshores, la caiguda de tensió (cdt) per la nova secció del conductor prendrà un
valor de:

 1 
3 ⋅   ⋅ 181.25 ⋅ 40 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
cdt (%) =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 0.499%
400 ⋅ 150
VN ⋅ S

(78)

Per tant, després d’observar que es compleix aquesta condició es pot dir que la
secció del cable S = 150mm 2 serà la correcta.
En definitiva, la caiguda de tensió (cdt) total en la part d’alterna (AC) serà la
suma de les caigudes de tensió en la Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI) i
en la Línea de Connexió Primària (LCP). Per tant, s’obtindrà:

cdt (%) = cdt LCI + cdt LCP = 0.986 + 0.499 = 1.485%

(79)

Com estableix la ITC-BT-40 del REBT per la part d’alterna (AC), la caiguda de
tensió (cdt) total és inferior a l’1.5 %.
Amb la Taula 7.1 de la ITC-BT-07 del REBT, anomenada “Secció mínima del
conductor neutre en funció de la secció dels conductors de fase”, s’obté una
secció pel conductor neutre de 70mm 2 (taula present en l’apartat anterior).
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I finalment, mitjançant la Taula 10 de la NTP IEBT anomenada “Intensitats
màximes admissibles, conductors aïllats en tubs en muntatge superficial o en
tubs encastats en l’obra”, s’obté un diàmetre exterior dels tubs de 160 mm
(aquesta taula també apareix en l’apartat “5.3.3.1. Línea de Connexió de la
Instal·lació (LCI)”).

5.4. Proteccions elèctriques existents per a
l’horta solar fotovoltaica
Per dur a terme aquest punt es seguirà lo establert en la Guia Tècnica d’Aplicació
del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), concretament l’Annex 3
anomenat “Càlcul de corrents de curtcircuit”, entre d’altres.
Cal remarcar, que per dimensionar correctament les proteccions és necessari
conèixer el valor del corrent de curtcircuit ( I CC ) a la sortida de l’inversor (output
en AC).
L’Annex 3 diu que com que es desconeix la impedància del circuit d’alimentació a
la xarxa en el present cas (impedància del transformador, xarxa de distribució i
escomesa), s’admet que en cas de curtcircuit la tensió al inici de les instal·lacions
dels usuaris es pot considerar com 0.8 vegades la tensió de subministrament. Es
pren el defecte fase terra com el més desfavorable, i a més es suposa
menyspreable la inductància dels cables. Aquesta consideració és vàlida ja que
en el cas que s’ocupa el Centre de Transformació (l’origen de l’alimentació), està
situat fora del lloc de subministrament afectat.
Per tant, s’utilitzarà la següent fórmula simplificada:

I CC =

0.8 ⋅ U
R

On:

I CC = Corrent de curtcircuit a la sortida de l’inversor.
U = Tensió d’alimentació fase neutre.
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació.
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Cal afegir que pel càlcul de R es considerarà que els conductors es troben a una
temperatura de 20 ºC ( ρ ( 20 ºC ) =

1
Ω ⋅ mm 2 / m , del coure), per obtenir així el valor
56

màxim possible de I CC .
Aleshores, es portaran a terme els càlculs de les resistències per la derivació
individual (DI, corresponent a la Línea de Connexió de la Instal·lació (LCI)) i per
l’escomesa (corresponent a la Línea de Connexió Primària (LCP)):

R( DI ) = ρ ( 20 ºC ) ⋅

L 1 50
=
⋅
= 9.398mΩ
S 56 95

R( Escomesa ) = ρ ( 20 ºC ) ⋅

L 1 40
=
⋅
= 4.762mΩ
S 56 150

(81)

(82)

A continuació, es sumaran els valors de les resistències de cada tram per obtenir
la R :

R = R( DI ) + R( Escomesa ) = 9.398 + 4.762 = 14.16mΩ

(83)

Finalment, s’obtindrà el valor del corrent de curtcircuit ( I CC ) :

I CC

 400 

0.8 ⋅ 
0.8 ⋅ U
3

=
=
= 13,047 A ≈ 13.05kA
R
14.16 ⋅ 10 −3

(84)

5.4.1. Proteccions elèctriques existents a la banda de DC
Just abans d’arribar a l’inversor és on s’han de col·locar un conjunt de
proteccions necessàries per assegurar un funcionament segur i fiable en
l’anomenat llaç de contínua (DC).
Per començar, s’utilitzarà l’interruptor automàtic PKZ-SOL de la casa Eaton
Moeller per la protecció dels strings (amb desconnexió remota). Se’n col·locarà
un a cada branca d’string (en total 25). Aquest interruptor automàtic tindrà una
intensitat nominal de 12 A, a més gràcies al sistema d’obertura ràpida i maniobra
de forma independent es garanteix una ràpida extinció de l’arc de ruptura per a
voltatges nominals de fins a 1000 V en DC. El cablejat és independent de la
polaritat i el seccionament és bipolar. La protecció tèrmica es dispara entre 1.05 i
1.3 vegades la intensitat nominal i la protecció magnètica disposa d’un ajust de
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corrent de 1 a 6 vegades aquesta mateixa intensitat. A continuació, mitjançant la
següent figura es pot observar el model escollit:

Figura 27. Interruptor automàtic PKZ-SOL de la casa Eaton Moeller.
Cal remarcar, que l’interruptor automàtic és l’alternativa als fusibles per a la
protecció de cada string, tot i ser aquests últims la solució més típica en una
instal·lació solar fotovoltaica degut a la seva senzillesa i preus reduïts. Els
avantatges del primer, entre d’altres, són els següents: major rapidesa en el
dispar en cas de curtcircuit, el seu marge de regulació de dispar s’ajusta
perfectament al valor de curtcircuit de l’string (major precisió), és reutilitzable,
és possible realitzar la commutació remota (descàrrega de la instal·lació) amb
l’ús de la bobina de dispar opcional A-PKZ0 per accions d’emergència, i
mitjançant l’ús del contacte auxiliar NHI-E-PKZ0 es proporciona informació de
l’estat de l’interruptor automàtic PKZ-SOL.
A més, no es requereixen accessoris pel seu cablejat i es caracteritza per unes
dimensions compactes. Amb una part frontal de 45 mm i una fixació posterior a
carril DIN, permet la seva instal·lació en envoltants dissenyats per allotjar
aparellatge modular.
Totes les característiques tècniques de l’interruptor automàtic es poden trobar en
l’Annex I del present projecte.
En definitiva, després de veure tots els avantatges d’aquest interruptor
automàtic respecte el fusible tradicional, no hi ha dubte de la decisió escollida.
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Figura 28. Corbes característiques de l’interruptor automàtic PKZ-SOL.

Figura 29. Corbes característiques dels fusibles Z-C10.
En segon lloc, s’utilitzarà el varistor DG M YPV SCI 1000 (FM) de la casa
DEHNguard, per evitar possibles sobretensions per causes atmosfèriques o
commutacions a la instal·lació solar fotovoltaica. Se’n col·locarà un a cada branca
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d’string (en total 25). Cal remarcar, que es farà servir com un descarregador
modular multipolar de sobretensions amb dispositiu de desconnexió en DC per
aplicacions solars fotovoltaiques amb un voltatge en circuit obert en condicions
STC de 1000 V (i opcionalment amb un contacte de senyalització a distància per
a sistemes de monitorització, contacte commutat lliure de potencial). A més,
aquest model consta d’una indicació verda i vermella que mostra la operativitat
de cada circuit de protecció, i en cas de necessitat es pot substituir d’una manera
molt senzilla i sense necessitat d’eines especials. La seguretat la garanteix la
còmoda tecla de desbloqueig del mòdul de protecció, i per evitar una connexió
errònia al substituir-lo per l’instal·lador o l’usuari cadascun està proveït d’una
codificació mecànica. A continuació, mitjançant la següent figura es pot observar
el model de varistor triat:

Figura 30. Varistor DG M YPV SCI 1000 (FM) de la casa DEHNguard.
Totes les característiques tècniques del varistor es poden trobar en l’Annex I del
present projecte.
Cal afegir, que tant l’interruptor automàtic com el varistor descrits anteriorment
es col·locaran en una caixa envoltant del model CA-33 de la casa URIARTE
SAFYBOX, de mides 270 x 270 x 170 mm (alçada x amplada x profunditat).
Aquesta està realitzada en poliester termostable reforçat amb fibra de vidre de
color gris clar Ral 7035. La seva tapa és opaca i està formada per policarbonat de
gran qualitat estable als rajos ultraviolats. La present caixa envoltant servirà per
allotjar l’interruptor magnetotèrmic i el varistor de cada branca, per tant en total
se’n col·locaran 25 (nombre total de branques en paral·lel). Seguidament, es
mostra la caixa envoltant escollida (la figura correspon al model amb tapa
transparent):

- 88 -

Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)

Figura 31. Caixa envoltant del model CA-33 de la casa URIARTE SAFYBOX (amb tapa
transparent).

La resta de característiques tècniques d’aquesta caixa envoltant es poden trobar
en l’Annex I del present projecte.
També es farà servir l’interruptor general seccionador S5000 DC S5-02504PR0
de la casa telergon (gorlan team), integrat en el mateix inversor. Aquest model
està disponible en 80-160-200-250-315-400-630-800-1250-1800 A (DC20) en
versió tetrapolar, amb la funció d’interruptor de tall en càrrega de ruptura brusca
per a DC (en el cas que s’ocupa serà de 250 A). Cal afegir, que és especialment
indicat en instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica com la present,
on es requereix un seccionament segur. Per tant, s’utilitzarà per a la desconnexió
de tot el generador solar fotovoltaic de l’inversor, d’aquesta manera es podrà
realitzar el comandament d’accionament estàndard, que es subministra amb
bloqueig per cadenat en posició “0”, per operacions de manteniment i inspecció
en la part de DC. A continuació, mitjançant la següent figura es pot veure el
model d’interruptor general seccionador triat:

Figura 32. Interruptor general seccionador S5000 DC S5-02504PR0 de la casa telergon
(gorlan team).

Totes les seves característiques tècniques es poden trobar en l’Annex I del
present projecte.
A banda de les proteccions descrites anteriorment, l’inversor escollit consta d’una
configuració del conjunt fotovoltaic flotant pel generadors, que permet garantir la
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protecció suficient a les persones en cas de derivació d’algun element de la part
de contínua de la instal·lació.

5.4.2. Proteccions elèctriques existents a la banda de AC
Segons estipula l’Article 11 anomenat “Proteccions” del Real Decret 1663/2000,
del 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de
baixa tensió, les proteccions existents a la banda de AC hauran de ser les
següents:
1. Interruptor General Manual (IGM), que serà un interruptor magnetotèrmic
amb una intensitat de curtcircuit superior a la indicada per l’empresa
distribuïdora en el punt de connexió. Aquest interruptor serà accessible
per l’empresa distribuïdora en tot moment, amb l’objectiu de poder
realitzar la desconnexió manual.
Així doncs es triarà l’IDT-160A, és a dir l’interruptor de tall en càrrega de
160 A de la casa URIARTE SAFYBOX, que actuarà com a protecció
magnetotèrmica. Cal remarcar, que aquest Interruptor General Manual
(IGM) ve muntat en una envoltant modular de mides 360 x 360 x 170 mm
(alçada x amplada x profunditat), i a més està preparat per ser instal·lat a
l’armari de mesura i protecció UR-TMF-10-160 (de mides 630 x 1260 x
170), que compleix amb la normativa tècnica particular de la companyia
FECSA-ENDESA. Seguidament, mitjançant la següent figura es pot
observar el tipus d’Interruptor General Manual (IGM) escollit (la imatge
correspon a un altre model, l’IDT-250A):

Figura 33. Interruptor General Manual (IGM) IDT-250A de la casa URIARTE SAFYBOX,
de mides 360 x 360 x 170 mm (alçada x amplada x profunditat).

Cal remarcar, que totes les seves característiques tècniques estan
presents en l’Annex I del present projecte.
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2. Interruptor Automàtic Diferencial, amb la finalitat de protegir a les
persones en el cas de derivació d’algun element de la part contínua (DC)
de la instal·lació.
S’escollirà la protecció diferencial TOR-TMF10-160-L de la casa URIARTE
SAFYBOX pels equips TMF-10, que constarà d’un toroide més una
protecció diferencial amb sortida lateral. Cal destacar, que aquesta
protecció ve muntada en una envoltant modular de mides 270 x 360 x 170
mm (alçada x amplada x profunditat), i a més està preparat per ser
instal·lat a l’armari de mesura i protecció UR-TMF-10-160 (de mides 630 x
1260 x 170), que compleix amb la normativa tècnica particular de la
companyia FECSA-ENDESA. A continuació, mitjançant la següent figura es
pot veure el tipus d’Interruptor Automàtic Diferencial triat (la imatge
correspon a un altre model, el TOR-TMF10-400-L):

Figura 34. Interruptor Automàtic Diferencial TOR-TMF10-400-L de la casa URIARTE
SAFYBOX, de mides 270 x 360 x 170 mm (alçada x amplada x profunditat).

A més, totes les seves característiques tècniques estan presents en
l’Annex I del present projecte.
3. Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió-connexió
automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o
freqüència de la xarxa, junt a un relé d’enclavament.
En aquest apartat, s’ha de tenir en compte el punt 7 d’aquest article 11
anomenat “Proteccions”, del Real Decret 1663/2000 que diu: “Es podran
integrar en l’equip inversor les funcions de protecció de màxima i mínima
tensió i de màxima i mínima freqüència i en tal cas les maniobres
automàtiques de desconnexió-connexió seran realitzades per aquest. En
aquest cas només es precisarà disposar addicionalment de les proteccions
d’Interruptor General Manual (IGM) i d’Interruptor Automàtic Diferencial”.
- 91 -

Miquel Tutusaus Ramon

L’inversor escollit PowerGate Plus 100 kW de la casa SATCON, consta
d’una configuració del conjunt fotovoltaic flotant pel generadors, que
permet garantir la protecció suficient a les persones en cas de derivació
d’algun element de la part de contínua de la instal·lació. Per tant, no és
necessari incloure cap dispositiu extern.
4. Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49
Hz, respectivament) i de màxima i mínima tensió (1.1 i 0.85 Um,
respectivament).
5. Aquestes proteccions podran ser precintades per l’empresa distribuïdora,
després de les verificacions a les que fan referència els articles 6
(“Connexió a la xarxa i primera verificació”) i 7 (“Obligacions del titular de
la instal·lació”).
6. El rearmament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb
la xarxa de baixa tensió de la instal·lació fotovoltaica serà automàtic, un
cop restablerta la tensió de xarxa per l’empresa distribuïdora.
S’instal·larà el relé de control de xarxa de referència RF03N-400 de la casa
GAVE (relé de control de seqüència, error i desequilibri de fases). Aquest
model permetrà realitzar les següents funcions:

•

Detecta una seqüència de fases incorrecta.

•

Detecta l’error de qualsevol fase.

•

Detecta variacions de voltatge entre fases (ajustable ± 5 a ± 15 %,
temporització de 0.1 a 10 segons).

•

Desconnexió immediata en error i seqüència de fase.

•

Rearmament en variació de tensió transcorreguts 3 minuts des de
l’estabilització de les fases.

A continuació, mitjançant la següent figura es pot observar el tipus de relé
de control de xarxa triat:
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Figura 35. Relé de control de xarxa de referència RF03N-400 de la casa GAVE.
Totes les seves característiques tècniques estan presents en l’Annex I del
present projecte.
A més, per poder realitzar les funcions de connexió i desconnexió de
xarxa, s’instal·larà un contactor tetrapolar model EK-150-40-21 de la casa
ABB, que serà comandat pel relé de control de xarxa descrit anteriorment.
Seguidament, mitjançant la següent figura es pot veure el tipus de
contactor tetrapolar escollit (correspon al model EK-150 de la casa ABB):

Figura 36. Contactor tetrapolar EK-150 de la casa ABB.
Les seves característiques tècniques estan presents en l’Annex I del
present projecte.
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Cal remarcar, que la norma UNE 20460-7-712 anomenada “Instal·lacions
elèctriques en edificis. Part 7-712, Regles per les instal·lacions i
emplaçaments especials: sistemes d’alimentació solar fotovoltaica (PV)”,
diu que el cablejat de la banda de AC ha d’estar protegit per un dispositiu
de protecció contra sobreintensitats. Per realitzar aquesta funció requerida
es pot utilitzar l’Interruptor General Manual (IGM) o l’Interruptor
Automàtic Diferencial, ja descrits anteriorment.

5.5. La instal·lació de posta a terra (PAT)
5.5.1. Introducció
Les postes a terra s’estableixen principalment amb l’objectiu de limitar la tensió
que, respecte al terra, poden presentar en un moment donat les masses
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc
que suposa una averia en els materials elèctrics utilitzats.
Mitjançant la instal·lació de posta a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt
d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny no existeixin diferències de
potencial perilloses i que, al mateix temps, es permeti el pas a terra dels corrents
de defecte o dels de descàrrega d’origen atmosfèric.
En definitiva, la posta o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense
fusibles ni cap protecció, d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no
pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb grups de piques (o
elèctrodes) enterrats al terra.
Per tant, per dur a terme aquest punt del projecte es seguirà lo estipulat en
l’article 12 del Real Decret 1663/2000 anomenat “Condicions de posta a terra de
les instal·lacions fotovoltaiques”. També s’utilitzarà la ITC-BT-18 (“Instal·lacions
de posta a terra”) del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), i el
Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a la Xarxa de l’IDAE,
entre d’altres.

5.5.2. Característiques
Així doncs, cal tenir present que totes les masses de la instal·lació solar
fotovoltaica estaran connectades a un únic terra. Aquest terra serà independent
del terra del neutre de l’empresa distribuïdora, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). A més, segons l’article 12 del Real Decret
1663/2000, la posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques interconnectades
es farà sempre de forma que no s’alterin les condicions de posta a terra de la
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xarxa de l’empresa distribuïdora, assegurant que no es produeixin transferències
de defectes a la xarxa de distribució.
Totes les estructures, carcasses i peces metàl·liques de la instal·lació solar
fotovoltaica que no es trobin normalment a una tensió però que en cas de mal
funcionament del sistema puguin tenir-ne, es connectaran a terra. Les portes
metàl·liques i els altres elements accessibles des de l’exterior del recinte no s’hi
connectaran. Per altra banda, tal com exigeix el REBT, les masses metàl·liques
de l’inversor hauran d’estar connectades a terra i els quadres de protecció de
continua (DC) també.
La posta a terra estarà formada per conductors de coure despullat de classe 2
segons la norma UNE 21022, tal com estipula la ITC-BT-18 del REBT.
La profunditat a la qual estaran enterrats els conductors serà de 0.80 metres
(mai pot ser inferior a 0.50 metres segons la ITC-BT-18 del REBT), ja que
aquesta ha de permetre que la possible pèrdua d’humitat en el terra, la
presència de gel o altres efectes climàtics no augmentin la resistència de la posta
a terra per sobre del valor previst. A més, les rases on es col·locaran aquests
cables s’ompliran amb sorra que mantingui la humitat del terreny, i mai amb
pedres o altres materials similars.

5.5.3. Resistivitat del terreny
Per trobar el valor de la resistivitat del terreny, s’ha de buscar a la taula 14.4 de
la ITC-BT-18 anomenada “Valors mitjans aproximats de la resistivitat en funció
del terreny”. La present instal·lació solar fotovoltaica es situa en un terreny la
naturalesa del qual es pot considerar “Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens
compactes i humits”, per tant s’escolliria un valor de 50 Ω ⋅ m , però s’agafarà
l’opció de 200 Ω ⋅ m per ser més restrictiva. A continuació es mostra la taula
utilitzada:
Taula 20. Valors mitjans aproximats de la resistivitat en funció del terreny. Font: ITCBT-18 del REBT.
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5.5.4. Càlcul de les seccions i de la longitud dels cables
A continuació, es realitzarà el càlcul exacte de les seccions i de la longitud dels
cables, que aniran connectats a la mateixa posta a terra. Es podrà dur a terme
mitjançant la taula 18.2 de la ITC-BT-18 anomenada “Relació entre les seccions
dels conductors de protecció i els de fase”.
Taula 21. Relació entre les seccions dels conductors de protecció i els de fase. Font:
ITC-BT-18 del REBT.

La secció de la posta a terra que compren el tram de les 16 files existents seria
de 10 mm 2 (cablejat que connecta les diferents carcasses i suports dels mòduls) i
l’altre que pertany al tram que rodeja tot el perímetre de la instal·lació (inclosa la
caseta de l’inversor) seria de 47.5 mm 2 segons el càlcul mostrat a la taula
anterior. Així doncs, arrodonint a la secció normalitzada immediatament superior
queda un valor de 50 mm 2 per aquest últim. Tot i així, s’utilitzarà la S=10 mm 2 per
a realitzar la connexió de les masses entre si.
Cal remarcar, que la longitud del conductor enterrat abraçarà tot el perímetre del
camp solar fotovoltaic, més uns metres afegits (aproximadament uns 374.4
metres). Aquest valor s’incrementarà per poder realitzar les connexions
pertinents amb les caixes de posta a terra; per tant, es farà una sola connexió
per fila i s’obtindran 16 connexions de carcasses i suports de mòduls (a més de
la carcassa de l’inversor). En definitiva, si s’afegeixen 2 metres extra de cable
per dur a terme aquestes connexions, s’obtindrà que es necessiten un total de
406.4 metres de 50 mm 2 i 448 metres de 10 mm 2 .

5.5.5. La resistència de posta a terra ( RPAT )
El valor límit de la resistència de posta a terra ( R' PAT ) serà tal que qualsevol
massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V per trobar-se
a la intempèrie (es considera un local humit, en la ITC-BT-30), i es calcularà
mitjançant la utilització de la Llei d’Ohm. Cal remarcar, que s’haurà d’emprar la
intensitat de curtcircuit en condicions STC:
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R ' PAT =

Vmax
24
=
= 2.85Ω
8.43
I SC

(85)

S’ha de tenir present, com ja s’ha dit abans, que per la posta a terra s’utilitzen
conductors enterrats horitzontalment i per això s’emprarà la següent expressió
(que apareix en la pròxima taula) per trobar la seva resistència:
Taula 22. Fórmules per estimar la resistència de terra en funció de la resistivitat del
terreny i de les característiques de l’elèctrode. Font: ITC-BT-18 del REBT.

Rcond =

2 ⋅ ρ 2 ⋅ 200
=
= 0.984Ω
L
406.4

(86)

El tram de longitud de cable enterrat concretament serà de 406.4 metres.
Al valor obtingut ( Rcond ) se li ha de sumar la resistència del cable que connecta el
conductor enterrat amb la més allunyada de les masses (de S=10 mm 2 ). Per
aquest motiu s’utilitzarà una resistivitat pel cablejat de coure a 40 ºC de

1 Ω ⋅ mm 2
, i una distància del mòdul més allunyat a la caixa de terra de 26
52
m

metres.

R' cond

1
⋅ 26
ρ ⋅ L 52
=
= 0.05Ω
=
S
10

(87)

En definitiva, la resistència total de posta a terra ( R PAT ) serà de:

R PAT = Rcond + R' cond = 0.984 + 0.05 = 1.034Ω
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Com que el valor de RPAT no supera el valor límit de resistència de posta a terra
( R' PAT ), no és necessari col·locar piques enterrades verticalment en la present
instal·lació solar fotovoltaica.
Així doncs, es considera que la resistència de posta a terra ( R PAT ) és
suficientment baixa i que permet una protecció adequada contra contactes
indirectes.

5.5.6. Revisió de la posta a terra
Per la importància que ofereix des del punt de vista de la seguretat qualsevol
instal·lació de posta a terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel
director de l’obra o per l’instal·lador autoritzat en el moment de donar l’alta la
instal·lació per a la seva posta en marxa o en funcionament.
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de
posta a terra, almenys anualment, en l’època en la que el terreny estigui més
sec. Per això, es mesurarà la resistència de terra i es repararan amb caràcter
urgent els defectes que es trobin.
En els llocs en que el terreny no sigui favorable a la bona conversació dels
elèctrodes, aquests i els conductors d’enllaç entre ells fins al punt de posta a
terra, es posaran al descobert pel seu examen, almenys una vegada cada cinc
anys.

5.6. Caixa General de Protecció (CGP)
Per dur a terme aquest punt, es seguirà lo establert en la ITC-BT-13 del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) anomenada “Instal·lacions
d’enllaç. Caixes Generals de Protecció”, la Norma Tècnica Particular
d’instal·lacions Fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de distribució de Baixa
Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-FVBT), i també la Norma Tècnica Particular
d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-IEBT).

5.6.1. Característiques generals
Cal dir que les Caixes Generals de Protecció (CGP) o les unitats funcionals
equivalents són les caixes que allotgen els elements de protecció de les línees de
connexió, i a més senyalen el principi de la propietat de les instal·lacions dels
Productors en Règim Especial (PRE), sent ja elles mateixes de la seva propietat.
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Les Caixes Generals de Protecció (CGP) estaran constituïdes per material aïllant
de classe tèrmica A, com a mínim, segons la Norma UNE 21305, compliran tot lo
que sobre el particular s’indica en la Norma UNE EN 60439 (Sèrie); tindran les
condicions de resistència al foc d’acord amb la Norma UNE EN 60695-2-1 (Sèrie),
un cop instal·lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK 08
segons UNE EN 50102 i seran precintables. Hauran de dur gravada de forma
indeleble la marca, tipus, tensió nominal en volts i corrent nominal en ampers.
Tindran dispositiu de ventilació interior per evitar condensacions.

5.6.2. Elecció de la Caixa General de Protecció (CGP)
En el present projecte s’instal·larà una CGP normalitzada per FECSA-ENDESA per
xarxes subterrànies. Seguidament, es pot observar l’esquema de la CGP escollit:

Figura 37. Esquema d’una CGP-9 per a xarxa subterrània. Font: Ref. [6].
Per tant, s’instal·larà una CGP de designació CGP-9-160 BUC de la casa CLAVED
de mides 414 x 298 x 170 mm (alçada x amplada x profunditat). A continuació,
mitjançant la següent figura es pot veure el model de la Caixa General de
Protecció (CGP) triat:
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Figura 38. CGP de designació CGP-9-160 BUC de la casa CLAVED.
Les característiques tècniques dels components interiors de la Caixa General de
Protecció (CGP) es poden trobar en l’Annex I del present projecte. Algunes
d’aquestes són:
Bases portafusibles BUC (Bases Unipolars Tancades) que contenen 3 bases
seccionables amb càrrega, de mida NH-00, fabricades per CLAVED i homologades
segons normativa UNE-EN 60947/3 i segons normativa particular Endesa GE
NNL017.
Neutre amovible amb borna bimetàl·lic de posta a terra amb capacitat màxima
de 50 mm 2 .

5.6.3. Ubicació i emplaçament
La Caixa General de Protecció (CGP) s’instal·larà en llocs de lliure i permanent
accés. La seva situació es fixarà de comú acord entre el Productor en Règim
Especial (PRE) i FECSA-ENDESA, procurant en tots els casos, que la situació
escollida estigui lo més pròxima possible a la xarxa de distribució pública, sent
recomanable una distància màxima de 3 metres respecte a la façana, i que quedi
allunyada o en el seu defecte protegida adequadament d’altres instal·lacions tals
com les d’aigua, gas, telèfon, etc.
En el cas que s’ocupa, l’escomesa és subterrània i per tant la CGP s’instal·larà
sempre en una fornícula a la paret que es tancarà amb una porta preferentment
metàl·lica, amb grau de protecció IK10 segons la norma UNE-EN 50102,
revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i que estarà
protegida contra la corrosió, disposant d’un pany o cadenat normalitzat per
FECSA-ENDESA. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 0.30
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metres del terra, i la part inferior de les CGP s’haurà de situar a una alçada
mínima de 0.90 metres sobre el nivell del sòl.
En el nínxol també es deixaran previstos els orificis necessaris per allotjar els
conductes per l’entrada de l’escomesa subterrània de la xarxa general, conforme
a lo establert en la ITC-BT-21 per a canalitzacions encastades. En aquests orificis
hi aniran dos tubs de polietilè de 160 mm de diàmetre. A continuació, es pot
veure lo comentat en la següent figura:

Figura 39. Detall de la instal·lació de la CGP. Font: Ref. [6].
En el present cas, en que el Conjunt de Protecció i Mesura per instal·lacions
Fotovoltaiques (CPMFV) està ubicat complint els requeriments indicats per les
Caixes Generals de Protecció (CGP), els fusibles del CPMFV (3 en total)
assumeixen la funció de CGP. Per tant, no serà necessària la seva instal·lació en
el present projecte.
Cal destacar, que els fusibles instal·lats en el CPMFV tenen un calibre de 250 A
(n’hi ha 3 en total, un per cada fase), per tant com que no podrien proporcionar
protecció al cablejat (amb una intensitat màxima admissible d’uns 190 A)
s’instal·la la CGP de designació CGP-9-160 BUC de la casa CLAVED, esmentada
anteriorment.
Finalment, cal remarcar que la CGP estarà col·locada dins d’un armari prefabricat
amb estructura de monobloc de formigó (reforçat amb fibra de vidre) de la
marca CAHORS, per allotjar un conjunt de mesura per TMF, una CGP i una Caixa
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de Seccionament (CS) si existís. Les seves mides seran 2440 x 1830 x 345 en
mm (alçada x amplada x profunditat). En aquesta fornícula, a banda de la Caixa
General de Protecció (CGP), també hi estaran ubicats els Conjunts de Protecció i
Mesura per les instal·lacions Fotovoltaiques (CPMFV). A més, consta d’una porta
metàl·lica en xapa galvanitzada RAL 7035 d’1.2 mm d’espessor, amb una
obertura de 150 º i amb anti tancament fixat. També té un tancament de
palanca amb bombí tipus JIS CFE i 3 punts d’ancoratge. Cal destacar, que aquest
model consta de protecció contra pols/aigua segons la IP s/n UNE 20 324, de
protecció contra impactes segons la IK s/n UNE EN 50 102, i de resistència a la
calor o al foc segons la s/n UNE 60 695-2-1/0. Seguidament, mitjançant la
següent figura es pot observar el model de l’armari prefabricat escollit:

Figura 40. Armari prefabricat amb estructura de monobloc de formigó (reforçat amb
fibra de vidre) de la marca CAHORS.

La resta de característiques tècniques d’aquest armari es poden trobar en
l’Annex I del present projecte.

5.7. Conjunt de Protecció i Mesura
instal·lació Fotovoltaica (CPMFV)

de

la

Per realitzar aquest punt, es seguirà lo establert en la ITC-BT-13 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) anomenada “Instal·lacions d’enllaç.
Caixes Generals de Protecció”, la Norma Tècnica Particular d’instal·lacions
Fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de distribució de Baixa Tensió de
FECSA-ENDESA (NTP-FVBT), la Norma Tècnica Particular d’Instal·lacions d’Enllaç
en Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-IEBT), i també la Guia Vademècum per
a Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió.
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5.7.1. Característiques
Els conjunts de mesura de corrent assignada fins a 630 A estaran formats per la
unió de mòduls de material aïllant de classe A, com a mínim, segons la UNE
21305, compliran tot lo que sobre el particular s’indica en la Norma UNE EN
60439-1-3; tindran les condicions de resistència al foc d’acord amb la Norma
UNE EN 60695-2-1 (Sèrie). Les tapes seran de material transparent resistent a
les radiacions UV. Un cop instal·lats tindran un grau de protecció IP43 segons la
UNE 20324 i IK09 segons la UNE EN 50102.
Quan es proporcioni al mòdul ventilació interior per evitar possibles
condensacions d’humitat, es realitzarà de forma que no es redueixi el grau de
protecció establert.
Les característiques elèctriques dels armaris seran similars a les dels Conjunts de
Mesura (CM) construïts amb mòduls aïllants, si bé l’aïllament serà de tipus
reforçat i hauran de suportar un corrent de curtcircuit igual o superior a 12.5 kA.
Tots els mòduls que constitueixin les diferents unitats funcionals estaran proveïts
de dispositius de tancament precintables.
Quan els comptadors siguin multifunció (en el cas que s’ocupa), la unitat
funcional de mesura disposarà d’un accés registrable que faci practicable el
dispositiu de visualització de les diferents funcions de mesura. Un cop tancat
mantindrà el grau de protecció assignat al conjunt.
Les dimensions dels mòduls i dels armaris seran les adequades pel tipus i
nombre de comptadors (1 comptador en el present projecte), així com per la
resta de dispositius necessaris per a la facturació de l’energia.

5.7.2. Unitats funcionals
Les unitats funcionals que constitueixen el CPMFV són:

•

Unitat funcional de CGP.

•

Unitat funcional de
corrent).

•

Unitat funcional de comprovació (regletes de comprovació).

•

Unitat funcional de mesura (comptador multifunció).

•

Unitat funcional de comunicacions (mòdem o similar).

transformadors
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•

Unitat funcional d’Interruptor General Manual (IGM).

•

Unitat funcional
Diferencial).

•

Unitat funcional de dispositius de sortida.

de

protecció

diferencial

(Interruptor

Automàtic

Figura 41. Esquema unifilar del Conjunt de Protecció i Mesura de la instal·lació
Fotovoltaica (CPMFV). Font: Ref. [7].

5.7.3. Ubicació i emplaçament
La Caixa General de Protecció (CGP) s’instal·larà separada del Conjunt de Mesura
(CM), en el límit de la propietat, sobre la façana de l’edifici o en la tanca de
tancament en l’interior d’una fornícula o en el propi recinte on s’instal·li el
Conjunt de Mesura (CM) (sent aquest últim el present cas). En tots els casos
seran llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà de comú acord
entre la Propietat i FECSA-ENDESA.
Per determinar les dimensions del recinte on s’instal·li el Conjunt de Mesura
(CM), es tindrà en compte la superfície ocupada per les unitats funcionals,
deixant una separació entre les parets laterals i el sostre respecte de les
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envoltants, de com a mínim 0.2 metres. La distància respecte el terra serà de
com a mínim 0.5 metres, la profunditat del recinte serà de com a mínim 0.4
metres, i l’espai lliure enfront el CM (un cop facilitat l’accés al mateix) no serà
inferior a 1.10 metres. És desitjable que els quadrants de lectura es situïn a 1.70
metres per sobre del terra. Tot i així, aquesta alçada es podria reduir a 1.15
metres o es podria augmentar a 1.80 metres en cas justificat.

Figura 42. Recinte per ubicar el CPMFV i la CGP. Font: Ref. [6].
Aquest recinte es tancarà amb una porta de doble fulla, preferentment
metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons la UNE EN 50102, revestida
exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn. Estarà protegida
contra la corrosió i disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per FECSAENDESA.
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En la fornícula es deixaran previstos dos tubs de polietilè de 160 mm de
diàmetre, necessaris per l’entrada de l’escomesa subterrània de la xarxa general.
Les regletes de comprovació i els dispositius de lectura de l’equip de mesura un
cop instal·lat el CM, quedaran situats a una alçada del terra compresa entre 1.20
i 1.80 metres.
La paret a la qual es fixi el CM no podrà estar exposada a vibracions, per tant la
seva resistència no serà inferior a la del paredó. No podrà instal·lar-se pròxim a
comptadors de gas, aixetes o sortides d’aigua.
Les dimensions del conjunt i la disposició de les unitats funcionals, s’ajustaran als
dissenys definits per FECSA-ENDESA.

5.7.4. Elecció del Tipus d’Equip de Mesura
El conjunt de mesura es designarà mitjançant les sigles CPMFV, seguides de les
sigles del “tipus”, que indiquen els elements que allotja. Les lletres IFV indiquen
que es tracta d’instal·lacions fotovoltaiques. En la següent taula, es poden
observar els diferents Tipus d’Equips de Mesura en el CPMFV:
Taula 23. Tipus d’Equips de Mesura en el CPMFV. Font: Ref. [7].

Els conjunts de mesura estaran constituïts per varis mòduls prefabricats de
material aïllant formant globalment un conjunt de doble aïllament.
A continuació, es pot veure l’arquitectura orientativa dels CPMFV mitjançant les
següents figures:
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Figura 43. Arquitectura orientativa del TMF 10-IFV i del TMF 1-IFV, respectivament.
Font: Ref. [7].

Com ja s’ha dit anteriorment en l’apartat “5.4.2. Proteccions elèctriques
existents a la banda de AC”, el model escollit d’armari de mesura i protecció
serà el UR-TMF-10-160 de la casa URIARTE SAFYBOX (de mides 630 x 1260 x
170), que compleix amb la normativa tècnica particular de la companyia FECSAENDESA. Per tant, el Tipus d’Equip de Mesura triat en el CPMFV per a aquesta
instal·lació és el TMF 10-IFV, que consta d’1 comptador multifunció trifàsic
indirecte, de 3 transformadors de corrent i d’1 bloc de dispositius de
comprovació. Seguidament, mitjançant la següent figura es pot observar el
model triat:
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Figura 44. Armari de mesura i protecció UR-TMF-10-160 de la casa URIARTE SAFYBOX
(de mides 630 x 1260 x 170).

Cal remarcar, que totes les seves característiques estan presents en l’Annex I
del present projecte.
En la unitat funcional de dispositius de sortida, les connexions de sortida
s’efectuaran mitjançant terminals de pala i estreny per cargols, per això les
platines incorporaran un element amb cargol inserit de M10 en els TMF10 (80160 A).
Per últim, en la Norma Tècnica Particular d’instal·lacions Fotovoltaiques
interconnectades a la xarxa de distribució de Baixa Tensió (NTP-FVBT) de FECSAENDESA, concretament en l’apartat 14.4 anomenat “Comptadors electrònics
multifunció (d’energia activa i reactiva)”, s’estipula que per a intensitats
superiors de 63 A s’hauran d’instal·lar equips de mesura indirecta. Seguidament,
en l’apartat “5.8. Equips de mesura” es tractaran detalladament aquests
temes.

5.7.5. Conductors

5.7.5.1. Conductors de la Línea de Connexió Secundària (LCS)
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És la part de la Línea de Connexió mitjançant la qual es connecta la CGP amb el
CPMFV (sent a més única per a cada CGP i el seu CPMFV).
En la part de la instal·lació d’enllaç compresa entre la CGP i el CPMFV, el circuit
es protegirà amb un tub rígid aïllant no propagador de la flama, segons la norma
EN 50086-2-1. Cal remarcar, que aquest tipus de tub està descrit en l’apartat
“11.3.2- Tubs Protectors” de la Norma Tècnica Particular d’Instal·lacions d’Enllaç
en Baixa Tensió (NTP-IEBT) de FECSA-ENDESA.
El cable escollit és del model DZ1-K (AS) de la casa CONCISA, de tensió
assignada 0.6/1 kV amb conductor de coure de classe 5 (K-flexible). Consta
d’aïllament de etilè propilè (D) i coberta de compost termoplàstic a base de
poliolefina (Z1). A continuació, mitjançant la següent figura es pot veure el
model de cable triat:

Figura 45. Model de cable DZ1-K (AS) de la casa CONCISA.
Cal destacar, que totes les seves característiques estan presents en l’Annex I
del present projecte.
Així doncs, el conductor de la Línea de Connexió Secundària (LCS) serà de coure,
unipolar i aïllat, sent el nivell de 0.6/1 kV. També serà no propagador d’incendi i
amb emissió de fums i opacitat reduïda. A més, la seva configuració serà sempre
de 3 fases i neutre, amb secció uniforme en tot el seu recorregut i sense
empalmaments. A continuació, es calcularà la seva secció (tenint en compte que
la secció mínima és de 16 mm 2 ) seguint els requeriments indicats en la NTP-IEBT
per a la Línea General d’Alimentació (LGA).
Càlcul de la secció de la LCS
Pel dimensionament de la secció del conductor de la LCS es tindrà amb compte el
criteri de la intensitat màxima admissible, d’escalfament o criteri tèrmic.
El càlcul es realitzarà multiplicant un 125 % per la intensitat nominal ( I Ninv ), que
correspon a la intensitat nominal de sortida de l’inversor.

I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 145 ⋅ 1.25 = 181.25 A
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S’ha de tenir present que per aquest tram de la Línea de Connexió Secundària
(LCS) es necessitarà una longitud de cablejat de 3.5 metres.
També es prendrà el valor de 90 ºC com a temperatura màxima de treball del
conductor escollit, i la caiguda de tensió (cdt) admissible serà del 0.5 %. Així
doncs, mitjançant la següent expressió es calcularà la secció prèvia ( S' prèvia ) pel
mètode de la cdt màxima:

 1 
3.  ⋅ 181.25 ⋅ 3.5 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
= 13.11mm 2
S ' prèvia =
=
 0.5 
 cdt (%) 
VN ⋅ 
400 ⋅ 


 100 
 100 

(90)

On:

L = Distància des de la Caixa General de Protecció (CGP) fins al Conjunt de
Protecció i Mesura de la instal·lació Fotovoltaica (CPMFV). L = 3.5m .
K = Augment estimat en la resistivitat del AC respecte el DC.
Si s’agafa la taula 52-C4 de la norma UNE 20460-5-523, es pot observar que la
secció normalitzada immediatament superior prèvia ( S prèvia ) pel criteri de la cdt
serà de:

S prèvia = 16mm 2
A continuació, es calcularà la intensitat prèvia ( I prèvia ) que aguanta la secció per
una temperatura màxima del conductor de 90 ºC:

I prèvia

 cdt (%) 
S prèvia ⋅ V N ⋅ 

100 

=
=
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ L ⋅ K

 0.5 
16 ⋅ 400 ⋅ 

 100  = 221.2 A
 1 
3 ⋅   ⋅ 3.5 ⋅ 1.05
 44 

Es pot observar que el valor obtingut és major que la

(91)

IN

(recordar

que I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 181.25 A ), però el valor de la intensitat màxima admissible per
aquesta secció s’ha de buscar a les taules presents en la normativa UNE 204605-523 (seguint el mateix procediment i càlcul descrit pels conductors de DC i
AC).
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En el cas que s’ocupa, el cable estarà col·locat en un conducte sobre una
paret (correspon al mètode d’instal·lació de referència B2). Com ja s’ha dit
anteriorment, el conductor es protegirà amb un tub rígid aïllant no propagador
de la flama. Per tant, s’aplicarà la taula 52-C4 de la norma UNE 20460-5-523, on
es troben les intensitats màximes admissibles pels tres conductors de coure
trifàsics amb aïllament de XLPE/EPR per una temperatura del conductor de 90
ºC, per una temperatura ambient de 30 ºC en l’aire, i per una temperatura de 20
ºC en el terreny.
Així doncs, la seva corresponent intensitat màxima ( I ' màx ) serà de:

I ' màx = 80 A
Seguidament, es pot observar que la secció no serà suficient, ja que I ' màx < I N
( I N = 181.25 A) . Per tant, s’agafarà la secció normalitzada que compleixi amb el
criteri segons la intensitat nominal ( I N ). Així doncs, la secció escollida ( S prèvia ) és
de:

S prèvia = 70mm 2
I la seva corresponent intensitat màxima ( I ' màx ) de:

I ' màx = 194 A
Cal remarcar, que no s’aplicarà cap factor de correcció; ni per la temperatura
ambient (els cables no es troben a l’exterior), ni per l’exposició directa al Sol (els
cables no estan exposats a aquest), ni per l’agrupament de conductors (només hi
ha un circuit).
Per tant, la intensitat màxima admissible serà de:

I màx = 194 A

(92)

Es pot observar que I màx > I N (recordar que la I N = I Ninv ⋅ 1.25 = 181.25 A ), per tant es
compleix el criteri de la intensitat màxima admissible. Tot i així, es comprovarà
que es valida la següent condició:
Condició I. Tal com s’estipula en el REBT (Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió), la caiguda de tensió (cdt) no serà major del 0.5 %. D’aquesta manera:
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 1 
3 ⋅   ⋅ 181.25 ⋅ 3.5 ⋅ 1.05
3 ⋅ ρ 90 ºC ⋅ I N ⋅ L ⋅ K
 44 
cdt (%) =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 0.094%
VN ⋅ S
400 ⋅ 70

(93)

En definitiva, es compleix que 0.094 < 0.5% en referència a la caiguda de tensió
(cdt) del tram de la Línea de Connexió Secundària (LCS).
Finalment, com que es compleix la condició anterior la secció correcta
serà S = 70mm 2 , i es procedirà amb el càlcul de la secció del conductor neutre i
amb la determinació del diàmetre exterior del tub rígid aïllant.
El conductor neutre tindrà una secció d’aproximadament el 50 per 100 de la
corresponent al conductor de fase, no sent inferior als valors especificats en la
Taula 10 de la Normativa Tècnica Particular d’Instal·lacions d’Enllaç en Baixa
Tensió (NTP-IEBT). A continuació, es pot observar la taula anomenada:
Taula 24. Corrents màximes admissibles, conductors aïllats en tubs en muntatge
superficial o en tubs encastats en l’obra. Font: Ref. [6].

Per tant, la secció del conductor neutre serà de 35mm 2 i el diàmetre exterior del
tub rígid aïllant de 140 mm.

A més, les unions del tub rígid seran roscades o embotides, de manera que
no puguin separar-se els extrems. Seguidament, es mostren les
característiques més importants d’aquest tipus de tub:
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Taula 25. Característiques mínimes pels tubs en canalitzacions superficials. Font: Ref.
[6].

5.7.5.2. Conductors dels circuits secundaris
En els conjunts de mesura indirecta el circuit de potència es realitzarà mitjançant
platines de coure, suportades mitjançant recolzaments aïllants i identificades pels
colors negre, marró i gris per les fases (R, S, T) i blau clar pel neutre (N).
Els conductors dels circuits secundaris en aquests equips de mesura (de mesura
indirecta) seran de coure, de classe 5 segons la Norma UNE EN 60228, aïllats per
a una tensió de 450/750 V, la secció dels circuits d’intensitat serà de 4 mm 2 i la
dels de tensió d’1.5 mm 2 . Per a la seva identificació els colors de les cobertes
seran negre, marró i gris per les fases (R, S, T) i blau clar pel neutre (N).
Així doncs, s’escollirà el cable model H07V-K de la casa NEXANS que és unipolar
aïllat de tensió assignada 450/750 V, amb conductor de coure de classe 5 (-K)
(conductor flexible de varis filferros fins, no apte per a usos mòbils) i aïllament
de PVC (V). A continuació, mitjançant la següent figura es pot observar el model
de cable triat:

Figura 46. Model de cable H07V-K de la casa NEXANS.
Cal remarcar, que totes les seves característiques estan presents en l’Annex I
del present projecte.
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Aquests cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a la Norma UNE 21027-9
(barreges termostables) o a la Norma UNE 211002 (barreges termoplàstiques)
compleixen amb aquesta prescripció.
Així mateix, s’haurà de disposar del cablejat necessari pels circuits de
comandament i control pel canvi de tarifa. El cable tindrà les mateixes
característiques que les indicades anteriorment. El color d’identificació serà el
vermell i la secció d’1.5 mm 2 . El connexionat es realitzarà utilitzant terminals
preaïllats, sent de punta els destinats a la connexió de la caixa de bornes del
comptador.

5.8. Equips de mesura
Per dur a terme aquest punt, es seguirà lo establert en la Norma Tècnica
Particular d’instal·lacions Fotovoltaiques interconnectades a la xarxa de
distribució de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-FVBT), la Guia Vademècum
per a Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió, i també el Real Decret 1110/2007,
del 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del
sistema elèctric.

5.8.1. Classificació dels punts de mesura i frontera
L’article 7 anomenat “Classificació dels punts de mesura i frontera” del Real
Decret 1110/2007, del 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de
punts de mesura del sistema elèctric, diu que els punts de mesura
d’instal·lacions de generació en Baixa Tensió (BT) es poden classificar en:

•

Tipus 5: els situats en les fronteres d’instal·lacions de generació amb una
potència nominal igual o inferior a 15 kVA.

•

Tipus 3: els situats en les fronteres d’instal·lacions de generació amb una
potència nominal superior a 15 kVA i inferior a 450 kVA.

Per tant, es pot dir que el punt de mesura del present projecte serà el Tipus 3.

5.8.2. Esquema bàsic de l’equip de mesura
En aquest projecte s’instal·larà un equip de mesura indirecta, i el seu esquema
bàsic és el següent:
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Figura 47. Esquema bàsic de l’equip de mesura indirecta (xarxa trifàsica). Font: Ref.
[7].

5.8.3. Característiques dels equips de mesura
Els comptadors a instal·lar disposaran de la corresponent autorització de model
atorgada pel Centre Espanyol de Metrologia, per la Comunitat Autònoma o per
l’organisme oficial competent: i disposaran de la verificació oficial en origen
(disposarà del Certificat de conformitat UNE-EN 60617 (Activa) i UNE-EN 61268
(Reactiva)). A més, estarà acceptat per la seva utilització en l’àmbit de FECSAENDESA.
En referència a la classe de precisió (de comptadors i transformadors de
mesura), de mesures redundants o comprovants, comunicacions, lectura, etc..
estaran subjectes a la legislació vigent (RD 1110/2007, del 24 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric: i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries).
Prèviament a la seva posta en explotació, els equips de mesura s’hauran de
compactar pel Laboratori de Comptadors de FECSA-ENDESA, que facilitarà les
etiquetes identificatives de codi de barres preceptius per a la seva correcta
identificació en els sistemes, havent de presentar en aquest laboratori, els
transformadors (si existeixen), els comptadors i els seus protocols d’assaig.
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En la envoltant dels equips de mesura, es disposarà d’una etiqueta identificativa
amb el nom de la instal·lació i el número del RIPRE (Registre d’Inscripció de
Productes de Règim Especial).

5.8.4. Comptadors electrònics multifunció (d’energia activa i reactiva)
S’utilitzaran comptadors estàtics multifunció amb registrador de mesures inclòs
en la mateixa envoltant, per a la mesura d’energia activa en ambdós sentits de
circulació d’energia (compra i venta) i reactiva en 4 quadrants programats amb
la discriminació horària vigent i necessària per a la facturació. En el programa
“contracte 2” es programarà la importació i en el “contracte 3” l’exportació. Així
mateix, portarà habilitats els tancaments automàtics a dia 1 per a tots els
contractes.
El comptador permetrà la verificació per LED en els dos sentits de l’energia.
Per instal·lacions amb una potència superior a 15 kVA (com en el present cas)
serà de caràcter obligatori que el comptador registri la mesura d’energia
reactiva.
Com ja s’ha dit anteriorment en l’apartat “5.7.4. Elecció del Tipus d’Equip de
Mesura”, per instal·lacions amb una intensitat ≤ 63 A s’utilitzaran comptadors de
mesura directa; i de mesura indirecta per intensitats superiors (com el cas que
s’ocupa).
A més, la precisió dels comptadors d’energia elèctrica serà la indicada en la
següent taula:
Taula 26. Precisió dels comptadors d’energia elèctrica. Font: Ref. [7].

Per a la bonificació de l’energia reactiva, serà obligatori que l’equip de mesura
registri la corba de càrrega horària i quart horària.

5.8.4.1. Elecció del comptador electrònic multifunció
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Així doncs, s’escollirà el Comptador Digital Combinat 5CTD de Classe 1 de la casa
ZIV. A continuació, mitjançant la següent figura es pot veure el model de
comptador electrònic multifunció triat:

Figura 48. Comptador Digital Combinat 5CTD de Classe 1 de la casa ZIV.
Totes les seves característiques estan presents en l’Annex I del present
projecte, i a continuació se’n mostraran unes quantes.
Aquest comptador electrònic multifunció triat permet realitzar funcions de
mesura, tarifació i de registre, que seguidament s’exposaran més
detalladament:
-Mesura.

•

Energia activa en les dos direccions.

•

Energia reactiva en els quatre quadrants.

•

Potència activa, reactiva i aparent.

•

Valors instantanis de tensió i intensitat per fase.

•

Factor de potència de la instal·lació i cos ϕ per fase.

•

Freqüència de la xarxa.

-Tarifat.

•

Fins a 9 tarifes d’energia activa (kWh) més 9 d’energia reactiva (kvarh)
per cada contracte del tarifat.
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•

Fins a 9 tarifes de potència activa màxima (kW) més 9 de potència
reactiva (kVAR) o aparent (kVA) per cada contracte.

•

Període d’integració de la potència programable, d’1 a 60 minuts en
múltiples enters.

•

Fins a 3 contractes actius independents i configurables.

•

Fins a 3 contractes latents, amb data d’activació programable.

•

Fins a 12 temporades independents per a cada contracte.

•

Taula de dies laborables, festius i dies especials (fins a 40 dates per dies
festius i especials per contracte).

•

Fins a 24 períodes tarifaris per dia.

•

Tancament del període de facturació manual i automàtic amb data i hora
programable.

•

Canvi automàtic estiu/hivern.

-Registrador.

•

Valors absoluts i incrementables d’energia activa, reactiva i aparent totals i
per tarifa.

•

Màxima potència total i per tarifa, amb data i hora.

•

Fins a 15 tancaments per a cada contracte.

•

Registre de successos i esdeveniments (fallo i retorn de tensió en cada
fase, canvi de parametrització, sincronització del rellotge, intensitat i
potència per sobre o per sota d’un llindar programable, etc.) amb data i
hora de l’esdeveniment.

En referència a la seva precisió, aquest aparell segueix la norma UNE 61036 de
Classe 1 per a l’energia activa, i la UNE 61268 de Classe 2 per a l’energia
reactiva (les dues normatives són equivalents a CEI 62052-11-21 i 62053-21-23,
respectivament).
A continuació, cal remarcar que la interfície home-màquina, de la qual consta el
comptador escollit, permet la comunicació amb l’equip de dos maneres diferents:

•

Comunicació local amb el comptador a través del teclat i del
visualitzador.
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A través del visualitzador de cristall líquid de dos línees amb grans dígits
(10 mm) i dels dos polsadors frontals, l’equip permet obtenir tota la
informació de les mesures instantànies i tarifades.
Els codis de visualització utilitzats responen a la norma CEI 62056-61
(OBIS).
Per a facilitar la interpretació dels codis, el comptador 5CTD “tradueix”
mitjançant la pulsació simultània d’ambdós polsadors de codi OBIS a
llenguatge habitual.

•

Via comunicacions.

Mitjançant l’accés a través de qualsevol dels seus ports (òptic/sèrie),
utilitzant les aplicacions per a PC i per a terminal portàtil de lectura (TPL),
l’usuari podrà:

o

o
o

o

Tenir accés complet a les dades de lectura (valors instantanis,
valors en curs i tarifats, valors emmagatzemats) i les variables
de programació amb el programa ZIVercom.
Automatitzar el procés de lectures en ruta amb el programa
ZIVtpl.
Obtenir de forma manual i automàtica a través de cicles de
lectura totes les dades emmagatzemades, des de la central de
lectures ZIVerlec.
Classificar, discriminar en qualsevol tarifa, fer gràfics i realitzar
factures de l’energia de compra i/o venta amb el programa
ZIVerpay.

Si es parla de la construcció, la família 5CTD es presenta en envoltant de
material termoplàstic d’alta resistència a l’impacte i doble aïllament. L’equip
compleix la normativa DIN per a muntatge sobre panell (muntatge sortint).
El comptador triat també disposa en el front d’un port òptic per a la comunicació
local. Per a la connexió remota consta de dos ports, que es localitzen sota la tapa
de bornes; un connector telefònic RJ11 (RS232), i un port RS485. El protocol de
comunicació seguit és el CEI 60870-5-102.
També cal dir, que l’esquema de connexió semi-indirecte a 4 fils del Comptador
Digital Combinat 5CTD de Classe 1 de la casa ZIV, és el següent:
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Figura 49. Esquema de connexió semi-indirecte a 4 fils del comptador electrònic
multifunció escollit. Font: Datasheet del Comptador Digital Combinat 5CTD de Classe 1
de la casa ZIV, present en l’Annex I del PFC.
Per últim, el model escollit consta de varies mesures de seguretat importants a
tenir presents, com codis d’error en el display per informar dels errors crítics, no
crítics i una alarma de bateria:

•

Errors de tensió en qualsevol de les fases.

•

Errors de la lògica interna de l’equip.

•

Alarma de rellotge, d’Eprom, de calibratge, etc.

•

Visualització de les relacions de primaris i secundaris dels transformadors
de mesura.

•

Nivell de bateria per sota del 10 %.

•

Protecció contra accessos no autoritzats:

o
o

Polsador hardware sota la tapa precintada (imprescindible) per a
poder modificar paràmetres del comptador.
Claus per diferents nivells d’accés a la informació emmagatzemada
(modificació o lectura).

5.8.5. Equips indirectes
En els equips de mesura indirecta, s’instal·laran regletes de comprovació amb
separadors i senyalització, segons s’especifica en la NTP-IEBT.
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Figura 50. Regletes de comprovació. Font: Ref. [7].
Per tant, les regletes de verificació compliran les següents funcions:

•

Realitzar preses adequades pels aparells de comprovació, amb la finalitat
de verificar el comptatge de l’energia consumida i altres paràmetres
(intensitat, tensió, etc.).

•

Obrir els circuits de tensió i curtcircuitar els circuits d’intensitat per poder
intervenir sense perill (muntar, desmuntar, etc.) els comptadors i altres
elements de control de l’equip de mesura.

Aquesta regleta, que forma part de la unitat funcional de comprovació, s’allotjarà
en un mòdul de doble aïllament, amb tapa transparent i precintable, integrat en
el Conjunt de Protecció i Mesura d’instal·lacions Fotovoltaiques (CPMFV) TMF-10IFV.
Les bornes seran seccionables, amb capacitat per a la connexió de conductors de
2

Cu de fins a 10 mm i fixades de tal manera que s’impedeixi el gir o desplaçament
durant la intervenció de les mateixes.
Quan les regletes disposin de ponts per realitzar el curtcircuit dels circuits
secundaris d’intensitat, aquestes estaran dissenyades de forma que s’impedeixi
la connexió del pont amb les bornes de la regleta del cantó corresponent al
comptador.
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El pas de les bornes serà de 10 mm com a mínim.
La tensió nominal d’aïllament serà de ≥ 2 kV.
La regleta anirà acompanyada del seu esquema de composició i instruccions d’ús,
indicant clarament les bornes de tensió, entrades i sortides d’intensitat i rotulació
de fases segons les figures vistes en aquest apartat.
Així doncs, s’escollirà el bloc de bornes de comprovació 10E 6I-4T-EPI de la casa
UNIBLOC, que compleix amb la normativa UNE-EN 61010-031 anomenada
“Requisits de seguretat d’equips elèctrics de mesura, control i ús en laboratori.
Part 031: Requisits de seguretat per sondes manuals per mesures i assajos
elèctrics”, i també amb les característiques de FECSA-ENDESA. Les seves
característiques tècniques estan presents en l’Annex I del present projecte.
Entre les més destacades s’hi troben; bornes per a cables d’entre 1.5 i
6 mm 2 (amb una capacitat màxima de 16 mm 2 ) amb una tensió nominal de 800 V
pel bloc de terminals. Seguidament, amb la següent figura es pot veure el model
del bloc de bornes de comprovació triat:

Figura 51. Bloc de bornes de comprovació 10E 6I-4T-EPI de la casa UNIBLOC.
A banda de les regletes de comprovació, s’instal·laran 3 transformadors de
corrent (un per cada fase) per convertir una intensitat nominal elevada a una de
més baixa per poder ser mesurada per un equip. Aquests seran del model TC 6.2
de la casa CIRCUTOR (codi M70344) d’una intensitat màxima de 200 A. A més,
mitjançant la seva relació de transformació, proporcionen un corrent en el
secundari de 5 A. Totes les seves característiques tècniques estan presents en
l’Annex I del present projecte. A continuació, mitjançant la següent figura es pot
observar el model de transformadors de corrent escollit:
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Figura 52. Transformadors de corrent, sèrie TC de la casa CIRCUTOR.

5.8.6. Telemesura

5.8.6.1. Obligatorietat
Serà obligatòria la telemesura en les instal·lacions de generació amb potència
superior a 15 kVA (en el present cas), segons lo disposat en el Real Decret
1110/2007.

5.8.6.2. Alimentació del mòdem
L’alimentació del mòdem es realitzarà des de la instal·lació interior de la pròpia
instal·lació fotovoltaica. Aquesta alimentació es podrà col·locar en un mòdul de
doble aïllament, incorporant una base Schuko amb presa de terra, un relé
magnetotèrmic i un relé diferencial si fos necessari.

Figura 53. Mòdul d’alimentació auxiliar. Font: Ref. [7].
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5.8.6.3. Elecció del mòdem
S’escollirà el mòdem RS-232/485 GSM/GPRS de la casa CIRCUTOR, que és
perfectament compatible amb el comptador electrònic multifunció triat
anteriorment (el Comptador Digital Combinat 5CTD de Classe 1 de la casa ZIV).
El mòdem triat és una estació base GSM/GPRS, ideal per a la comunicació en
punts en els que no es disposa d’una línea analògica, amb la possibilitat de
configurar-lo remotament amb indicació de nivell de cobertura mitjançant LEDs,
permetent comunicar GPRS a través de IP fixa.
També permet la lectura de comptadors a través d’una trucada GSM/GPRS. A
més, disposa de 2 ports de comunicacions RS-232 i RS-485 que permeten rebre
trucades pel control, la descàrrega de dades i els registres del comptador.
Cal afegir, que totes les seves característiques tècniques estan presents en
l’Annex I del present projecte.
A continuació, mitjançant la següent figura es pot observar el model de mòdem
escollit:

Figura 54. Mòdem RS-232/485 GSM/GPRS de la casa CIRCUTOR.
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CAPÍTOL 6:
MANTENIMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA

6.1. Parades per manteniment
El manteniment d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de BT
(Baixa Tensió) és escàs. Aquest es redueix pràcticament a la neteja dels mòduls,
revisió de les connexions i dels elements de seguretat. En algunes situacions es
pot requerir la desconnexió de la instal·lació de la xarxa de BT i aquest fet pot
produir petites pèrdues per disponibilitat, ja tractades en l’apartat “CÀLCULS
ENERGÈTICS”. Per a garantir una alta productivitat en l’horta, és essencial
reduir els períodes de parada del sistema causat per una averia o un mal
funcionament. Per aquesta raó, és necessària una bona supervisió del sistema
per part de l’usuari amb una bona assistència del servei tècnic.

6.2. Operacions típiques de manteniment
Les operacions més comuns de manteniment en una instal·lació solar fotovoltaica
connectada a la xarxa de BT (Baixa Tensió) són:
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•

Neteja periòdica dels mòduls un cop a l’any (tot i que en molts casos no es
fa).

•

Vigilància de l’inversor (Leds, indicadors d’estat i alarmes) en diferents
condicions d’irradiació solar.

•

Control de les connexions elèctriques i del cablejat dels mòduls.

•

Inspecció visual dels mòduls per a comprovar possibles ruptures del vidre,
penetració d’humitat a l’interior del mòdul, i errors de connexionat en el
cas que es produeixin averies.

•

Una altra qüestió de fons serà la comprovació dels elements de protecció
elèctrica per a la seguretat personal i el funcionament de la instal·lació. En
general, es revisaran tots els equips, cablejat, connexions i estructures de
suport.

L’objectiu del manteniment és prolongar la vida útil del sistema, assegurant a
més el funcionament, la productivitat i també la retribució econòmica en la
producció d’energia elèctrica de la instal·lació solar fotovoltaica.

6.3. Manteniment a càrrec de l’usuari
L’usuari de la instal·lació hauria de portar a terme les següents tasques de
manteniment:

•

Supervisió general. Correspon a la simple observació dels equips;
aquesta tasca consisteix en comprovar periòdicament que tot estigui
funcionant. Per això, s’observarà l’indicador de l’inversor i es comprovarà
que aquest rebi energia del camp solar i generi corrent altern. La
verificació periòdica de les xifres d’electricitat generada permetrà detectar
baixades imprevistes de producció, que serien símptoma d’un mal
funcionament. La producció solar final queda registrada en el comptador
de venta d’electricitat, que mensualment s’ha d’anotar per a l’emissió de la
corresponent factura. El balanç mensual, tot i que varia al llarg de l’any, es
manté entorn a un màxim i un mínim que s’han de conèixer, d’aquesta
forma es podrà detectar ràpidament una baixada no habitual de producció,
lo qual indicaria, probablement, una averia (o una pertorbació periòdica de
la xarxa).

•

Neteja. La neteja inclou l’eliminació d’herbes, branques o altres objectes
que projectin ombres sobre les plaques.

•

Verificació visual del campo solar fotovoltaic. Amb l’objectiu de
comprovar eventuals problemes de les fixacions de l’estructura dels
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panells solars fotovoltaics, com per exemple l’afluixament de bisos en els
mateixos, l’aparició de zones d’oxidació, etc.

6.4. Manteniment a càrrec del servei tècnic
El servei tècnic hauria de ser avisat per l’usuari de la instal·lació solar
fotovoltaica quan es detecti la baixada o parada total de la producció elèctrica,
així com l’aparició de defectes en l’estructura de fixació del camp solar. En
aquests casos es realitzarà un manteniment correctiu, que servirà per detectar
l’origen de l’averia i dur a terme la posterior reparació. És igualment important
efectuar un manteniment preventiu, mitjançant revisions periòdiques en les que,
com a mínim, s’hauria d’incloure:

•

Comprovació de tensió i intensitat per a cada sèrie de plaques
fotovoltaiques (totes les sèries haurien de donar valors idèntics o molt
semblants). Es poden detectar errors en les plaques, com per exemple
problemes de cablejat i de connexions.

•

Verificació de la solidesa de l’estructura del camp solar, reforçament dels
bisos, estat de la protecció dels suports metàl·lics i ancoratges, etc.

•

Caracterització de l’ona, la freqüència i la tensió de sortida en corrent
altern (AC) de l’inversor.

•
•

Comprovació de totes les proteccions elèctriques (en DC i en AC).
Verificació de les connexions del cablejat en les caixes de connexions.

- 127 -

Miquel Tutusaus Ramon

CAPÍTOL 7:
NORMATIVA
D’APLICACIÓ
UTILITZADA

En aquest capítol es presenta una llista amb tota la normativa bàsica aplicada en
el present projecte, és a dir la normativa que s’ha de tenir en compte si es vol
dur a terme correctament la instal·lació que s’ocupa:

•

Llei 54/1997, del 27 de novembre, del Sector Elèctric.

•

RD 841/2002, del 2 d’agost, pel qual es regulen les instal·lacions de
producció d’energia elèctrica en règim especial.

•

RD 842/2002, del 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.

•

RD 2818/1998, del 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica
per instal·lacions abastides per recursos o fonts d’energia renovables,
residus i cogeneració.

•

RD 436/2004, del 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a
l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de
producció d’energia en règim especial.

•

RD 661/2007, del 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial. Dins d’aquest Real Decret
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interessen, especialment, els onze punts de l’annex XI, que fan referència
a l’accés i la connexió a la xarxa.
•

RD 1578/2008, del 26 de setembre, pel qual es fixa la retribució de
l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar
fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment
de la retribució del Real Decret 661/2007, del 25 de maig, per a aquesta
tecnologia.

•

RD 1003/2010, del 5 d’agost, pel qual es regula la liquidació de la prima
equivalent a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de
tecnologia fotovoltaica en règim especial.

•

RD 1565/2010, del 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen
determinats aspectes relatius a l’activitat de producció d’energia elèctrica
en règim especial. Es modifica, per tant, el Real Decret 1578/2008;
S’elimina el pagament d’energia primada a partir de l’any 25 i es
redueixen les tarifes en un 5 %, 25 % i 45 % per petita potència sobre
coberta, coberta i terra respectivament.

•

RDL 14/2010, del 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures urgents
per la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric. En ell, es modifiquen
retroactivament totes les tarifes regulades i promeses en el Real Decret
661/2007 i s’amplia la prima a 28 anys.

•

RD 1110/2007, del 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de
punts de mesura del sistema elèctric. També parla sobre els requisits
tècnics d’aquests punts de mesura.

•

RD 1433/2002, del 27 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits de
mesura en baixa tensió de consumidors i centrals de producció en Règim
Especial.

•

RD 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

•

RD 1663/2000, del 29 de setembre, sobre la connexió d’instal·lacions
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.

•

RD 314/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) (amb les seves consegüents zones climàtiques).

•

RD 1580/2006, del 22 de desembre, pel qual es regula la comptabilitat
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.

•

RD 154/1995, del 3 de febrer, pel qual es modifica el Real Decret 7/1988,
del 8 de gener, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material
elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.

•

REBT i la seva Guia Tècnica d’Aplicació. S’ha de donar especial importància
a les Instruccions Tècniques Complementàries número 06, 07, 14, 18, 30 i
40.
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•

Decret 352/2001, del 18 de setembre, sobre procediment administratiu
aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la
xarxa elèctrica.

•

Correcció d’errors del Real Decret 1578/2008, del 26 de setembre, de
retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit
de manteniment de la retribució del Real Decret 661/2007, del 25 de
maig, per a aquesta tecnologia.

•

Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del 31 de
maig del 2001, per la qual es determina el model de contracte tipus i el
model de factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa de baixa tensió. BOE núm. 148 del 21/06/00. Annexos: Esquema
unifilar, factura modalitat preu fix, factura modalitat preu vall i punta.

•

Instrucció 5/2006, sobre evacuació d’energia d’instal·lacions fotovoltaiques
individuals compartint infraestructures d’interconnexió (Parcs Solars).

•

Informe anual d’ASIF (Associació de la Indústria Fotovoltaica) del 2008 i
del 2011.

•

Normes Tècniques Particulars (NTP), de l’empresa distribuïdora FECSAENDESA, concretament la NTP d’Instal·lacions d’Enllaç de Baixa Tensió
(NTP IEBT), la NTP d’instal·lacions Fotovoltaiques interconnectades a la
xarxa de distribució de Baixa Tensió (NTP FVBT), i la NTP de Línees
Subterrànies de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA (NTP-LSBT).

•

Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques
Connectades a Xarxa de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía).

•

Ordre ITC/66/2011, del 20 de gener, per la qual s’amplia el termini de
sol·licituds d’instal·lacions fotovoltaiques, per a la convocatòria del segon
trimestre del 2011, al registre de pre-assignació de retribució, regulat al
Real Decret 1578/2008, del 26 de setembre.

•

UNE 20460-7-712: 2006: Regles per les instal·lacions i emplaçaments
especials. Sistemes d’alimentació solar fotovoltaica (PV). Explica les
condicions de funcionament i les influències externes dels aparells i el
cablejat.

•

UNE 20460-5-523: 2004: Part 5: Selecció i instal·lació dels materials
elèctrics. Secció 523: Intensitats admissibles en sistemes de conducció de
cables.

•

UNE 60687: 1994. Comptadors estàtics d’energia activa per a corrent
alterna (classes 0,2 s i 0,5 s).

•

UNE-EN 61268: 1996. Comptadors estàtics d’energia reactiva per a
corrent alterna (classes 2 i 3).

•

UNE-EN 50160: 2011: Característiques de la tensió subministrada per les
xarxes generals de distribució.
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CAPÍTOL 8:TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

Cal remarcar, que hi ha varis tràmits necessaris a seguir i a complir per legalitzar
una instal·lació solar fotovoltaica i per la seva connexió a la xarxa de Baixa
Tensió (BT). Seguidament es descriuran pas a pas tenint en compte que la
present planta projectada és de 100 kWn i per tant és d’una superfície mitjana.
Aquests tràmits administratius són els següents:

1. En primer lloc és convenient i favorable realitzar un estudi de

viabilitat de la instal·lació solar fotovoltaica.

2. El dipòsit de l’Aval per a sol·licitar el punt de connexió a la xarxa

elèctrica.

A la Caixa de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya d’una quantitat de 500
€/kW per instal·lacions sobre terreny (tipus II) si la connexió es realitza a la
xarxa de distribució.
A la Caixa General de Dipòsits de l’Administració General de l’Estat d’una
quantitat de 500 €/kW per instal·lacions sobre terreny (tipus II) si la connexió
es realitza a la xarxa de transport.
No cal dipositar aval per sol·licitar el punt de connexió a la xarxa de les
instal·lacions solars fotovoltaiques de potència inferior o igual a 100 kW que
es regeixen pel Decret 352/2001 (procediment simplificat) i de les
instal·lacions sobre edificis (tipus I).
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3. La

sol·licitud del punt de connexió a la xarxa de l’empresa
distribuïdora (en el nostre cas FECSA-ENDESA). Tal i com s’estipula a
l’article 3 anomenat “Sol·licitud”, pertanyent al capítol II, del Real Decret
1663/2000:

“El titular de la instal·lació o, en el seu cas, el que pretengui adquirir aquesta
condició, sol·licitarà a l’empresa distribuïdora el punt i les condicions
tècniques de connexió necessàries per a la realització del projecte o la
documentació tècnica de la instal·lació, segons correspongui en funció de la
potència instal·lada. La sol·licitud s’acompanyarà de la següent informació:
a) Nom, direcció, telèfon o un altre mitjà de contacte.
b) Situació de la instal·lació.
c) Esquema unifilar de la instal·lació.
d) Punt proposat per a realitzar la connexió.
e) Característiques tècniques de la instal·lació entre les que s’inclourà la
potència de pic del camp de panells i la potència nominal de la instal·lació;
descripció, mètodes de connexió i característiques del inversor o inversors;
i descripció dels dispositius de protecció i dels elements de connexió
previstos.
En el cas que resulti necessària la presentació d’alguna documentació
addicional, l’empresa distribuïdora la sol·licitarà en el termini de deu dies a
partir de la recepció de la sol·licitud, justificant la procedència de tal petició.

4. La obtenció de la llicència d’obres i d’activitats d’acord amb la

legislació urbanística i la legislació ambiental. La instal·lació de sistemes
de captació d’energia solar en els municipis està subjecte a la prèvia obtenció
de la llicència municipal d’activitat i obra.

En el present cas es tracta de sol urbà o urbanitzable i és competència directa
de l’Ajuntament.
En cas de tractar-se de sol rústic ha de seguir la tramitació que marca l’article
48 del Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme. En cas de seguir aquesta tramitació seran necessaris
els següents informes:

•

Informe del DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca).

•

Informe del DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge).

•

Informe de la direcció general del patrimoni.

•

Informe de la direcció general d’arquitectura i paisatge.

•

Informe de l’ACA, pagant (Agència Catalana de l’Aigua).
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5. La redacció del projecte executiu amb el grau de detall necessari

segons la reglamentació aplicable en cada cas. Si la instal·lació és de
menys de 5 kW de potència no cal ser visat pel col·legi professional
corresponent. En el present cas, com que es tracta d’una instal·lació superior
als 5 kW, el projecte cal ser visat per aquest col·legi.

6. L’autorització administrativa de la instal·lació, l’aprovació del projecte

executiu i la inclusió de la instal·lació en el Registre administratiu
d’instal·lacions de producció en règim especial (RIPRE) a l’Oficina de
Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya. Per realitzar aquest
pas és requisit imprescindible disposar del punt de connexió a la xarxa.

Cal dir que per a les instal·lacions solars fotovoltaiques de potència menor a
100 kW els tràmits d’autorització administrativa es regulen en el Decret
352/2001, del 18 de desembre. La documentació a presentar i les taxes
varien en funció de la potència a instal·lar i de si la instal·lació és sobre
terreny o teulada.
Es poden consultar en el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) (Ref.
[8]):
Les instal·lacions solars fotovoltaiques de potència superior a 100 kW
directament sobre terreny es tramiten segons el Decret 147/2009, del 22 de
setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per
a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

7. La Inscripció en el Registre de pre-assignació de retribució per

instal·lacions solars fotovoltaiques (PREFO). Per poder cobrar la tarifa
regulada referent al present tipus d’instal·lació (i per a qualsevol tipus) és
necessària la seva inclusió en aquesta inscripció. Cal dir que existeixen quatre
convocatòries anuals, coincidents amb les dates de resolució del procediment
de pre-assignació. Per tant, les inscripcions en el Registre de pre-assignació
de retribució, aniran associades a un període temporal o convocatòria, donant
dret a la retribució que quedi fixada en aquest període.

D’acord amb lo previst en l’article 6 del Real Decret 1578/2008, modificat pel
Real Decret 1565/2010, les sol·licituds d’inscripció en el registre de preassignació de retribució que es presentin des de la convocatòria del segon
trimestre del 2011, es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics,
amb certificat electrònic, deixant de ser vàlides i eficaces les sol·licituds
presentades en paper. En el cas d’utilitzar un certificat de persona jurídica,
aquest haurà de correspondre al de l’empresa titular de la instal·lació. Si la
sol·licitud la realitza un representant pertanyent a una empresa diferent,
aquest haurà d’utilitzar el seu certificat de persona física.
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S’ha suposat que aquesta instal·lació serà inclosa en la 1ª convocatòria del
2012, ja que la 2ª convocatòria del 2012 encara no s’ha presentat. Tot i així,
cal subratllar que la llista d’espera per entrar en el registre es mou al voltant
d’uns 3 anys i mig.
Es publicarà en el web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC)
la relació de projectes que s’han inscrit en el Registre de pre-assignació de
retribució, i la dels projectes que han estat desestimats, abans de la data
establerta per a cada convocatòria en el RD 1578/2008 (modificat pel Real
Decret 1565/2010).
Així doncs, per dur a terme aquest punt, cal presentar la següent
documentació:

•

Sol·licitud d’inscripció en el PREFO. Es realitza preferentment de manera
telemàtica des del web del MITC o bé per Registre tradicional.

•

Autorització administrativa i la concessió d’accés i connexió a xarxa de
transport o distribució de la instal·lació. Per a les instal·lacions del tipus I.1
es presentarà exclusivament la concessió de l’accés i connexió a xarxa.

•

Llicència d’obres de la instal·lació.

•

Resguard de constitució de l’Aval.

Les instal·lacions sobre terreny de potència inferior a 100 kW i les
instal·lacions sobre teulada (les que no havien dipositat l’aval de punt de
connexió a la xarxa) hauran de dipositar un aval per inscriure’s en el
PREFO.
Els imports són els següents:

o
o
o

•

50 €/kW per les instal·lacions sobre teulada de potència inferior a
20 kW (tipus I.1).
500 €/kW per les instal·lacions sobre teulada de potència superior a
20 kW (tipus I.2).
I en el nostre cas 500 €/kW per les instal·lacions sobre terreny
(tipus II).

Inscripció definitiva en el Registre
producció en règim especial (RIPRE).

administratiu

d’instal·lacions

de

La inscripció dels projectes en el Registre de pre-assignació de retribució es
regula en el Real Decret 1578/2008 i està condicionada a l’evolució dels
projectes que es van acceptant a les convocatòries corresponents i als seus
cupons de potència.
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La potència màxima dels projectes inscrits en el PREFO no podrà superar els 2
MW o els 10 MW per instal·lacions del tipus I o II respectivament.
Les instal·lacions inscrites en el PREFO tindran un termini màxim de 12 mesos, a
partir de la data de publicació dels resultats en el web del MITC, per ser inscrites
amb caràcter definitiu en el RIPRE.
L’aval serà cancel·lat quan el peticionari obtingui la inscripció definitiva en el
RIPRE. Si al llarg del procediment, el sol·licitant desisteix voluntàriament de la
tramitació administrativa de la instal·lació o no respon als requeriments de
l’Administració d’informació o actuació realitzats en un termini de 3 mesos, es
procedirà a l’execució de l’aval.

8. Construcció de la instal·lació.

9. Sol·licitar:

•

La posada en marxa per a proves (només en el cas que aquestes siguin
necessàries) i la inscripció provisional en el Registre d’instal·lacions
de Producció en Règim Especial (RIPRE).

•

La posada en marxa definitiva i la Inscripció definitiva en el RIPRE.
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CAPÍTOL 9:
CONCLUSIONS

Al llarg del projecte s’ha realitzat el disseny i el càlcul d’una instal·lació solar
fotovoltaica de 100 kWn connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT) (aèria), per
poder vendre l’energia produïda a la companyia elèctrica (FECSA ENDESA) i
extreure’n beneficis al llarg dels anys.
Cal remarcar, que durant el seu desenvolupament s’han analitzat els aspectes
tecnològics, normatius, energètics, mediambientals i econòmics de les hortes
solars fotovoltaiques d’aquest tipus (Tipus II. situades al terra).
Sempre que es faci un projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica d’aquesta
mena, primerament s’ha de realitzar un anàlisi de la radiació solar en la parcel·la
escollida i de les seves pèrdues en la generació, observant el seu comportament
al llarg de l’any. Aquesta tasca s’ha dut a terme en l’apartat dels “CÀLCULS
ENERGÈTICS”.
A més, durant el procés de creació del PFC s’han pogut observar en termes
generals els avantatges i els inconvenients d’usar aquest tipus d’instal·lació.
L’avantatge més important resideix en que es fa servir una energia renovable
totalment neta per subministra-la a futurs usuaris, la qual no genera residus ni
contaminació i per tant no afecta al medi ambient de forma directe. Un
inconvenient podria ser l’elevada inversió inicial que s’ha de dur a terme pel
projecte de l’horta fotovoltaica, ja sigui en la seva construcció com en els costos
d’enginyeria, etc. L’anterior problema associat a que el període de retorn
d’aquests diners (pay-back time) és força elevat, pot frenar l’empenta d’alguns
empresaris a tirar endavant amb la idea.
Tot i així, s’ha de tenir present que a nivell espanyol i en menys d’una dècada, el
sector solar fotovoltaic ha desenvolupat una tecnologia pròpia, construïda i
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basada en la capacitat d’innovació, que ha impulsat encara més la competitivitat.
En definitiva, ha creat les bases per a un desenvolupament del sector de
l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables.
Per tant, sembla que en un futur pròxim les energies renovables i en concret
l’energia solar fotovoltaica, tindran una major influència en la producció d’energia
i representaran una participació molt més gran en aquest sentit. Així doncs, el
pas següent es troba en aquestes energies i si es vol fer possible s’ha d’invertir
en el foment d’aquest tipus de tecnologies.
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10.2. Bibliografia de Consulta
OCW UNIA. 2010. “Tema 1 Relaciones Astronómicas sol tierra”. http://ocw.unia.es/ciencias-de-laingenieria/caracterizacion-y-evaluacion-de-la-radiacion-solar/tema-1.
Institut Català d’Energia. Maig del 2008. “Guia de tramitació d’instal·lacions solars fotovoltaiques”.
http://www.eic.cat/wps/wcm/connect/a4c26f804c6301758c5bed1207f234e2/20081007_12420
6102aED.Guia+tramitacio+instal+solar+fot,.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a4c26f804c6301758c5
bed1207f234e2.
FECSA ENDESA. Octubre del 2006. “Norma Técnica Particular Líneas Subterráneas de Baja Tensión
NTP-LSBT”.
http://www.suministrodeluzyfuerza.com/pdf/es/NTP_lineas_subterraneas_de_baja_tension.pdf.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2002. “Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Real
Decreto
842/2002”.
http://www.iescanastell.com/iescanastell/Enlaces/datos/Regalamento%20IBT_2002_guia_com
plemetaria.pdf.
FECSA ENDESA. Desembre del 2006. “Guía vademécum para instalaciones de enlace en baja
tensión”. http://www.serisenginyers.com/descargas/Vademecum_castellano.pdf.
AENOR. Novembre del 2004. “Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de los materiales eléctricos. Sección 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción
de
cables”.
http://www.ieslacostera.org/electricitat/DIE/Apunts/Calculo%20lineas%20Industria/UNE%202
0460-5-523.2004.pdf.
ASIF. 2008. “Informe Anual 2008. Hacia un suministro sostenible de electricidad. La energía solar
fotovoltaica en España”. http://www.aperca.org/temppdf/ASIF_Informe_2008.pdf.
ASIF. Juny del 2011. “Informe Anual 2011. Hacia el crecimiento sostenido de la fotovoltaica en
España”. http://asif.org/2011/07/informe-anual-2011/.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MIEyT). 2011. “Registro de pre-asignación de
retribución
para
instalaciones
fotovoltaicas”.
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/Paginas/InstalacionesFotovol
taicas.aspx.
OMEL. 2011. “Información Oficial”. http://www.omelholding.es/omel-holding/.

- 139 -

