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Resum 

Actualment el cost d’una instal·lació solar fotovoltaica fa que l’electricitat generada tingui 

un cost competitiu amb el preu que es paga en una instal·lació elèctrica convencional. El 

problema és que en les instal·lacions fotovoltaiques típiques l’electricitat generada s’ha 

d’utilitzar al complet ja que en cas contrari és una pèrdua d’energia.  

La motivació d’aquest projecte és analitzar des del punt de vista econòmic la viabilitat de 

utilització de mètodes per emmagatzemar energia com per exemple bateries.  

El tret diferenciador d’aquest projecte envers altres software de simulació actuals, és la 

pretensió de realitzar un anàlisis instantani, és a dir, obtenir dades de consum en el 

menor interval possible per aconseguir dades de viabilitat econòmica acurades al màxim 

detall.  
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Abstract 

Currently, the cost of photovoltaic systems make the generated electricity have a 

competitive cost in comparison with the price paid in a conventional electrical installation. 

The main problem is that in the typical photovoltaic systems the electricity has to be fully 

used otherwise it will be an energy loss. 

The motivation of this project is to analyse, from an economical point of view, the 

feasibility of using methods to store energy for example batteries. 

The differentiating fact of this project towards other actual simulating software is the 

pretension to perform an instantaneous analysis that is obtaining consumption data in the 

lowest possible interval to achieve economic feasibility data as accurate as possible. 
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Resumen 

Actualmente el coste de una instalación fotovoltaica hace que la electricidad generada 

tenga un coste competitivo con el precio que se paga en una instalación eléctrica 

convencional. El problema es que en las instalaciones fotovoltaicas típicas, la 

electricidad generada se tiene que usar al completo ya que en caso contrario es una 

pérdida de energía. 

La motivación de este proyecto es analizar desde el punto de vista económico la 

viabilidad de uso de métodos para almacenar energía como por ejemplo baterías. 

El hecho diferenciador de este proyecto respecto a otros softwares de simulación 

actuales, es la pretensión de realizar un análisis instantáneo, es decir, obtener datos de 

consumo en el menor intervalo posible para conseguir datos de viabilidad económica 

ajustadas al máximo detalle.  
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Justificació 

La principal motivació personal per la realització d’aquest projecte, va ser l’interès per el 
món de les inversions i l’economia aplicada a un projecte tecnològic. Des del 
començament del grau, sempre ha despertat en mi una curiositat aquest món, i vaig 
veure el TFG com una oportunitat d’aprofundir, ja que opino que es important tenir una 
formació en aquest camp. 

Una altra de les temàtiques que m’interessaven era la de les energies renovables. És el 
futur del món on vivim el que esta en joc degut a l’acció humana i cal investigar al màxim 
totes les vies per cuidar més el nostre entorn, així com de rebaixar els costos d’aquestes 
tecnologies per apropar-les a tothom. 
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1. Introducció 

L’energia solar, el gran pilar de les energies renovables, ha sofert en els últims anys una 

gran progressió a nivell tecnològic i social.  

Un dels grans motius d’aquesta evolució i del conseqüent augment en l’ús quotidià de la 

tecnologia, és el cost del kilowatt-hora, que comença a competir amb la resta de fonts 

tradicionals.  

En els darrers anys els costos d’una instal·lació fotovoltaica han caigut espectacularment, 

mentre els costos de generació i distribució de les fonts elèctriques convencionals han 

anat augmentant (en part per motius de regulacions legals més que tecnològics).   

Comparar el cost de l’electricitat que podem comprar al mercat amb el cost de 

l’electricitat que podem generar amb una instal·lació solar d’autoconsum no és fàcil i 

requereix fer una sèrie d’hipòtesis sobre la vida útil de la instal·lació,  producció total 

d’energia esperada i l’evolució del preu dels diners entre d’altres. Aquí també ens afecten 

les regulacions governamentals, a menys que la instal·lació sigui autònoma i no 

comparteixi la xarxa amb una instal·lació convencional. En el cas d’Espanya actualment 

queda regulat pel reial decret RD 900/2015 que regula l’autoconsum. 

Per a saber si ens pot sortir a compte produir electricitat amb mòduls fotovoltaics, primer 

hem de saber el preu de l’electricitat que podem comprar a una distribuïdora. Això 

dependrà de múltiples factors que poden variar amb el temps, però ens podem basar en 

els preus que paguem actualment com a consumidor final amb un contracte de 

subministrament regulat. A la figura mostrem el cost en euros/kWh per a dues potències 

contractades diferents, en funció del consum anual que realitzem. Degut als costos fixos, 

veiem que l’estalvi està fortament penalitzat. El preu si fem un consum de 1000 kWh/any 

és de 4-4.5 €/kWh, i baixa fins a 0.2-0.25 per a 5000 kWh consumits. D’aquí podem 

veure també, que si utilitzem una instal·lació convencional com a sistema de Back-Up, 

acabarem pagant una electricitat molt cara. 

 

Figura 1-1 Cost final (impostos inclosos) de l'electricitat en funció del consum anual per potències 
contractades de 3.3 kW i 5,4kW. Dades d'una factura d'Endesa amb una tarifa 2.0A. Elaboració pròpia. 
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El gran interrogant que sorgeix és en quant temps una inversió fotovoltaica comença a 

ser rentable i quins mètodes es poden utilitzar per fer-la més beneficiosa a llarg termini 

per l’usuari.  

Un dels principals problemes que presenten aquests sistemes és haver d’utilitzar 

instantàniament l’energia, és a dir, que si en un moment determinat tenim més energia 

generada que demandada, part d’aquesta energia no s’aprofita. 

En aquest projecte es busca la forma de minimitzar l’impacte d’aquestes pèrdues 

mitjançant la utilització de mètodes d’acumulació d’energia. 

 

1.1. Objectius i abast 
 

Aquest projecte té com a principal objectiu la simulació física i econòmica d’un sistema 

fotovoltaic amb mètodes d’acumulació i reaprofitament d’energia mitjançant la realització 

d’un software en llenguatge MATLAB.  

Actualment els programes existents al mercat (p.e PVGIS) realitzen simulacions a alt 

nivell de paràmetres físics. No es troben eines gratuïtes per poder analitzar com 

reaprofitar l’energia excedent ni com la redistribució d’aquesta afecta al preu del kWh. 

Per cobrir aquest gran objectiu, s’ha dividit el projecte en dos sub-objectius. En primer 

lloc s’ha dut a terme un anàlisi a alt nivell amb l’eina d’ofimàtica Excel, on s’estudien els 

principis de dimensionament d’un sistema fotovoltaic, així com la presentació de primers 

resultats mitjançant l’aproximació de despesa energètica sobre un habitatge de 4 

persones a la regió de Catalunya. El segon bloc, serà l’aplicació d’aquest estudi previ a 

una aplicació real, amb obtenció de dades de radiació i de despesa aproximades a la 

realitat. 

 

1.2. Requeriments i especificacions 
 

Els principals requeriments i especificacions que necessita un sistema d’aquest tipus són 

els següents: 

 

 El software haurà de realitzar un anàlisi energètic complet. El programa ha de 

processar les dades de consum i d’energia incident i tractar-les per poder utilitzar-

les a l’anàlisi econòmic. 

 El software ha de tenir parametritzada la possibilitat d’utilitzar bombes de calor, 

bateries o ambdues opcions. 

 Anàlisi econòmic de la solució. El software ha de calcular el preu del kWh a partir 

de la solució proposada. 

 El sistema ha de poder llegir dades reals de radiació i de consum, tractar-les i 

mostrar-les de forma entenedora. 
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1.3. Riscos 

Els principals riscos detectats i gestionats en aquest projecte són els següents: 

Ordre Risc Tipus Probabilitat Impacte 

1 Impossibilitat d’obtenir dades 

reals de radiació. 

Viabilitat 8 8 

2 Impossibilitat d’obtenir dades 

reals de consum. 

Viabilitat 5 6 

3 Termini de projecte exigent Temps 5 4 

4 Problemes amb la realització del 

programa Matlab 

Viabilitat 7 6 

 

Taula 1-1: Riscos del projecte. 

1.4. Mitigació de riscos 

- Impossibilitat d’obtenir dades reals de radiació: En el transcurs del projecte 

es podria haver donat la situació en la que no haguéssim pogut adquirir les dades 

reals d’una estació a Barcelona. Afortunadament, vam poder obtenir les dades 

d’una estació situada a la UB de física que utilitza un piranòmetre, què és un 

aparell que llegeix dades de radiació solar. 

 

- Impossibilitat d’obtenir dades reals de consum: Durant la segona fase del 

projecte, on es desitjava obtenir dades reals del consum a una casa, ens vam 

trobar amb una situació complicada. Volíem utilitzar un lector per llegir dades de 

consum durant el major temps possible. Vam utilitzar un aparell que va llegir 

dades durant un temps a casa de l’Oriol. El problema el vam trobar a l’intentar 

llegir les dades per tractar-les. Les dades no eren tractables i tampoc havien llegit 

correctament el consum. Vam haver d’utilitzar un lector durant un dia i replicar 

aquests resultats al llarg dels 365 dies de l’any. 

 

- Termini de projecte exigent: Degut a situacions externes al projecte, els temps 

d’execució s’han reduït molt i ha costat finalitzar el treball en el temps establert i 

seguir la planificació realitzada en un principi, sobretot en la segona fase del 

projecte. En aquest punt em sofert bastant ja que per culpa de problemes durant 

l’execució, no hem pogut realitzar la part que teníem planificada de l’acumulació 

amb bombes de calor. 

 

- Problemes en la realització del programa en Matlab: Al ser un programa de 

difícil execució, han sorgit diferents problemes a l’hora de dissenyar l’eina que 

realitza els càlculs i mostra els resultats. Finalment, aquest risc ha estat mitigat 

per complert, ja que s’ha pogut finalitzar el programa. 
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1.5. EDT del projecte 

En el següent gràfic es defineixen les diferents fases que ha tingut el projecte: 

 

Figura 1-2: Estructura de la Distribució del Treball 

1.6. Diagrama de Gantt 

 

Figura 1-3: Diagrama de Gantt del Projecte 
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2. Estudi de la tecnologia 

A continuació, s’exposaran superficialment certs aspectes de la tecnologia que s’utilitza 

al projecte. 

2.1. L’energia solar fotovoltaica 

L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia que produeix electricitat d’origen 

renovable, obtinguda directament a partir de la radiació solar mitjançant un dispositiu 

semiconductor anomenat cèl·lula fotovoltaica. És una de les energies renovables del 

grup no contaminant, conegut com energia neta o verda. 

La potència de radiació varia segons el moment del dia, les condicions atmosfèriques y 

la latitud. Es pot assumir que en bones condicions de irradiació, el valor és 

aproximadament 1000 
𝑊

𝑚2 a la superfície terrestre.  

Aquesta radiació és aprofitable a partir de les seves components directes o difuses o la 

suma d’ambdues. La radiació directa és la que arriba directament del focus solar, sense 

refraccions o reflexions. La difusa és l’obtinguda mitjançant les reflexions o refraccions a 

l’atmosfera, núvols o altres elements atmosfèrics i terrestres. 

 

2.2. L’efecte fotovoltaic 

L’efecte fotovoltaic és l’efecte fotoelèctric caracteritzat per la producció d’una corrent 

elèctrica entre dos peces de material diferent que estan en contacte i exposades a la 

llum o, en general, a una radiació electromagnètica. 

Els materials semiconductors tenen la particularitat de presentar un comportament 

diferent davant l’electricitat. Això depèn de si una font externa els excita o no. En aquest 

cas la font energètica seria la radiació solar. 

Aquest principi s’inicia en el moment en que un fotó impacta amb un electró de l’última 

òrbita d’un àtom de silici. Aquest electró s’anomena electró de valència. Si l’energia que 

rep l’electró supera la força d’atracció del nucli, surt de la seva òrbita i deixa lliure l’àtom, 

viatjant a través del material. En aquest moment el material s’ha fet conductor i genera 

aquesta energia elèctrica. 

 

2.3. Elements d’una instal·lació solar fotovoltaica 

L’estructura d’una instal·lació solar fotovoltaica típica, consta dels següents elements: 

1. Mòdul fotovoltaic: Element bàsic de la instal·lació. Converteix l’energia del sol 

en energia elèctrica (corrent continua). Està format per la unió de diversos panells, 

per dotar la instal·lació de la potència necessària. 

 

2. Regulador de càrrega: Nexe d’unió entre els panells solars i els elements de 

consum de la instal·lació. S’encarrega també de protegir als acumuladors de 

sobrecàrregues. Proporciona a la sortida la tensió continua per la instal·lació. Fixa 

el valor de la tensió nominal a la que treballa la instal·lació. 
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3. Inversor: Converteix la corrent continua del sistema en corrent alterna, a 220V 

de valor eficaç i freqüència 50Hz, igual a la de la xarxa elèctrica. Alimenta els 

aparells que treballen amb corrent alterna. 

 

4. Bateria: Només existeix a instal·lacions autònomes. Proporciona energia durant  

els períodes sense llum solar o sense suficient lluminositat. Acumula energia per 

la instal·lació.  

L’esquema de connexions del sistema seria el següent: 

 

 

Figura 2-1: Esquema de connexions d'una instal·lació fotovoltaica. Elaboració pròpia. 

 

2.4. Avantatges i inconvenients de l’ús de l’energia solar 

Avantatges-. L’energia solar fotovoltaica és actualment la gran energia renovable en 

quant a ús i desenvolupament tecnològic. Les seves avantatges davant les energies no 

renovables son clares. Evidentment com a energia renovable disposa d’uns recursos 

il·limitats degut a que funciona amb llum solar. És una energia que no produeix cap tipus 

d’emissió i que, per tant, és molt respectuosa amb el medi ambient. Addicionalment, els 

panells són nets i silenciosos, de forma que es poden instal·lar a qualsevol part sense 

molèstia. 

En quant a la instal·lació i manteniment, és pot dir que té un cost d’operació baix i un 

manteniment senzill i poc costós. No tenen parts mòbils i les cel·les són molt resistents, 

fet que ajuda a aquest manteniment. 

Els mòduls tenen un període de vida llarg (20 anys aproximadament) motiu pel qual és 

una inversió a llarg termini i que pot acabar donant beneficis importants.  

El material és fàcil de transportar. Si comparem amb altres instal·lacions d’energies 

renovables (eòlica, hidràulica) podem observar clarament que els elements d’una 

instal·lació solar són molt més adaptables al transport. 

Poden ser instal·lades en zones on no hi arriba l’electricitat o en zones de baix consum. 
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L’excedent d’una instal·lació o l’energia generada en la seva totalitat, pot ser venuda a 

una xarxa elèctrica. 

 

Inconvenients-. El principal inconvenient d’una instal·lació solar fotovoltaica no té a 

veure amb l’obtenció de l’energia ni amb la naturalesa d’aquesta, sinó amb les tècniques 

d’instal·lació i fabricació dels mòduls fotovoltaics.  

El cost d’inversió inicial és alt. És una energia de difícil emmagatzemament ja que les 

bateries que hi ha al mercat no tenen una gran capacitat. 

La producció varia molt segons les condicions climatològiques i la zona on està la 

instal·lació.  

 

2.5. Classificació de les instal·lacions solars fotovoltaiques 

Es distingeixen dos casos segons la aplicació a la que estan destinades. Així es tenen 

aplicacions autònomes i aplicacions connectades a xarxa: 

 Aplicacions autònomes: Produeixen electricitat sense cap tipus de connexió  

amb la xarxa elèctrica i per tant doten d’electricitat al sistema on es troben 

ubicades. Dins d’aquest bloc tenim: 

 

o Aplicacions espacials: Satèl·lits, estacions espacials...  

 

 

Figura 2-2: Satèl·lit amb col·lectors solars 

 

o Aplicacions terrestres: Telecomunicacions, electrificació de zones rurals 

i aïllades, senyalització (Senyals de tràfic lluminoses), enllumenat públic, 

bombeig d’aigua, xarxes privades de telecomunicacions, telemetria. 
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Figura 2-3: Instal·lació aïllada de plaques solars. 

 

 Aplicacions connectades a xarxa: L’energia produïda no s’aprofita per consum 

propi. Es ven a l’organisme encarregat de la gestió de l’energia al país. Es 

distingeix: 

 

o Centrals fotovoltaiques i horts solars 

o Edificis fotovoltaics 

 

 

 

Figura 2-4: Hort solar 

 

2.6. Evolució de les instal·lacions fotovoltaiques 

El cost del kilowatt-hora produït amb energia solar ja competeix amb les fonts de 

generació tradicionals. Tant important és evolucionar en les tecnologies que permeten 

obtenir energia de forma il·limitada com en apropar aquestes tecnologies a la major 

quantitat de població possible, mitjançant la reducció de costos.  
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Al següent gràfic podem observar quina ha sigut la evolució dels costos de l’energia 

fotovoltaica en $/watt. Es pot observar clarament que la previsió a 2020 és que el preu 

del watt sigui de 0,25 $ (0,20 €), preu que comença a ser competitiu amb les grans 

empreses energètiques. 

 

 

Gràfic 2-1: Evolució cost kWh. Fuente: Bloomberg New Energy Finance, City Research 

En el següent gràfic podem observar l’evolució en 4 anys a Espanya en quant a la 

potencia fotovoltaica instal·lada tant per l’autoconsum a indústries com per l’ús domèstic: 

 

 

S’observa un creixement en l’ús domèstic del 90% en 4 anys. Evidentment, l’ús industrial 

és més significatiu ja que les inversions són altes i és més senzill per una empresa 

assumir aquesta despesa que per un individu. Tot i això, l’augment és molt significatiu i 

Gràfic 2-2: Evolució us de l’energia fotovoltaica a España. Font: Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) 
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denota que és una tecnologia en constant evolució i de la qual encara no s’ha extret tot 

el potencial possible. 

Les conclusions que es podrien extreure d’aquesta informació, són que estem en un 

moment de canvi en quant a la generació i aprofitament d’energia. Cada cop es tenen 

més mètodes per poder millorar les tecnologies i això també aplica a la captació 

d’energia. Per això cal investigar i trobar fórmules d’aprofitament de les energies 

renovables per fer-les cada cop més presents i apropar-les a l’usuari mig. 

 

3. Estat de l’art 

Degut a aquest augment en l’ús i l’interès de la població en l’energia solar, han sorgit 

nombrosos softwares, gratuïts i de pagament, per analitzar paràmetres de les 

instal·lacions solars.  

En aquest projecte ens hem centrat en l’estudi d’un dels més utilitzats, el Photovoltaic 

Geographical Information System (PVGIS), desenvolupat pel Institute for Energy and 

Transport (IET) de la Comissió Europea. 

El PVGIS proporciona un inventari cartogràfic del recurs energètic solar i una avaluació 
de la generació d’electricitat a partir de sistemes fotovoltaics a Europa, Àfrica i el sud-
oest asiàtic. Forma part de l’acció SOLAREC que contribueix a la implantació de les 
energies renovables a la UE com a font de subministrament energètic sostenible 
mitjançant la consecució de nous avenços científics i tecnològics als àmbits en que els 
clients ho requereixen i sol·liciten. 

3.1. PVGIS 

 
El software PVGIS permet 4 càlculs diferents: 
 

 PV estimation: Estimació de l’electricitat que podrem generar a una regió 
determinada. Els paràmetres d’entrada són:  
 
o Dades de radiació. Aquestes es troben dins de la base de dades del PVGIS 

i han sigut recollides amb un piranòmetre. 
o Dades sobre la regió on ens trobem, 
o Potència pic de les plaques. 
o Tecnologia de les plaques. 
o Pèrdues del sistema. 
o Angles d’inclinació i opció d’orientar-los. 

 
Un exemple de la utilització del software a la regió de Barcelona seria el que es 
troba a l’Annex 1.1: PVGIS –PV estimation. 

 

 Monthly irradiation: Aquest apartat ens aporta informació sobre quina és la 

irradiància solar en diferents plans d’inclinació, quina és la inclinació òptima per 

mes i dades de temperatura. Aquest factor és important en el cas de tenir un 

sistema adaptable de plaques ja que ajudaria a obtenir el màxim rendiment per 

mes. 



 

 23 

Un exemple de la utilització del software a la regió de Barcelona seria el que es 
troba a l’Annex 1.2: PVGIS –Monthly irradiation. 

 

 Daily radiation: Dóna la informació diària de irradiància solar pels dies d’un mes 

determinat.  

Un exemple de la utilització del software a la regió de Barcelona seria el que es 
troba a l’Annex 1.2: PVGIS –Daily radiation. 

 

 Stand-alone PV: Permet fer un anàlisi superficial de l’ús d’un sistema fotovoltaic 

aïllat. 

Un exemple de l’utilització del software a la regió de Barcelona seria el que es 
troba a l’Annex 1.2: PVGIS –Stand-alone PV. 

 

3.2. Fortaleses i debilitats del software PVGIS 

Fortaleses-. El programari PVGIS aporta informació útil de 4 aspectes d’una instal·lació: 

l’energia generada per una instal·lació, dades diàries i mensuals d’irradiància solar a una 

zona determinada i un anàlisi de consum aïllat.  

Un dels grans punts a favor d’aquest programari és el fet de disposar d’un mapa per 

seleccionar la regió geogràfica i tenir dades aproximades de la irradiància solar en cada 

zona. 

La selecció de dades d’angles i orientacions és força útil per saber quina és l’opció 

òptima d’orientació en cada període d’any i zona. 

El programari és senzill d’utilitzar, ja que està orientat a l’ús de qualsevol usuari que 

vulgui fer una instal·lació solar. 

 

Debilitats-. El software PVGIS ens dóna poca informació sobre aspectes econòmics 

d’una instal·lació. Està orientat a usuaris que ja tenen realitzada la seva instal·lació solar, 

no per aquells que volen realitzar una inversió i analitzar la viabilitat econòmica d’aquesta. 

Es troba a faltar aquest factor de preu del kWh en cada cas. 

Addicionalment, l’anàlisi es realitza a escala diària o mensual. Això no ens dóna una visió 

instantània de l’estat del sistema. Seria interessant que es realitzés un anàlisi de quina 

és la demanda de consum a cada moment i quina és la radiació o l’electricitat que estem 

generant en aquell mateix moment.  

El software hauria de donar solucions per l’emmagatzemament de l’energia sobrant i la 

utilització d’aquesta quan no disposem de suficient energia solar. 
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4. Desenvolupament del projecte 

4.1. Pla millora de les debilitats 

El primer punt abans de començar el disseny del programa, és detectar quines 

funcionalitats volem que tingui el programa. Aquest punt s’ha avaluat prenent com a 

exemple el software PVGIS, analitzant els punts forts de l’aplicació, que creiem que 

ens poden ajudar i detectant aquells que trobem a faltar i volem incloure com a 

novetat. 

Com s’ha esmentat en l’apartat anterior les debilitats principals són les següents: 

1. Aspectes econòmics de la instal·lació: Afegir el càlcul del preu del kWh al 

programa. En aquest anàlisi es pretén fer el dimensionament de la instal·lació a 

partir del consum mitjà que hi ha a un habitatge.  

 

2. Fer un anàlisi per minuts de l’energia obtinguda envers l’energia demandada i 

extreure quina energia falta/sobra en cada instant. 

 

3. Afegir mètodes d’aprofitament d’aquesta energia sobrant. En aquest cas 

s’estudiaran tres casos: Afegir bateries, ús de bombes de calor per escalfar aigua 

i la combinació d’ambdues opcions. 

A partir d’aquí, s’han realitzat dos grans tasques. La primera és un anàlisi a l’eina 
ofimàtica Excel, on s’ha fet un càlcul anual i mensual d’aquests aspectes esmentats. 
Evidentment aquest punt és un punt de test i de familiarització amb la simulació d’un 
sistema d’aquest tipus.  

A partir d’aquí s’ha dissenyat un programa en MATLAB per aconseguir millorar les 
debilitats detectades. 

 

4.2. Primera aproximació: Simulació amb Excel 

En aquesta primera simulació es pretén realitzar una primera prova del sistema que es 

vol implementar i familiaritzar-se amb els càlculs i paràmetres físics i econòmics que 

influeixen en una instal·lació fotovoltaica.  

Tota la simulació es realitzarà amb considerant  una instal·lació situada a un habitatge 

unifamiliar aïllat de 4 persones. 

 

4.2.1. Cost energètic 

El primer pas de l’anàlisi és reproduir la despesa anual que es genera a un habitatge. Al 

ser una primer aproximació, la despesa de cada mes no serà ajustada a cada període de 

l’any sinó que es replicarà el mateix valor a cada mes. Evidentment això no és ajustat a 

la realitat ja que l’energia utilitzada varia depenent de l’estació i les necessitats 

addicionals bàsiques com calefaccions, aires acondicionats o èpoques amb menys 

presència com les vacances d’estiu. 
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S’ha realitzat un anàlisi en dos grans blocs. El primer és el càlcul aproximat de la 

despesa en il·luminació i el segon la despesa energètica dels electrodomèstics.  

Aquest anàlisi s’ha realitzat consultant diverses fonts que realitzen auditories 

energètiques i que obtenen dades de la despesa aproximada que es produeix en un 

habitatge d’aquest tipus i addicionalment utilitzant dades de consum pròpies (factura 

d’electricitat) per ajustar el resultat a la realitat. 

Esmentar que la quantitat de llums o la potencia de electrodomèstics emprada s’ha 

elaborat mitjançant un anàlisi a casa pròpia. 

Els resultats obtinguts han sigut els següents: 

1. Il·luminació:  

IL·LUMINACIÓ Potència(kW) Temps(h dia) Dies Energia(kWh) al mes 

Lavabos 8 llums 0,05 0,75 30 1,125 

Habitació 1 5 llums 0,11 1 30 3,3 

Cuina 4 llums 0,05 2 30 3 

Passadissos 7 llums 0,05 0,5 30 0,75 

Menjador 2 llums 0,05 3 30 4,5 

Menjador 2 llums 0,065 1 30 0,195 

Habitació 2 3 llums 0,005 1 30 0,15 

Habitació 3 3 llums 0,005 1 30 0,15 

    

TOTAL (KWH al 
MES) 13,17 

   

. 

TOTAL FACTOR 
CORRECTOR 
(0,75) 9,8775 

Taula 4-1: Despesa energètica de la il·luminació. Elaboració pròpia. 

 

 

Gràfic 4-1: Despesa mensual per il·luminació. Elaboració pròpia. 
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En aquest anàlisi el resultat del Total (kWh/mes) ve donat per el següent càlcul: 

(1) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠(ℎ) ∗ 𝐷𝑖𝑒𝑠 

 

Com es pot observar, s’inclou un factor corrector. Aquest factor és simplement un tant 

per cent que s’ha aplicat al finalitzar l’anàlisi ja el valor total d’energia gastada era 

sensiblement superior a la factura emprada com a referència i a la mitjana de la despesa 

que s’ha consultat d’algunes auditories energètiques.  

Finalment, s’ha aplicat un valor del 75% a la despesa calculada a l’equació  (1) per 

ajustar aquest resultat. Per tant: 

(2) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (ℎ) ∗ 𝐷𝑖𝑒𝑠) ∗  0,75 

 

2. Electrodomèstics 

ELECTRODOMÈSTICS Potència (kW) 
Temps(h 

dia) Dies 
Energia 

(kWh/mes)  

Cuina Fogons 7,2 1 30 216 

  Forn 3,535 0,1 30 10,605 

  Rentavaixelles 2,2 1 30 66 

  Microones 1,3 0,5 30 19,5 

  Nevera 0,195 24 30 140,4 

  Rentadora 1 1 30 30 

Habitació 1 Ordinador actiu 0,25 1 30 7,5 

  Ordinador inactiu 0,043 23 30 29,67 

  TV 0,048 2 30 2,88 

  Impressora activa 0,25 0,05 30 0,375 

  Impressora inactiva 0,002 23,95 30 1,437 

Habitació 2 Consola  0,137 0,5 30 2,055 

  TV 0,048 2 30 2,88 

Habitació 3 Aire acondicionat 2 2 10 40 

Menjador TV 0,075 3 30 6,75 

  Aire acondicionat 2 2 10 40 

    

TOTAL (KWH al 
MES) 616,052 

    

TOTAL FACTOR 
CORRECTOR 462,039 

Taula 4-2: Despesa energètica dels electrodomèstics. Elaboració pròpia. 
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Gràfic 4-2: Consum mensual per electrodomèstic amb factor de correcció 0,75. Elaboració pròpia. 

 

Igual que en el cas de la il·luminació, en el càlcul de la despesa produïda pels 

electrodomèstics, s’han emprat les equacions (1) i (2) per realitzar el càlcul del Total del 

kWh mensual i el total corregit (75%), respectivament. Les dades de consum s’han 

consultat a les auditories energètiques o portals especialitzats en anàlisi energètic. 

Per finalitzar l’anàlisi, hem d’obtenir el cost anual amb el qual es treballarà en el 

dimensionament del sistema de plaques solars. Per realitzar aquesta acció s’ha realitzat 

el següent càlcul: 

(3) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ((𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (ℎ) ∗ 𝐷𝑖𝑒𝑠) ∗  0,75) ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 

I pel càlcul del cost diari; 

(4) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (ℎ) ∗ 0,75 

 

El resultat final és el que es pot observar a la següent taula: 

 

Despesa Despesa anual (kWh/any) Despesa mensual (kWh/mes) Despesa diària (kWh/dia) 

  4529,00 377,42 12,58 

Taula 4-3: Despesa energètica final. Elaboració pròpia. 

4.2.2. Dimensionat i cost d’una instal·lació fotovoltaica 

El següent pas de l’anàlisi és dimensionar quina serà la instal·lació energètica 

necessària per cobrir la demanda.  

El primer pas era saber quina demanda energètica hi havia al cas d’estudi. Aquest càlcul 

s’ha realitzat a l’apartat anterior.  

S’iniciarà l’anàlisi a partir de la següent taula, on s’ha convertit els valor obtinguts 

prèviament a MJ per facilitar futurs càlculs: 
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Taula 4-4: Conversions a MJ. Elaboració pròpia. 

4.2.2.1. Eficiència del sistema 

En aquest punt introduïm el concepte d’eficiència del sistema. Habitualment a un 

sistema fotovoltaic comercial basats en silici policristal·lí o monocristal·lí es troben en el 

rang de 14-22%, depenent del preu i la qualitat del sistema. 

A la següent taula, s’ha escollit un valor de 20% d’eficiència i s’han dimensionat els 

valors de la Taula 4: 

Energia solar total demandada 

Eficiència 0,2 

Energia solar total anual (MJ/any) (aplicant eficiència) 81521,96 

Energia solar total diària (MJ/dia) (aplicant eficiència) 226,45 

Taula 4-5: Aplicació de l’eficiència. Elaboració pròpia. 

4.2.2.2. Radiació solar  

Per saber quina quantitat de plaques necessitem per cobrir la demanda, és necessari 

saber en quines condicions meteorològiques es troba la zona geogràfica on es desitja 

realitzar la instal·lació. En el cas pràctic que s’ha realitzat, s’ha escollit la zona de 

Barcelona, Catalunya. S’ha utilitzat la següent taula de dades (Orientació 0º): 

Taula 4-6: Radiació solar global diària sobre superfícies inclinades (MJ/m2/dia). Estació: Barcelona. Font: 

Atles de radiació solar de Catalunya. 

 

 

Energia demandada anual Energia demandada diària 

kWh 4529,00 12,58 

MJ 16304,39 45,29 

Inclinació GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL 

0 6,8 9,65 13,88 18,54 22,25 24,03 23,37 20,42 16,05 11,4 7,7 6,04 15 

5 7,7 10,56 14,72 19,15 22,58 24,21 23,63 20,93 16,85 12,3 8,7 6,94 16 

10 8,56 11,41 15,47 19,67 22,78 24,25 23,74 21,31 17,54 13,2 9,6 7,8 16 

15 9,37 12,19 16,14 20,07 22,84 24,13 23,7 21,59 18,13 14 10 8,61 17 

20 10,12 12,9 16,7 20,35 22,76 23,87 23,52 21,76 18,61 14,6 11 9,37 17 

25 10,81 13,52 17,17 20,51 22,6 23,48 23,24 21,8 18,98 15,2 12 10,1 17 

30 11,43 14,07 17,52 20,54 22,32 23,02 22,86 21,71 19,23 15,7 12 10,7 18 

35 11,97 14,52 17,77 20,45 21,9 22,43 22,34 21,48 19,36 16,1 13 11,3 18 

40 12,44 14,88 17,91 20,23 21,35 21,7 21,69 21,12 19,37 16,4 12 11,8 18 

45 12,83 15,15 17,94 19,89 20,67 20,84 20,9 20,63 19,26 16,6 14 12,2 18 

50 13,14 15,32 17,86 19,43 19,87 19,86 20 20,02 19,03 16,7 14 12,5 17 

55 13,36 15,4 17,67 18,85 18,95 18,77 18,97 19,29 18,68 16,7 14 12,8 17 

60 13,49 15,37 17,36 18,16 17,92 17,6 17,84 18,44 18,22 16,6 14 13 17 

65 13,53 15,25 16,95 17,36 16,83 16,41 16,71 17,48 17,65 16,4 14 13 16 

70 13,49 15,03 16,44 16,46 15,7 15,14 15,48 16,43 16,97 16 14 13 15 

75 13,35 14,72 15,83 15,47 14,48 13,78 14,18 15,35 16,19 15,6 14 12,9 15 

80 13,13 14,31 15,12 14,41 13,18 12,36 12,8 14,17 15,31 15,1 14 12,8 14 

85 12,82 13,81 14,32 13,29 11,82 10,93 11,35 12,93 14,34 14,5 14 12,5 13 

90 12,43 13,23 13,44 12,11 10,41 9,57 9,99 11,62 13,3 13,7 13 12,2 12 
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Gràfic 4-3: Evolució anual dels valors de radiació a 0º. Elaboració pròpia. 

 

En la Taula 6 i el Gràfic 4-3 podem observar les dades en MJ/m2 que es poden obtenir a 

la regió esmentada. Evidentment, aquestes dades varien en funció de l’època de l’any i 

de la inclinació i orientació de les plaques. 

S’adjunta la següent imatge per mostrar quins són els angles d’inclinació i els 

d’orientació (azimut) que estem considerant: 

 

 

Figura 4-1: Representació dels angles azimut, d'incidència i d'inclinació. 

En el nostre cas d’anàlisi, s’han escollit els valors de 60º per realitzar la simulació, ja que 

ens donava uns valors força constants i una mitjana anual alta de 17 MJ/m2. 
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Figura 4-2 Panell solar utilitzat per la 
simulació. 

4.2.2.3. Dimensionat de la instal·lació 

Amb les dades obtingudes, ja es pot realitzar el dimensionat de la instal·lació. El primer 

pas és seleccionar quin model de mòdul fotovoltaic es desitja tenir. El mercat actual té 

una gran varietat de models i marques de diferents preus i qualitat. En el cas que s’està 

simulant, s’escollirà un model de gamma mitjana. 

Després d’analitzar el mercat i demanar algun pressupost a les millors marques del 

mercat com Sunpower, Tesla o LG, s’ha optat per un model de la marca Atersa. S’ha 

escollit un mòdul del tipus monocristal·lí. Esmentar que la gran fortalesa del 

monocristal·lí envers el policristal·lí és que, tot i ser lleugerament més car, té una 

eficiència més elevada que ens permetrà obtenir nivells d’energia superiors.  

Aquest mòdul té un preu aproximat de 341,75€  i  té les següents característiques 

(extretes de la fitxa tècnica): 

 Potència del Panell Solar: 315W 

 Tipus de Cèl·lula del Panell Solar: Monocristal·lí 

 Rigidesa del Panel Solar: Rígid 

 Dimensions del Panell Solar: Llarg x Ample x          
Gruixut (mm) 1965 x 990 x 40 mm 

 Tensió Màxima Potència: 37.1V 

 Corrent en Curtcircuit ISC: 9A 

 Ampers Màxims de Sortida IMP: 8.49A 

 Tensió en Circuit Obert: 45,41V 

 Voltatge de Treball del Panell Solar: 24V 

 Pes del Panel Solar: 24 Kg 

 Marc del Panell Solar: Blanco y Gris 

 Garantia del Panell Solar: 25 anys 

 

 

Després de la selecció del panell, s’ha seguit el següent procés per realitzar el 

dimensionament: 

1. Per realitzar el càlcul de la superfície de plaques que es necessiten, s’utilitza la 

informació de les taules de radiació solar de l’atles, En aquest punt es realitza la 

mitjana anual de radiació, ja que la que dóna la taula de 17 MJ/m2 és una 

aproximació. La mitjana anual real de radiació a 60º d’inclinació és de 16,53 

MJ/m2. 

 

2. Com que el que es preten obtenir és la superfície en m2, s’ha d’aïllar aquest 

factor dels valors de radiació solar. Per fer-ho, realitzarem el següent càlcul: 

 

(5) 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑖𝑡𝑗à
 

 

(6) 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠 =  
226,45 𝑀𝐽/𝑑𝑖𝑎

16,53 
𝑀𝐽

𝑚2
/𝑑𝑖𝑎

= 13,70 𝑚2 
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El valor d’energia solar diària consumit (226,45 MJ/dia) és el que hem calculat a 

l’apartat 4.2.2.1 després d’aplicar el factor d’eficiència.  

 

3. A continuació, per conèixer la inversió que necessitarem per cobrir aquesta 

quantitat de m2, calculem el tamany d’un mòdul mitjançant les dades de la fitxa 

tècnica. La superfície de la placa és de: 

 

(7) 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚ò𝑑𝑢𝑙 =  1,965 𝑚 𝑎𝑙𝑡 ∗ 0,99 𝑚 𝑑′𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 1,94 𝑚2 ≈ 2 𝑚2 

 

4. Per obtenir la quantitat de panells que s’hauran d’adquirir es divideixen els dos 

valors de superfície : 

 

(8) 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 1 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
=  

13,70 𝑚2

2 𝑚2 = 6,84 → 7 

 

5. Finalment, multipliquem el preu pel nombre de mòduls i obtindrem la inversió 

necessària, que serà de 2392,25 € : 

  

 

Taula 4-7: Valors de inversió en panells. Elaboració pròpia. 

 

4.2.2.4. Altres elements de la instal·lació 

Evidentment, una instal·lació fotovoltaica no només consta dels panells solars, ja que 

són necessaris, al menys, un inversor, un regulador de càrrega i, opcionalment, bateries. 

En aquest apartat s’han obtingut els models de cada element necessaris per la 

instal·lació.  

 

4.2.2.4.1. Inversor + Regulador 

S’ha escollit un inversor model TURIA 3K24 MPPT25, que actua a la vegada com a 

regulador i inversor. El preu d’aquest element és de 529,8 €. 

 

4.2.2.4.2. Bateries 

En el cas de les bateries, s’ha estudiar si serviria amb una sola o caldria una inversió 
superior. Les dades de la bateria escollida són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitat Preu unitari Despesa 

7,00 341,75 2392,25 
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- Model: Bateria de Liti monoblock 12v 

(LiFeP04) 100Ah Batvolt. 
- Voltatge: 12V 
- Capacitat: 100 A/h 
- Coeficient de descàrrega: 0,7 
- Pèrdues: 0,18 
- Autonomia: 1 
- Preu: 1099 €. 
 

 
En aquest punt, per saber quina quantitat de bateries són necessàries per cobrir el 
pitjor cas de dèficit energètic de tot l’any, necessitarem dur a terme un anàlisi 
mensual de quin ha sigut el guany i la despesa. 
 
A continuació s’exposa un exemple per el mes de gener, tot i que s’ha realitzat el 
mateix anàlisi per els 12 mesos de l’any. 

 
1. En primer lloc s’ha de calcular el valor de la despesa mensual. Això ho farem 

mitjançant la divisió del valor global anual de la despesa entre 12 mesos. 
Evidentment això no és un càlcul exacte, ja que depenent del mes de l’any la 
despesa serà diferent, però la diferència no és molt significativa. 

 

(9) 𝐺𝑎𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

12
=  

4529 𝑘𝑊ℎ

12
= 377,42 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 
2. S’escullen uns valors de radiació mitja propis del mes de Gener. La inclinació és 

de 60 com a tot l’exercici i el valor de radiació mitjà és de 13,49 MJ/m2/dia.   

 
3. Es desitja fer un anàlisi mensual, per el que necessitarem dades de la radiació 

total que incidirà a la superfície de les plaques durant tot el mes de gener: 

 
(10) 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑑𝑖à𝑟𝑖 ∗ 30 = 13,49 ∗

30 = 404,70
𝑀𝐽

𝑚2
 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 

 
4. A continuació, es necessita saber quina energia total incideix a les plaques durant 

tot el mes. Aquest càlcul es fa a partir de multiplicar la superfície del sistema 
obtinguda i la radiació mitja del mes de gener: 
 

(11) 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑚2) ∗

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟 = 404,7
𝑀𝐽

𝑚2
∗ 13,7 𝑚2 = 5544,12 𝑀𝐽/𝑚𝑒𝑠 

 

(12) 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 (𝑘𝑊ℎ) =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 (

𝑀𝐽

𝑚𝑒𝑠
)

3,6
= 1540,03 𝑘𝑊ℎ 

 

 

(13) 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1540,03 ∗ 0,2 = 308,01 𝑘𝑊ℎ  

 

 

 

Figura 4-3: Mòdel de bateria escollit 
per la simulació. 
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5. Per últim, restem l’energia que gastem menys l’energia que obtindrem: 
 

(14) 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑑𝑎 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 308,01 − 377,42 =

 −69,41𝑘𝑊ℎ  

 

S’observa que es gasta més energia de la que es produeix en el mes de Gener. Per 

casos com aquest és necessari l’ús de bateries, ja que en moments en els quals 

generem menys energia de la que gastem, necessitem d’algun element que ens 

compensi aquest dèficit. 

 

L’anàlisi anterior s’ha fet per cada mes, obtenint els següents resultats: 

Mesos Energia gastada Energia generada Diferència 

Gener 377,42 308,01 -69,41 

Febrer 377,42 350,93 -26,49 

Març 377,42 396,37 18,95 

Abril 377,42 414,63 37,22 

Maig 377,42 409,15 31,74 

Juny 377,42 401,85 24,43 

Juliol 377,42 407,33 29,91 

Agost 377,42 421,03 43,61 

Setembre 377,42 416,00 38,59 

Octubre 377,42 378,79 1,37 

Novembre  377,42 329,24 -48,18 

Desembre 377,42 295,68 -81,74 

Taula 4-8: Anàlisi de despesa-producció per mes. Elaboració pròpia. 

 

 

Gràfic 4-4: Anàlisi de despesa-producció per mes. Elaboració pròpia. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost
Setemb

re
Octubre

Novem
bre

Desemb
re

Energia gastada 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42 377,42

Energia generada 308,01 350,93 396,37 414,63 409,15 401,85 407,33 421,03 416,00 378,79 329,24 295,68
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Gràfic 4-5: Diferència entre l'energia generada i la despesa mensual. Elaboració pròpia. 

 

Com podem observar, el pitjor cas de dèficit energètic el trobem al mes de Desembre, 

per tant dimensionarem la quantitat de bateries necessàries a partir d’aquest valor. 

Evidentment aquest exercici no és del tot real, ja que mai necessitarem emmagatzemar 

81,74 kWh simultàniament, sinó que serà el valor aproximat del dèficit que tindrem 

durant aquest mes. Igualment hem volgut fer l’anàlisi d’aquesta manera per posar-nos al 

pitjor cas existent. 

El consum del pitjor mes (81,74) l’hem dividit entre 30 dies per fer l’anàlisi diari, ja que, 

evidentment, el cas crític serà a nivell diari. Aquest valor de consum és de 2,72 kWh. 

Per realitzar el càlcul de la capacitat total necessària hem utilitzat la següent equació: 

(15) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 (
𝐴

ℎ
) =  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚∗𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

(𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎∗𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒)∗(1+𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠)
= 382, 75

𝐴

ℎ
  

 

Una vegada obtenim la capacitat que necessitarem per emmagatzemar aquesta energia, 

dividim entre la capacitat en A/h que té una bateria de les escollides (100 A/h).  

 

(16) 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=

382,75

100
= 3,82 ≈ 4 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 

 

Finalment el preu d’inversió de les 4 bateries serà de 4396 €. 
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4.2.3. Cost del kWh 

 

Una vegada realitzat el dimensionat de tota la instal·lació, podem realitzar l’anàlisi 

econòmic d’aquesta per veure si resulta competitiu amb els preus als quals s’està venent 

l’energia. 

Per a calcular el preu de l’electricitat generada a partir d’una instal·lació fotovoltaica, 

utilitzarem un mètode simple basat en descomptar els fluxos monetaris futurs fins al preu 

actual. (Discounted Cash Flow analysis).  

El concepte clau és calcular el valor present (Net Present Value) d’una quantitat de 

diners d’aquí a n anys. Per a això necessitem assumir un tipus d’interès (r) amb el qual 

descomptar el valor futur. 

Aquest fet representa el contrari de calcular el valor futur d’una quantitat de diners actual, 

assumint que n’obtenim un rendiment anual amb un tipus d’interès fix. 

Si muntem una instal·lació solar, el cost d’aquesta l’haurem de pagar en forma d’inversió 

inicial, ja que la despesa posterior serà petita degut a que no hem de pagar el 

combustible. Només haurem de fer front despeses de manteniment. 

Tot el cost de l’electricitat generada provindrà dels costos de capital, que hem de repartir 

al llarg de tota la vida útil de la instal·lació. 

(17) 𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑉𝑛

(1+𝑟)𝑛 

 

Si repartim la inversió de manera que cada any el valor d’inversió sigui el mateix (A), 

podem simplificar l’expressió: 

 

(18) 𝑁𝑃𝑉 = 𝐴 ∗ ∑
1

(1+𝑟)𝑛 = 𝐴 ∗ ( 
1

𝑟
−  

1

(𝑟∗ (1+𝑟)𝑛 
) 

Aïllant A la expressió quedaria com: 

 

(19) 𝐴 =  
𝑁𝑃𝑉

1

𝑟
 − 

1

(𝑟∗(1+𝑟)𝑛)

 

 

El cost de l’electricitat generada l’obtindrem dividint el cost del capital entre l’electricitat 

generada anualment. 

Tornant al nostre anàlisis, els resultats són els següents: 

 NPV: La suma de la inversió de les plaques + inversor + bateries = 2407,25 + 

529,8 + 4396 = 8432,05 €. 

 Anys de duració (n) : Habitualment una instal·lació fotovoltaica té una duració 

útil del sistema de 15-20 anys. Seleccionem el pitjor cas. 

 R: Seleccionem una interès típic del 5% 
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Amb aquestes dades obtindrem els següents resultats finals: 

(20) 𝐴 =  
8432,05

1

0,05
 − 

1

(0,05∗(1+0,05)15)

= 812,36 € 

 

El cost de l’electricitat generada l’obtindrem dividint al cost anual, que serà el cost de 

capital entre l’electricitat generada anualment per el sistema. L’energia generada serà 

l’energia captada per les hores de pic solar anuals, aplicant l’eficiència del sistema: 

 

(21) 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎 60º (
𝑀𝐽

𝑚2) ∗ 3,6 ∗ 14 𝑚2 ∗

365 𝑑𝑖𝑒𝑠 ∗ 20% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 = 16,53 ∗ 3,6 ∗ 14 ∗ 365 ∗ 0,2 =  4692 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 

 

(22) 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐴)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
=  

812,36 €  

4692 𝑘𝑊ℎ
= 0,17  €/kWh 

 

El cost obtingut d’aquesta manera suposa que estem utilitzant tota l’energia generada 

per la instal·lació, cosa que és difícil ja que la demanda no s’ajusta a la producció 

d’energia.  

Igualment aquest cos obtingut és un preu competitiu amb els de les principals 

companyies energètiques. Com a evidència d’aquest fet, s’adjunta la següent taula de 

tarifes a Espanya. Esmentar que es un valor baix ja que només considerem la llum: 

 

 

Figura 4-4: Tarifes d'electricitat a Espanya. Font: Web Comparadorluz. 
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4.3. Segona aproximació: Simulació MATLAB 

 

Després de realitzar l’anàlisi amb la eina ofimàtica Excel, la idea va ser fer un programa 

més complert amb Matlab mitjançant la obtenció de dades reals de radiació i de consum i, 

després de realitzar tractaments de les dades obtingudes, poder obtenir resultats més 

fiables. 

 

4.3.1. Obtenció de dades de radiació 

Per a fer una previsió de l’energia generada, necessitem les dades meteorològiques de 

radiació solar, tant directa, com difusa, i temperatura ambient. A partir d’aquestes dades 

podem utilitzar un model per a obtenir l’electricitat generada pels mòduls fotovoltaics, que 

dependrà del tipus de tecnologia, de la seva orientació respecte a la posició el sol. 

L’objectiu és fer una simulació a intervals de 1 minut, per a això partim de les dades 

meteorològiques d’una estació situada al terrat de la facultat de Física de la UB durant 

l’any 2016. Comentar que aquestes dades es van llegir mitjançant un aparell anomenat 

piranòmetre.  

 

Figura 4-5: Piranòmetre: Instrument meteorològic utilitzat per llegir de forma precisa la radiació solar incident 
sobre la superfície de la Terra. 

 

Les dades estan registrades cada 10 minuts i les harem d’interpolar per obtenir el que 

volem.  

El problema d’aquestes dades és que estan calculades sobre una superfície plana i el 

sistema de plaques estarà inclinat i orientat uns certs valors.  

Per corregir aquest factor, ens basem en l’Atles de Radiació Solar de Catalunya, que 

presenta un mètode de càlcul que permet determinar la radiació solar incident sobre una 

superfície inclinada en qualsevol moment del dia. La radiació solar que rep una 

superfície depèn, a part de les condicions atmosfèriques, de l'orientació d'aquesta 

superfície en relació al Sol. La radiació real serà la suma de la radiació directa, difusa i 

reflectida. 

En el cas de la radiació directa, l’angle zenital (angle d’incidència dels raigs solars sobre 

la superfície horitzontal) es calcula mitjançant la següent expressió: 
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(23) cos 𝜃 = sin 𝛿 sin 𝛾 cos 𝛽 − sin 𝛿 cos 𝛾𝑐𝑜𝑠 𝛼 sin 𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛿 cos 𝛾 𝑐𝑜𝑠𝛽 cos ℎ +

𝑐𝑜𝑠𝛿 𝑠𝑖𝑛𝛾 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛼 cos ℎ +   𝑐𝑜𝑠𝛿 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛼 sin ℎ  
 

On 𝛿  és la declinació solar, 𝛽  és la inclinació de la superfície respecte de la línia 

horitzontal, 𝛼 és l’azimut de la superficie, 𝛾 és la latitud del lloc, h és l’angle horari i 𝜃 és 

l’angle d’incidència dels raigs solars sobre la superficie hortizontal. 

La dependència de la declinació amb el dia julià ve donada per la fórmula (Paltridge i 

Platt, 1976): 

(24) 𝜕 =  𝛼 − 𝛽 cos 𝑑 + 𝜑 sin 𝑑 

 

On s’ha estimat els valors dels paràmetres com 𝛼 = 0.006918 , 𝛽 = 0.399912 , 𝜑 =

0.070257. 

L’angle horari no és més que l’hora solar normalitzada, és a dir: 

(25) ℎ = 𝑓 ∗ (𝐻 − 12) 

on f es la freqüència que correspon al període diari i H, l’hora solar. 

A partir dels valors obtinguts, es multiplica aquest angle per obtenir la irradiància sobre 

pla inclinat. 

Amb aquestes modificacions, s’han generat gràfiques d’irradiació depenent del grau 

d’inclinació, que podem observar són molt semblants a les dades que ens aportava el 

Atles de Radiació Solar de Catalunya: 

 

Gràfic 4-6: Energia incident amb inclinació 0º. Elaboració pròpia. 
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Gràfic 4-7: Energia incident amb inclinació 40º. Elaboració pròpia.

 

Gràfic 4-8:Energia incident amb inclinació 60º. Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 4-9: Energia incident amb inclinació 90º. Elaboració pròpia. . 

 

A continuació, s’exposen dues gràfiques on podem observar els valors d’aquesta 

radiació anual obtinguda de forma real. Podem observar, que com als mesos d’estiu, les 

dues gràfiques es troben en un pic de radiació, mentre que als mesos d’hivern tenen els 

seus valors més baixos: 
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Figura 4-6: Radiacions reals durant un any a la regió de Barcelona. Elaboració pròpia. 

 

4.3.2. Obtenció de dades de consum 

En aquest punt es van haver de fer modificacions respecte el pla inicial, ja que la idea 

era obtenir dades anuals reals d’una casa durant un temps llarg. Per això es va col·locar 

un aparell que llegia les dades minut a minut. Quan es van voler llegir aquestes dades, 

va ser impossible de realitzar, ja que les donava en formats que no podíem llegir com 

haguéssim volgut. 

Finalment es va analitzar el consum mitjançant la lectura directa amb unes pinces al 

lector de consum i es va realitzar la lectura per un dia. Aquest consum diari es va replicar 

a tots els dies de l’any. 

Esmentar que aquest punt de la simulació és un dels que està susceptible de millora, ja 

que s’hagués volgut realitzar un anàlisi més real i més acurat, recopilant dades al llarg 

del any. 
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Les dades obtingudes de consum es mostren al següent gràfic: 

 

 

Figura 4-7: Dades de consum diari. Font: Elaboració pròpia mitjançant lector. Elaboració pròpia. 

 

Per poder utilitzar aquestes dades dins del programa final (les dades estan obtingudes 

de forma horària) s’ha hagut d’interpolar a intervals d’un minut (dividir entre 60). 

 

4.3.3. Simulació del sistema 

Una vegada obtenim les dades de radiació i de consum i les hem tractat per poder 

manipular-les, és moment de realitzar el programa que simuli el sistema fotovoltaic amb 

acumulació d’energia.  

L’objectiu és realitzar un programa on es pugui parametritzar l’existència de bateries i 

d’acumulador d’energia, i que tregui un output amb el preu del kWh i el tant per cent 

d’energia que estem aprofitant en cada cas. 

Primer de tot, s’ha dissenyat una funció basada en el model del paper Huld et al. 2011, 
que calcula la potència dels mòduls a partir de la irradiància i la temperatura. La fórmula 
és la següent: 

(26) 𝑃 (𝐺, 𝑇) = 𝐺2 ∗ (𝑃0 + 𝑘(1) ∗ log(𝐺2) + 𝑘(2) ∗ log(𝐺2)2 +  𝑘(3) ∗  𝑇 +  𝑘(4) ∗
𝑇 ∗ log(𝐺2) +  𝑘(5) ∗ 𝑇 ∗ log(𝐺2)2 +  𝑘(6) ∗  𝑇2 

On 𝐺2 = 𝐺/𝐺0 i 𝑇 = 𝑇𝑚ò𝑑𝑢𝑙 − 𝑇0.  

Simplement es realitza una normalització respecte als valors típics experimentals que 

són 𝑇0 = 25°, 𝐺0 = 1000 𝑊/𝑚2. 

Els valor dels coeficients per l’eficiència relativa són k = [-0.01724, -0.04047, -0.0047, 
1.49e-4, 1.47e-4, 5e-6]. 
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Una vegada obtingut aquest factor, es dissenyarà el sistema fotovoltaic. El codi del 
programa MATLAB es pot consultar a l’Annex 2. 

Aquest sistema calcularà quin consum i generació instantània tenim i traurà l’energia 
utilitzada i la sobrant. Aquest procés es realitzarà d’igual forma que s’ha realitzat a 
l’anàlisi Excel, 

A continuació s’exposen algunes de les simulacions que s’han realitzat per poder 
analitzar els valor d’energia demandada que cobrim amb diferent quantitat de bateries. 

S’ha realitzat l’anàlisi per un dia de gener (radiació solar baixa) i un altre per un dia 
d’estiu (radiació solar alta) amb capacitats de bateria de 1, 2, 3, 4 i 5 kWh.  

Al gràfic podem observar els següents indicadors: 

 P: Potència emprada al sistema. 

 E: Capacitat de les bateries. 

 E dem: Energia demandada diària. 

 E mod: Energia produïda pels mòduls. 

 E uti: Energia utilitzada. 

 E def: dèficit d’energia 
 

4.3.3.1. Simulació 1: Mes de gener 

 

 

Figura 4-8: Simulació sense bateries al mes de Gener. Elaboració pròpia. 
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Figura 4-9: Simulació amb capacitat de bateries d'1kWh al mes de Gener. Elaboració pròpia. 

 

Figura 4-10: Simulació amb capacitat de bateries de 2kWh al mes de Gener. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 4-11 Simulació amb capacitat de bateries de 3kWh al mes de Gener. Elaboració pròpia. 
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Figura 4-12: Simulació amb capacitat de bateries de 4kWh al mes de Gener. Elaboració pròpia. 

 

4.3.3.2. Simulació 2: Mes de Juny 

 

 

Figura 4-13: Simulació sense bateries al mes de Juny. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 4-14 Simulació amb capacitat de bateries de 1kWh al mes de Juny. Elaboració pròpia. 
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Figura 4-15: Simulació amb capacitat de bateries de 2kWh al mes de Juny. Elaboració pròpia. 

 

Figura 4-16: Simulació amb capacitat de bateries de 3kWh al mes de Juny. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 4-17: Simulació amb capacitat de bateries de 4kWh al mes de Juny. Elaboració pròpia. 

 



 

 46 

 

Figura 4-18: Simulació amb capacitat de bateries de 5kWh al mes de Juny. Elaboració pròpia. 

 

4.3.3.3. Simulació 3: Simulació anual del preu del kWh 

Com a últim punt de simulació, s’ha realitzat un anàlisi de costos del kWh, principal 

objectiu del treball. 

Les següents gràfiques mostren diferents simulacions anuals per a diferents valors de la 

potència i la capacitats de la bateria. Les figures representen corbes de nivell en el pla 

Potència-Capacitat bateria. En a) es mostra el cost del kWh si utilitzem tota l’energia 

generada pels mòduls, b) representa el cost de l’energia utilitzada, c) és el percentatge 

de l’energia generada pels mòdul realment utilitzada, i d) és el percentatge de demanda 

satisfeta. 

Dades de simulació: 

 Nombre d’anys: 20 

 Discount rate: 0.03 

 Cost instal·lació: 2 eu/Wp 

 Cost Bateries: 500eu/kWh 
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Figura 4-19: Simulació del cost del kWh anual.  

 

5. Conclusions  

5.1. Conclusions de la simulació (mes de Gener): 

 

Les dades de radiació a la regió de Barcelona al mes de gener són bastant 

baixes. Per tant es molt complicat cobrir tota la demanda energètica amb poca 

capacitat de bateries. Observem que inclús per valors de 4 kWh de capacitat 

tenim unes 10 hores sense subministrament d’energia, fet què és molt crític.  

Per el primer cas simulat, s’ha generat una taula explicativa dels valors obtinguts: 

Potència(kWh) Capacitat 

bateries(kWh) 

Hores sense cobrir demanda 

3 0 16 

3 1 16 

3 2 15 

3 3 14 

3 4 12 

Taula 5.1: Conclusions simulació mes de gener. 
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Podem observar que com a molt amb 4 kWh, cobrim mig dia de consum, resultat 

que tot i ser poc efectiu, ens permet cobrir la major part de les hores amb pics de 

consum. Per cobrir el consum sencer, s’haurà d’augmentar la potència o la 

capacitat, per tant el cost d’inversió serà major.  

Un dels grans problemes és el fet de que en els moments de major generació 

d’energia, tenim un consum baix, així que realment estem omplint les bateries fins 

al límit, i la resta d'energia es perd. 

 

5.2. Conclusions de la simulació 2 (mes de Juny) 

 

S’analitza el cas amb major radiació anual. Podem observar, que la demanda 

energètica no comença a ser coberta amb un grau satisfactori fins a les dues 

últimes simulacions, amb 4 i 5 kWh de capacitat. Inclús en el millor dels casos 

ens trobem amb 7 hores sense cobrir, tot i que el dèficit diari només és de 1kWh, 

aproximadament.  

Amb aquests valors de la simulació, comença a ser rentable utilitzar un sistema 

fotovoltaic amb acumulació, ja que si aconseguim cobrir pràcticament tota 

l’energia sense haver de connectar-se a xarxa, el cost de l’energia utilitzada serà 

menor.  

En aquest cas, hi ha molts moments del dia en els que desaprofitem energia, ja 

que tenim valors molt elevats de radiació i la bateria la tenim plena, motiu per el 

qual no aprofitem tota l’energia generada. 

 

5.3. Conclusions de la simulació 3 (Simulació del preu del kWh) 

 
El resultat obtingut al punt 3, és el resultat més important del treball. Vam 
començar aquest projecte amb la intenció de saber com es comportava 
econòmicament un sistema fotovoltaic amb acumulació d’energia.  
 
Amb els resultats obtinguts a la simulació 3, observem les corbes de nivell en 4 
casos.  
 
Al primer gràfic (a), observem quin es el preu del kWh si utilitzem tota l'energia 
que generem. Aquest cas s’ha intentat fer de la manera més acurada possible 
mitjançant la utilització de bateries per intentar aprofitar la major part de l’energia.  
 
Podem observar, que en el millor cas en quant al cost, és amb potències altes i 
poques bateries. Aquest resultat és lògic, ja que tenint en compte que la inversió 
en aquest cas serà molt menor i tenint en compte que aprofitem tota l’energia, el 
cost ha de ser molt competitiu (0,12 €).   
 
Al segon gràfic (b) es representa el cost de l’energia utilitzada. Podem extreure 
una idea bàsica: per què un sistema fotovoltaic sigui rentable, no val amb posar 
una quantitat elevada i grans potències. Podem observar que en aquest cas, 
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l’energia utilitzada arriba als 40 cèntims, valors que estan fora de competitivitat 
amb les companyies elèctriques.  
 
Evidentment, els costos de energia utilitzada, són elevats degut al fet de que 
pràcticament mai utilitzem tota l’energia que generem i el preu de l’energia 
utilitzada és força car. 
 
Al tercer gràfic (c) aquest resultat és lògic ja que quan emprem un elevat 
nombre de bateries amb una potència baixa, major serà el percentatge d’ús de 
l’energia ja que es disposarà de més capacitat per emmagatzemar aquella 
energia sobrant. El cas contrari és igual d’evident, ja que si no disposem de 
bateries però tenim una potència molt elevada, generarem molta energia que no 
es podrà aprofitar. 
 
Al quart gràfic (d) tenim una situació semblant al tercer gràfic, ja que ens mostra 
que a més potència generada pels mòduls, més energia demandada satisfaràs. 
 
 

5.4. Conclusions personals del treball 

Personalment, a l’inici del treball, pensava que la tecnologia associada a l’energia 

solar era més trivial. A mesura que ha anat avançant el treball, ens hem trobat amb 

forces detalls que et poden canviar els resultats i l’enfoc de l’anàlisi. 

Treballar amb l’Oriol ha sigut una gran experiència, on he pogut aprendre molts 

conceptes que no coneixia de l’energia solar i de com planificar una inversió 

econòmica. 

Addicionalment, l’organització i distribució del temps han sigut bàsiques al treball, ja 

que hem tingut alguns problemes que ens han fet canviar objectius i haver de triar 

camins diferents.  

Al principi del treball, el nostres objectius principals eren els següents:  

 El software haurà de realitzar un anàlisi energètic complet.  

 El software ha de tenir parametritzada la possibilitat d’utilitzar bombes de calor, 

bateries o ambdues opcions. 

 Anàlisi econòmic de la solució. El software ha de calcular el preu del kWh a 

partir de la solució proposada. 

 El sistema ha de poder llegir dades reals de radiació i de consum, tractar-les i 

mostrar-les de forma entenedora. 

Com es pot observar, s’ha cobert pràcticament tots els objectius. L’únic tema que no 

s’ha pogut acabar realitzant per falta de temps és la possibilitat d’incloure la bomba 

de calor. La nostra intenció principal era la de reaprofitar l’energia sobrant per 

escalfar aigua calenta. No s’ha pogut realitzar degut a problemes de temps. Aquest 

és el gran punt a millorar que li veig al treball, ja que incloure un segon mètode 

d’aprofitament d’energia hagués ajudat molt a veure resultats positius en quant a 

aprofitament i cost de l’energia.  

Es podria dir que hem complert els objectius principals en un 80% ja que els factors a 

millorar són pocs en comparació amb l’avenç que s’ha realitzat. 
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A nivell personal, crec que he fet una bona feina ja que tot i treballar a jornada completa, 

he anat avançant al treball, sense deixar-lo de banda a cap moment, i finalment amb la 

inestimable ajuda del meu tutor, he pogut realitzar un treball del qual em sento orgullós.  

 

6. Desenvolupament futur i millores del programa 

Els principals punts de desenvolupament i millora del programa són: 

 Incloure l’opció de reaprofitament de l’energia per escalfament d’aigua calenta. 

 Utilitzar dades de consum reals registrades minut a minut durant un any. Això ens 

donarà una idea molt més acurada dels valors de cost de l’energia final. 

 Fer servir un model per al consum d’aigua calenta. Avaluar les despeses en aigua 

calenta que hi ha a un habitatge i incloure les dades de despesa per avaluar de 

forma completa aquests valors. 
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Annexos 

Annex 1: PVGIS 

Annex 1.1: PVGIS – PV estimation 

 

Figura A-1:Introducció de dades PVGIS. 

 

 

Figura A-2: Output PVGIS - PV Performance 
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Annex 1.2: PVGIS – Monthly irradiation 

 

Figura A-3: Introducció de dades per radiació mensual 

 

 

Figura A-4: Output PVGIS - Irradiancia solar 
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Annex 1.3: PVGIS – Daily irradiation 

 

Figura A-5: Introducció de dades per radiació diària 

 

 

Figura A-6: Output PVGIS. Irradiància diària. 
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Annex 1.4: PVGIS – Daily irradiation 

 

Figura A-7 Introducció de dades per anàlisi de consum aïllat. 

 

Figura A-8: Output PVGIS - Consum aïllat 
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Annex 2: Codis del programa Matlab 

 

 Funció PV_System (Programa principal): 

clear all; 

% el DT el determina les dades de consum. 

% el fitxer ja es en minuts 

% interpolem les dades meteo 

% A partir de les dades de radiacio calculem la potencia produida pels 

moduls. 

% utilitzem la potencia generada per a satisfer la demanda. 

% acumulem energia sobrant en una bateria 

% si no cobrim la demanda utilitzem la bateria 

% si sobra energia la usem per a escalfar aigua amb un a bomba de 

calor 

% cada dia buidem el diposit d aigua 

% PARAMETERS 

% ---------------------------------------------------------- 

% PV MODULE 

 

P0 = 3;         % PV MODULE RATED POWER [kW] 

eff_mod = 0.18; % RATED MODULE EFFICIENCY (only for computing S) 

angle  = 40;    % PV MODULE INCLINATION ANGLE [∫] 

S=P0/eff_mod;   % MODULE SURFACE  

  

% BATTERY  

BAT = 3;     % BATERY CAPACITY [kWh]  

eff_bat = 0.8; % ROUD TRIP BATTERY EFFICIENCY 

 

% BOMBA DE CALOR (HP)  

HP_P   = 600; % consum nominal [W] 

HP_COP = 1.2;   % Coeficien of Performance 

HP_VOL = 100; % VOLUM DIOSIT [l]; 

  

ET_max = 4.18*HP_VOL*40/3600; % Maximum stored energy 

BC = ET_max/HP_COP;        % equivalent electric energy   
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% Dades per al calcul de cost (Discounting cash flow (DCF) analysis) 

CWp = 2;    % COST PER Wp  

CkWh = 400; % COST PER kWh Bateria 

CHP = 000;  % COST Bomba de Calor 

r = 0.03;   % DISCOUNT RATE 

nys = 25;    % NUMBER OF YEARS 

omc = 0.2;  % OMC as percentage of anualized capital cost 

depr=0.02;  % module degradation rate 

  

  

% RUN parametres 

% guardo les dades de l interval temporal i les poso a zero 

% al final haure de sumar les series per a obtenir els resultats 

totals 

dtseries = 60*24*365;  % minuts 

dtseries = 60*24; 

%dtseries = 60; 

ndies = 365; 

%ndies = 1; 

dia1 = 0*144; 

  

% ---------------------------------------------------------- 

% DADES METEO (temperatura i radiacio) 

  meteo = load('meteo3.dat'); 

  

  T_amb    = meteo(:,2); 

  rad_glob = meteo(:,3); 

  rad_dif  = meteo(:,4); 

  

% corregeixo inclinacio colector 

  G = rad_angle(rad_glob,rad_dif,angle); 

  

% DADES CONSUM EN UN DIA (kWh) 

  P_dia = load('cons_dia.dat'); 
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  % Interpolem les dades a potencia en intervals de 1 minut 

  P_dia = kron(1000*P_dia(:,2),ones(60,1)); 

  

dt=10; % [minuts] 

n=size(meteo,1); 

  

n=144*ndies; 

  

tn=0:dt:n*dt-1; % temps cada dt minuts 

tn=0:dt:n*dt; 

tm=0:(n-1)*dt; % temps cada minut 

tm=0:(n)*dt; 

  

T_amb = T_amb(1+dia1:n+2+dia1); 

G=G(1+dia1:n+2+dia1); 

  

  

% OUTER LOOP 

%iP0  = [1:0.5:5]; 

%iBAT = [0:1:10]; 

iP0  = P0; 

iBAT = BAT; 

  

[X,Y]=meshgrid(iP0,iBAT); 

nx=size(X,2); 

ny=size(X,1); 

  

X1=X(:); 

Y1=Y(:); 

  

ETA1 = []; 

ETA2 = []; 

COST1 = []; 

COST2 = []; 
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for k = 1:size(X(:),1) 

  

P0=X1(k); 

BAT=Y1(k); 

 

NPV = P0*1000*CWp + BAT*CkWh + CHP; % CAPIATL COST  

c=1/r-1/(r*(1+r)^nys); 

A=(1+omc)*NPV/c;              % Annual cost 

 

% ------------------------------------------------------------- 

% inicialitzacio variables 

  

% valors instantanis 

% energies totals 

E_bat =0;   % ENERGIA ACUMULADA BATERIA 

E_mod =0;   % ENERGIA GENERADA 

E_uti =0;   % ENERGIA UTILITZADA 

E_dem =0;   % ENERGIA DEMANDADA (Dades consum) 

E_def =0;   % deficit 

E_sol =0;   % ENERGIA SOLAR TOTAL 

E_trm =0;   % ENERGIA TERMICA ACUMULADA 

E_bc  =0;   % ENERGIA UTILITZADA PER LA BC 

  

% series temporals 

tE_bat = [];   % ENERGIA ACUMULADA BATERIA 

tE_mod = [];   % ENERGIA GENERADA 

tE_uti = [];   % ENERGIA UTILITZADA 

tE_dem = [];   % ENERGIA DEMANDADA (Dades consum) 

tE_def = [];   %  

tE_sol = [];   % ENERGIA SOLAR TOTAL 

tE_trm = [];   % ENERGIA TERMICA ACUMULADA 

tE_bc  = [];   % ENERGIA UTILITZADA PER LA BC 

  

  

% ---------------------------------------------------------- 
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% LOOP PRINCIPAL 

  

for i=1:n*10 

     

% treu per pantalla el temps 

if mod(i,60*24)==0   

  disp(i/1440) 

end 

  

% buido el diposit cada dia 

%if mod(i,1440)==0   

  %disp(strcat('BC=',num2str(E_bc))); 

  %disp(strcat('BAT=',num2str(E_bat))); 

%  E_bc = 0; 

%end 

   m=floor((i-1)/10)+1;  

   f=mod(i-1,10);    

% interp radiació 

   if f==0 

      Gm=G(m); 

      Tm_amb=T_amb(m); 

   else 

      Gm     = interp1([tn(m),tn(m+1)],[G(m),    G(m+1)],    tm(i)); 

      Tm_amb = interp1([tn(m),tn(m+1)],[T_amb(m),T_amb(m+1)],tm(i)); 

   end 

  

  

[P,T] = PV_power(Gm,Tm_amb); 

  

%T_mod=[T_mod;T]; 

  

tm_dia = mod(tm(i),1440); 

  

P_dem = P_dia(tm_dia+1); 

  

dE_mod = P*P0*60e-6/3.6; 
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dE_dem  = P_dem*60e-6/3.6; 

  

dE_uti = dE_dem*(dE_dem<dE_mod) + dE_mod*(dE_dem>dE_mod); 

  

dE_sob = (dE_mod - dE_uti); % energia sobrant 

  

dE_def = (dE_dem - dE_uti); % deficit energia 

  

% BATERIA  

% capacitat sobrant bateria 

% atencio , no puc posar a zero E_bat !!! 

  

E_empty = BAT - E_bat; 

 

if (dE_sob > 0) 

  dE_bat = min(dE_sob,E_empty); 

  E_bat = E_bat + dE_bat; 

  dE_uti = dE_uti + dE_bat; 

end 

  

if (dE_def > 0) 

  dE_bat = min(dE_def,E_bat); 

  E_bat = E_bat - dE_bat; 

  dE_def = dE_def - dE_bat; 

end 

  

% actualitzo dE_sob 

  

dE_sob = dE_sob - dE_bat; % ???? 

  

% BOMBA DE CALOR 

  

% capacitat sobrant bc 

  

E_bc_empty = BC - E_bc; 
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% consum electric bc 

  

dE_bc = 0; 

if (dE_sob > 0) 

  dE_bc = min(dE_sob,E_bc_empty); 

  E_bc = E_bc + dE_bc; 

  dE_uti = dE_uti + dE_bc; 

end 

dE_sob=dE_sob-dE_bc; 

 

E_bc = E_bc + dE_bc;   

E_trm = E_trm + HP_COP*dE_bc; 

E_sol = E_sol+S*Gm*60e-6/3.6; % ENERGIA SOLAR TOTAL 

E_mod = E_mod + dE_mod; 

E_uti = E_uti + dE_uti; 

E_dem = E_dem + dE_dem; 

E_def = E_def + dE_def; 

  

% series temporals (periodicitat ) 

    

if mod(i,dtseries)==0    

  

tE_dem = [tE_dem, E_dem] ; 

tE_mod = [tE_mod, E_mod]; 

tE_bat = [tE_bat, E_bat]; 

tE_uti = [tE_uti, E_uti];  

tE_def = [tE_def, E_def];  

tE_sol = [tE_sol, E_sol];  

tE_trm = [tE_trm, E_trm];  

tE_bc  = [tE_bc,  E_bc];  

  

E_mod =0; 

E_uti =0; 

E_dem =0; 

E_def =0; 
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E_sol =0; 

E_trm =0; 

  

if mod(i,1440)==0    

  %disp(strcat('BC=',num2str(E_bc))); 

  %disp(strcat('BAT=',num2str(E_bat))); 

  E_bc = 0; 

end 

end 

end 

  

% FI LOOP PRINCIPAL 

% ---------------------------------------------------------- 

E_bat = sum(tE_bat); 

E_mod = sum(tE_mod); 

E_uti = sum(tE_uti); 

E_dem = sum(tE_dem); 

E_def = sum(tE_def); 

E_sol = sum(tE_sol); 

E_trm = sum(tE_trm); 

E_bc  = sum(tE_bc); 

  

  

% resultats 

  

cost1 = A*(n/52705)/E_mod; % cost energia generada 

cost2 = A*(n/52705)/E_uti; % cost energia utilitzada 

  

eta1 = E_uti/E_mod*100;  

eta2 = E_uti/E_dem*100; 

  

disp([P0 BAT cost1 cost2 eta1]) 

  

% cost per kWh/kWp 

  

ETA1 = [ETA1, eta1]; 
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ETA2 = [ETA2, eta2]; 

COST1 = [COST1,cost1]; 

COST2 = [COST2,cost2]; 

end 

  

COST1 = reshape(COST1,ny,nx); 

COST2 = reshape(COST2,ny,nx); 

ETA1 = reshape(ETA1,ny,nx); 

ETA2 = reshape(ETA2,ny,nx); 

 

 Funció PV_Power: 

 

function [P_mod,T_mod] = PV_power(G,T_amb) 

  

% PV power model (Huld et al. 2011)   

T0=25; 

G0=1000; %[W/m2] 

P0=1000;  %[W] 

h=0.035; %[m2K/W] 

  

k=[-0.01724, -0.04047, -0.0047, 1.49e-4, 1.47e-4, 5e-6]; 

  

T_mod =  T_amb + h*G; 

T = T_mod - T0; 

G2 = G/G0; 

k = k * P0; 

P_mod = 0; 

if G > 100 

P_mod = G2*(P0+k(1)*log(G2)+k(2)*log(G2)^2+k(3)*T+k(4)*T*log(G2)... 

       +k(5)*T*log(G2)^2+k(6)*T^2); 

end 

end 
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 Funció rad_angle: 

 

function IT=rad_angle(rad_glob,rad_dif,bt) 

  

% corregim la radiacio per a angles inclinacio del colector 

% seguim el model utilitzat a ATLLAS de Radiacio Solar de Catalunya 

% suposem la orientacio a 0 graus (sud) 

% nomes corregim la radiacio directa   

% bt inclinacio 

n=size(rad_glob,1); 

t2=transpose(0:n-1)*600; 

  

% SUPERFICIE INCLINADA 

alpha = 0.006918; 

beta  = 0.399912; 

gamma = 0.070257; 

  

w=2*pi/366; 

d=linspace(1,366,n)*w; 

  

% declinacio solar 

 dec=alpha-beta*cos(d)+gamma*sin(d); 

 

% h=hora solar 

OMEGA=2*pi/144; % cada 10 minuts   

  

h=0; 

h2=(0+12:143+12)*OMEGA-pi; % ATENCIO hora calendari 

h3=[repmat(h2,1,366) 0]; % ultima dada 01/01/2017 00:00 

  

lat=42; % LATITUD 

  

cos_thz = cosd(lat)*cos(dec).*cos(h3)+sind(lat)*sin(dec); 

  

cos_th = + sin(dec)*sind(lat)*cosd(bt)... 
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         - sin(dec)*cosd(lat)*sind(bt)... 

         + cos(dec)*cosd(lat).*cosd(bt).*cos(h3)... 

         + cos(dec)*sind(lat).*sind(bt).*cos(h3); 

  

cos_thz2=cos_thz.*(cos_thz>0); 

  

i=(cos_thz2<0.2); 

cos_thz3=cos_thz2+0.2*i; 

  

cos_th2=cos_th.*(cos_th>0); 

  

I=transpose(rad_glob-rad_dif); 

IA=I.*cos_th2./cos_thz3; 

IT=IA+transpose(rad_dif); 

end 
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Glossari 

EDT: Estructura de Distribució del Treball. 

RD 900/2015: Reial Decret del 9 d’Octubre, per el qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia 

elèctrica y producció amb autoconsum. 

PVGIS: Photovoltaic Geographic Information System. Software d’anàlisi de radiació y 

dimensionament de instal·lacions fotovoltaiques. 

Discounted Cash Flow (DCF): El DCF determina el valor actual del flux de fons futurs 

descomptant una taxa que reflexa el cost de capital aportat. 

Net Present Value (NPV): Procediment que permet calcular el valor present d’un 

determinat nombre de fluxes de caixa futurs, originats per una inversió. 

Atles de Radiació Solar de Catalunya: L’objectiu principal de l’atles és conèixer amb 

precisió les dades corresponents a la radiació global i difusa rebuda en diferents 

localitats del territori català. 

Piranòmetre: Instrument meteorològic utilitzat per llegir de forma precisa la radiació 

solar incident sobre la superfície de la Terra. 

 


