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Resum 

El treball pretén estudiar la possibilitat de disminuir el consum elèctric de la xarxa, causat per 

la utilització d’una bomba d’aigua situada a un pou, mitjançant la implementació d’una nova 

instal·lació amb fonts d’energia renovable.  

Si bé l’abast del projecte es centra fonamentalment a una casa situada a la localitat d’Arbúcies, 

el model és perfectament vàlid per a qualsevol localització amb unes característiques 

geogràfiques i climatològiques similars. 

Per seleccionar la font d’energia renovable utilitzada s’elabora un estudi bibliogràfic de les 

possibles opcions seguit de la selecció de la millor alternativa fotovoltaica mitjançant el mètode 

de “Analytic Hirarchy Process”. A continuació es fa un estudi de les necessitats d’aigua, 

s’escull la bomba adient i es dimensiona la instal·lació fotovoltaica.  

A l’estudi econòmic es determina que l’estalvi que suposa l’autogeneració, al no consumir 

l’energia de la xarxa, no és suficient per amortitzar la inversió que suposa la remodelació de 

la instal·lació actual en un temps prou raonable. 

Finalment es realitza un estudi de l’impacte ambiental de la instal·lació on es valoren 

positivament els tipus de instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica, s’estudia l’impacte 

ambiental de la fabricació de mòduls fotovoltaics i la reducció d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle mitjançant la introducció de l’energia fotovoltaica. 
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 Glossari 

Azimut: Angle de desviació respecte a la coordenada sud. 

C.A: Corrent altern. 

C.C: Corrent continu. 

Elevació: Angle d’inclinació respecte al pla horitzontal. 

FF: Factor de forma. 

IDAE: Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia. 

Impp: Intensitat en el punt de màxima potència en la corba V-I. 

PR: Perfomance ratio, indica la suma total de pèrdues que té una instal•lació fotovoltaica. 

STC: Condicions estàndard de mesura solar amb radiació solar de 1000 W/m², temperatura 

de la cèl•lula fotovoltaica 25°C i radiació AM1.5G. 

Vmpp: Tensió en el punt de màxima potència en la corba V-I. 

VOC: Tensió en circuit obert.  

Wp: S’utilitza la unitat Wp per indicar que la potència ve donada per les condicions estàndar 

de mesura, STC, 1000 W/m² d’irradiació i 25ºC de temperatura de la cèl·lula amb un espectre 

de radiació de AM1.5G. 

GEH: Gasos efecte hivernacle 
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 Prefaci 

Els canvis en el model energètic internacional en els darrers tres anys han demostrat fins a 

quin punt és imprescindible evolucionar cap a un sistema distribuït, renovable i democràtic, on 

la verticalitat del sistema convencional, dominat per grans empreses, deixi pas a un de més 

distribuït i horitzontal. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya aprova el juliol de 2016 una 

nova moció que insta al Govern a incorporar tots aquests aspectes en el Pacte Nacional per 

la transició energètica. [1] 

Aquesta transició energètica cap a un model més distribuït i descentralitzat no es possible 

sense una participació activa de la totalitat dels agents socials, en particular, l’estudi que es 

presenta és un clar exemple d’aquesta intenció d’evolucionar cap a un sistema renovable i 

autònom, materialitzant-se, després d’haver fet un estudi bibliogràfic de les possibles 

solucions  de producció d’energia renovable, en una instal·lació fotovoltaica de bombeig 

autònoma. 
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 Origen del projecte 

El projecte neix amb la intenció de minvar el consum elèctric de la xarxa d’una casa a l’època 

d’estiu, que és quan es tenen unes necessitats hídriques més grans i fan augmentar el consum 

elèctric ja que s’extreu l’aigua d’un pou mitjançant una bomba elèctrica.  

Actualment a la casa on es centra l’estudi es consumeix energia elèctrica íntegrament de la 

xarxa de distribució, en canvi les necessitats hídriques no son subministrades per cap 

distribuïdora d’aigua sinó que s’extreuen a través d’una estació de bombeig submergida. El 

fet d’accionar la bomba per cobrir les necessitats de reg a les èpoques de sequera fa 

augmentar el consum elèctric de la xarxa traduint-se en un augment al preu de la factura 

elèctrica.  

Donat el fet que existeix una correlació directa entre la radiació solar incident i la temporada 

de sequera, es creu que una bona opció per reduir el consum de la xarxa seria la introducció 

de panells fotovoltaics que accionessin la bomba durant els períodes de poques pluges. Tot i 

així, al cos de la memòria s’ha inclòs un estudi bibliogràfic de les possibles opcions de fonts 

d’energia renovable per  veure quina d’elles pot donar la solució més acurada.  

3.1 Motivació 

Hi ha una component motivant en la realització de l’estudi atenent a la proximitat de la casa 

situada a la localitat d’Arbúcies i la creença de que el projecte podria realitzar-se a la pràctica.  

A nivell energètic, es creu que realitzant aquest tipus d’estudi es contribueix en fer efectiva la 

transició energètica, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contribuint a un model 

energètic més descentralitzat i basat en l’autoproducció d’energia elèctrica.  

El sector de les energies renovables està creixent a un ritme molt ràpid i no és d’estranyar 

tenint en compte que l’Acord de París, adoptat el desembre de 2015, té com a objectiu una 

transició global que culminarà en un model de desenvolupament baix en carboni i resilient al 

canvi climàtic. En aquest escenari, el Parlament Europeu va aprovar a mitjans de gener de 

l’any 2018 que les energies renovables arribin com a mínim una quota del 35% el 2030 i que 
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l’eficiència energètica s’incrementi un altre 35% fins a aquest any, en ambdós casos amb 

caràcter vinculant, definint amb això la seva posició per negociar amb els governs la revisió 

de la normativa comunitària. Gran part de la motivació per a l’elaboració del projecte ha estat 

gràcies a aquest canvi socio-polític que crearà un escenari totalment nou i desconegut on les 

energies renovables tindran un paper essencial. 
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 Introducció 

4.1 Objectius del projecte 

L’objectiu principal de l’estudi és la reducció del consum elèctric de la xarxa causat per 

l’accionament d’una bomba d’aigua els mesos de poca pluja mitjançant energies renovables. 

Primerament s’analitzarà, pels anys 2016 i 2017, si el consum elèctric de la instal·lació actual 

augmenta significativament durant els mesos de reg i poca pluja. Seguidament es farà un 

estudi bibliogràfic de les possibles alternatives de generació amb fonts d’energia renovable. 

La viabilitat de l’alternativa dependrà de les condicions meteorològiques i de certs criteris 

definits a l’estudi que determinaran la opció més favorable.  

A continuació, després d’una introducció teòrica de la font d’energia renovable escollida, 

s’estudiarà la viabilitat tècnica de la instal·lació i es dimensionarà segons les necessitats 

hidràuliques de la casa.    

Per acabar es realitzarà un estudi de la rendibilitat del projecte considerant l’estalvi o 

encariment que suposaria la nova instal·lació en comparació a l’actual, i s’inclourà finalment 

un estudi de l’impacte ambiental de la instal·lació. 

4.2 Abast del projecte 

El projecte es du a terme pensant en la possibilitat de ser aplicat a una casa de la localitat 

d’Arbúcies. El procediment seguit per a l’estudi bibliogràfic de les possibles alternatives de 

generació amb fonts d’energia renovable és extrapolable a qualsevol altra situació.  

El fet de treballar en una casa construïda i habitada, tot el dimensionament de la instal·lació 

es farà sobre unes especificacions prou definides, com ara el consum hídric de la casa segons 

el mes de l’any o les altures dels dipòsits d’aigua i la profunditat del pou. Això farà que el 

dimensionament de la instal·lació sigui molt realista i específic. En cas que es volgués seguir 

la metodologia emprada en l’estudi per dimensionar una altra instal·lació caldria particularitzar 

el procés amb les noves condicions de contorn. 
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S’estudiarà el marc actual de la situació de la instal·lació de la casa, això inclourà una 

justificació de l’estudi analitzant, mitjançant la informació dels consums elèctrics de cada mes 

i informacions meteorològiques, la relació entre falta de pluges i consum elèctric. 
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 Estudi previ de la situació de la instal·lació actual 

5.1 Situació geogràfica de la casa 

La casa està situada a les afores de la localitat d’Arbúcies (Comarca de la Selva, Girona) a 

una distància de 84,3 km de Barcelona i a 49,4 km de Girona. A la il·lustració 5.1.1 es mostra 

el mapa de Catalunya amb la situació geogràfica d’Arbúcies 

 

Il·lustració 5.1.1: Situació d’Arbúcies al mapa de Catalunya  

La casa compta amb una extensió de terreny de 3878,47 𝑚2, dels quals 230 𝑚2 són de gespa 

i 160 𝑚2 són per a cultius tal i com es mostra a la il·lustració 4.1.2 
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Il·lustració 5.1.2: Representació del terreny de la casa i les zones de reg 

5.2 Consum elèctric de la instal·lació: 

L’objectiu d’aquest apartat consisteix en veure de quina manera el consum elèctric de la casa 

varia segons les necessitats de reg i descriure la relació que hi ha entre falta de pluges i 

consum elèctric de la xarxa. 

S’han pogut extreure dades dels consum elèctrics dels anys 2016 i 2017.  

Per una banda tal i com es mostra a la Taula 5.2.1 i a la Figura 5.2.1 es comprova que l’any 

2016, el consum elèctric creix bastant els mesos de Juliol i Agost. Cal remarcar sobretot el 

cas d’Agost ja que mentre la mitja del consum mensual del 2016 va ser de 123 kWh/mes, a 

l’Agost va ser de 300 kWh/mes. 

Tal i com es mostra a la Taula 5.2.2 i a la Figura 5.2.2, l’any 2017, tant el mes de Maig com el 

de Juliol es van tenir uns consums d’energia elèctrica molt alts de 220 i 265 kWh 

respectivament, també es pot comprovar que hi va haver força escassetat de pluges ratificant 

així el fet que la falta de pluja és el causant d’un consum elèctric de la xarxa major. 

 

 

 

 



Dimensionament d’una instal·lació fotovoltaica aplicada al bombeig hidràulic Pàg. 15 

 

 

Any 2016 

Consum 
mensual 

kWh 

Consum mitjà 
altres mesos 

kWh 
Diferència 

kWh Pluges mm 

Maig 100 123 -23 118 

Juny 112 123 -11 47,9 

Juliol 195 123 72 20,7 

Agost 300 123 177 78,7 

Setembre 146 123 23 47 
Taula 5.2.1: Consums mensuals 2016 èpoques de reg, diferència amb els altres mesos i pluges 

 

 

Figura 5.2.1: Consum i despesa mensual vs. pluja en mm mensual de 2016 
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Any 2017 
Consum 
mensual kWh 

Consum mitjà 
altres mesos kWh 

Diferència 
kWh Pluges mm 

Maig 220 113,43 106,57 14,3 

Juny 137 113,43 23,57 74,7 

Juliol 265 113,43 151,57 12,6 

Agost 153 113,43 39,57 36,8 

Setembre 150 113,43 36,57 61,1 
Taula 5.2.2: Consums mensuals 2016 èpoques de reg, diferència amb els altres mesos i pluges 

 

 

Figura 5.2.2: Consum i despesa mensual vs. pluja en mm mensual de 2017 
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 Estudi bibliogràfic de possibles solucions 

En aquest apartat s’analitzaran totes les possibles solucions per mitigar el consum elèctric de 

la xarxa mitjançant energies renovables. 

D’entrada es descarten energies renovables com ara l’energia hidroelèctrica, els 

biocarburants, la biomassa, la geotèrmica, la marina i la termosolar per motius obvis que tenen 

a veure ja sigui per la falta de les condicions de l’entorn necessàries per dur-les a terme, per 

la gran inversió que suposen, o la difícil transformació de l’energia en concret a energia 

elèctrica  ja que en alguns casos com els biocarburants o la biomassa caldria tenir una central 

d’energia termoelèctrica. 

Per tant, les energies renovables candidates a tenir en compte son:  

 L’energia eòlica. 

 L’energia fotovoltaica.  

6.1 Energia eòlica 

6.1.1 Introducció a l’energia eòlica 

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per 

l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats 

humanes.  

Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia 

elèctrica mitjançant aerogeneradors. A finals de 2007, la capacitat mundial dels generadors 

eòlics va ésser de 94,1 gigawatts.[2]  

Encara que l'eòlica generi al voltant d'1% del consum elèctric mundial, representa al voltant 

del 19% de la producció elèctrica a Dinamarca, 9% a Espanya i Portugal, i un 6% 

a Alemanya i Irlanda. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A8tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Watt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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Les instal·lacions i la producció d'energia elèctrica continuen augmentant. Tant és així que 

durant el 2014, Dinamarca va aconseguit un 39% d'electricitat d'origen eòlic. I  Irlanda un 18% 

el 2012.[3]   

L'energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i que ajuda a disminuir les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle (GEH) reemplaçant centrals termoelèctriques que funcionen amb 

combustibles fòssils, la qual cosa la converteix en un tipus d'energia verda. Tot i així, el seu 

principal inconvenient és la seva intermitència. 

6.1.2 Viabilitat legal d’una instal·lació eòlica 

Existeix un mapa d’implementació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya [4] 

El mapa d’implementació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya és un instrument de 

planificació d’utilitat tant per al Govern de la Generalitat com per als diversos agents socials i 

econòmics implicats. El mapa, per tant, té un caràcter anticipador, defineix l’escenari de 

viabilitat dels futurs projectes d’aprofitament de l’energia eòlica a Catalunya. Serveix per tant 

per a determinar en quines zones es viable o no la implantació d’aquest tipus de tecnologia.  

 El mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya zonifica el territori en tres àrees:  

a) Zona compatible. Aquells zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la 

protecció del patrimoni natural i cultural. S'aplica el règim de llicència ambiental previst a la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.   

b) Zona d’implantació condicionada. Zona on l’existència de valors naturals i culturals que 

han de ser protegits exigeix una declaració d’impacte ambiental favorable per a cada projecte, 

de manera que es garanteixi la compatibilitat del projecte o l’establiment de mesures 

correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció. S'aplica el règim de 

llicència ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental el qual haurà d’incorporar el procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental regulat pel Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. (indicada 

en color groc). 

c) Zona incompatible. Zona del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència 

de valors naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció 

d’infraestructures d’aprofitament eòlic. (indicada en color vermell). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/2014
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Electricitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://ca.wikipedia.org/wiki/2012
https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_renovable
https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_verda
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Com es pot veure a la Il·lustració 6.1.1 Arbúcies es troba en part cobert per vermell, per groc 

i alhora té una zona compatible que coincideix amb la situació del terreny de la casa, marcada 

amb una creu. Per tant en termes legals seria possible implementar una instal·lació eòlica. 

 

 

Il·lustració 6.1.1: Mapa de la viabilitat legal d’implantar l’energia eòlica 

6.1.3 Viabilitat tècnica d’una instal·lació eòlica 

La velocitat del vent mitja estacional, dades extretes d’IDAE [5], a la zona estudiada indica 

una velocitat més petita que 4 m/s. En concret, utilitzant l’aplicatiu de IDAE veiem que només 

a l’altura de 100 metres relativa al terra s’arriba als 4,07 m/s tal i com s’indica a la Il·lustració 

6.1.3. 
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Il·lustració 6.1.3: Velocitats dels vents a les coordenades de la casa per diferents altures relatives al terra 

 

Per poder utilitzar l'energia del vent, és necessari que aquest arribi a una velocitat mínima que 

depèn de l'aerogenerador que s’utilitzi però que sol començar als 4 m/s (14,4 km/h), velocitat 

anomenada “cut-in speed", i que no superi els 25 m/s (90 km/h), velocitat anomenada “cut-out 

speed”.  

Es pot concloure per tant que és inviable mitigar el consum elèctric de la xarxa mitjançant una 

instal·lació amb un aerogenerador. 

6.2 Energia fotovoltaica 

6.3 Introducció a l’energia 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 

denominat cèl·lula fotovoltaica, o bé mitjançant una deposició de metalls sobre un substrat 

denominada cèl·lula solar de pel·lícula fina.[6] 

Aquest tipus d'energia s'usa principalment per produir electricitat a gran escala a través de 

xarxes de distribució, encara que també permet alimentar innombrables aplicacions i aparells 

autònoms, proveir refugis de muntanya o habitatges aïllats de la xarxa elèctrica. A causa de 

la creixent demanda d'energies renovables, la fabricació de cèl·lules solars i instal·lacions 

fotovoltaiques ha avançat considerablement en els últims anys.[7] Van començar a produir-se 

en massa a partir de l'any 2000, quan medioambientalistes alemanys i l'organització Eurosolar 

va obtenir finançament per a la creació de deu milions de teulades solars. 
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Gràcies als avanços tecnològics, la sofisticació i l'economia d'escala, el cost de l'energia solar 

fotovoltaica s'ha reduït de forma constant des que es van fabricar les primeres cèl·lules solars 

comercials, augmentant al seu torn l'eficiència, i aconseguint que el seu cost mitjà de 

generació elèctrica sigui ja competitiu amb les fonts d'energia convencionals en un creixent 

nombre de regions geogràfiques. Actualment el cost de l'electricitat produïda en instal·lacions 

solars se situa entre 0,05-0,10 $/kWh a Europa, Xina, Índia, Sud-àfrica i Estats Units.[7]  

6.4 Introducció al bombeig fotovoltaic: 

L’energia fotovoltaica es pot emprar per alimentar instal·lacions de bombament per a sistemes 

de reg, aigua potable en àrees rurals, o per a sistemes de dessalinització d'aigua. 

Les bombes utilitzades poden ser tant de corrent altern (AC) com a corrent continu (DC). 

Normalment s'empren motors de corrent continu per a petites i mitges aplicacions de fins a 3 

kW de potència, mentre que per a aplicacions més grans s'utilitzen motors de corrent altern 

acoblats a un inversor que transforma per al seu ús el corrent continu procedent dels panells 

fotovoltaics. Això permet  dimensionar sistemes des de 0,15 kW fins a més de 55 kW de 

potència, que poden ser emprats per proveir complexos sistemes de regadiu o 

emmagatzematge d'aigua. 

El bombament d'aigua amb energia solar fotovoltaica  és una aplicació d'especial interès en 

sistemes aïllats. Aquesta tecnologia ha demostrat al llarg dels anys ser una manera efectiva 

de subministrament d'aigua potable per a usuaris i comunitats rurals, així com per a 

aplicacions agrícoles (regadiu) i ramaderes. Des de les primeres instal·lacions de bombament  

realitzades[8] el 1978 el nombre d’instal·lacions de bombeig fotovoltaic ha anat creixent any 

rere any.  

Alguns estudis han demostrat [9] que el bombament FV pot ser competitiu en relació amb 

l'opció dièsel, en el rang dels 200 a 1500 m3/dia. Les necessitats bàsiques d'aigua per a 

consum humà (mínim vital) en àrees rurals de països sud globals s'ha estimat en 20 l/dia. El 

sistema FV de bombament d'aigua típic té una potència nominal entorn d'1 kW, subministrant 

de l'ordre de 30 m3/dia a 25 metres d'altura.  
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L'auge de la demanda de sistemes de bombament fotovoltaic està sent afavorit per l'increment 

en la satisfacció de l'usuari final, tant a causa de l'augment de la qualitat i eficiència de les 

instal·lacions, com per l'amortització del sistema a curt termini (està demostrat que el reg de 

2 o 3 Ha. de vinyer amb un sistema de bombament fotovoltaic d'1 kW de potència nominal pot 

augmentar la seva producció en un 30%, la qual cosa pot suposar un període d'amortització 

inferior a tres anys). Les demandes actuals per a sistemes que poden ser cobertes per 

sistemes FV se situen actualment en el rang dels 20 a 50 m3/dia a altures entre 20 i 100 m, 

augmentant progressivament sent ja habitual la instal·lació de sistemes de mes de 10 kW. [10] 

No és recomanable la utilització de bateries d'acumulació sent preferible l'acumulació 

d'energia en forma d'energia hidràulica. No obstant això es poden donar determinades 

situacions en les quals pot resultar més econòmic utilitzar sistemes de bombament amb 

bateries, com poden ser els casos de l'existència de bateries en un sistema d'electrificació 

domèstica en la qual el bombament és un dels consums parcials o la impossibilitat de disposar 

d'un dipòsit d'acumulació. 

L'elecció d'un sistema de bombament alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica enfront 

d'altres fonts energètiques depèn principalment de factors geogràfics i econòmics. Els 

sistemes de bombament dièsel o eòlics són més competitius quan es requereix un cicle 

hidràulic major, veure Il·lustració 6.4.1. 

 

Il·lustració 6.4.1: Comparació del volum diari en funció de l’altura dels sitemes Fotovoltaic, Eòlic i Diesel 
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6.5 Descripció d’un sistema de bombeig fotovoltaic 

Una instal·lació de bombament fotovoltaic està composta principalment per un generador FV, 

un motor/bomba, un pou, un sistema de canonades i un dipòsit d'acumulació. Es pot disposar 

d'un sistema de condicionament de potència (controladors DC/DC, inversors DC/AC o altres 

dispositius electrònics) d'acoblament entre el generador FV i el motor, per poder operar motors 

AC o per incrementar el rendiment mitjà diari en sistemes amb motors DC que accionin 

bombes de desplaçament positiu.  

El sistema ha d'estar degudament instal·lat i protegit, utilitzant sensors de nivell en el pou i en 

el dipòsit d'acumulació per evitar el desaprofitament de l'aigua i l'operació en buit. Malgrat 

s'instal·lin bombes de superfície o flotants, la configuració més habitual és un sistema  motor-

bomba submergible instal·lada en un pou és la següent mostrada a la Il·lustració 6.5.1. 

 

Il·lustració 6.5.1: Configuració habitual del sistema de bombeig hidràulic 
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6.5.1 Aplicacions de sistemes de bombeig fotovoltaic 

Les dues principals aplicacions dels sistemes de bombament alimentats mitjançant energia 

solar fotovoltaica són: 

 Aplicacions de reg agrícola. 

 Proveïment d'aigua en zones rurals. 

Les necessitats d'aigua per a reg es caracteritzen per la seva gran variació estacional, ja que 

depenen del tipus de cultiu que es pretengui regar. La demanda d'aigua pot oscil·lar entre 

valors pic de 100 𝑚3/dia/Hectàrea en els mesos secs fins a volums propers a zero en els 

mesos d'hivern en cas que s’utilitzi la bomba exclusivament pel reg. 

El proveïment d'aigua en zones rurals, tant per a consum humà o d'animals de granja, es 

caracteritza en canvi per una demanda d'aigua gairebé constant al llarg de l'any. Les 

necessitats d'aigua per a consum d'animals domèstics oscil·len entre els 50 l/dia d'un cavall 

fins als 0.1 l/dia per a un au de corral. 

6.5.2 Subsistema de generació: 

Un generador fotovoltaic consisteix en un conjunt de mòduls (formats al seu torn per cèl·lules 

solars), connectats en sèrie i/o en paral·lel, que transformen l'energia solar incident en energia 

elèctrica. 

El corrent de sortida d'un generador és corrent contínua i la potència elèctrica màxima que pot 

subministrar és variable i depèn fonamentalment de la irradiància solar incident i de la 

temperatura ambient. 

Tant una cèl·lula, com un mòdul o un generador FV es caracteritzen mitjançant la seva corba 

I-V, (Il·lustració 6.5.2)  
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Il·lustració 6.5.2: Corba característica I-V d'una cèl·lula solar FV d’ 1m² d'àrea mesurada en STC (1000 W/m² 
d’irradiància, 25ºC de temperatura i espectre AM1.5G).  

 

El circuit equivalent d’un dispositiu fotovoltaic és el que es mostra a la Il·lustració 6.5.3 

 

Il·lustració 6.5.3: Circuit equivalent d’un dispositiu fotovoltaic 

L’equació (1) és la que descriu matemàticament la corba característica dels panells 

fotovoltaics. 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 [𝑒
𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑚 𝑣𝑡 − 1] −

𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
  (1) 

On 𝐼𝐿, 𝐼𝑜, m, 𝑅𝑠, 𝑅𝑝 son els paràmetres característics pel dispositiu en qüestió: 

 𝐼𝐿 es la corrent fotogenerada. 
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 𝐼𝑜 es la corrent d’obscuritat. 

 m es el factor de idealitat del díode. 

 𝑅𝑠 es la resistència sèrie 

 𝑅𝑝 es la resistencia paralel. 

 𝑣𝑡 es el voltatge tèrmic (kT/q, essent k la constant de Boltzman, k=1.3854x 10-23 

JK-1, T la temperatura del dispositiu [K] y “q” la càrrega de l’electró , 

q=1.6021x10-19 c 

Els paràmetres usats habitualment per caracteritzar les cèl·lules solars, per una irradiància 

donada, una temperatura d'operació i una determinada àrea són: 

 Corrent de curtcircuit, Isc: la corrent màxima, a voltatge zero. Idealment si V=0, 

Isc = IL. Isc es directament proporcional a la llum disponible. 

 Voltatge de circuit obert, Voc: màxim voltatge, a corrent zero. Voc augmenta 

logarítmicament amb la llum irradiància incident i disminueix linealment amb la 

temperatura. 

 Punt de màxima potència, Pm: on el producte Pm = Vm x Im  arriba al seu valor 

màxim. 

 El factor de forma, FF: és una mesura de la qualitat de la unió i de la resistència 

sèrie de la cèl·lula. 

 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚 𝐼𝑚
𝑉

𝑜𝑐 
𝐼

𝑠𝑐
   (2) 

La corba I-V d'una cèl·lula FV depèn de les seves característiques constructives (nombre i 

tipus de cèl·lules) i per les condicions ambientals (Irradiància, temperatura i espectre de la 

radiació). 

Normalment els paràmetres característics es donen en unes determinades condicions 

determinades que permeten la intercomparació universal de diferents tipus de mòduls, 

aquestes són: 

 Condicions estàndards de mesura (STC) definides per: 

Irradiància    1000 W/𝑚2 

Espectre solar   AM1.5G (incidencia normal) 

Temperatura de la cèl·lula 25ºC 
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 Condicions estàndards d’operació: 

Irradiància   800 W/m² 

Espectre solar   AM1.5G (incidència normal) 

Temperatura ambient  20ºC 

Velocitat del vent   1 m/s 

 

 La temperatura de la cèl·lula depèn de la temperatura ambient i de la irradiància. Una equació 

aproximada per a l'estimació de la temperatura de la cèl·lula en funció de la temperatura 

ambienti i de la irradiància és: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 +
𝑇𝑂𝑁𝐶−20

800
𝐺  (3) 

Sent, Tc la temperatura de la cèl·lula, Ta l'ambient, TONC la temperatura d'operació nominal 

i G la irradiància. 

El principal efecte de l'augment de la temperatura de la cèl·lula és una reducció del voltatge 

de circuit obert. El corrent de curtcircuit augmenta en una proporció molt petita. La variació 

dels paràmetres de cèl·lula són diferents per a cada tecnologia i per a cada fabricant, però en 

general els la variació dels paràmetres solen ser els representats a la Taula 6.5.1. 

Paràmetre Variació per ºC % de variació per ºC 

Voc () -2.15 mV/ºC -0.36 

Vm -2.19 mV/ºC -0.45 

Isc () 1.20 mA/ºC 0.04 

Im -3.23 mA/ºC -0.10 

Pm () -7.08 mW/ºC -0.45 
Taula 6.5.1: Variació dels paràmetres de la cel·la fotovoltaica amb la temperatura. 

 

La variació de la radiació incident també afecta a la corrent i el voltatge generat pel sistema 

fotovoltaic i alhora al punt de màxima potència A la Il·lustració 6.5.4. I a la Il·lustració 6.5.5 es 

mostra que el voltatge de circuit obert disminueix amb la temperatura i en conseqüència la 

potència màxima disminueix amb la temperatura. 
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Il·lustració 6.5.4: Variació de la tensió i la intensitat d’una cèl·lula fotovoltaica en funció de la radiació 

 

Il·lustració 6.5.5: Variació de les corbes I-V d'un mòdul *FV típic amb la temperatura d'operació per una 
irradiància constant de 1000 W/m². 

 

El rendiment o eficiència de conversió fotovoltaica es defineix com: 

 (4) 

on G és la irradiància solar i Ag és l'àrea activa del generador Pm és la potència entregada 

pel generador fotovoltaic i Pradiació la potència de radiació solar 
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6.5.3 Conexió sèrie i paral·lel 

Una cèl·lula FV típica genera un voltatge de circuit obert entorn als 0.6V i un corrent de 

curtcircuit que depèn de l'àrea de cèl·lula. A causa de la seva petita potència, les cèl·lules 

s'associen en sèrie i en paral·lel en mòduls FV, que a més aporten un suport rígid i una 

protecció contra els efectes ambientals.  

Quan les cèl·lules s'associen en sèrie, circula el mateix corrent a través d'elles, i el voltatge 

resultant és la suma dels voltatges de cadascuna. Quan s'associen en paral·lel, per contra, se 

sumen els corrents per a cada valor de tensió. 

Les corbes I-V d'un mòdul o d'un generador FV es poden obtenir a partir de la corba d'una 

cèl·lula. Per a la connexió en sèrie, se sumen les tensions i per a la connexió en paral·lel se 

sumen els corrents. 

L'equació matemàtica que descriu la corba I-V d'una cèl·lula solar, serveix també per descriure 

la corba I-V tant d'un mòdul com d'un generador FV. 

Si es coneixen els paràmetres de la cèl·lula, llavors els valors per a un mòdul o generador FV 

format per un determinat nombre de cèl·lules connectades en sèrie, Ns, i en paral·lel, Np. 

Poden calcular-se els paràmetres de l’associació multiplicant pel valor de número de cèl·lules 

en paral·lel o en sèrie. 

A la Il·lustració 6.5.6 es mostra una connexió sèrie-paral·lel de mòduls FV per formar un 

generador.  
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Il·lustració 6.5.6: Connexió sèrie x paral·lel de mòduls FV per a formar un generador FV 

 

A la Il·lustració 6.5.6 es presenta un exemple de generador FV compost per 4 mòduls 

connectats en sèrie i 3 en paral·lel (4sx3p). Es mostra la posició dels díodes de pas (díodes 

que presenten un  camí alternatiu del corrent en cas de presència d’ombra, evitant la formació 

de punts calents), el díode antiretorn i del díode de bloqueig (díode per evitar el flux de corrent 

en adreça oposada). El díode de bloqueig únicament és necessari en sistemes amb bateries.  

El generador pot treballar en qualsevol punt de la seva corba I-V podent subministrar una 

potència diferent per a idèntiques condicions de irradiància i temperatura, imposada pel tipus 

de càrrega elèctrica de sortida. No obstant això existeix un punt de funcionament (Im, Vm) a 

la corba I-V en el qual la potència lliurada és màxima: és el punt de màxima potència. En un 

sistema de bombament FV s'ha de procurar que el punt de treball estigui el més prop del punt 

de màxima potència del generador que sigui possible. Aquest fet s'analitzarà amb major detall 

posteriorment. 
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6.5.4 Subsistema motor-bomba 

El subsistema motor-bomba està format per un motor que acciona una bomba d'aigua. En 

general, els motors poden ser de corrent continu (DC) o de corrent altern (AC). Les bombes 

poden ser centrífugues o de desplaçament positiu. Per la seva situació en el pou els sistemes 

motor- bomba poden ser submergibles, flotants o de superfície. 

Un motor és una màquina que transforma energia elèctrica en energia mecànica. Depenent 

del tipus d'alimentació elèctrica, els motors poden classificar-se bàsicament en: 

 motors de corrent continu (DC) 

 motors de corrent altern (AC) 

Depenent del tipus de construcció, els motors de corrent continu poden ser d'imant permanent 

(amb o sense escombretes), Sèrie, Shunt o Composta i els motors de corrent altern poden ser 

monofàsics o trifàsics, síncrons o asíncrons. 

El principi de funcionament dels motors és la inducció electromagnètica, segons el qual una 

espira per la qual circula un corrent elèctric dins d'un camp magnètic està sotmesa a una força 

de desplaçament. 

Motors DC 

Les parts fonamentals d'un motor de corrent continu són l’inductor o estator que és la part fixa 

de la màquina, l'induït o rotor que és la part giratòria, el col·lector que va muntat sobre el 

mateix eix que el rotor i giren simultàniament i les escombretes que són uns contactes a 

pressió que freguen sobre el col·lector i tenen com a missió l'entrada i sortida del corrent del 

rotor. 

Els motors de corrent continu es caracteritzen pel seu voltatge, potència i velocitat nominals i 

pel parell motor. La potència que pot desenvolupar un motor és proporcional al parell motor i 

a la velocitat. El parell motor és proporcional al flux inductor i a la intensitat de càrrega. La 

velocitat de gir del motor varia amb el voltatge i intensitat de funcionament així com amb el 

flux magnètic. 
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Un dels principals inconvenients que tenen els motors de corrent continu amb escombretes 

és el desgast d'aquestes amb el funcionament. Augmentant el nombre d'escombretes (de 

dues a quatre o més) es pot augmentar considerablement el seu temps mitjà de vida. Les 

tendències actuals tendeixen al desenvolupament de motors DC sense escombretes, 

coneguts com a motors brushless, de molt alt rendiment. 

Els motors DC sense escombretes tenen un rotor d'imants permanents i un estator bobinatge 

(normalment a tres fases). La commutació del camp, realitzada per les escombretes en els 

motors DC convencionals, és realitzada en aquest cas electrònicament. L'electrònica de 

control pot anar incorporada en el propi motor o ser externa. El circuit de commutació 

electrònica constitueix una font de pèrdues de potència, però no major que les pèrdues en la 

resistència seriï dels motors amb escombretes. Els avantatges d'aquests motors estreben en 

la possibilitat d'operar submergits reduint el manteniment per no haver de reemplaçar les 

escombretes i presentar un rendiment elevat i un grau de fiabilitat semblant al dels motors AC 

d'inducció. 

Els principals avantatges dels motors DC són: 

 Alts rendiments 

 No necessiten un inversor 

 En general estan ben dissenyats per acoblar-se directament al generador FV 

quan accionen bombes centrífugues. 

La utilització de motors DC amb escombretes ha d'evitar-se en sistemes submergibles, ja que 

requereixen manteniment regular que implica treure la bomba del pou (tasca que pot resultar 

difícil en grans sistemes), són més cars que els motors AC i generalment no es disposa de 

motors DC de grans potències, excepte dissenys específics. 
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Motors AC 

A causa del gran nombre d'aplicacions pels quals s'han estat utilitzant durant anys es disposa 

d'una gran varietat de motors AC. La seva inclusió en un sistema fotovoltaic implica augmentar 

el cost econòmic a causa que necessiten la presència d'un inversor DC/AC. A més, es 

necessiten dispositius electrònics auxiliars per proporcionar els alts corrents d'arrencada. No 

obstant això, els motors AC són, en general, més eficients i relativament més barats, sent 

típicament la meitat del cost d'un motor DC de la mateixa potència. 

Els dos tipus bàsics de motors AC són motors d'inducció asíncrons i motors síncrons. Els 

habitualment utilitzats en sistemes de bombament FV són els motors d'inducció asíncrons. 

 Els motors d'inducció posseeixen parells d'arrencada molt baixos, sent adequats per a 

bombes de baix parell d'arrencada, com les bombes centrífugues. 

Els motors AC es componen fonamentalment de dues parts, rotor i estator, i es caracteritzen 

pel seu voltatge i potència nominals, per la seva velocitat de gir, dependent de la freqüència 

de la tensió d'alimentació, i pel parell motor. Els motors de corrent altern tenen un factor de 

potència que limita l'aprofitament del corrent subministrat, donant lloc a pèrdues addicionals. 

El parell depèn de la velocitat i del corrent. El rendiment d'aquests motors depèn de la potència 

activa d'alimentació i de la càrrega. Si la càrrega és diferent de la càrrega nominal, el 

rendiment sol decaure bruscament. 

Bombes 

Una bomba és una màquina capaç de transformar energia mecànica en energia hidràulica. Hi 

ha dos tipus bàsics de bombes: 

 Bombes de desplaçament positiu o volumètriques 

 Bombes centrífugues. 
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Les bombes de desplaçament positiu tenen un contorn mòbil que, per canvis de volum, obliga 

al fluid a avançar a través de la màquina. S'obre una cavitat en la qual el fluid penetra a través 

d'una presa i després es tanca expulsant el fluid per l'obertura de sortida. 

Les bombes centrífugues afegeixen simplement quantitat de moviment al fluid per mitjà de 

paletes o àleps giratoris. 

Les bombes centrífugues estan dissenyades per a una altura manomètrica més o menys fixa 

i proporcionen generalment major cabal que les bombes de desplaçament positiu. 

Les bombes de desplaçament positiu són apropiades per a alts increments de pressió i baixos 

cabals, mentre que les bombes centrífugues proporcionen cabals elevats amb baixes altures 

manomètriques. 

Les corbes característiques de les bombes centrífugues permeten relacionar el cabal amb 

l'altura generada, potència absorbida, rendiment i de vegades, amb l'altura màxima de succió. 

Caracterització de bombes centrífugues 

Una bomba centrífuga pot descriure's amb elevada precisió mitjançant les lleis de semblança, 

que relacionen la potència mecànica d'entrada a la bomba, P, el cabal, Q, i la velocitat de gir, 

n. Quan són aplicades simultàniament a un punt de la corba Altura-Cabal, h1-Q1, a una 

determinada velocitat de gir permeten l'obtenció d'un punt de la corba h2-Q2 a una altra 

velocitat, tenint en compte a més que el rendiment hidràulic pot suposar-se constant entre tots 

dos punts. Es té: 

(5) 

Aplicant les lleis de semblança, a una corba característica h-Q coneguda, normalment el 

fabricant de bombes subministra la corba h-Q de la bomba a una velocitat nominal es poden 

obtenir directament les corbes h-Q a diferents freqüències. Quan la freqüència es redueix, els 
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punts de les corbes es mouen al llarg de corbes quadràtiques amb rendiment constant cap a 

l'origen de coordenades. 

El rendiment de la bomba varia amb la freqüència tal com es mostra a la Il·lustració 6.5.7 

considerant l'operació a una altura constant h, es pot veure com el rendiment augmenta quan 

la freqüència disminueix per als tres punts mostrats. Per sota d'una determinada freqüència la 

bomba no podria subministrar l'altura de treball, h.  

Això pot servir com a indicació de com seleccionar una bomba per a operació en un sistema 

FV, si es coneix l'altura de treball: se selecciona una bomba per operar al punt de màxim 

rendiment a freqüència nominal llavors el rang de variació de freqüència, i en conseqüència 

el rang de potència d'entrada, serà molt estret, prop dels valors nominals.  

Una regla general qualitativa per a aplicacions fotovoltaiques és que, per a una altura de treball 

donada, s'ha de seleccionar una bomba el punt de la qual d'operació h-Q a freqüència nominal 

se situï a la dreta del punt de màxim rendiment. Operant a menors rendiments a freqüència 

nominal i a majors rendiments a baixes freqüències s'aconsegueix incrementar el rendiment 

mitjà diari del sistema de bombament fotovoltaic. 

 

Il·lustració 6.5.7: Corbes h-Q-Rendiment per a una bomba centrífuga a diferents freqüències d'operació. Per a 
una altura donada, en aquest exemple, quan la freqüència disminueix el rendiment d'operació de la bomba 

augmenta. 
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En els dissenys convencionals de bombes centrífugues s'aconsegueixen elevats rendiments 

per a altures relativament baixes. Per superar aquesta limitació s'utilitzen bombes multi-estat 

formades per diverses cavitats adjacents que impulsen l'aigua en sèrie, aconseguint bombar 

a majors altures depenent del nombre i tipus d'impulsors tal i com es pot veure a la 

Il·lustració 6.5.8. 

 

Il·lustració 6.5.8: Extemple de bomba centrífuga amb cavitats en sèrie 

 

Altres avantatges de les bombes centrífugues són la seva simplicitat, amb un mínim de parts 

mòbils, sota cost, robustesa i tolerància als petits parells d'arrencada. 

Bombes de desplaçament positiu 

Les bombes de desplaçament positiu, en les quals s'inclouen les bombes de pistó, bombes 

de diafragma i de cavitat progressiva o helicoïdals, són adequades per bombar petits cabals 

de pous molt profunds. Al contrari que les bombes centrífugues, el seu característica parell-

velocitat no les fa adequades per operar directament connectades a un generador FV.  

Un altre problema per a l'ús d'aquestes bombes directament connectades al generador FV és 

l'elevat parell d'arrencada. No obstant això, les bombes volumètriques presenten majors 

rendiments que les bombes centrífugues, són pràcticament insensibles a les variacions de 

l'altura i són auto-aspirants. 
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Bombes de membrana 

Les bombes de membrana o diafragma desplacen l'aigua per mitjà de diafragmes formades 

per un material flexible i resistent.  

Els fabricants d'aquestes bombes produeixen un joc de diafragmes per a reemplaçament que 

poden adquirir-se a un preu raonable. Existeixen models submergibles i no submergibles. Les 

bombes de diafragma són econòmiques. Quan s'instal·la una bomba d'aquest tipus sempre 

s'ha de considerar la despesa que representa la substitució dels diafragmes una vegada cada 

dos o tres anys. A més moltes d'aquestes bombes tenen un motor de corrent continu amb 

escombretes. Les escombretes també han de canviar-se periòdicament. Els jocs substitució 

inclouen els diafragmes, escombretes, empaquetatges i segells. La vida útil d'aquest tipus de 

bomba és d'aproximadament 5 anys. 

 

Il·lustració 6.5.9: Bomba centrífuga de superfície 

 

Il·lustració 6.5.10: Bombes de desplaçament positiu 
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6.5.5 Subsistema de condicionament de potència 

A una temperatura i nivell de irradiància, un generador FV té una característica I-V. Per 

maximitzar la transferència d'energia, la càrrega elèctrica ha de ser tal que la seva pròpia 

característica I-V intercepti a la del generador FV tan prop del punt de màxima potència com 

sigui possible. El paper del circuit de condicionament de potència és proporcionar al 

motor/bomba la combinació més adequada tensió/corrent, alhora d’assegurar que el 

generador FV opera al punt de màxima potència. 

Els dispositius de condicionament de potència poden ser: 

 Dispositius d'acoblament d'impedància o convertidors DC/DC 

 Inversors DC/AC 

 Bateries 

L'ocupació de dispositius de condicionament de potència té la funció de seguir el punt de 

màxima potència per transferir la màxima energia possible al motor, es col·loquen entre el 

generador i la motobomba i sempre són necessaris en el cas de bombes accionades 

mitjançant motors AC (inversors). En general, la inclusió d'aquests equips en el sistema 

implica pèrdues de potència per autoconsum i rendiment del 4% al 7%, un cost addicional i 

una font potencial de fallades; per això el seu ús únicament està justificat si l'increment en 

l'energia hidràulica de sortida és considerablement major. L'augment del cost i la disminució 

de la fiabilitat es veuen compensats per l'augment del rendiment total del sistema. 

Els convertidors DC/DC, a causa que el seu propòsit principal és mantenir tant al generador 

com a la càrrega en el seu respectiu punt de treball òptim, solen ser seguidors del punt de 

màxima potència i efectuen un ajust de potència per incrementar el rendiment del sistema de 

bombament a llarg del dia. 

Les seves principals funcions al sistema són: 

 Produir elevats corrents perquè el motor pugui funcionar a baixos nivells de irradiància 

(disminueixen els llindars de irradiància de bombament). 

 Maximitzar la potència lliurada pel generador fotovoltaic. 

La missió dels convertidors DC/DC és primordialment convertir una potència d'entrada Pi=ViIi 

en una potència de sortida Po=VoIo amb el major rendiment possible  = Po/Pi, ajustant els 

marges de tensió i corrent d'entrada i sortida. 
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Els convertidors DC/DC poden pertànyer a dues classes, els que eleven la tensió de sortida 

respecte de la d'entrada (Vo>Vi) i els reductors de tensió (Vo<Vi). Molts dels convertidors 

DC/DC disponibles no disposen de seguiment del punt de màxima potència, si no que la seva 

funció és la de fixar una tensió d'operació del generador FV. 

Els inversors DC/AC tenen la principal missió de transformar el corrent continu de sortida del 

generador en corrent altern, apta per a la seva utilització per motors AC. 

Els inversors d'ús en bombament fotovoltaic generen una sortida mono o trifàsica amb voltatge 

i freqüència variables. La variació de la freqüència de sortida permet als motors operar a 

velocitats diferents de la velocitat nominal corresponent a la freqüència nominal de 50/60 Hz i 

així disminuir el llindar de irradiància solar per a l'arrencada de la bomba. 

Normalment aquests inversors solen incorporar un seguidor del punt de màxima potència. 

Ambdues característiques permeten augmentar el rendiment del sistema de bombament FV. 

L'ús de bateries en un sistema de bombament FV, com a sistema de condicionament de 

potència, permet fixar un voltatge de treball del generador fotovoltaic, la qual cosa fa que el 

sistema pugui treballar prop del punt de màxima potència independentment del nivell 

d’irradiància i subministrar el corrent necessari al motor, així com el corrent d'arrencada. 

 D'altra banda, les bateries permeten emmagatzemar l'energia sobrant durant les hores de sol 

per reutilitzar-la durant les hores nocturnes o en moments de molt baixa irradiància. D'una 

altra manera una bomba alimentada per un generador fotovoltaic subministra aigua únicament 

durant aquelles hores de sol que superin un cert valor de irradiància llindar. 

La introducció de bateries en un sistema de bombament pot disminuir la seva fiabilitat i 

incrementar les necessitats de manteniment regular, és necessari incloure un regulador de 

tensió per protegir-la de sobrecàrregues o descàrregues en excés. Tenen un temps de vida 

limitat, en general es necessiten díodes de bloqueig per prevenir que la bateria es descarregui 

a través del generador durant la nit, a més de suposar un cost addicional de la instal·lació. En 

general només és justificable si el cabal bombat durant les hores de sol resulta insuficient per 

satisfer la demanda d'aigua. En aquest tipus d'aplicacions resulta recomanable 
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l'emmagatzematge energètic en forma d'energia hidràulica mitjançant la utilització d'un dipòsit 

d'acumulació en lloc d'utilitzar bateries. 

6.6 Presentació d’alternatives fotovoltaiques 

En el següent apartat es presenten les possibles alternatives fotovoltaiques amb bombeig 

d’aigua per poder-ne fer una posterior selecció de la que s’adequa més a la futura instal·lació. 

6.6.1 Alternativa 1 sistemes de bombeig amb motors de corrent contínua DC 

amb escombretes 

Els components principals d'aquests sistemes són: 

 Generador fotovoltaic 

 Convertidor DC/DC (opcional però recomanable) 

 Motor DC 

 Bomba 

 Dipòsit d'emmagatzematge (opcional) 

 

Il·lustració 6.6.1: Exemple de sistema de bombeig amb motor DC 

 

L'energia subministrada pel generador fotovoltaic canvia d'acord amb la variació de la radiació 

solar incident i de la temperatura al llarg del dia. El convertidor DC/DC efectua l'ajust 

d'impedància entre el generador i el motor a fi d'utilitzar a tot moment la màxima potència 

disponible. 

Les aplicacions dels motors DC romanen, limitades a instal·lacions de superfície per facilitar 

el possible manteniment requerit. El manteniment és a causa de la necessitat de canvi 
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freqüent de les escombretes del motor per desgast (aproximadament cada 2000- 4000 hores 

de funcionament).  

La selecció d'un determinat model de bomba ha de realitzar-se a partir de les corbes 

característica I-V, procurant que s'adaptin tan bé com sigui possible a la variació amb la 

irradiància incident del punt de màxima potència del generador. 

Segons el tipus de pou i la profunditat al fet que es trobi el nivell de l'aigua, s'han d'emprar 

diferents classes de bombes: 

 En pous oberts i on el nivell de l'aigua està a menys de 30 metres de profunditat, 

s'utilitzaran bombes autoaspirants. Aquestes bombes proporcionen un cabal entre 500 

i 900 l/h, a una altura manomètrica de 25-30 metres, i han de situar-se lleugerament 

per sobre del nivell de l'aigua, ja que no són submergibles i la seva altura màxima 

d'aspiració és de 4 metres. 

 

 En pous de sondeig verticals, tant profunds com a poc profunds, són adequades la 

bombes de pistó. Depenent de la quantitat d'aigua i de la potència de la instal·lació, 

poden proporcionar un cabal entre 400 i 1400 l/h. 

Tenint en compte que els requeriment d’altura  del sistema estudiat en aquest treball és de 

73,575 es descarta la opció d’usar un sistema amb motor DC, ja que no s’ajusten prou bé a 

una altura superior de 25-30 metres. 

6.6.2 Alternativa 2 Sistemes de bombeig amb motors de corrent alterna 

Aquests sistemes es componen bàsicament de: 

 Generador fotovoltaic 

 Convertidor DC/AC 

 Carregador de bateries 

 Motor AC 

 Bomba 

 Dipòsit d'emmagatzematge (opcional) 
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El generador FV proporciona el corrent continu que és transformada pel convertidor DC/AC 

en corrent altern monofàsic o trifàsic per alimentar el motor AC. L'avantatge dels motors de 

corrent altern enfront dels motors de contínua és la seva construcció simple, robusta i el seu 

baix manteniment i en conseqüència sota cost. 

L'àrea d'aplicació dels motors d'inducció és molt diversa, podent equipar sense cap problema 

un sistema de bombament submergible. En aquests motors es pot regular la velocitat 

mitjançant sistemes de control electrònic (convertidors de freqüència) inclosos en l'inversor, 

aconseguint-se d'aquesta manera aprofitar al màxim els nivells baixos i alts de irradiància en 

aplicacions de bombament fotovoltaic. 

En general, per a sistemes de poca potència s'utilitzen motors DC, mentre que per a majors 

potències es recomana l'ús de sistemes de bombament amb motors AC. 

6.6.3 Alternativa 3 sistema de bombeig FV amb bateries 

Aquest sistema consta dels següents components: 

 Generador fotovoltaic 

 Sistema de bateries 

 Regulador 

 Inversor 

 Motor AC 

 Bomba 

 Dipòsit d'emmagatzematge  

En el cas que la instal·lació porti una bomba que funcioni amb corrent altern, serà necessari 

incloure també un convertidor DC/AC, que transformi el corrent continu procedent de la bateria 

en corrent altern per alimentar el motor. 

En aquest sistema se solen utilitzar bateries estacionàries de cicle de descàrrega profund per 

emmagatzemar el corrent generat pels mòduls FV. A l'alba el generador comença a carregar 

la bateria i continua fent-ho durant les hores de sol. En el cas d'utilitzar bombes de corrent 

continu, el sistema de bombament FV comença a funcionar quan el voltatge de la bateria 

aconsegueix un nivell determinat pel regulador. La bateria manté el voltatge del motor en 

condicions properes a les nominals independentment de la intensitat de la radiació solar, fins 

que s'arriba a un punt mínim de descàrrega. 

Les bateries alimenten al convertidor DC/AC, i és aquest el que manté el voltatge del motor 

estabilitzat. 
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Els avantatges d'aquests tipus de sistemes és que poden proporcionar aigua en hores en les 

quals no es disposa de radiació solar. A més es pot utilitzar l'energia emmagatzemada en les 

bateries per alimentar altres elements que no formen part del sistema de bombament, 

dimensionant adequadament el sistema de bateries. 

 

Il·lustració 6.6.2: Exemple d’instal·lació amb bateries 

6.6.4 Alternativa 4 sistema de bombeig FV amb convertidors de freqüència i 

bomba de corrent altern 

Aquest sistema consta dels següents components: 

 Generador fotovoltaic 

 Convertidor de freqüència 

 Motor AC 

 Bomba 

 Dipòsit d'emmagatzematge ç 

 Inversor 

Els convertidors de freqüència (FC) es poden connectar directament a un generador FV i 

alimentar un motor d'inducció asíncron acoblat a una bomba centrífuga en sistemes de 

bombament fotovoltaic on poden suposar una solució universal en el rang de mitjana i elevada 

potència. La utilització de productes industrials, com són els FC i les bombes centrífugues, 

adaptats a sistemes de bombament FV té els avantatges d'àmplia disponibilitat de productes 

i rangs de potència i una reducció de costos en comparació dels sistemes habitualment 

utilitzats.  
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L'aparició al mercat dels convertidors de freqüència per a tot tipus de control de motors 

(mitjançant control tensió/freqüència), i la seva ràpida evolució al mercat industrial també ha 

suposat un clar avanç per als sistemes de bombament d'aigua amb energia solar FV. Les 

bombes comunes disponibles al mercat han estat desenvolupades per operar amb una font 

de potència constant, la xarxa elèctrica. No obstant això la potència produïda per un generador 

FV és variable al llarg del dia i en conseqüència la potència lliurada a la bomba. Per aquesta 

raó les bombes per a la seva utilització en sistemes FV solen tenir dissenys específics. La 

utilització de convertidors de freqüència en sistemes de bombament FV suposa una solució 

universal que permet la utilització de bombes convencionals de mercat. 

Els convertidors de freqüència són dispositius electrònics, similars als inversors, inicialment 

dissenyats per operar connectats a la xarxa elèctrica amb l'objecte de proporcionar un senyal 

de sortida d'amplitud i freqüència variable a partir d'un senyal d'entrada de la xarxa elèctrica 

convencional. Els convertidors de freqüència accepten una entrada en DC com és la dels 

generadors FV, amb un ampli rang de variació de la tensió d'entrada. Mitjançant la utilització 

d'algorismes interns són capaços de controlar la freqüència i tensió de treball dels motors AC 

utilitzats per accionar les bombes (generalment motobombes centrífugues submergibles). 

Mitjançant la utilització d'aquests dispositius com a condicionament de potència entre el 

generador FV i el motor/bomba s'aconsegueixen dos grans beneficis. D'una banda s'amplia la 

llibertat d'elecció de sistemes disponibles al mercat, podent utilitzar, en principi, qualsevol 

bomba i qualsevol convertidor de freqüència disponibles al mercat estàndard. D'altra banda 

s’amplia el ventall de potències disponibles per a sistemes de bombament que anteriorment 

estava limitada per les ofertes per alguns pocs fabricants internacionals amb sistemes 

específicament desenvolupats per a energia solar FV. La utilització de convertidors de 

freqüència permet realitzar instal·lacions des d'1 o 2 kW fins a diverses desenes de kW. És 

ben conegut que la velocitat d'un motor asíncron depèn del nombre de pols del motor i de la 

freqüència i del voltatge. L'amplitud de la tensió i el tipus de càrrega (en aquest cas la bomba) 

també influeixen el la velocitat del motor. Per tant el canvi de la freqüència de la tensió 

d'alimentació és un mètode per controlar la velocitat dels motors asíncrons. Per assegurar la 

correcta magnetització del motor també és necessari canviar l'amplitud de la tensió. 

El control tensió/freqüència implica un desplaçament de la característica parell-velocitat sense 

un decreixement del rendiment. En el cas de connexió a un generador FV el voltatge d'entrada 

al convertidor de freqüència és DC i la freqüència zero, la qual cosa no suposa cap problema 

ja que el principi dels convertidors de freqüència es basa en una rectificació del senyal de 
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xarxa per després obtenir un senyal de freqüència variable a partir del voltatge DC mitjançant 

un control PWM1 o vectorial, a la Il·lustració 6.6.3 es mostra com es genera l’ona nova.  

 

Il·lustració 6.6.3: Generació d’amplitud i frequència variable en l’inversor mitjançant control PWM. 

És necessari tenir en compte que les bombes que necessitin un parell constant la relació 

tensió freqüència ha de ser constant. Per contra per a les bombes centrífugues caracteritzades 

per una forta caiguda del parell del motor quan es redueix la velocitat, la relació 

tensió/freqüència ha de ser variable, permetent que li voltatge decaigui més que la freqüència 

quan es redueix la velocitat. 

Els convertidors de freqüència estan composts essencialment, a més posseeixen una sèrie 

de circuits electrònics de control, pels següents elements: 

 Un rectificador 

 Un circuit capacitiu intermedi 

 Un inversor 

El rectificador consisteix en un pont de sis díodes en el cas trifàsic o quatre en el cas 

monofàsic. Quan es connecta al generador FV, la missió rectificadora simplement roman 

anul·lada. 

                                                
1 Modulació per amplada de polsos (PWM en anglès) és una tècnica de modulació emprada per a 
codificar un missatge en una sèrie de polsos d'amplada variable.L'aplicació més usada és la dosificació 
de potència en fonts d'alimentació commutades o en carregadors de bateries. 
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El circuit capacitiu intermedi és un "emmagatzematge" en el qual el convertidor emmagatzema 

energia per a subministrament del motor. 

En l'inversor consisteix normalment en sis transistors (MOSFET para baixa potència i IGBT 

para altes potències) amb obertura i tancament controlats. Els punts centrals de les tres 

branques es connecten als terminals del motor i per tant és possible connectar el terminal del 

motor al conductor positiu o negatiu en l'inversor. A la Il·lustració 6.6.4 es mostra l’esquema 

bàsic d’un variador de freqüència. 

 

Il·lustració 6.6.4: Esquema bàsic intern del funcionament d’un variador de freqüència trifàsic. 

Un exemple de trajectòria diària d’una estació de bombament amb plaques FV amb variador 

de freqüència és el de la Il·lustració 6.6.5, on s’observa com el variador de freqüència és 

capaç de regular la freqüència entregada al motor d’inducció asíncron i així controlar-ne la 

velocitat i de rebot la potència generada per la bomba.    
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Il·lustració 6.6.5: Exemple de modulació de la freqüència en una instal·lació FV al llarg d’un dia 

6.7 Selecció de l’alternativa Fotovoltaica: 

L’alternativa 1 ha estat descartada ja que amb bombes DC no és possible complir amb els 

requeriments d’altura necessària de 73,575 metres.  

Per tal de seleccionar la millor alternativa de les 3 restants s’ha seguit un procediment el 

màxim objectiu possible anomenat “Analytic Hirarchy Process” que ha estat proporcionat per 

l’assignatura de gestió de projectes de l’ETSEIB. A la Taula 6.7.1 s’observa el resultat de la 

ponderació dels criteris de valoració. 

A l’annex es pot observar el procediment seguit per poder ponderar els criteris següents: 

 Cost global: valor orientatiu del què valdria la implementació de l’alternativa. 

 Cost condicionament de potència: valor orientatiu del cost de la implementació de 

l’alternativa 

 Adaptabilitat del sistema a les condicions solars: avalua si el sistema s’adapta o 

no als requeriments de la instal·lació 

 Flexibilitat temporal: capacitat del sistema a entregar energia al llarg del dia 
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 Impacte ambiental: conseqüències ambientals directes o indirectes de la 

implementació de l’alternativa 

 Espai requerit del sistema: avalua quant d’espai ocupa cada alternativa 

 

  
Vector pes dels 

criteris[W] 

Cost global 0,3 

Cost condicionament de potència 0,3 
Adaptabilitat del sistema a les 
condicions solars 

0,12 

Flexibilitat temporal 0,06 

Impacte ambiental 0,18 

Espai requerit del sistema 0,04 
Taula 6.7.1: Poneració dels criteris de valoració 

 

A continuació amb el mètode Press, explicat a l’apartat B.IV de l’annex, es fa la selecció de la 

millor alternativa avaluant-les totes amb els mateixos criteris ponderats anteriorment. Així 

doncs, tal i com mostra la taula 6.7.2 l’alternativa millor resulta ser la 4. “Alternativa 4 sistema 

de bombeig FV amb convertidors de freqüència i bomba de corrent altern”. 

  

  A2 A3 A4 Dominada 

A2 0 12 8 20 

A3 54,67 0 44,67 99,33 

A4 10 4 0 14 

Dominació 64,67 16 52,67   

Relació 
  3,23 0,16 3,76   

Dominació/Dominada: 

  L'alternativa A4 és  la millor  

Taula 6.7.2: Resultats de la millor alternativa. 
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 Dimensionament de la instal·lació 

7.1 Dimensionament del sistema hidràulic 

El dimensionament de sistemes de bombament fotovoltaic es pot abordar mitjançant diferents 

mètodes depenent la seva complicació, del nombre de variables considerades i del grau 

d'optimització en l'obtenció dels resultats. 

En general, existeixen tres passos que és necessari seguir: 

 Avaluació de l'energia hidràulica necessària 

  Avaluació de l'energia solar disponible 

 Definició de l'equip de bombament necessari 

El mètode de dimensionament exposat a continuació està basat en càlculs sobre valors 

mitjans mensuals de l'energia hidràulica necessària i de la radiació solar disponible, així com 

en les definicions de rendiment pic del subsistema motor-bomba i rendiment energètic diari.  

Una vegada determinades les energies mitjanes mensuals es calcula el balanç energètic de 

cada mes per determinar el mes en el qual la demanda d'aigua és major en relació amb 

l'energia solar disponible. Aquest mes serà el mes de dimensionament. 

El dimensionament dels elements del sistema es calcula per satisfer la demanda en aquest 

mes de dimensionament o "mes pitjor", assegurant un excedent d'aigua en la resta de l'any. 

7.2 Determinació de les necessitats d'energia hidràulica. 

7.2.1 Necessitats d'aigua 

En primer lloc és necessari conèixer el volum d'aigua diari mitjà mensual necessari per 

satisfer la demanda de la casa. Les diferents demandes poden ser: 

 Aigua per a consum humà. 

  Aigua per a consum d'animals domèstics. 

 Aigua per a reg de cultius 
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Aigua per a reg de cultius: 

És molt important realitzar un estudi previ de la capacitat hídrica de l’aqüífer del qual se 

n’extraurà aigua, realitzar un estudi de les variacions estacionals de l'aigua per preveure la 

situació de la bomba i que no treballi en buit. Normalment se solen col·locar interruptors que 

tallen l'alimentació del motor en el cas que el nivell de l'aigua en el pou descendeixi per sota 

del nivell d'aspiració de la bomba. D'altra banda, determinades bombes, no poden situar-se 

amb una columna d'aigua massa gran. 

Per seleccionar el sistema adequat cal tenir en compte el tipus de consum que es realitzarà: 

Consum continu: com és el cas de proveïment d'aigua per a cases de camp o xalets, en les 

quals el consum pot ser tant durant dia com a la nit, a l'hivern o a l'estiu. En aquest cas és 

necessari determinar les necessitats diàries per persona i, si escau, per cada animal que 

consumeixi aigua del sistema i la capacitat del dipòsit d'emmagatzematge. Per assegurar un 

subministrament continu és necessari comptar amb un dipòsit d'acumulació que subministri 

aigua durant la nit i en dies ennuvolats, o bé tenir accés a la xarxa de subministrament elèctric 

com a suport. La seva capacitat es calcula estimant les necessitats diàries i multiplicant-les 

pel nombre de dies de reserva. 

 

Consum estacional: com en el cas dels sistemes de reg, en els quals les necessitats d'aigua 

són aproximadament proporcionals a la intensitat de la radiació solar, i habitualment 

localitzades en l'estiu. En aquest cas és necessari conèixer les necessitats màximes diàries 

d'aigua del cultiu en el qual es va a implantar el sistema de reg. 

 

Les necessitats humanes i d'animals de granja es poden estimar multiplicant el consum diari 

individual per la població total. Determinar les necessitats d'aigua per al consum humà no és 

senzill ja que intervé de forma directa la manera de vida de la població a la que vagi dirigida 

el sistema, en el cas de l’estudi present es farà el dimensionament com si a la casa hi 

estiguessin vivint el màxim de persones que hi caben, en concret 6 persones. 
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Taula 7.2.1: Consums d’aigua estimats per cada acció 

 

Segons la taula 7.2.1 s’ha elaborat un càlcul del que se n’ha extret els següents valors 

desglossats per bany, cuina i neteja (Taula 7.2.2): 

Consum domèstic en litres/dia 

Bany Cuina Neteja 

546 litres/dia 16 litres/dia 48 litres/dia 

Total : 610 l/dia 

Taula 7.2.2:Consum domèstic en litres/dia 
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Pel que fa al reg, actualment la casa té una extensió de 423 m2 on hi ha gespa i una extensió 

cultivable de 1900 m2. La quantitat a regar depèn de variables climàtiques com ara  

l’evapotranspiració diària, les plujes, la humitat, etc. Com que no es pot fer una previsió exacta 

doncs dels litres consumits per dia per fer el dimensionament es considerarà el pitjor dels 

casos, per tant dia molt assolellat i amb una humitat baixa. Es considera que es gasten 6 

l/m2𝑑𝑖𝑎per al reg de la gespa i pel reg de cultius 4 l/m2𝑑𝑖𝑎. Amb aquesta informació s’ha 

elaborat la Taula 7.2.3 on hi ha expressat el consum de regadiu per dia en època de reg. 

Consum de regadiu total en època de reg l/dia 

Reg de gespa (230 m2 ) Reg de cultius (160 m2) 

1380 litres/dia 640 litres/dia 

Total reg: 2020 litres/dia 

Taula 7.2.3:Consum de regadiu total en època de reg 

Una vegada es te definit el consum diari màxim d’aigua d’un dia podem calcular l’energia 

hidràulica diària mitjançant la següent expressió: 

𝐸𝐻 = 𝜌𝑔𝑉ℎ 

On  

𝐸𝐻 = energia hidràulica (Joules) 

𝑉 =Volum d’aigua (m3) 

ℎ = altura total (m) 

𝜌 = densitat de l’aigua (1000 kg/m3) 

𝑔 = acceleració de la gravetat (9.81 m/s2) 

Sabent que al pou actual hi ha un altura dinàmica de 50 metres, sabent les cotes on hi ha els 

dipòsits podrem calcular l’altura total. 

7.2.2 Determinació del cabal a partir de l’HSP 

L'hora solar pic (HSP) és una unitat que mesura la irradiació solar i es defineix com el temps 

en hores d'una hipotètica irradiació solar constant de 1000 W/m2. 
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Una hora solar pic equival a 3.6 MJ/m2 o, dit d'una altra manera, 1 kWh/m2. 

Es tracta d’un indicador que s’utilitza per saber quantes hores d’un dia, que variaran segons 

el mes, son les efectives que garanteixen una irradiació de 1000 W/m2. Tal i com es mostra a 

la taula 7.2.4 es divideixen les necessitats hidràuliques entre l’HSP per calcular el cabal 

necessari i així poder dimensionar la bomba.  

Mes  
HSP 

(kWh/m3) 
Necessitats d'aigua (m3/dia) 

Cabals necessaris 

(m3/h) 

Gener 2,85797862 0,61 0,21 

Febrer 3,95094105 0,61 0,15 

Març 4,88755764 0,61 0,12 

Abril 4,96252197 0,61 0,12 

Maig 5,40005697 2,63 0,49 

Juny 5,3204256 2,63 0,49 

Juliol 6,43964013 2,63 0,41 

Agost 8,9782182 2,63 0,29 

Setembre 5,30234082 2,63 0,50 

Octubre 4,70962674 0,61 0,13 

Novembre 3,39002118 0,61 0,18 

Desembre 2,82997638 0,61 0,22 
Taula 7.2.4: Determinació del cabal necessari segons les HSP 

 

De la Taula 7.2.4 s’observa que el cabal mínim per complir les necessitats hidràuliques al 

setembre és de 0,5 per tant serà aquest el que s’utilitzarà per dimensionar la instal·lació ja 

que és el limitant superior.  
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7.2.3 Determinació de la secció i material de la canonada 

Les canonades de polietilè s'empren en instal·lacions de reg en canonades primàries, com a 

secundàries i terciàries. Es fabriquen a partir de polietilè, que és un material que s'obté de 

l'etilè mitjançant processos de polimerització. 

La utilització de canonades de polietilè està molt popularitzada, gràcies als avantatges que 

presenta pel que fa a un altre tipus de canonades, entre les quals podem destacar la seva 

lleugeresa, flexibilitat, resistència al pas del temps i a la formació d'incrustacions, així com la 

possibilitat d'instal·lació a la intempèrie. Com a contrapartida, el preu de les canonades de 

polietilè sol ser major que el de les canonades de PVC per als mateixos diàmetres i pressions 

de funcionament. 

El polietilè que estan constituïdes les canonades pot ser de tres tipus diferents, en funció de 

la seva densitat: 

 Polietilè de baixa densitat, LDPE, PEBD o PE 32 aquell que complint l'indicat en la 

norma, té una densitat igual o menor a 930 Kg/m3. 

 Polietilè de mitja densitat, MDPE, PEMD o PE 50B aquell que complint l'indicat en la 

norma, té una densitat entre 931 i 940 Kg/m3. 

 Polietilè d'alta densitat, HDPE, PEAD o PE 50A aquell que complint l'indicat en la 

norma, té una densitat major de 940 Kg/m3. 

Característiques tècniques: 

La normativa aplicable a aquest tipus de canonades, tant pel que fa a les característiques dels 

tubs, com dels materials, és la següent: 

UNEIX 53-131: Tubs de polietilè per a conduccions d'aigua a pressió (característiques i 

mètodes d'assaig). 

UNEIX 53-133: Mètodes d'assaig. 

UNEIX 53-188: Materials plàstics. Materials de polietilè. Característiques i mètodes d'assaig. 

UNEIX 53-200: Plàstics. Determinació de l'índex de fluïdesa de polímers. 

UNEIX 53-375: Plàstics. Determinació del contingut en negre de carboni en *poliolefinas i els 

seus transformats 

Diàmetres, gruixos i pressions: 
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Els tubs de PE per a aigua a pressió vénen caracteritzats per les següents definicions: 

 Diàmetre nominal (Dn): És un nombre convencional que coincideix teòricament amb 

el diàmetre exterior dels tubs especificat en la norma i forma part de la identificació 

dels diversos elements acoblables entre si en una instal·lació. 

 Pressió nominal (Pn): És un nombre convencional que coincideix amb la pressió 

màxima de treball a 20ºC. 

 Pressió de treball (Pt): És el valor de la pressió interna màxima per la qual s'ha 

dissenyat el tub amb un coeficient de seguretat que té en compte les fluctuacions dels 

paràmetres que es poden produir normalment durant l'ús continuat en 50 anys d'acord 

amb els següents valors: 

 Tubs de PE 32 ............................. 1.37 

 Tubs de PE 50 A ........................ 1.6 

 Tubs de PE 50 B ......................... 1.6 

Càlcul de la secció del tub 

Es recomana la següent velocitat de circulació: 

𝑉 = 0,6 m/s  

𝑆 =
𝑄

𝑉
 

𝑄 = 0,5 𝑚3/ℎ  = 1,389 ∗ 10−4 𝑚3/𝑠 

𝑆 =
1,389 ∗ 10−4 𝑚3/𝑠

0,6 m/s
= 2.315 ∗ 10−4 𝑚2 = 231,481 𝑚𝑚2  

El diàmetre interior de la canonada serà: 

Ø = √
231,481 𝑥 4

𝜋
= 17,168 𝑚𝑚 

Havent obtingut un diàmetre interior de 17,168 mm s’utilitzarà la taula 6.3. PE 32, ja que es te 

un ventall més gran de pressions per diàmetres interiors semblants a l’obtingut. Seguidament 

es comproven les seccions candidates a ser l’escollida amb els respectius gruixos segons la 

pressió (Taula 7.2.5) a l’apartat C.II hi ha la taula sencera expressada: 
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Diàmetre 

exterior mm 

Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm 

20 - 2,0 2,8 4 

25 2,0 2,3 3,5 5,0 

32 2,0 2,9 4,4 6,4 

Taula 7.2.5: Diàmetres i gruixos segons pressions que suporta la canonada 

 

El diàmetre estàndard que més s’ajusta al Diàmetre obtingut és el de Diàmetre exterior=25mm 

i gruix 3,5 suportant una pressió de 10 atm. Per tant queda un diàmetre interior de 18mm. 

Ara s’ha de tornar a calcular la velocitat de circulació amb aquest nou diàmetre: 

𝑆 =
𝜋 ∗ 182 

4
= 254,47 𝑚𝑚2 =   2.545 ∗ 10−4 𝑚2 

𝑉 =
1,389 ∗ 10−4 

2.545 ∗ 10−4
= 0,546 𝑚/𝑠 

7.2.4 Determinació de l'altura hidràulica de bombament 

És la pressió efectiva que ha de vèncer la bomba. Per a la seva correcta determinació és 

necessari tenir en compte els següents conceptes. 

 L'altura total, h, és la suma de l'altura estàtica i  l'altura dinàmica: 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 + 𝐻𝑑𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐻𝑔(1) 

Altura geomètrica 

L'altura estàtica o geomètrica, 𝐻𝑔, és la distància geomètrica des del nivell de l'aigua al pou 

fins al punt més elevat al qual s’ha de bombar l'aigua. És necessari considerar que el nivell de 

l'aigua del pou descendeix en produir-se el bombament, i que a la mesura que passa el temps 

es torna a adquirir el nivell que teníem en un inici.  

Altura dinàmica 
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 L'altura dinàmica, 𝐻𝑑, és resultat de la caiguda de pressió quan un líquid circula per l'interior 

d'una canonada (fricció). Aquestes pèrdues de càrrega depenen de la longitud de la canonada, 

del seu diàmetre i del coeficient de fricció, f, el qual depèn al seu torn de la rugositat de la 

superfície interior del tub i de les característiques del corrent (règim laminar o turbulent). 

L'altura dinàmica lineal o pèrdues de càrrega lineals pot estimar-se mitjançant l'expressió: 

𝐻𝑑𝑙𝑖𝑛𝑖𝑎𝑙𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 = 𝑓
𝐿

𝑑

𝑣2

2𝑔
 (2) 

𝐻𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦= altura dinàmica (m) 

f = coeficient de fricció 

L = longitud de canonada (m) 

v = velocitat mitjana del fluid (m/s) 

d = diàmetre hidràulic de la canonada (m) 

g = acceleració de la gravetat (m/s²) 

Una manera alternativa de calcular les pèrdues de càrrega lineal és mitjançant l’equació de 

Manning: 

𝐽 =
𝑉2𝑥ƞ2

𝑅ℎ
4/3  (3) 

𝑉 =velocitat 

Ƞ = radi de fregament intern del PE (0,008) 

𝑅ℎ = radi hidràulic de superfície molla = 
𝑆𝑚

𝑃𝑚
 

 𝑆𝑚 = superfície molla a secció plena 

 𝑃𝑚 = perímetre moll a secció plena 

En el cas que en el sistema de canonades hi hagi un altre tipus d'accessoris (vàlvules, colzes, 

tes, reduccions, aixetes...) es pot calcular la pèrdua de càrrega en cada element addicional 

com a: 
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𝐻𝑑𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
 (4) 

on K és un coeficient depenent del tipus d'accessori. 

Coeficient K de pèrdues de carrega singulars 

Accesori Coeficient K 

Unió dipòsit a canonada 1 

Colze a 45° 0.35-0.45 

Colze a 90° 0.5-0.75 

Tes 1.5-2 

Taula 7.2.6: Coeficient K de pèrdues de càrrega singulars 

 

Als apartats C.III i C.IV, s’ha elaborat el càlcul sencer de les altures per la línia domèstica i la 

línia de reg. La Taula 7.2.2 s’expressen els resultats dels càlculs 

Càlcul de l'altura amb el primer dimensionament 

  Hg (m) HdlinealDarcy (m) HdlinealManning (m) Hdsingular (m) Htotal (m) 

Línia domèstica 70,00 3,55 5,60 0,03 73,58 

Línia de reg 55,00 1,51 1,86 0,03 56,54 
Taula 7.2.1: Altures i pèrdues de càrrega de la línia domèstica i la de reg. 

 

Determinació del mes de dimensionament 

S’ha pogut obtenir l’angle òptim d’inclinació segons la geolocalització i les dades de radiació 

incident mitjana de cada mes. Veiem com  el mes de dimensionament és Setembre ja que té 

el valor de quocient (Energia hidràulica/Radiació incident) més gran segons la taula 7.2.7 

L’angle òptim d’inclinació és de 37º i l’orientació mesurada amb l’angle d’azimuth de 2º que 

podem considerar que és 0 (orientació Sud). 
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Com que al sistema hidràulic es tenen dos dipòsits separats, un pel consum d’aigua domèstica 

situat dins la casa que s’eleva 5 metres respecte el terra i un dipòsit situat a 20 metres es 

subdivideixen les cel·les de la taula 7.2.7. 

  

Necessitats 

d'aigua 

(m3/dia) 

Altures 

manomètriqu

es  

Energia 

hidràulica 

kWh/dia 

Radiació 

solar incident 

per a 37° 

kWh/m2/dia 

Energia 

hiràulica/Radi

ació solar 

incident 

Gener 0,61 56,54 0,0940 3,7100 0,0253 

Febrer 0,61 56,54 0,0940 4,6600 0,0202 

Març 0,61 56,54 0,0940 5,5900 0,0168 

Abril 0,61 56,54 0,0940 5,2800 0,0178 

Maig 

2,02 73,58 0,4050 

5,7400 0,0869 0,61 56,54 0,0940 

Juny 

2,02 73,58 0,4050 

6,1500 0,0811 0,61 56,54 0,0940 

Juliol 

2,02 73,58 0,4050 

6,3600 0,0785 0,61 56,54 0,0940 

Agost 

2,02 73,58 0,4050 

6,1600 0,0810 0,61 56,54 0,0940 

Setembre 

2,02 73,58 0,4050 

5,4700 0,0912 0,61 56,54 0,0940 
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Octubre 0,61 56,54 0,0940 4,7200 0,0199 

Novembre 0,61 56,54 0,0940 3,7600 0,0250 

Desembre 0,61 56,54 0,0940 3,5000 0,0269 
Taula 7.2.7: Càlcul del mes crític de dimensionament 

 

Com es veu a la taula 7.2.7. el mes de dimensionament és Setembre la següent taula mostra 

les dades hidràuliques i la radiació incident d’aquest mes (Taula 7.2.8) 

 

Necessitats 

d'aigua 

(m3/dia) 

Altures 

manomètriques  

Energia 

hidràulica 

kWh/dia 

Radiació 

solar 

incident per 

a 37° 

kWh/m2/dia 

Energia 

hiràulica/Radiació 

solar incident 

Setembre 

2,02 73,58 0,4050 

5,4700 0,0912 0,61 56,54 0,0940 
Taula 7.2.8:Dades hidràuliques i de radiació pel mes de setembre 

7.3 Dimensionament del generador: 

7.3.1 Presentació de les fórmules usades 

El dimensionament del generador fotovoltaic consisteix en la determinació de la potència pico 

de generador que és necessari instal·lar per satisfer les necessitats d'aigua al llarg de tot l'any. 

Inicialment, en el dimensionament se suposa que el generador opera en condicions estàndard 

(25ºC i 1000 W/m²) i que el punt de treball coincideix amb el punt de màxima potència durant 

tot el dia. En condicions reals d'operació això no succeeix així i la potència de sortida del 

generador és inferior a la potència pico, ja que la irradiància varia al llarg de les hores del dia 

amb valors menors que 1000 W/m² i hi ha pèrdues de rendiment per efectes de desacoblament 

respecte del punt de màxima potència i influència de la temperatura d'operació. 

En conseqüència l'energia elèctrica que ha de subministrar el generador fotovoltaic serà igual 

a l'energia hidràulica necessària dividida pel rendiment energètic diari mitjà del generador. 
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L'energia elèctrica generada depèn dels següents factors: 

 Radiació solar incident 

 Temperatura mitjana de funcionament de les cèl·lules, que depèn al seu torn de la 

temperatura ambienti i del nivell de irradiància. 

 El punt de treball del sistema 

 Llindar de irradiància de bombament 

Per estimar la potència pic del generador es pot seguir el procediment explicat a continuació. 

 La potència elèctrica de sortida d'un generador fotovoltaic a 25 ºC i 1000 W/m² és: 

𝑃𝑝 = ƞ𝑔 ∗ 𝐴 ∗ 1000 (1) 

On: 

𝑃𝑝 = potència de sortida en W 

ƞ𝑔 = rendiment del generador a la temperatura de referència, 25 ºC 

𝐴 = àrea dels mòduls en m2 

L’àrea del generador necessària per a subministra una energia elèctrica diària (𝐸𝑒) es pot 

calcular mitjançant l’expressió: 

𝐴 =
𝐸𝑒

ƞ𝑓𝑣𝐺𝑑𝑚
  (2) 

On 𝐺𝑑𝑚 es la radiació mitja diària mensual incident en el pla del generador expressada en 

𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑑𝑖𝑎,  𝐸𝑒 es l’energia elèctrica diària expressada en 𝑘𝑊ℎ i ƞ𝑓𝑣 és el rendiment diari 

mitjà del generador a les condicions d’operació. 

El rendiment mitjà diari mensual del generador pot calcular-se mitjançant l’expressió: 

  (3) 

𝐹𝑚 = Factor d'acoblament mitjà, definit com el quocient entre l'energia elèctrica generada en 

condicions d'operació i l'energia elèctrica que es generaria si el sistema treballés en el punt 

de màxima potència. Si no es coneix el seu valor es pot prendre com 0.95 en sistemes amb 
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seguiment del punt de màxima potència, 0.9 per a bombes centrífugues i 0.8 per a un altre 

tipus de bombes. 

 = Coeficient de variació de la potència amb la temperatura de les cèl·lules (des de 0.004 fins 

a 0.005)/ºC pel SI. 

𝑇𝑐= Temperatura mitjana diària dels mòduls durant les hores de sol. 

L'energia elèctrica necessària es relaciona amb l'energia hidràulica a través del rendiment 

mitjà diari mensual del subsistema motor-bomba. 

  (4) 

Combinant les equacions trobades trobem la fórmula per calcular la potència (en Watts) 

necessària en funció de l’energia hidràulica, de la radiació incident i del rendiment mitjà diari 

del subsistema motor-bomba: 

 (5) 

D'aquesta manera es pot estimar la potència pic del generador, coneixent l'energia hidràulica 

necessària, la radiació mitjana mensual en el plànol del generador FV i el rendiment del 

subsistema. 

La temperatura mitjana d'operació de les cèl·lules es pot estimar a partir de la temperatura 

ambient mitjana i de la irradiància global incident G (W/m²) al plà del generador (valors mitjans 

durant les hores de sol) com: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 0.03𝐺 (6) 

 

o si es coneix la TONC (temperatura d'operació nominal) del generador, la temperatura de la 

cèl·lula es pot estimar com: 

 (7) 
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Aplicació de les equacions a la instal·lació 

Per obtenir la potència pic del generador s’utilitza l’equació (5) amb  amb 𝐸ℎ i 𝐺𝑑𝑚 els 

corresponents a Setembre que és el mes de dimensionament, de l’energia hidràulica 

s’utilitzarà aquella corresponent al sistema hidràulic de reg, ja que és el que te unes 

sol·licitacions més altes. 

 

 

On:  

𝐸ℎ= 0,499 kWh segons la taula 7.2.8 per l’altura manomètrica del sitema de reg. 

ƞ𝑚𝑏= rendiment del subsistema motor-bomba que s’estima en un 40% per a bombes 

centrífugues submergibles. 

𝐹𝑚= que val 0.9 per a bombes centrífugues. 

𝐺𝑑𝑚=és la radiació incident pel més de setembre val 5,47 kWh/m2. 

𝑇𝑐= que val (𝑇𝑎 + 0.03𝐺) on G és la mitjana de la irradiació pel més de setembre al plà del 

generador que val G= 446,898 W/m2 i Ta és la temperatura de referència que val 25ºC, s’obté 

doncs una 𝑇𝑐= 38,4ºC. 

δ= és el coeficient de variació de la potència amb la temperatura de les cèl·lules i pren un 

valor de 0.005/ºC . 

 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑔 =
0,405 ∗ 1000

0,4 ∗ [0,9(1 − 0,005(38,4 − 25))] ∗ 5,47
= 220,437 𝑊𝑝 

Cabal a l’altura de reg:.  

𝑄𝑝𝑟𝑒𝑔 =
𝑃𝑝𝑖𝑐 ∗ ƞ𝑝𝑖𝑐

𝑔ℎ
 

On 

𝑃𝑝𝑖𝑐= val 220,437 𝑊𝑝 
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ƞ𝑝𝑖𝑐 = és del 60% per sistemes fotovoltaics amb accionament de bombes hidràuliques. 

𝑔 =9,81 𝑚/𝑠2 

ℎ= 73,58 m 

𝑄𝑝𝑟𝑒𝑔 =
220,437 ∗ 0,6

9,81 ∗ 73,58
= 0,183 𝑙/𝑠 = 0,658 𝑚3/ℎ 

Volum d’aigua diari segons el mes: 

Aquí es mostra el volum d’aigua bombejat segons el dimensionament del generador i 

l’excedent. 

Mes 

Energia 
solar 
kWh/m2/di
a Cabal  necessari (m3/dia)  (Eh kWh) 

Cabal 
bombejat 
(m3/dia) 

Excedent 
m3 

Gener 3,71 0,61 0,27 1,78 1,17 

Febrer 4,66 0,61 0,35 2,24 1,63 

Març 5,59 0,61 0,41 2,69 2,08 

Abril 5,28 0,61 0,39 2,54 1,93 

Maig 5,74 2,63 0,42 2,76 0,13 

Juny 6,15 2,63 0,46 2,96 0,33 

Juliol 6,36 2,63 0,47 3,06 0,43 

Agost 6,16 2,63 0,46 2,96 0,33 

Setembre 5,47 2,63 0,40 2,63 0,00 

Octubre 4,72 0,61 0,35 2,27 1,66 

Novembre 3,76 0,61 0,28 1,81 1,20 

Desembre 3,50 0,61 0,26 1,68 1,07 
Taula 7.3.1: Càlcul del volum d’aigua bombejat cada mes segons el dimensionament 

7.4 Selecció de la bomba d’aigua: 

Es necessita una bomba que entregui un cabal de  0,658 𝑚3/ℎ a 73,58 m d’altura. 
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Cal tenir en compte que la bomba escollida haurà de poder compatibilitzar-se amb un variador 

de freqüència, ja que a la solució proposta en requereix un.  

S’ha elaborat un estudi de tipus de bombes inclòs a l’apartat C.V. dels annexos per seleccionar 

la que s’adequava millor als requeriments del sistema. Seguidament es presenta la bomba 

sel·lecionada. 

SQE, model motor B & bomba B 

Aquest tipus de bomba són compatibles amb el control de velocitat. 

Introduint els valors de cabal i altura manomètrica les opcions que més s’ajusten son els 

models següents: 

 

Il·lustració 7.4.1: Preselecció de les bombes de la família SQE. 
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Il·lustració 7.4.2. Models de les bombes que s’ajusten més als requeriments del sistema 

S’observa que la primera opció de la llista de bombes compatibles amb els requeriments del 

sistema és la més barata, per tant serà la que s’escollirà, ja que compleix amb tots els requisits 

de la instal·lació: 

 Suporta l’altura de 73,58 metres i un cabal de 0,658 𝑚3/ℎ. 

 És monofàsica. 

 És compatible amb sistemes de control de velocitat. 

A continuació s’estudien les característiques de treball de la bomba seleccionada pel punt de 

treball en el sistema de reg on es té una altura  de 73,58 metres i un cabal de 0,658 𝑚3/ℎ. 

Com s’observa a les Il·lustracions 7.4.3 i 7.4.4 per a aquest règim de treball es tenen les 

següents  característiques de treball expressades a la Taula 7.4.1.  

Velocitat nominal 

del motor (r.p.m.) 

Velocitat de 

treball (r.p.m.) 

% velocitat 

nominal en 

punt de treball 

Potència de 

treball de la 

bomba (W) 

10700 7918 74% 430,4  

Taula 7.4.1 Règim de treball de la bomba pel sistema reg 
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Il·lustració 7.4.3: Règim de treball de la bomba seleccionada pel sistema de reg 

 

Il·lustració 7.4.4: Potència de treball pel sistema de reg. 

Pel punt de treball de la línia domèstica (Taula 7.4.2) amb el mateix cabal de 0,658 𝑚3/ℎ i una 

altura de 56,54 metres es troben les següents condicions de funcionament de la bomba tal i 

com s’observa a les Il·lustracions 7.4.5 i 7.4.6: 

Velocitat 

nominal del 

motor (r.p.m.) 

Velocitat de 

treball (r.p.m.) 

% velocitat 

nominal en 

punt de 

treball 

Potència de 

treball de la 

bomba (W) 

10700 7169 67% 313,6  
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Taula 7.4.2. Taula de resultats de la bomba pel sistema domèstic 

 

Il·lustració 7.4.5: Règim de treball de la bomba pel sistema domèstic 

 

Il·lustració 7.4.6: Potència de treball de la bomba per sistema domèstic 

Una vegada sel·leccionada la bomba i sabent el seu règim de treball s’elabora el dimensionat 

del generador fotovoltaic: 

7.5 Dimensionament del generador fotovoltaic. 

7.5.1 Càlcul del número de plaques 

Sabent que la bomba en el règim de treball del sistema de reg té una potència de 430,4 W, i 

que aquesta és la potència més sol·licitant dels dos règims de treball, es trobarà el número de 

plaques necessàries com: 

𝑁𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 =
𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐻𝑆𝑃𝑆𝑒𝑡 ∗ ƞ𝑎𝑐𝑜𝑏 ∗ 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑚ò𝑑𝑢𝑙
 

On: 
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𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 és l’energia consumida cada dia del mes de setembre per la bomba al punt de treball 

trobat i val 1612,012 Wh 

La trobem com 𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
(𝑉𝑟𝑒𝑔∗𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑒𝑔+𝑉𝑑𝑜𝑚∗𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑑𝑜𝑚)

𝑄
 

On: 

 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑒𝑔: és la potència de la bomba en el règim de treball del sistema de 

reg que val 430,4 W 

 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑑𝑜𝑚: és la potència de la bomba en el règim de treball del sistema 

d’aigua de consum domèstic i val 313,6 W. 

 𝑉𝑑𝑜𝑚: que és el volum d’aigua necessari en 𝑚3 del sistema d’aigua domèstic i 

val 0,61 𝑚3. 

 𝑉𝑟𝑒𝑔: que és el volum d’aigua necessari en 𝑚3 del sistema d’aigua de reg i val 

2,02 𝑚3 

 𝑄:  val 0,658 𝑚3/ℎ  

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑚ò𝑑𝑢𝑙: és la potència pic d’un mòdul (W), que s’han pres mòduls de 220 W. 

ƞ𝑎𝑐𝑜𝑏: és el rendiment de l’acoblament que es calcula com ƞ𝑎𝑐𝑜𝑏 = ƞ𝑚ò𝑑  ƞ𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

𝐻𝑆𝑃𝑆𝑒𝑡: que és el valor de les hores solar pic pel més de setembre i val 5,30 hores. 

On: 

  ƞ𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 és el rendiment de l’inversor i s’estima que val com a màxim 95% . 

 ƞ𝑚ò𝑑 que és el rendiment tenint en compte que els mòduls no sempre donen la 

potència de les especificacions a causa de brutícia acumulada, val com a màxim 80%. 

Així doncs el número de plaques a instal·lar dóna: 

𝑁𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 =
1612,012

5,30∗0,76∗220
= 1,81 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠  

Com que cal que sigui un nombre rodó s’arrodoneix a 2 plaques de 220W 
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7.5.2 Compatibilitat amb inversor  

Es podria obtenir l’energia necessària amb dues plaques solars connectades en sèrie, tot i 

així com que el voltatge de treball de la bomba oscil·la entre 200 i 240V els inversors que hi 

ha al mercat que funcionen sense suport a la xarxa necessiten un voltatge mínim d’entrada 

en DC que és superior al que ens proporcionen només dues plaques fotovoltaiques de 220 W 

en concret, veient les especificacions tècniques de les palques solars de 220W a la Il·lustració 

7.5.1, s’observa que cada placa té un voltatge en circuit obert (VOC) DE 33,26 V i que el punt 

de voltatge d’operació òptim (VMP) és de 27,76 V, conectant-les en sèrie les dues plaques 

donarien un valor al seu punt òptim d’operació de 55,52 V. Voltatge insuficient d’entrada per 

poder fer funcionar el dispositiu inversor de la taula 7.5. 

 

Il·lustració 7.5.1: Característiques dels mòduls solars 

 

Taula 7.5.1: Especificacions tècniques de l’inversor 

Així doncs s’haurà de dimensionar la instal·lació per poder compatibilitzar-la amb l’inversor: 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
80

27,76
= 2,88 ≅ 3 

Per tant la tensió de sortida de les 3 plaques connectades en sèrie serà molt proper a 83,28 

V sempre ja que malgrat la radiació variï el sistema que porta integrat l’inversor de buscador 

del punt de màxima potència (MPPT) sempre fa treballar les plaques solars prop del valor de 

27,76 V i és la intensitat que va variant la intensitat segons la radiació incident.  
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7.6 Instal·lació elèctrica  

7.6.1 Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica 

A l’apartat D.II. dels  annexos es poden trobar totes les especificacions tècniques dels 

elements utilitzats a la instal·lació elèctrica. 

Proteccions 

Hi haurà dos quadres de proteccions per a la instal·lació:  

 Quadre previ a l’inversor per protegir el sistema de condicionament de potència. 

 Quadre posterior a l’inversor per protegir la bomba hidràulica 

 

Tant el quadre previ a l’inversor com el posterior constarà per una banda d’un protector per 

sobretensions de categoria II  (IEC61643-1) que talla a 20 kA i a 1,5 kV. I per altra d’un 

magneto tèrmic de 10 A.  Els valors dels protectors de sobretensions s’han establert segons 

la norma UNE-50550, i els valors dels magneto tèrmics segons el corrent de curtcircuit de les 

especificacions tècniques de les plaques.  

 

Secció del cablejat 

Segons la norma UNE 20460-5-523:2004 seguint el procediment de determinació de les 

seccions segons el tipus d’aïllament i la caiguda de tensió s’ha determinat que es necessitarà 

un cable de 1,5 𝑚𝑚2 tant per la secció prèvia a l’inversor com per la posterior. A l’apartat D.I. 

dels annexos hi ha descrit el procediment de càlcul per a la secció del cablejat. 

7.6.2 Esquema detallat de la instal·lació 

Tal i com s’observa a la figura es disposa d’una primera part on hi ha les plaques solars 

connectades en sèrie entre si. Una segona part on hi ha les proteccions prèvies a l’inversor, 

la part central on hi ha el condicionament de potència, mitjançant el convertidor i l’inversor, 

llavors trobem les proteccions de la bomba i finalment la bomba monofàsica.  
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Figura 7.6.1: Esquema detallat de la instal·lació elèctrica 
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 Estudi econòmic del projecte 

En aquest apartat s’analitzarà un dels objectius plantejats a la introducció del projecte on es 

volia saber si es podrien amortitzar o no els costos de la instal·lació mitjançant l’estalvi 

d’energia consumida de la xarxa gràcies a la instal·lació de l’estació de bombeig fotovoltaic.  

8.1 Costos del 2016 i 2017 amb la instal·lació actual 

Seguidament s’estimen els costos anuals que va suposar el bombeig d’aigua els anys 2016 o 

2017 que son els anys dels quals s’han pogut extreure dades del consum elèctric de la xarxa 

De la mateixa manera feta a la introducció, s’estima el cost energètic del funcionament de la 

bomba restant el consum mitjà mensual dels mesos on no es reguen els cultius menys el 

consum energètic a la temporada de reg tal i com es mostra a l’equació (1). 

𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐸𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠𝑟𝑒𝑔 − 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 (1) 

On: 

𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 és l’energia consumida per la bomba en kWh 

𝐸𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠𝑟𝑒𝑔 és l’energia consumida mitja dels mesos en els que es va regar en kWh 

𝐸𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 energia mitja dels mesos en que no es va regar en kWh 

A la taula 8.1.1 s’observa el resultat de l’aplicació de la fórmula (1) i s’ha inclòs també una 

columna amb la mitja de pluges diàries de cada mes, ja que és un factor determinant a l’hora 

de saber l’energia gastada per l’acció de la bomba. 

Any 2017 Emesosreg kWh Emitja kWh 
Ebomba 
kWh 

Pluges 
mm 

Maig 220 113,43 106,57 14,3 

Juny 137 113,43 23,57 74,7 

Juliol 265 113,43 151,57 12,6 

Agost 153 113,43 39,57 36,8 

Setembre 150 113,43 36,57 61,1 
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Any 2016 
Consum mensual 
kWh Emitja kWh 

Ebomba 
kWh 

Plujes 
mm 

Maig 100 123 -23 118 

Juny 112 123 -11 47,9 

Juliol 195 123 72 20,7 

Agost 300 123 177 78,7 

Setembre 146 123 23 47 
Taula 8.1.1:Determinació de l’energia de la bomba mensual 

Agafant la mitjana del preu per kWh dels anys 2016 i 2018 de 0,32 €/kWh (incloent els costos 

de potència contractada i impost a la llum) s’obtenen els següents costos expressats a la taula  

causats per la utilització de la bomba d’aigua 

 Costos bomba 2017 € 
Costos bomba 2016 
€ 

Maig 34,10 -7,36 

Juny 7,54 -3,52 

Juliol 48,50 23,04 

Agost 12,66 56,64 

Setembre 11,70 7,36 

Total 114,51 €/any 87,04 €/any 
Taula 8.1.2: Costos mensuals i anuals per la utilització de la bomba 

Així doncs fent la mitja dels dos anys dels quals se’n te informació s’obté que el cost del 

consum la bomba anual és de 100.76 €/any. Aquest valor es prendrà com a ingrés anual a 

l’estudi de rendibilitat ja que son els diners que s’estalviarien cada any mitjançant la nova 

instal·lació de bombeig fotovoltaic.  

8.2 Determinació dels costos de la instal·lació 

Per tal de fer l’estimació del cost del projecte primerament s’ha calculat el que valdria la 

inversió inicial, s’han sumat els costos de tots els productes i llavors s’ha estimat el cost de la 

ma d’obra mitjançant l’aproximació de Lang2 Obtenint finalment la inversió inicial expressada 

a la taula 8.2.1. 

 

 

 

                                                
2 Factor que multiplica el cost dels productes a instal·lar per obtenir una aproximació del cost de mà 
d’obra de la instal·lació. S’ha utilitzat un factor de 1.43. 
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ITEM S DENOMINACIÓ UN QUANT 
PREU UNITARI 

PREU 
TOTAL 

      

1 Instal·lació fotovoltaica       1.436,77 € 

1,1 Mòduls fotovoltaics u 3,00 199,65 € 598,95 € 

1,2 Cable de 1,5 mm2 m 160,00 0,10 € 16,06 € 

1,3 Cable presa terra m 10,00 2,06 € 20,60 € 

1,4 Interruptor ICP u 2,00 3,95 € 7,90 € 

1,5 Protecció sobretensions u 2,00 8,95 € 17,90 € 

1,6 Estructura col·locació de 3 plaques u 1,00 210,00 € 210,00 € 

1,7 Conectors multicontact mc4 u 4,00 1,94 € 7,76 € 

1,8 Inversor PUM065 u 1,00 557,60 € 557,60 € 

2 Instal·lació hidràulica       1.988,62 € 

2,1 Bomba SQE-1-110 u 1,00 1.193,00 € 1.193,00 € 

2,2 Canonada Polietilè 25mm 10 atm m 85,00 0,58 € 49,30 € 

2,3 Diòsit d'aigua 1 m3 u 3,00 235,00 € 705,00 € 

2,4 Interruptor de nivell u 2,00 8,71 € 17,42 € 

2,5 Contactors per als interruptors de 
nivell u 2,00 11,95 € 23,90 € 

    TOTAL MATERIAL 3.425,39 € 

    COST MÀ D'OBRA 4.898,31 € 

    

COST TOTAL 
INSTAL·LACIÓ 8.323,71 € 

Taula 8.2.1: Detall de costos de la instal·lació 

8.3 Estudi de rendibilitat de la instal·lació 

Una vegada calculat el cost que representa la utilització de la bomba actual i el cost d’inversió 

inicial que suposaria la instal·lació. Es pot determinar amb rotunditat que el projecte no és 

rendible econòmicament parlant ja que amb un “Cashflow” de 100 €/any que és l’estalvi de 

diners que suposaria la nova instal·lació és impossible amortitzar la inversió inicial de 8.323,71 

€.     

Es creu que el fet principal de que no sigui rendible la instal·lació, en cas que es substituís la 

instal·lació actual per la de foto-bombeig, és perquè s’està comparant una instal·lació 

autònoma amb una de connectada a la xarxa on els preus del kWh son força baixos a causa 

de la gran competitivitat del mercat elèctric. 
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En cas que al lloc de la instal·lació no hi hagués accés a la xarxa elèctrica hi hauria 

generalment 3 opcions principals per accionar una bomba de reg: 

 Aerogenerador elèctric. 

 Generador elèctric de combustió. 

 Generador fotovoltaic. 

 

S’observa que no es podria fer la instal·lació a partir de l’energia eòlica en el cas de l’estudi  

ja que les condicions climatològiques de la situació de la casa no ho permeten. 

Amb les condicions de l’entorn de la instal·lació estudiada les dues opcions factibles si no hi 

hagués accés a la xarxa, serien el bombeig fotovoltaic i el bombeig amb generador elèctric de 

combustió. Per determinar la opció més rendible de les dues caldria incloure la opció de 

bombeig amb generador elèctric de combustió dins l’estudi bibliogràfic de les possibles 

opcions fet a l’apartat 6 del treball. Tot i així es va descartar tota font d’energia que no fos 

renovable a la introducció del treball perquè es va voler prioritzar en tot moment la contribució 

al Pacte Nacional per la Transició energètica[1] introduint fonts d’energia renovable en la 

generació d’energia elèctrica. 
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 Impacte ambiental 

9.1 Model distribuït de la generació elèctrica 

Aquest projecte és un clar exemple d’autogeneració d’energia elèctrica, que contribueix en un 

model distribuït de la generació elèctrica. L’avantatge des del punt de vista mediambiental 

d’un model distribuït o descentralitzat és l’absència de pèrdues d’energia causades pel 

transport de la xarxa de distribució. 

9.2 Impacte ambiental de la fabricació de mòduls fotovoltàics 

L’energia solar fotovoltaica tot i ser, amb diferència més neta que qualsevol de les energies 

no renovables també produeix impactes ambientals, bàsicament durant el seu procés de 

fabricació. Malgrat que durant la vida útil de les plaques solar no es produeixi cap mena 

d’impacte ambiental, durant el seu procés de fabricació si que se’n produeixen, sent d’aquests 

els principals: 

 Químics: abocaments de sòlids, líquids i gasos. 

 Físics: tèrmics, climàtics i visuals. 

 Biològics: impactes sobre l’ecosistema i la salut humana. 

En la fabricació dels materials de les cèl·lules solars (tals com: silici amorf, germani, seleni, 

sulfurs i òxids de coure diversos) es produeixen emissions de TeCd, B2H6, BCl3, H2, HF, 

SeH2, SH2, CH4, PH3, POCl3, P2O5, FH3, F4Si i P2Zn3 entre d’altres i vapors metàl·lics, 

alguns tòxics. 

Per tant, la fabricació de plaques fotovoltaiques és un procés complicat que precisa d’una gran 

diversitat de matèries primes les quals no es troben en estat pur i en molts casos s’han de 

fondre i fer créixer per a formar un monocristall, etapa en la que s’inverteix molt temps i 

energia. 
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9.3 Contribució a la reducció de gasos d’efecte hivernacle 

Les emissions de diòxid de carboni (CO2) del cicle biològic relatives a l'energia fotovoltaica se 

situen actualment entre 25 i 32 g/kWh. Comparativament, una central elèctrica de cicle 

combinat alimentada per gas emet uns 400 g/kWh, mentre que una central de combustió de 

carbó amb captura i emmagatzematge de carboni, se situa entorn de 200 g/kWh. L'energia 

nuclear emet 25 g/kWh de mitjana. Únicament l'energia eòlica presenta millors xifres que la 

fotovoltaica amb tan sols 11 g/kWh. Pel que fa a la tecnologia de silici, hi ha clares perspectives 

que es millori l’eficàcia dels panells fotovoltaics, i en pocs anys podrien donar-se taxes de 

tornada energètica d'un any com a conseqüència de la major eficàcia de les tècniques de 

creixement de silici. Això podria tenir com resultat un descens de les emissions de CO2 en el 

cicle biològic fins a situar-se en 15 g/kWh. 
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Conclusions 

En el present projecte s’ha estudiat la possible implementació d’un sistema d’extracció 

d’energia renovable per a accionar una bomba d’aigua donant la possibilitat de no dependre 

del consum de la xarxa elèctrica. Primerament s’ha elaborat un estudi bibliogràfic de les 

possibles opcions on s’ha descartat l’energia eòlica justificadament per acabar escollint la 

fotovoltaica. S’han presentat 4 alternatives de totes les possibles configuracions de la 

instal·lació de bombeig fotovoltaic i s’ha escollit l’alternativa millor segons els criteris establerts 

prèviament.  

S’ha elaborat un dimensionament de la instal·lació segons les necessitats d’aigua en funció 

de l’època de l’any. La principal complicació aquí ha estat que s’ha hagut de sobredimensionar 

el número de mòduls solars perquè hi hagués  compatibilitat amb l’inversor i poder 

subministrar la potència necessària a la bomba. Aquest sobredimensionat ha suposat una 

capacitat d’extreure aigua lleugerament superior a la necessària i alhora una despesa 

addicional en l’adquisició de material. 

Es pot concloure que la substitució de la instal·lació actual per una de bombeig fotovoltaic no 

és rendible, ja que l’estalvi econòmic anual amb la nova instal·lació és molt baix i no es pot 

amortitzar la inversió inicial. Tot i així, és un projecte molt interessant per  motius no menys 

importants que els econòmics, com ara el benefici social que aporta pel fet d’estar usant 

energies renovables i incentivar-ne l’ús, contribuint així a la reducció de gasos d’efecte 

hivernacle. Un altre motiu també molt important d’aquesta tipologia d’instal·lació és que no 

està subjecte al RD 900/2015 on s’estableix que queden exempts de pagar l’anomenat 

“peatge al sol” totes aquelles instal·lacions amb potència menor o igual a 10 kW [13]. 
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