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Resum 

La transició energètica i la generació d’energia a través de fonts renovables va agafant força, sobretot 

per la necessitat del canvi del model energètic i la seva relació amb el canvi climàtic. En aquest treball 

es pretén fer un petit anàlisi sobre les condicions en les que s’ha de donar la transició energètica, 

dissenyant una central renovable eòlica-fotovoltaica, que mitjançant un sistema d’emmagatzematge 

permeti a la central entregar l’energia a la xarxa de manera constant, funcionant així com una central 

convencional. A la part final del treball es compara la central dissenyada amb una central de cicle 

combinat existent, per poder extrapolar les dimensions de la dissenyada i aconseguir que aquesta pugui 

entregar la mateixa energia que la de cicle combinat. Els resulats d’aquest treball serveixen per 

contextualitzar el crit d’alarma de la comunitat científica, que reclama més atenció per solucionar el 

problema existent en relació a la generació d’energia neta i renovable. 
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Resumen 

La transición energética y la generación de energía a través de fuentes renovables está cogiendo fuerza, 

sobretodo por la necesidad del cambio del modelo energético y su relación con el cambio climático. En 

este trabajo se pretende hacer un pequeño análisis sobre las condiciones en las que se tiene que dar la 

transición energética, diseñando una central renovable eólica-fotovoltaica, que mediante un sistema de 

almacenamiento permita a la central entregar la energía a la red de manera constante, funcionando así 

como una central convencional. En la parte final del trabajo se compara la central diseñada con una 

central de ciclo combinado existente, para poder extrapolar las dimensiones de la diseñada i conseguir 

que ésta pueda entregar la misma energía que la de ciclo combinado. El resultado de este trabajo sirve 

para contextualizar el grito de alarma de la comunidad científica, que reclama más atención para 

solucionar el problema existente en relación con la generación de energía límpia i renovable. 
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Abstract 

The energy transition and the energy generation through renewable sources is picking up strength, most 

of all because of the need to change the energy model and its relationship with climate change. This 

project aimms to make a small analysis on the conditions in which the energy transition has to take place, 

designin a renewable wind-photovoltaic plant, which through a storage system the plant deliver energy 

to the network constantly, working like a conventional plant. At the end of the project, the designed plant 

is compared with an existing combined cycle plant, in order to extrapolate the dimensions of the designed 

one and to ensure that it can deliver the same energy as the combined cycle plant. The result of this 

project is used to contextualize the  alarm from the scientific community, which calls for more attention 

for solving the existing problem in relation to the generation of clean and renewable energy. 
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1. Prefaci 

1.1.  Origen del treball 

El canvi climàtic, provocat en gran part per la crema de combustibles fòssils segons l’IPCC, 

s’ha convertit en els darrers anys en una de les  principals preocupacions de la ciutadania [2]. 

Fruit de la preocupació, la generació d’energia a través de fonts d’energia renovables es 

presenta com una de les principals solucions als problemes derivats del model energètic actual. 

El treball presentat en aquestes pàgines, neix de la inquietud en conèixer més detalladament, 

què pot suposar  aquest pas cap a la generació d’energia a través de les renovables en un model 

energètic en què predomina l’ús dels combustibles fòssils. 

Aquesta inquietud, es materialitza, tal i com indica el propi títol del mateix treball, en el disseny 

d’una central renovable mixta eòlica-fotovoltaica i el posterior estudi de la substitució d’una 

central tèrmica per la dissenyada. 

Abans però, és precís contextualitzar aquesta inquietud i la preocupació que genera els temes 

exposats en els paràgrafs anteriors, explicant en quin estat es troba el model energètic actual, 

quins inconvenients comporta, de quina manera s’ha expressat a les institucions i de quina 

manera s’encara aquest repte. 

1.1.1.  El model energètic actual 

Vaclav Smil descriu en el seu llibre “Energy Transitions. History, Requirements, Prospects. 

Praeger” la transició energètica com el canvi en la forma que té una economia d’explotar 

l’energia primària necessària per tal que aquesta operi, tenint en compte que aquest canvi es 

produeix de manera gradual.  

El propi Smil observà la possibilitat de dividir la historia de la humanitat en diverses “etapes 

energètiques”, que serien els períodes que es troben entre una transició energètica i una altra. 

La primera gran transició energètica es troba en les societats agrícoles i sedentàries, afegint a 

l’energia de la mà d’obra humana la potència disponible dels animals. La següent s’ocasiona a 

la primera revolució industrial, amb l’aparició de la màquina de vapor,  no només revolucionant 

el sector industrial sinó també el sector del transport, materialitzant-se en el ferrocarril o el 

vaixell de vapor. Les següents etapes esdevenen amb un interval molt mes curt degut, 

segurament, a l’avenç dels coneixements científics i tecnològics. Aquestes es donen amb 

l’aparició del petroli i les màquines elèctriques, impulsors també de la segona revolució 
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industrial. L’última etapa es pot considerar l’aparició de les centrals nuclears entre els anys 

1950 i 1970. En el TFG consultat [7] s’exposen algunes d’aquestes idees. 

Un reflex objectiu del model energètic actual es pot trobar en la matriu energètica mundial. La 

matriu energètica es defineix com la combinació de les diverses fonts d’energia primària 

disponible i utilitzada per satisfer la demanda energètica d’una zona geogràfica determinada. 

L’energia primària és l’energia que es troba disponible a la natura i que es pot utilitzar 

directament sense rebre cap modificació. Els recursos energètics que són resultat d’una 

modificació prèvia per tal de ser utilitzats es coneixen com energia secundària. La matriu 

energètica mundial es pot trobar a la pàgina web del IEA. 

 

Figura 1.1. Gràfic de la matriu energética mundial, les fonts d’energia utilitzades per la generació 

eléctrica, el consum d’energia final i les emisions  de CO2. (Font: IEA) 

Com es pot apreciar a la gràfica, les principals energies primàries utilitzades són els 

combustibles fòssils; el carbó, el petroli i el gas natural, seguits de la biomassa, les energies 

renovables i l’energia nuclear. El consum de combustibles fòssils no és exclusivament per la 

generació d’energia elèctrica, ja que el consum d’energia elèctrica no representa ni un 20% en 
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el consum final d’energia, que representa l’energia utilitzada pels consumidors. Si es té en 

compte que la generació d’energia elèctrica a través de recursos renovables, suposa un 

percentatge menor que el dels combustibles com el carbó o el gas natural en la generació 

elèctrica, la presència de les energies renovables en el consum final és molt baixa. 

Es pot concloure que el model energètic actual, l’etapa energètica actual, és especialment 

dependent dels combustibles fòssils, representant gairebé l’origen del 80% de l’energia final. 

Es podria dir que l’etapa energètica actual no ha estat superada, ja que la dependència energètica 

actual és pràcticament igual que en els períodes anteriors, basada en l’explotació principal dels 

combustibles fòssils i l’energia nuclear. La transició energètica que deixi enrere l’ús dels 

combustibles fòssils, amb tots els efectes negatius que comporta, encara no s’ha donat.  

 

1.1.2. Els inconvenients del model energètic actual 

El canvi climàtic és la variació del estat del clima identificable en les variacions dels valors 

mitjos o en la variabilitat de les seves propietats que persisteix durant llargs períodes, segons el 

Glossari de l’IPCC [11]. El canvi climàtic esdevé de l’acumulació massiva dels gasos d’efecte 

hivernacle a l’atmosfera, que provoquen la retenció de la radiació solar i que en conseqüència 

fa augmentar la temperatura mitjana global, alterant així l’estat del clima. Els gasos que 

provoquen l’efecte hivernacle (GEH) són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid 

nitrós (N2O) i els gasos fluorats. Una de les causes de l’augment de l’emissió d’aquests gasos 

és el procés de combustió dels combustibles fòssils, que produeix diòxid de carboni i òxid nitrós 

entre altres gasos; heus aquí la relació entre el canvi climàtic i els combustibles fòssils. 

El quart informe d’avaluació del IPCC conclou que els combustibles fòssils van proveir el 85% 

del total de l’energia primària el 2004, el mateix valor que al 2008. La combustió d’aquests va 

suposar a més un 56,6% de l’emissió dels GEH [12]. L’agència internacional de l’energia (IEA) 

presenta també una sèrie de dades i diagrames que evidencien la sentència anterior. 
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Figura 1.2. Evolució de les emissions de CO2 per sectors. (Font: IEA). 

A la figura 1.2, es mostra el total d’emissions mundials de CO2 per sectors. Es pot distingir com 

el principal responsable de les emissions de CO2 és la producció d’energia elèctrica i de calor, 

seguit pel sector del transport i industrial.  

  

Figura 1.3. Evolució de les fonts generadores d’energia eléctrica des del 1990 al 2020 (Font: IEA). 
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L’emissió abundant dels gasos d’efecte hivernacle per part del sector energètic s’explica 

interpretant la gràfica anterior (figura 1.3), on es pot apreciar com les principals fonts d’energia 

són combustibles fòssils com el carbó (coal) i el gas natural (natural gas).  

La utilització dels combustibles fòssils com a recurs principal en la generació d’energia 

elèctrica, no només suposa l’amenaça de l’emissió exorbitant dels gasos d’efecte hivernacle 

com s’ha citat anteriorment, sinó que l’esgotament d’aquests recursos representa també una 

amenaça. Aquests recursos són fintis ja que són resultat de llargs processos naturals capaços de 

convertir la biomassa en elements  amb un gran poder calorífic, i per tant, no son capaços de 

renovar-se al mateix temps que es consumeixen. El BP Statistical Review of World Energy del 

2018 estima l’esgotament del Carbó, el Gas Natural i el Petroli, seguint el nivell d’extraccions 

dels recursos actual i amb les reserves existents demostrades pel mateix informe,  en els anys 

2169, 2068 i 2066 respectivament. Si bé no es imminent l’exhauriment d’aquests recursos, 

prova que aquests són finits. [13] 

L’ús dels combustibles fòssils, provoca també la dependència energètica dels països que no 

disposen de jaciments fòssils dels que en són productors. El sistema energètic espanyol presenta 

una forta dependència energèica dels estats extractors dels combustibles fòssils, l’any 2014, la 

dependència energètica es situava en un 72,3%, un 20% més que la mitjana de la Unió Europea 

[15]. És a dir, l’estat espanyol necessita importar d’altres països productors aproximadament el 

70% de l’energia utilitzada. La inexistència de pous petrolífers, bosses de gas en el territori 

espanyol, la substitució del consum del carbó nacional per productes petrolífers, el fet que 

gairebé la totalitat dels combustibles fòssils consumits a Espanya provinguin d’altres regions i 

un mix energètic amb predomini dels combustibles fòssils, són causants d’aquesta dependència 

energètica. Assolir l’autonomia energètica és un dels objectius de la política energètica, ja que 

permet protegir l’economia de les variacions dels preus energètics internacionals i dur a terme 

polítiques econòmiques més independents. Mentre els recursos renovables estan disponibles a 

la major part de la superfície, els combustibles fòssils es concentren en territoris determinats, 

que tenen com a conseqüència aquesta dependència energètica de països com Espanya [17]. 
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Figura 1.4. Distribució de les reserves de petroli en tot el món els anys 1998, 2008 i 2018. (Font BP 

Statistical Review of World Energy 2019). 

 

Figura 1.5. Regions productores i consumidores de petroli a l’any 2018 (Font: BP Statistical Review 

of World Energy 2019). 

A la figura 1.4 , s’observa com la distribució dels recursos de petroli no és equitativa  a nivell 

global. A l’orient mitjà s’hi troben gairebé la meitat de les reserves de petroli en tot el món, i 

entre el nord i el sud d’amèrica s’acumulen la mateixa quantitat de petroli que entre l’Europa 

de l’est (CIS), l’Asia, l’Àfrica, Oceania i Europa.  
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També s’observa, a la figura 1.5 , com la producció de barrils de petroli a les diverses regions 

no es equivalent al consum de petroli en aquestes, algunes regions no en produeixen suficient i 

l’importen i d’altres en produeixen en excés i l’exporten. 

En resum, la dependència dels combustibles fòssils com a font principal d’energia implica 

l’emissió desmesurada de gasos d’efecte hivernacle, responsables del canvi climàtic, la 

dependència energètica d’unes regions a d’altres i el risc d’enfrontar un esgotament d’aquests 

recursos sense una infraestructura que permeti substituir-los. El model energètic actual, per tant, 

ha de patir una transformació, a partir d’una transció energètica s’ha d’avançar cap al següent 

model energètic i solventar els inconvenients relacionats amb el model energètic actual [17]. 

 

1.1.3. La transició energètica a l’esfera política 

El concepte “transició energètica” ha anat agafant força les últimes dècades a les esferes 

polítiques, tant és així que el 6 d’octubre es publica al BOE (Butlletí Oficial de l’estat), el diari 

oficial de l’estat Espanyol on s’hi publiquen totes les lleis, el reial decret-llei 15/2018; Mesures 

urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors.  

“El sistema energètic ha iniciat un procés de transició cap a un nou paradigma caracteritzat per 

la descarbonització, la descentralització de la generació, la electrificació de la economia, la 

participació més activa dels consumidors i un ús més sostenible dels recursos”, així tanca el 

primer capítol el reial decret 15/2018. En el vuitè expressa que “[...] s’adpoten algunes 

disposicions per donar visibilitat, estabilitat i confiança als inversors, de tal forma que es puguin 

mobilitzar des d’aquest moment les quantioses inversions requerides per la transició energètica, 

que es materialitzarà en uns ambiciosos objectius a la Unió Europea i a Espanya en l’horitzó 

2030”.  

Els objectius establerts per la Unió Europea en l’horitzó 2030 són la reducció d’almenys el 40% 

respecte al 1990 de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEH), aconseguir que les 

energies renovables representin, com a mínim, el 32% de l’energia generada i assolir una  

millora del 32,5% de l’eficiència energètica. Aquests objectius van ser acordats pel Consell 

Europeu l’Octubre del 2014, per assolir els objectius fruit del Acord de París.[5] 

El 15 de desembre de 2015 es celebra la XXI Conferència sobre el Canvi Climàtic (COP21) en 

la qual es forma l’Acord de París. En aquesta conferència els diversos governs van acordar [6]: 
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 El límit de de l’augment de la temperatura mitjana global, provocada pels GEH, per 

sota els 2ºC respecte els nivells preindustrials a finals del segle XXI. Procurar que 

aquest augment no arribi als 1,5ºC. 

 Assolir el nivell màxim de les emissions de GEH quan abans millor. 

 Aplicar, a través de la tecnologia i la ciència, mitigacions dels efectes del canvi climàtic. 

La preocupació  pels efectes devastadors del canvi climàtic és anterior a l’organització de la 

conferència de Paris del 2015. Al 1992 es produeix a Rio de Janeiro la Conferència de les 

Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, on s’aprovaren tres tractats 

internacionals, un de les quals és la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic (CMNUCC). La CMNUCC suposa l’inici de totes les negociacions 

intergovernamentals de les quals la COP 21 de París en formà part. 

Un altre dels fets més rellevants  pel que fa a tractats en relació al canvi climàtic és la firma del 

protocol de Kyoto de 1997, tot i que la seva entrada en vigor fos al 2005. En aquest s’establiren 

els “compromisos vinculants de reducció dels gasos d’efecte hivernacle”, que es podrien 

considerar les primeres mesures adoptades per mitigar els efectes del canvi climàtic a nivell 

internacional [7].  

Poc a poc es va anar perfilant la línia d’actuació dels diversos països en relació al canvi climàtic, 

fins arribar a l’Acord de París i les diverses mesures adoptades pels governs compromesos amb 

l’Acord. Les mesures persegueixen la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, tal i com les 

comunitats científiques , com ara l’IPCC, demanen. 

Tornant al reial decret-llei 15/2018, des del govern espanyol doncs, es proposa emprendre 

mesures legals i financeres per impulsar la transició energètica (descentralització, 

descarbonització, electrificació de l’economia etc.), per així assolir els objectius establerts per 

la Unió Europea, que resulten de les diverses negociacions intergovernamentals respecte el 

canvi climàtic. 
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1.1.4. Cap a la transició energètica 

Les intencions polítiques i els actes derivats d’aquestes no van sempre de la mà. Informes de la 

ONU i de l’agència internacional de l’energia han coincidit en que les mesures establertes pels 

diversos països no són suficients per aconseguir els objectius de l’Acord de París. 

Concretament, la IEA exposa que en cas que es duguessin a terme totes les mesures dels països, 

la temperatura mundial augmentaria en 2,7ºC l’any 2100, l’ONU constata que les mesures 

adoptades suposarien només una tercera part de les mesures necessàries per tal que la 

temperatura no arribi als 2ºC més de mitjana. 

Aquestes conclusions s’han extret, suposant que tots els països estan complint estrictament els 

propòsits imposats per cada país. L’informe de Emissions Gap Report de la ONU detecta que 

no tots els països poden assolir els propòsits sense esforços extra, com serien el cas d’Estats 

Units, Corea del Sud, Mèxic, Canadà, Sud Àfrica i Rússia entre d’altres. [7] 

La situació és més crítica amb l’anunci de la retirada dels Estats Units en l’Acord de París, una 

de les principals potències mundials i emissors de GEH [8]. Que un dels principals responsables 

d’aquest fenòmen es retira del pacte, fa més complicat revertir la situació. El propi Vaclav Smil, 

en una conferència a Madrid va exposar el seu escepticisme sobre la descarbonització total al 

2050 [4], tot i ressaltar la necessitat ambiental de la transició energètica, també va subratllar la 

dependència actual dels combustibles fòssils per al subministrament mundial d’energia. La 

transició energètica necessita un exercici de realisme en la implantació de les renovables, ja que 

hi ha zones on els recursos renovables són escassos. 

El treball present, tal i com s’ha esmentat a l’inici d’aquest apartat, neix de la incertesa sobre el 

camí cap a la transició energètica, on després d’exposar la situació actual de les mesures contra 

el canvi climàtic, tot i la necessitat de la transició energètica, demostra una necessitat d’analitzar 

més profundament la situació actual, més enllà de les propostes polítiques, on les accions 

materials efectives sembla ser que s’han deixat de banda, és necessari estudiar la viabilitat de 

les mesures adoptades pels diversos països, i actuar en concordança amb els recursos 

disponibles per cadascun.  

La descarbonització en el sistema energètic, la substitució dels combustibles fòssils per les 

energies renovables, és necessària per limitar els gasos d’efecte hivernacle , és a dir, la transició 

energètica és necessària per superar totes les adversitats plantejades anteriorment. Per conèixer 

més a fons quina ha de ser la tendència de les mesures adoptades, en aquest cas pel govern 

espanyol per aconseguir la descarbonització del sistema energètic, el present treball analitza  el 
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disseny d’una central mixta-eòlica fotovoltaica de 32,5 MW, i la futura substitució d’una central 

tèrmica convencional per aquesta. 

Aquesta central renovable però, també es dissenyarà per tal que sigui capaç d’entregar l’energia 

a potència constant, com si es tractés d’una central elèctrica convencional. I és que un dels 

problemes associats a la generació d’energia a través de fonts renovables és la seva integració 

a la xarxa, segons l’informe “Límites del sistema eléctrico a la integración de generación de 

régimen especial” de REE [10] i la informació mostrada la mateixa pàgina web [9], la 

variabilitat de la generació energètica a través de recursos renovables complica el manteniment 

del equilibri entre la generació i la demanda energètica en el present i la previsió de la demanda 

i la generació en hores futures. Això implica una necessitat d’instal·lar més potència de la 

requerida per poder cobrir moments amb baixa disponibilitat de recursos renovables, un major 

ús dels mecanismes d’ajust del sistema, serveis de control per als generadors (control de tensió, 

regulació de la potència i la freqüència, estabilitat del sistema davant de pertorbacions...) i la 

pèrdua d’energia renovable no aprofitable degut a la impossibilitat d’integrar-la, el que en 

l’informe [10] ho defineix com “vertidos de energia renovables”. 

 

1.2.  Per què una central mixta eòlica-fotovoltaica de 32,5 MW.  

L’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica, juntament amb l’energia hidroelèctrica, són les 

tecnologies més emprades per a la generació elèctrica a través de recursos  renovables, com són 

el sol, el vent i l’aigua respectivament.  

La potència instal·lada al territori espanyol es pot consultar a la web de Red Eléctrica Española. 
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Figura 1.6. Potència instal·lada segons tecnologies a la xarxa eléctrica española. (Font: REE) 

Com es pot observar a la taula anterior, l’energia eòlica és la que gaudeix d’una major presència 

dins el sistema elèctric espanyol amb 25687 MW instal·lats, la segueixen l’energia hidràulica 

convencional i mixta amb 17085 MW i l’energia solar fotovoltaica amb 8871 MW. És 

destacable l’augment de la potència solar fotovoltaica instal·lada en els últims 3 anys, gairebé 

el doble l’any 2020 que l’any 2016, i la incorporació de 2000 MW disponibles més en el sector 

eòlic. 

 

Figura 1.7. Generació eléctrica renovable en el sistema elèctric espanyol (Font: REE). 

L’aportació d’energia anual també es significativament major en aquestes tecnologies que en 

la resta de renovables. El color taronja representa la solar fotovoltaica, el verd l’eòlica i el blau 

la hidroelèctrica. 
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Que l’energia solar fotovoltaica, la eòlica i la hidroelèctrica siguin les fonts d’energia renovable 

amb major presència a la xarxa espanyola, tant en potència instal·lada com en energia generada, 

i que encara es segueixi apostant per la incorporació de més potència instal·lada, com és el cas 

de l’eòlica i la solar fotovoltaica, és un dels indicadors de que aquestes tecnologies són les més 

adequades pel que fa a la producció d’energia elèctrica en el territori en qüestió. 

Com que la construcció d’un embassament o una presa per poder instal·lar una central 

hidroelèctrica és molt aparatosa i requereix  d’un indret adient on  poder disposar d’aigua i fer-

la caure amb prou alçada, limita molt les possibilitats del projecte. L’impacte ambiental 

d’aquest tipus de projectes és molt gran, a més, es pot observar com en els últims anys la 

potència hidroelèctrica instal·lada no ha augmentat gaire. Per tant no es contempla en aquest 

treball el disseny d’una central hidroelèctrica. 

L’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica, doncs, són les tecnologies més adients per a  

l’obtenció d’energia d’origen renovable en el territori espanyol. 

Un dels inconvenients més importants pel que fa a la producció d’energia solar i l’energia 

eòlica, tal i com es comenta a l’article [40], és la intermitència de la potència de sortida de les 

fonts generadores donada la variabilitat del recurs solar i l’eòlic. Degut a que la potència de 

sortida de les turbines està relacionada directament amb la velocitat del vent, fenomen que varia 

en el temps i l’espai, es considera que la potència és variable. Els recursos solars només estan 

disponibles durant el dia, és a dir, quan els rajos solars incideixen a la superfície terrestre. 

Aquests també són variables, només arriba el 100% de l’energia emesa pel sol a la superfície si 

el cel és clar, així que alguns fenòmens meteorològics i elements ombrívols poden fer variar la 

producció solar, a més,  la irradiància rebuda en un dia no és constant, sinó que forma una corba 

on el pic es troba al migdia i els mínims a la sortida i la posta del sol. Per tant, tal i com recalca 

l’article mencionat anteriorment, és essencial l’ús de sistemes d’emmagatzematge per poder 

mitigar aquesta variabilitat de la potència de sortida, facilitant no només així la participació de 

les centrals que utilitzen aquestes tecnologies al mercat elèctric, sinó que també la integració 

d’aquestes a la xarxa elèctrica. 

Els recursos solars només estan disponibles durant el dia, és a dir, quan els rajos solars 

incideixen a la superfície terrestre. La incidència d’aquests varien en funció de l’època de l’any 

degut al moviment de traslació de la terra. Per exemple, a l’hemisferi nord els rajos són més 

perpendiculars respecte la superfície terrestre a l’estiu que no pas a l’hivern, de manera  que a 

l’estiu s’obté més energia del sol que no pas a l’hivern. Aquest fenomen es pot veure fàcilment 

reflectit en la diferència tèrmica d’ambdues estacions. 
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A l’Atlas de Radiación Solar en España realitzat per l’agència estatal de meteorologia 

(AEMET) es poden trobar unes gràfiques on es mostra la mitjana mensual de la radiació solar 

entre els anys 1983 i 2005 de les diverses províncies espanyoles [28].  

 

Figura 1.8. Mitjana mensual de radiació solar enre el 1983 i el 2005 a Càdis. (Font; Atlas de 

Radiación Solar en España (AEMET)). 

Com es pot observar a la figura 1.8 , al territori espanyol la màxima irradiància solar arriba als 

mesos d’estiu.  

Si es decideix tirar endavant amb un projecte únicament format per panells fotovoltaics, degut 

a la diferència abismal d’energia rebuda entre els mesos d’hivern i d’estiu, es pot produir un 

sobredimensionament del sistema, sobretot si aquest està format també per un sistema 

d’emmagatzematge d’energia, que pot ser excessiu per injectar l’energia de forma constant els 

mesos d’estiu o insuficient pels mesos d’hivern. 

Per altra banda, l’energia eòlica també pateix variacions estacionàries en quant a la producció 

d’energia. A la pàgina web de Red Elèctrica Española es pot consultar la generació eòlica 

mensual en els últims anys [22]. 
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Figura 1.9. Generació eólica els anys 2017, 2018 i 2019 al sistema elèctric espanyol. (Font: Elaboració 

pròpia. Dades extretes de REE) 

A la gràfica anterior s’aprecia com l’energia eòlica generada màxima es troba a l’hivern, mentre 

que als mesos d’estiu es produeix una davallada de la generació, al contrari que amb la 

generació fotovoltaica. És a dir, si s’apostés per una central únicament formada per turbines 

eòliques, podria succeir el mateix que en el cas d’una central fotovoltaica però invertint les 

èpoques. 

En definitiva, tal i com es comenta en algun dels articles consultats [16,18,19], és interessant 

contemplar i posar en pràctica, la complementarietat de les energies eòlica i fotovoltaica. El 

vent bufa intermitentment, a vegades inclús de manera imprevisible a llarg termini, però durant 

tot el dia, mentre que el sol només aporta energia amb durant les hores de llum. D’aquesta 

manera es poden complementar. 

En un dels articles consultats es comenta que “La majoria de sistemes híbrids renovables 

consisteixen en la combinació de generadors solars i eòlics[...]redueixen els problemes de la 

generació d’una única font com ara el destacat patró dia-nit de la generació solar, que porta a 

grans requeriments d’energia de bateria. Per tant, l’ús de sistemes híbrids pot augmentar la 

fiabilitat general i reduir el cost de l’electricitat o augmentar el seu valor en funció del mode 

d’operació. El principi subjacent de les fonts d’energia híbrides[...]és la naturalesa 

complementària dels seus patrons de generació d’energia” (extret de l’article [16], traduït de 

l’anglès). En aquest també es comenten diversos estudis on es demostra la millora al utilitzar 

aquests sistemes energètics híbrids, no necessàriament solars/eòlics. A l’article periodístic [19] 
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es presenten també alguns dels projectes que implementen sistemes híbrids solars/eòlics i els 

seus avantatges. 

La potència instal·lada de la central prové de la intenció de dissenyar una central estàndard, 

com les que es podrien trobar en el territori espanyol, per després fer la extrapolació a una 

central amb la mateixa potència que una central tèrmica.  

Consultant el mapa de les instal·lacions eòliques construïdes en tot el territori espanyol, 

disponible a la pàgina web de REE [21], es pot observar a la llegenda com la potència mitja 

dels parcs eòlics espanyols és de 25,4 MW. Per la central objecte del treball es defineix la 

potència eòlica instal·lada, tenint en compte la potència mitjana instal·lada, d’uns 25 MW.  

La potència eòlica disponible és inferior a la instal·lada. El rendiment de la turbina depèn de la 

velocitat del vent, tenint en compte l’eficiència dels components que formen les turbines com 

ara el generador o el convertidor, aquest pot ser del 35% en el millor dels casos [20]. La 

instal·lació fotovoltaica ha de complementar la producció de la instal·lació eòlica, aquesta 

assolirà la potència màxima instal·lada en les hores de radiació solar pic, que es donen de 

manera més continuada i estable durant el mig dia, no com  els pics de potència de la generació 

eòlica que són intermitents com les ràfegues de vent. És per això que instal·lant una potència 

fotovoltaica equivalent al percentatge d’ús de la potència eòlica, especificada en el rendiment, 

ja és adient per complementar la generació dels aerogeneradors. En aquest cas es considera que 

el rendiment dels aerogeneradors és del 30%. 

Per això es decideix dissenyar una  central amb una potència instal·lada de 32.5 MW, 7.5 de 

solar fotovoltaica i 25 d’eòlica. 
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2. Introducció 

Motivat pel que s’ha presentat en l’apartat anterior, aquest treball neix per donar forma a les 

inquietuds presentades en el primer punt de l’origen del treball. A través dels coneixements 

adquirits al llarg de tota la carrera, el present treball tracta la integració i la instal·lació de 

centrals de generació elèctrica a partir de recursos renovables dissenyant una central. Els 

objectius  del treball s’expliquen a continuació. 

2.1. Objectius del treball 

La integració i la visió del disseny d’una central d’una manera més profunda i exhaustiva, es 

duu a terme en aquest treball seguint els següent objectius: 

 Dissenyar una central mixta eòlica-fotovoltaica capaç d’entregar l’energia a 

potència constant. Si bé la instal·lació de centrals de generació d’energia renovable 

s’ha extès a l’estat espanyol en els últims anys, les centrals renovables capaces 

d’entregar energia de manera constant encara no són tan conegudes. És per això que al 

llarg d’aquest treball es tracta el que comporta dissenyar una central d’aquestes 

característiques, començant per l’elecció de la ubicació òptima de la central, els 

elements generadors que la formen, el control de fluxos de càrrega, les característiques 

tècniques fins als costos associats a la construcció d’aquesta. Aquest objectiu doncs, és 

transversal al llarg de la realització del mateix treball. 

 Estudiar la viabilitat de desenvolupar un projecte com aquest. Un altre punt 

important és verificar i estudiar si el disseny realitzat de la central és realista, es podria 

duur a terme o si podria generar beneficis tant mediambientals com econòmics. En 

definitiva, després del disseny de la central s’han d’analitzar i extreure un seguit de 

conclusions respecte els resultats obtinguts. 

 Estudiar la substitució d’una central tèrmica per la central dissenyada. Amb la 

finalitat de complementar les conclusions extretes, es pretén fer els càlculs del que 

implicaria substituir una central tèrmica ja existent per la central dissenyada, així es 

podria complementar la situació de les renovables en el marc actual i el camí cap a la 

transició energètica exposada en l’apartat de l’origen del treball. Amb l’estudi de la 

substitució es podrien oferir dades respecte al que significaria, actualment, iniciar el 

camí cap a l’abastiment de l’energia a través de fonts renovables únicament.
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3. Disseny de la central 

En aquest apartat es mostren tots els passos seguits per a realitzar el disseny de la central objecte 

del present treball, explicant cadascun d’aquests i les característiques de la central. 

3.1. Localització de la central 

La localització de la central és determinant en la producció d’energia de la mateixa, ja que la 

generació d’energia eléctrica a través de fonts renovables depèn en gran part del clima i els 

fenòmens meteorològics propis de l’indret en que es troben instal·lades les fonts generadores. 

En el cas que ocupa la central del present treball, són factors importants la irradiància i la 

velocitat del vent. 

Els fenòmens esmentats anteriorment varien segons la posició geogràfica on es troba l’objecte 

d’estudi, és a dir, la velocitat del vent i la seva freqüència no és la mateixa a Barcelona que a 

Santiago de Compostel·la. Per tant, la ubicació de la planta és un factor determinant pel que fa 

als recursos renovables disponibles, i en conseqüència a l’energia que pugui generar aquesta. 

La selecció de la localització també està influenciada per la posició en la qual es trobi una 

central tèrmica existent. El propòsit del treball és dissenyar la central renovable, però també 

estudiar la viabilitat de la substitució d’una central tèrmica existent per aquesta, així que la 

localització de la central influeix en la decisió de la localització. 

A continuació doncs, s’exposen els criteris de selecció utilitzats per escollir la ubicació de la 

central. 
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3.1.1. Selecció de la localització segons els recursos renovables disponibles 

Els recursos renovables que s’han de tenir en compte són la irradiància solar i la velocitat del 

vent. Per això, s’ha cercat la disponibilitat de tots dos recursos a tot el territori Espanyol. 

Pel que fa a la irradiància solar, es pot consultar el mapa dissenyat pel codi tècnic d’edificació 

(CTE), on es pot apreciar la irradiància mitja diària anual segons les zones del territori.  

 

Figura 3 1. Zona climàtica solar a Espanya en funció de la irradiància (Font: CTE Secció HE 5) 

 

Figura 3.2. Taula equivalent a la zona climàtica i la irradiància corresponent (Font: CTE Secció HE5) 

En el mapa es pot apreciar com les zones on la producció d’energia solar seria més elevada són 

les zones climàtiques IV i V, ja que la irradiància mitjana diària rebuda en aquestes és la major. 

Aquestes zones són les que corresponen al sud de la península, a una part de l’interior, alguna 

zona de Catalunya i el País Valencià i a les Illes Canàries i les Balears.  
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Al nord de la Península la radiació solar rebuda és la menor en tot el país. La irradiància rebuda 

intermèdia es trobaria en la zona interior de la península, entre les zones de baixa i alta 

irradiància, i en algunes zones de Catalunya i Aragó. 

Al Atlas Eólico, redactat per l’institut per la diversificació i l’estalvi d’energia (IDAE), es poden 

consultar uns mapes on es determinen la velocitat del vent mitja anual en funció de la zona [28]. 

Els mapes estan fets tenint en compte la velocitat del vent en funció de l’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Vent mig anual a 30 metres al territori Espanyol (Font: Atlas Eólico (IDAE)) 
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Figura 3.4. Vent mig anual a 60 metres al territori Espanyol (Font: Atlas Eólico (IDAE)) 

Com es pot apreciar als mapes, i tal i com conclou al propi Atlas Eólico les zones amb més vent 

de la regió són Galícia, el sud i el nord-est de Catalunya, les illes Balears i Canàries, el sud 

d’Andalusia i per últim, algunes zones d’Aragó, Castella i Lleó i Castella la Manxa. 

Analitzant els anteriors mapes es pot dir que, tenint en compte els recursos renovables 

disponibles, les millors zones per ubicar una central d’energies renovables són: 

 El sud d’Andalusia, ja que la irradiància rebuda  és elevada (entre 4,6kWh/m2 i 5 

kWh/m2  diaris de mitjana) i la velocitat del vent en aquesta zona és de les més altes de 

tot el país. 

 La zona entre Saragossa i el delta del Ebre, on les condicions són molt similars a les 

que es troben al sud d’Andalusia. 

 Les illes, tant a les illes Canàries com a les Balears, les condicions solars i de vent són 

molt favorables. A les Canàries la radiació diària mitjana rebuda és superior als 5 

kWh/m2 i la velocitat mitjana anual del vent a algunes zones costaneres a 30 metres 

d’altura  pot arribar als 6 m/s, a les Balears la irradiància rebuda està entre 4,6kWh/m2 

i 5 kWh/m2  diaris de mitjana, i la velocitat mitjana anual del vent a 30 metres d’alçada 

a la illa de Menorca és d’uns 6 m/s. 

 A Castella la Manxa, on la irradiància rebuda correspon a les zones climàtiques IV i V 

i el vent a 30 metres arriba als 5,5-6 m/s en algunes zones de la comunitat autònoma. 
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3.1.2. Selecció de la localització segons les centrals tèrmiques existents 

Aquest criteri de selecció ve determinat per la ubicació actual d’una de les centrals tèrmiques 

instal·lades al territori Espanyol.  

La pàgina web de Red Elèctrica Espanyola presenta un mapa de les diferents instal·lacions 

productores d’energia. En aquesta doncs, es poden visualitzar les diferents centrals tèrmiques 

actualment en funcionament [21]. 

 

Figura 3.5. Instal·lacions de producció d’energia al Nord Oest d’Espanya (Font: REE) 

En el mapa, les centrals tèrmiques de cicle combinat són representades amb un cercle vermell 

i les centrals tèrmiques de carbó amb un cercle negre.  

 

Figura 3.6. Instal·lacions de producció d’energia al Sud d’Espanya (Font: REE) 
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El diàmetre de les circumferències representades representa la potència instal·lada de cada 

central productora, com més gran és aquesta, més gran és el diàmetre i a la inversa. 

 

Figura 3.7. Instal·lacions de producció d’energia al Nord-Est d’Espanya (Font: REE) 

Un cop conegudes les ubicacions i les dimensions de les diverses centrals del territori Espanyol, 

tenint en compte també la disponibilitat dels recursos renovables esmentats en l’apartat anterior, 

es pot establir la localització de la central mixta dissenyada. 

3.1.3. Selecció de la localització 

Tenint en compte els dos criteris explicats anteriorment, la planta dissenyada s’ha de situar en 

una zona on els recursos energètics solars i eòlics siguin abundants, sempre i quan es trobi una 

planta tèrmica en aquella zona.  

Les zones que compleixen les condicions anteriors són el sud d’Andalusia i  la província de 

Saragossa, ja que en aquestes es troben centrals tèrmiques de cicle combinat i unes condicions 

climàtiques adients. 

La zona més adient per tant, tenint en compte sobretot les condicions climàtiques, és el sud 

d’Andalusia. Concretament a la badia d’Algeciras, a la província de Cadis, on el vent és 

abundant, la irradiància és elevada i s’hi troben tres centrals tèrmiques, dues de cicle combinat 

i una central tèrmica convencional. 
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Figura 3.8. Zona on es planteja instal·lar la central mixta. S’hi aprecien també les tres centrals 

tèrmiques. (Font: REE). 

Un cop seleccionada la zona es poden cercar les dades d’irradiància i velocitat de vent de la 

zona, de manera que es pugui aproximar la possible energia generada per la central mixta. 

 

3.2. Obtenció de dades de vent i irradiància 

La generació d’energia a la central proposada depèn de la disponibilitat dels recursos eòlics i 

solars, per això, si es vol aproximar l’energia produïda per la central mixta dissenyada, la millor 

opció és cercar les dades de vent i irradiància històriques de la zona on s’instal·li la planta i fer 

una previsió de l’energia generada amb aquestes dades. 

Per poder fer una aproximació més acurada, les dades obtingudes seran en períodes de deu 

minuts. Aquestes es tractaran  a través del MATLAB per poder interpretar-les degudament. Els 

càlculs i l’explicació del codi de MATLAB generat es troba a l’ANNEX 1. 
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3.2.1. Dades de vent 

Les dades de vent s’han obtingut a través de la pàgina web Sotavento Galícia, que les ofereix 

en intervals de 10 minuts [23]. Les dades són extretes d’una estació situada a Galícia ja que és 

l’única que les ofereix tal i com es requereixen en aquest treball, a més, les condicions de vent 

de la situació escollida en l’apartat anterior són similars a les de l’estació de Sotavento. Les 

dades de vent per tot un any obtingudes d’aquesta página, s’han inserit en un fitxer de text. 

MATLAB és capaç d’interpretar els valors existents en els fitxers de text a través del 

comandament “load”.  

 

Figura 3.9. Comandament del MATLAB per carregar les dades del fitxer de vent al MATLAB. (Font: 

Elaboració propia) 

Per poder interpretar millor les dades manegades a MATLAB i verificar que no existeix cap 

anomalia en aquestes, es genera una gràfica que mostra tots els valors de la velocitat del vent 

per tots els intervals de 10 minuts d’un any sencer. A la figura 3.10 es presenta la gràfica 

generada per visualitzar tots els valors de velocitat del vent de l’any 2017. 

 

Figura 3.10. Velocitat del vent cada 10 minuts de l'any 2017. (Font: Elaboració pròpia). 
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3.2.2. Dades solars 

Les dades d’irradiància es poden extreure de l’eina interactiva PVGIS dissenyada pel Joint 

Research Centre (JRC), una direcció general de la Comissió Europea que s’encarrega de 

proporcionar assessorament científic i tècnic a la Comissió i als estats membres de la Unió 

Europea [27].  

Per descarregar les dades cal seleccionar la zona de la qual es volen obtenir aquestes. Un cop 

seleccionada es poden descarregar les dades mensuals, diàries o horàries. Com que l’estudi es 

vol amb la màxima precisió possible es descarreguen les dades històriques anuals per cada hora, 

ja que les mensuals i les diàries són valors mitjans. 

 

Figura 3.11. Eina interactiva del JRC per conèixer l’irradiància en una zona (Font: JRC) 

Els panells solars es poden instal·lar en un eix fix, o en eixos mòbils ja sigui en el vertical o 

horitzontals. Les instal·lacions on els panells tenen mecanismes de seguiment solar són aquelles 

on els panells estan muntats en eixos mòbils. Els panells instal·lats a la central objecte del treball 

són d’eix fix, per tant a l’eina PVGIS es selecciona l’opció de descarregar les dades en un eix 

fix.  

La inclinació del panell  influeix en la quantitat d’energia captada pel panell. S’absorbeix el 

100% de l’energia de la irradiància quan els raigs del sol són perpendiculars amb la superfície  

del panell. Degut al moviment de rotació terrestre, l’angle entre els rajos solars i la superfície 

terrestre no és igual per a totes les èpoques de l’any. Segons l’època de l’any en la qual es desitgi 

obtenir una major captació de l’energia, la inclinació ha de ser una o altra.  
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En el plec de condicions de les instal·lacions tèrmiques solars redactat per l’IDAE [26], s’indica 

que la inclinació òptima de captació per a instal·lacions solars de producció constant durant tot 

l’any ha de ser igual a la latitud geogràfica, si es prioritza la producció a l’hivern la inclinació 

ha de ser la latitud geogràfica més 10 graus, i si es prioritza la producció a l’estiu la latitud 

geogràfica menys 10 graus. 

Al subapartat de la tria de les dimensions de la central del treball, desenvolupat a l’origen del 

treball, s’ha explicat el perquè del disseny d’una central que complementi la generació 

fotovoltaica i la eòlica. Aquesta complementarietat, contempla el fet que la máxima generació 

d’energia eólica compensi la mínima generació fotovoltaica a l’hivern, mentre a l’estiu, la 

máxima generació fotovoltaica complementi la mínima eólica. Per això, l’angle òptim 

d’inclinació dels panells de la central del projecte és aquell que impliqui una producció constant 

i la maximitzi. Les dades extretes al PVGIS són aplicant l’opció d’optimitzar l’angle azimut i 

de la inclinació dels panells, ja que així s’aconsegueix la producció constant i màxima 

Les dades descarregades són de 24 hores per 365 dies, és a dir, un total de 8760 valors 

d’irradiància per a cada hora del any. Com que les dades del vent estan en franges de 10 minuts 

s’ha de convertir les dades solars horàries en 10 minutals.  

Per a fer-ho a través de MATLAB, es carreguen  al Workspace  les dades solars obtingudes del 

PVGIS. 

 

Figura 3.12. Comandament per carregar les dades solars a MATLAB (Font: Elaboració propia) 

Com que al fitxer descarregat hi apareixen varies magnituds mesurades com ara la temperatura, 

la irradiància, el temps o l’alçada del sol, s’ha de seleccionar la columna que amb la que es vol 

operar, per això es crea “Gd”. 

Posteriorment a la càrrega de les dades solars, s’apliquen un seguit de codis o subrutines que 

permeten passar les dades solars en intervals horaris a dades solars en intervals de 10 minuts. 

A les figura 3.14 es pot apreciar com s’ha aconseguit convertir les dades solars en intervals de 

10 minuts. 
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Figura 3.13. Corba d’Irradiància solar d’un dia de 2013. Dades solars en intervals d’una hora. (Font: 

Elaboració pròpia). 

 

Figura 3.14. Corba d’Irradiància solar d’un dia de 2013. Dades solars en intervals de 10 minuts. (Font: 

Elaboració pròpia). 

Les figures 3.13 i 3.14, mostren la corba d’irradiància d’un dia exemple de l’any 2013, amb la 

diferencia que la primera mostra la dades solars en intervals d’una hora i la segona les mostra 

en intervals de 10 minuts. Comparant-les es pot observar com el resultat de la conversió de les 

dades solars a intervals de 10 minuts és favorable, ja que les dues gràfiques són pràcticament 

idèntiques. 

Les dades solars definitives, les que s’han utilitzat pel càlcul de l’energia generada per la central, 

són els valors mitjans d’irradiància per als últims 4 anys. 

De les dades descarregades també se n’ha extret la temperatura ambient per cada hora i 

posteriorment s’ha interpolat el seu valor en intervals de 10 minuts. Les dades de temperatura 

es necessiten per a la correcció de l’energia generada pels panells. 
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3.3. Elements productors d’energia elèctrica 

Per fer un càlcul més realistic de l’aproximació de l’energia generada, s’opta per cercar diversos 

models comercials d’aerogeneraors i panells fotovoltaics i calcular, a partir de les 

característiques d’aquests, l’energia generada. El critieri de selecció, i la selecció de cada 

equipament, s’explica en els apartats que es troben a continuació. 

3.3.1. Aerogeneradors 

La producció eòlica depèn de la velocitat del vent disponible a la zona on es troba la instal·lació 

i la potència entregada per l’aerogenerador en funció de la velocitat del vent, és a dir, depèn de 

la corba de potència de l’aerogenerador. La corba varía segons el fabricant, el  model i la 

potència màxima de la turbina. Per exemple, es poden trobar dos aerogeneradors amb la mateixa 

potència màxima però amb una corba diferent, de manera que un d’ells proporcioni més energia 

en funció de les condicions ambientals de la zona d’interès. 

Per això la intenció és cercar aerogeneradors de diversos models i fabricants i calcular la 

potència obtinguda de cadascun en funció de la corba de potència, tenint en compte les dades 

de vent descarregades. S’escollirà doncs, el que entregui la màxima potència anual. 

Les turbines que s’ajusten millor a les necessitats i proporcionen les dades de les corbes de 

potència són: l’aerogenerador SUZLON S128 de 2,8 MW, l’aerogenerador Vestas V90/2000 

de 2MW, Vestas V112/3000 de 3MW i Vestas V136/3450 de 3,45 MW. S’han escollit diversos 

aerogeneradors Vestas, no només perquè la corba de potencia es podía consultar, sinó que 

també són el fabricant d’aerogenerador més comprat [34], fent constancia que és un fabricant 

de qualitat. També s’han cercat aerogeneradors Siemmens, un dels altres fabricants més venuts, 

aquests aerogeneradors, però, no disposaven de corba de potencia. 

Els propis datasheets dels aerogeneradors proporcionen les corbes de potència. Aquestes 

permeten determinar la potència de sortida dels aerogeradors en funció de la velocitat del vent. 

Trobant una equació que aproximi tal corba es pot aconseguir automatitzar el càlcul de la 

potència de sortida dels aerogeneradors. A la figura 3.15 es mostra la corba de potència d’un 

dels aerogeneradors seleccionats. En aquesta, es pot observar com per cada valor de velocitat 

del vent s’hi associa una potència de sortida. 
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Figura 3.15. Corba de potència de l’aerogenerador SUZLON S128 proporcionada pel fabricant. (Font: 

Butlletí del fabricant). 

Que només es disposi dels valors de potència de l’aerogenerador per unes velocitats de vent 

determinades, dificulta el càlcul de la potència generada si es treballa amb velocitats de vent 

diferent als que mostra la corba de potència, és a dir, segons la corba de potència que es mostra 

a la figura 3.15, es pot saber amb certesa la potència de sortida del aerogenerador per a les 

velocitats de vent que apareixen a l’eix x del gràfic. Per això cal trobar una equació que 

aproximi la corba de potència. Aquesta equació s’ha obtingut a través d’un seguit de codis de 

MATLAB que es poden consultar a l’ANNEX 2. 
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Figura 3.16. Corba de potència transferida a MATLAB a dalt, i a baix el gràfic de la corba de potència 

calculada a través de MATLAB. (Font: Elaboració pròpia). 

La gràfica que es troba a la part superior de la figura 3.16 (‘Corba de potència SUZLON 2,8 

MW), és una gràfica generada a MATLAB a partir de les dades proporcionades pels fabricants. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, és necessari trobar una equació que aproximi la corba i 

permeti calcular la potència de sortida de l’aerogenerador per qualsevol velocitat del vent. El 

resultat de l’aproximació d’aquesta corba és el de la gràfica de la part inferior de la figura 3.16. 

Les dues corbes són similars, de manera que es considera que l’aproximació de l’equació és 

adient. 

Els preus de compra dels aerogeneradors no es troben amb facilitat. De manera que per establir 

el preu es fan servir els indicadors presentats al estudi tècnic de l’IDAE Evolución tecnologia 

y prospectiva de costes de las energías renovables. Aquest estudi fa un anàlisi de l’evolució de 

les tecnologies relacionades amb les energies renovables entre els anys 2011 i 2020 [24]. 

A l’informe exposa que el cost d’inversió en una instal·lació eòlica al 2011 estava al voltant 

d’1M€/MW i 1,3M€/MW, el rang inferior correspon a les instal·lacions que utilitzen 

aerogeneradors de menor altura (60 metres) i potència (850 kW) i el rang superior a les que 

utilitzen aerogeneradors de major altura (100 metres) i potència (2,5 MW).  
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Al mateix informe explica que s’estimava una reducció dels costos d’inversió del 12% entre el 

2010 i el 2020, i un 6% addicional entre 2020 i 2030. De manera que al 2020 els costos 

d’inversió estan al voltant dels 0,88M€/MW i 1,144M€/MW. Degut a que els aerogeneradors 

cercats són d’una altura al voltant dels 100 metres i els 2,5MW el preu per megawatt considerat 

és de 1,144M€/MW. Per als aerogeneradors seleccionats, els costos d’instal·lació serien els 

següents: 

 

SUZLON 

S128 

VESTAS 

V90/2000 

VESTAS 

V112/3300 

VESTAS 

V136/3450 

Potència 

(MW) 2,8 2 3,3 3,45 

Preu 

(M€) 3,12 2,23 3,67 3,84 

                                        Taula 3.1. Comparativa dels aerogeneradors 
      

Amb les dades de vent obtingudes, es calcula l’estimació de potència generada pels 

aerogeneradors per trobar quin d’aquests proporcionarà, donades les condicions de vent del 

territori, la millor relació potència-preu. És per això que es calcula tota la potència 

proporcionada per tots els aerogeneradors durant un any, i a continuació es divideix  aquesta 

per el preu dels aerogeneradors. Al apartat 3.5 d’aquest mateix treball s’explica com es calcula 

aquesta potència per tots els aerogeneradors. La suma de tota la potència generada 

s’aconsegueix amb la funció sum() de MATLAB. 

 

Aerogenerador Potència (MW) 

Potència Generada total 

durant un any (GW) Preu (M€) GW/M€ 

Suzlon 2,8 46,6 3,1192 14,9 

Vestas 2 2 26,7 2,228 12 

Vestas 3.3 3,3 42,6 3,6762 11,6 

Vestas 3.45 3,45 59,2 3,8433 15,4 

Taula 3.2. Cost total dels aerogeneradors i relació entre potència generada i el cost. 
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A l’última columna de la taula 3.2, es representa la relació entre Gigawatts generats durant tot 

l’any i el preu de cada turbina eòlica, és a dir, s’expressa la relació entre els Gigawatts generats 

per cada milió d’euros invertit en l’equip. La turbina amb aquest coeficient més alt és el més 

adient, ja que vol dir que  genera més potència per el mateix preu.  

Considerant el criteri de major potència generada per milió d’euros invertit, la turbina escollida 

és la turbina Vestas V136/3450 de 3,45MW de potència. A més, com que la intenció és que la 

central disposi de 25 MW  de potència eòlica instal·lada, la quantitat d’aerogeneradors que s’ha 

d’instal·lar és de 7, disposant d’un total de 24.15 MW. 

3.3.2. Mòduls fotovoltaics 

Per transformar l’energia solar en energia elèctrica s’utilitzen panells fotovoltaics. La quantitat 

d’irradiància transformada en energia elèctrica depèn directament del rendiment dels panells, i 

aquest ve determinat per la tecnologia emprada al fabricar els mòduls.  

L’Organització de Consumidors i Usuaris ha elaborat un llistat dels millors panells fotovoltaics 

que es troben al mercat Espanyol a l’any 2019 [33]. Per la instal·lació dissenyada s’escullen 

alguns d’aquests panells i s’analitza quin d’ells oferirà una millor relació entre l’energia 

generada i el preu. Els panells seleccionats són: 

Fabricant Model Tecnologia 
Potència 

pic (W) 
Preu(€) 

Eficiència 

(%) 

SUNPOWER SPR-X21 Monocristalina 345 441,7 21,2 

REC REC 280TP Policristali 280 379 17 

PANASONIC VBHN Monocristalina 325 275,9 19,4 

Taula 3.3. Comparativa entre els diversos panells seleccionats. 

Es considera que el panell que ofereixi més potència per un preu menor és aquell que s’adapta 

millor a la instal·lació dissenyada, ja que el que es precisa és una maximització de la generació 

d’energia per el mínim cost.  

La potència pic dels panells fa referència a la potència que generen quan aquests reben la 

irradiància máxima testada, exactament de 1000 Wh/m2. És a dir, en les situacions més òptimes, 

els panells són fonts generadores que treballen a la seva potència pic, per tant la quantitat 

d’energia generada depèn d’aquesta potència pic. Per això s’ha comparat quin dels 3 panells té 

una inversió menor (en €) per cada Watt de potència. 
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Fabricant Model € Invertit/W 

SUNPOWER SPR-X21 1,28 

REC REC 280TP 1,35 

PANASONIC VBHN 0,85 

Taula 3.4. Relació entre potencia generada i el cost dels panells 

El que s’ha fet és dividir el preu de tots els panells entre la seva potència pic, de manera que 

s’ha pogut obtenir el cost d’inversió per cada Watt de potència generat.  

El mòdul solar PANASONIC VBHN és el panell que té aquest índex més baix, de manera que 

la potència disponible serà major per un cost d’inversió menor. Si es compara l’eficiència dels 

panells en funció dels preus, el panell PANASONIC VBHN també és el que ofereix les millors 

condicions, ja que aquest ofereix una eficiència major per un preu menor. 

 

Fabricant Model 
𝐂𝐨𝐬𝐭(€)

𝐏𝐨𝐭è𝐧𝐜𝐢𝐚(𝐖)
 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢è𝐧𝐜𝐢𝐚(%)

𝐂𝐨𝐬𝐭(€)
 

SUNPOWER SPR-X21 1,28 0,048 

REC REC 280TP 1,35 0,045 

PANASONIC VBHN 0,85 0,07 

Taula 3.5. Relació entre la potencia i el cost i l’eficiència i el cost dels diferents panells. 

La potència fotovoltaica instal·lada ha de ser de 7,5 MW. Com que els panells escollits són de 

325 W, es necessiten una quantitat de 23077 panells, instal·lant així poc més de 7,5 MW de 

potència fotovoltaica. 
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3.4. Sistema energètic de la central 

El sistema energètic de la central híbrida plantejada en el mateix treball consta de tres fonts de 

generació, que són els panells fotovoltaics, els aerogeneradors i la bateria, sent el flux energètic 

de l’última bidireccional, és a dir, les bateries poden entregar i absorbir energia, mentre que els 

panells i els aerogeneradors només poden entregar-la. Els elements convertidors d’energia 

també s’han de tenir en compte en el sistema energètic, ja que són essencials per establir la 

comunicació entre cadascun dels elements productors, la xarxa i les pròpies fonts. 

L’entrega d’energia a la xarxa prové de l’energia proporcionada pels panells, els aerogeneradors 

o la bateria, però també ho pot ser d’una o dues d’aquestes fonts, de manera que cadascun dels 

blocs que formen la generació de la central (bateries, panells i turbines eòliques) operen de 

manera independent i col·laborativa, és a dir, en una situació on el vent sigui nul i l’energia de 

venta igual a l’energia solar generada, els panells poden entregar l’energia a xarxa sense que 

aquesta, per exemple, passi per la bateria. Per posar un altre cas, on l’energia generada per les 

turbines i els panells és inferior a l’energia de venta, la bateria es pot descarregar i oferir energia 

per tal que es pugui vendre, col·laborant en aquest cas amb les altres fonts.  

Per poder realitzar el control dels fluxos de càrrega s’ha de establir un bus d’energia amb el 

mateix corrent elèctric, continu o altern. Després de consultar diversos articles científics 

relacionats amb el disseny o l’estudi de les centrals renovables híbrides [38,39], contemplant el 

que s’ha comentat en el paràgraf previ s’ha optat per un sistema energètic com el que es planteja 

a la figura 3.17. 
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Figura 3.17. Sistema energètic de la central. (Font: Elaboració propia). 

La funció de la xarxa de distribució i control és que reguli els fluxos de càrrega de la central, 

permetent que: 

 Es produeixi la càrrega i la descàrrega de la bateria. En cas d’excedent d’energia 

generada pels aerogeneradors i els panells, es pugui acumular aquesta en el sistema 

d’emmagatzematge. En el cas invers, en el qual l’energia produïda sigui insuficient per 

poder lliurar-la a la xarxa, la bateria es podrà descarregar per entregar l’energia faltant.  

 Es garanteixi l’entrega d’energia de manera constant a la xarxa, ja sigui a través d’una 

sola de les fonts o amb una combinació de les tres, és a dir, controlant els fluxos de 

càrrega. 

El sistema de control, de manera autònoma, determina quina es l’energia que s’ha d’entregar a 

la xarxa en funció de la previsió dels recursos solars i eòlics. L’entrega d’energia també depèn 

del nombre d’intervals en els quals es vol lliurar l’energia de manera constant, es podrà entregar 

energia constant en intervals més amplis, com ara un dia, o més curts, 8 hores. Com més curt 

l’interval més s’ajusta a la corba de producció energètica, fent el sistema més eficaç, però fent 

també més complicat entregar l’energia a la xarxa. 

Com que l’entrega d’energia a la xarxa pot ser a partir de la combinació de les tres fonts de 

generació, contemplant l’opció de que la generació sigui a partir d’una d’elles, s’escull utilitzar 

un transformador per cada branca de generació, evitant així el sobredimensionament d’aquests 

equips. 
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Ara bé, la implantació d’un sistema energètic com el que es mostra a la figura 3.17 comporta 

dos inconvenients molt grans. El primer, és el fet de dissenyar un sistema de control dels fluxos 

de càrrega en alta tensió, es desconeix de quina manera es podria dissenyar i si aquest disseny 

seria òptim. El segon és utilitzar tres transformadors d’alta tensió, un per cada branca de les 

fonts generadores, ja que els transformadors d’alta tensió acostumen a ser molt cars. En vista 

dels inconvenients associats al disseny del sistema energètic de la figura 3.17, s’ha preferit el 

disseny d’un sistema energètic semblant, però sobrepassant els inconvenients expressats 

anteriorment. El sistema energètic definitiu, que serà l’utilitzat per a la instal·lació de la central, 

es representa a la figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Sistema energètic definitiu de la central. (Font: Elaboració pròpia) 

Seguint l’esquema de sistema energètic, l’energia, el control i la gestió de fluxos d’energia es 

farà en un bus de corrent altern a mitja tensió. En el cas dels panells fotovoltaics i les bateries, 

que generen l’energia en corrent continu i baixa tensió, el corrent s’haurà de convertir a altern 

i elevar-ne la tensió d’aquest a mitja tensió. Els aerogeneradors entreguen l’energia amb corrent 

altern i baixa tensió, cal doncs, augmentar la tensió fins a mitja. Per entregar l’energia a la xarxa, 

caldrà augmentar la tensió a la tensió de la xarxa a través d’un transformador. 

El sistema de control té la mateixa funció que en el sistema proposat a la figura 3.18, explicat 

en l’apartat 3.5. 
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3.5. Estimació de l’energia produïda i disseny de l’algoritme de gestió 

d’energia 

Un cop seleccionades les fonts generadores d’energia, tenint en compte les dades històriques 

de vent i radiació solar, es pot fer una previsió de l’energia produïda per la central mixta, 

l’entregada a la xarxa, les càrregues i descàrregues de la bateria, les pèrdues d’energia i l’estat 

de la bateria en tots els instants.  

En primer lloc cal calcular l’energia que es podrà produir  a través dels aerogeneradors. Cal 

aclarir que la corba de potència, que determina la potència disponible en funció del vent, és la 

de l’aerogenerador escollit en apartats anteriors. El que cal fer és calcular tots els valors de 

potència de la turbina eòlica per cada interval de 10 minuts durant tot un any, creant un vector, 

una llista,  de 52560 elements (un per cada 10 minuts de l’any: 365x24x6). Com ja s’ha 

comentat anteriorment, la potencia disponible està condicionada per la velocitat del vent, així 

que el vector de potència s’obté a través de les següents indicacions. L’explicació dels càlculs 

més detallats es troben en l’ANNEX 3. 

 

Figura 3.19. Comandament de MATLAB per a calcular la potència generada pels aerogeneradors en 

funció de la velocitat del vent. (Font: Elaboració pròpia) 

Bàsicament, el que permet el codi que es mostra a la figura 3.19 és obtenir els valors de potència 

de sortida dels aerogeneradors per qualsevol velocitat del vent. En el codi es té en compte la 

velocitat de tall de l’aerogenerador i la velocitat de connexió. Aquests paramètres determinen 

la velocitat del vent màxima a la que poden funcionar (velocitat de tall) i la velocitat mínima 

que necessiten per generar (velocitat de connexió). A grans trets, si la velocitat del vent es troba 

entre la velocitat màxima i mínima de funcionament, es calcula la potència de sortida de 

l’aerogenerador en funció de la velocitat del vent utilitzant l’equació trobada en apartats 

anteriors. Si la velocitat del vent es inferior a la velocitat de connexió, o superior a la velocitat 

de tall, la potència de sortida de l’aerogenerador és ifual a 0. 
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L’energia es pot considerar com la potència consumida o produïda per un dispositiu en un 

instant de temps determinat. Per transformar la potència produïda (W) en energia (Wh), cal 

multiplicar la potència per l’interval de temps que ha estat generant aquesta potència, en aquest 

cas, 1/6 hores (10 minuts). Així doncs, per obtenir l’aproximació de l’energia generada, es 

multiplica el vector que conte la potència eòlica generada per un sisè. 

L’energia produïda pels panells fotovoltaics es calcula sabent que la potència pic és la potència 

del panell si aquest rep una irradiància de 1000 Wh/m2. Per tant, la potència del panell serà 

igual a la irradiància rebuda en el mateix interval de 10 minuts dividida per la irradiància per la 

qual el panell opera a la potència pic multiplicada per la mateixa. L’operació consisteix en 

ponderar la potència del panell en funció de la radiació solar rebuda, sabent que si es rep el 

100% (1000 Wh/m2) el panell opera al 100%(325 W). 

𝑃𝐹𝑉 (𝑡)[𝑊] =
𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖à𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑏𝑢𝑑𝑎(𝑡) [

𝑊ℎ
𝑚2 ]

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖à𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑖𝑐 [
𝑊ℎ
𝑚2 ]

∗ 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑝𝑖𝑐[𝑊] 
(Eq.3.1) 

Igual que amb l’aerogenerador, la potència pic és la del panell seleccionat en l’apartat anterior, 

concretament de 325 W del panell PANASONIC. 

La potència entregada a la xarxa no és la que es genera en els panells, a la potència generada se 

li ha de tenir en compte les pèrdues. Seguint el plec de condicions de les instal·lacions 

fotovoltaiques connectades a al xarxa publicat per IDAE [36], la potència corregida és: 

𝑃𝐹𝑉𝑐(𝑡) = 𝑃𝐹𝑉(𝑖) · 𝑅𝑒𝑛𝑑 · 𝑅𝑒𝑛𝑑𝐼𝑛𝑣 ·
(1 − 𝑔(𝑇𝑐(𝑡) − 25)) · 𝐸(𝑡)

1000
 

(Eq.3.2) 

𝑇𝑐(𝑡) = 𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) +
(𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20) · 𝐸(𝑡)

800
 

(Eq.3.3) 

𝑅𝑒𝑛𝑑 = (1 − 𝐿𝑝𝑜𝑙)(1 − 𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝) 
(Eq.3.4) 

On: 

 𝑃𝐹𝑉𝑐(𝑖) és la potència fotovoltaica corregida en un instant determinat. 

 𝑃𝐹𝑉(𝑖) és la potència fotovoltaica generada en un instant determinat. 

 𝑅𝑒𝑛𝑑 el rendiment que contempla les pèrdues per presència de pols als panells (𝐿𝑝𝑜𝑙) i 

dispersió entre paràmetres (𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝). S’adopten els valors d’aquests com els valors 

expressats en les taules del plec de condicions d’IDAE. 
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 𝑅𝑒𝑛𝑑𝐼𝑛𝑣 el rendiment del inversor utilitzat per la conversió del corrent continu a 

corrent altern en el sistema energètic. Es considera un rendiment del 95%. (Plec 

condicions IDAE) 

 𝑔 fa referència a la variació de la potència de sortida del panell en funció de la variació 

de temperatura entre la temperatura de la cèl·lula i 25ºC. Està determinada pel fabricant 

 𝑇𝑐(𝑖) és la temperatura de la cèl·lula en un instant determinat. 

 𝐸(𝑖) és la irradiància rebuda en l’instant i. 

 𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑖) la temperatura ambient a l’ombra en l’instant i. 

 𝑇𝑂𝑁𝐶 la temperatura nominal del mòdul, expressada pel fabricant. 

 

Dins les dades d’irradiància descarregades també hi apareixen les dades de temperatura 

ambient. És per això que, emprant les equacions anteriors, es pot calcular la potència 

fotovoltaica corregida per cadascun dels 52560 intervals de 10 minuts al llarg d’un any. 

L’energia generada, igual que en el cas de l’energia generada per les turbines, és la potència 

multiplicada per l’interval de temps que s’utilitza, un sisè. 

Per últim, l’energia produïda per la central és la suma de l’energia produïda pels panells i per 

l’aerogenerador. Finalment es crea un vector a MATLAB, que conté la suma d’energia 

generada pels panells i els aerogeneradors, és a dir, que conté la previsió d’energia produïda per 

la central cada 10 minuts en tot un any. A partir d’aquestes dades es pot dissenyar l’algoritme 

de gestió de l’energia. 

Per poder calcular la resta de variables és necessari dissenyar un algortime de gestió d’energia. 

3.5.1. Algoritme de gestió d’energia 

Per a que la central operi sota els paràmetres desitjats, cal idear un sistema de control dels fluxos 

de càrrega que permeti, tant en el model físic com en el matemàtic, que la central funcioni 

segons aquestes directrius de manera autònoma. 

El model ha de reflectir que: 

1.- La venta d’energia ha de ser constant. Ara bé, tal i com s’ha explicat al llarg del present 

treball, la potència de sortida dels panells fotovoltaics i les turbines és intermitent, ja que aquesta 

depèn dels recursos solars i eòlics, que són variables. Si la potència és variable, també ho és 

l’energia generada. Els sistemes d’emmagatzematge permeten mitigar aquestes variacions de 

potència, facilitant també la participació de les centrals renovables al mercat elèctric. 

Aquestes directrius es poden transcriure amb les següents equacions: 
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𝑆𝑖 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) ≅ 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) 

(Eq.3.5) 

𝑆𝑖 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) > 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐸𝐶𝐵(𝑡) = 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) − 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) − 𝐸𝐶𝐵(𝑡) 

(Eq.3.6) 

𝑆𝑖 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) < 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐸𝐷𝐵(𝑡) =  𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐸𝐹𝑉(𝑡) − 𝐸𝐸(𝑡) 

𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) + 𝐸𝐷𝐵(𝑡) 

(Eq.3.7) 

On: 

 𝐸𝐹𝑉(𝑡) és l’energia fotovoltaica generada  en l’instant t. 

 𝐸𝐸(𝑡) és l’energia eòlica generada en l’instant t. 

 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 és una constant que determina l’energia que es ven a la xarxa. A continuació 

s’explica com es fixa el seu valor. 

 𝐸𝐶𝐵(𝑡) és la variable que determina l’energia de càrrega de la bateria en l’instant t. 

 𝐸𝐷𝐵(𝑡) és la variable que determina l’energia de descàrrega de la bateria en l’instant t. 

Les equacions anteriors són les que determinen l’operació de la central respecte a la venta 

d’energia i la càrrega i descàrrega de la bateria. S’ha de saber que l’energia de venta s’expressa 

com una constant per un interval determinat, sent aquesta  el valor mig de l’energia generada 

pels aerogeneradors i els panells en el mateix interval. La figura 3.20 permet entendre millor 

com s’estableix la constant energia de venta. 



Disseny d’una central mixta eòlica-fotovoltaica i posterior estudi de la substitució d’una central tèrmica per la dissenyada 

   

  43 

 

Figura 3.20. Fragment de mostra de la simulació de la central. Es pot observar l’energia generada pels 

panells i els aerogeneradors i l’energia de venta. (Font: Elaboració pròpia). 

La gràfica que es mostra a la figura 3.20 és una mostra dels resultats obtinguts de la simulació 

de la central a través de MATLAB. En ella, la línia ratllada negra indica el valor de l’energia 

de venta necessària per cada instant i la vermella fa referència a l’energia total generada per la 

central. L’energia de venta doncs, en el cas de la figura 3.20, és la mitjana de l’energia generada 

per la central entre els instants 12010 i 12050, i entre els instants 12050 i 12100. 

Resumidament, l’equació 3.5 estableix que si l’energia total generada per la central en un 

moment determinat és pràcticament igual a la quantitat d’energia a la qual s’ha decidit entregar 

a la xarxa, llavors l’energia que s’entrega a la xarxa és la suma de l’energia generada pels panells 

i els aerogeneradors. Fent referència a la figura 3.20, això es dóna en el moment en que la línia 

vermella coincideix amb la línia ratllada negra. 

La següent equació (3.6) determina que si l’energia generada és superior a la quantitat d’energia 

que s’ha programat vendre a la xarxa, llavors es permet carregar la bateria amb l’energia que 

sobra, de manera que s’entregaria a la xarxa tota l’energia generada, i la sobrant 

s’emmagatzemaria a la bateria. Posant l’exemple de la figura 3.20, el cas plantejat es dóna quan 

la línia vermella es troba per sobre la línia d’ EVenta. L’energia carregada a la bateria és la 

diferència entre l’energia produïda i l’energia de venta. 
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Per últim, l’equació 3.7 estableix el cas contrari al anterior, en cas que l’energia generada en un 

instant determinat fos menor que l’energia programada per entregar a la xarxa, la bateria ha de 

descarregar l’energia necessària com perquè l’energia entregada a la xarxa sigui la fixada. 

Tornant a la figura 3.20 aquesta situació es produeix en els instants en què la línia vermella es 

troba punts inferiors a la negra ratllada. 

Es pot donar el cas on no sigui necessària o no es pugui produir l’operació de la bateria per 

mitigar les variacions de bateria, és per això que els convertidors compleixen amb la funció de 

estabilitzar l’energia per que aquesta sigui entregada. Per exemple si la bateria es troba al estat 

màxim de càrrega, i l’energia generada és superior a l’energia de venta, els convertidors han de 

garantir que l’energia entregada és l’establerta. 

2.- L’energia emmagatzemada a les bateries no pot ser superior a la seva capacitat 

máxima ni inferior a la capacitat mínima. En resum, la bateria es pot carregar fins al seu 

límit, indicat per la seva capacitat màxima, i es pot descarregar fins a un mínim indicat per 

l’estat de càrrega mínim (SoC mínim). Es delimita l’estat de càrrega mínim ja que les 

descàrregues profundes són perjudicials per les bateries.  

També s’ha de tenir en compte que la bateria no es pot carregar i descarregar a la vegada, i que 

ambdós processos tenen un rendiment, és a dir, la càrrega i a la descàrrega de la bateria 

comporten unes pèrdues que s’han de contemplar. A aquestes pèrdues se li han de sumar les 

pèrdues en l’inversor; el rendiment de l’inversor es multiplica amb el rendiment de càrrega i 

descàrrega de la bateria. 

Les equacions de les bateries, definides en l’article [42], són: 

𝐸𝐵(𝑡) = 𝐸𝐵(𝑡 − 1) + 𝜂𝑐𝑏𝜂𝐼𝑁𝑉𝐸𝐶𝐵(𝑡)𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟 −
𝐸𝐷𝐵(𝑡)

𝜂𝑑𝑏 ∗ 𝜂𝐼𝑁𝑉
𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 − 𝐸𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠(𝑖) 

(Eq.3.8) 

𝐸𝐵𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 ≤ 𝐸𝐵(𝑡) ≤ 𝐸𝐵𝑚à𝑥 
(Eq.3.9) 

𝐸𝐵𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝐸𝐵𝑚à𝑥 ∗ 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 
(Eq.3.10) 

𝐸𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠(𝑖) = 𝐸𝐵(𝑡) ∗ 𝛼𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 
(Eq.3.11) 

𝑆𝑖 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) > 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎   ; 𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟 = 1 𝑖 𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0 
(Eq.3.12) 

𝑆𝑖 𝐸𝐹𝑉(𝑡) + 𝐸𝐸(𝑡) < 𝐸𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎   ; 𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟 = 0 𝑖 𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 = 1  

 

(Eq.3.13) 
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L’equació 3.8 determina l’estat de càrrega de la bateria. L’estat de càrrega en un instant 

determinat (𝐸𝐵(𝑡)), és igual a la quantitat d’energia emmagatzemada en l’instant anterior 

(𝐸𝐵(𝑡 − 1)) més l’energia de càrrega de la bateria (𝐸𝐶𝐵(𝑡)) o menys l’energia de descàrrega, 

menys les pèrdues per auto descàrrega (𝐸𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠(𝑖)). Com que no es pot carregar i descarregar 

la bateria a la vegada s’introdueixen les variables (𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟) i (𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠). Aquestes dues variables 

són binaries, s’introdueixen a les equacions per expressar la impossibilitat de carregar i 

descarregar les bateries alhora. Durant la càrrega de la bateria, quan l’energia generada és 

superior a l’energia de venta, la variable 𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟 és igual a 1 i 𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 igual a 0. En el cas invers, 

quan l’energia generada és inferior a l’energia de venta i es descarrega la bateria, 𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟 és igual 

a 0 i 𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 igual a 1.  

Les variables 𝐼𝑒𝑐à𝑟𝑟i 𝐼𝑒𝑑𝑒𝑠 multipliquen l’energia carregada i descarregada a l’equació d’estat 

de la bateria, reflectint així que no es pot carregar i descarregar la bateria simultàniament, ja 

que quan una d’elles sigui adopti el valor d’1, l’altra valdrà 0. 

Les equacions 3.9 i 3.10 indiquen que l’energia emmagatzemada màxima i mínima de la 

bateria. 

 

Figura 3.21. Gràfic d’exemple del funcionament de la batería.(Font: Elaboració pròpia). 

El que es pot veure a la figura 3.21 és un exemple del funcionament de la batería obtingut de la 

simulació de MATLAB, segons les equacions plantejades anteriorment.  
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A la gràfica superior, que fa referencia a l’energia continguda a la batería, es pot observar com 

l’energia emmagatzemada en cap cas supera la capacitat de la batería (40 MWh) ni arriba mai 

a 0. El que es vol mostrar amb el gràfic de “Càrrega o descàrrega” és que mai es pot carregar i 

descarregar la batería de manera simultània, en tots els instants en que una de les dues variables 

adopta un valor positiu, l’altre, per norma, és igual a 0. 

Aquestes equacions expressen el model físic matemàticament. Les equacions però, no es poden 

escriure al script del MATLAB i esperar els resultats, s’han d’escriure adaptant el llenguatge i 

l’estructura al programa que s’utilitza. Amb MATLAB les variables s’expressen en vectors o 

llistes, on cada posició del vector representa els instants de temps (t). 

3.5.1.1. Model amb MATLAB 

Per poder calcular els fluxos de càrrega cal utilitzar el programa MATLAB, ja que no és viable 

fer el càlcul manualment. Ara bé, les equacions explicades en l’apartat anterior no es poden 

introduir tal i com s’han representat al programa, sinó que s’han d’adaptar al llenguatge i 

l’estructura de MATLAB. L’explicació més detallada de l’estructura i el funcionament del 

model desenvolupat es troba en l’ANNEX 3. 

L’objectiu del model és calcular els valors de càrrega i descàrrega de la bateria, el valor de 

l’energia de venta, l’energia que s’entrega a la xarxa i l’energia perduda en el sistema ja que els 

valors de l’energia generada pels panells i els aerogeneradors s’han calculat anteriorment. 

Finalment s’obté una gràfica on s’hi representen tots els valors d’energia calculats com la que 

es mostra a continuació. 

 

Figura 3.22. Mostra dels fluxos de càrrega de la central calculats a través de 

MATLAB. (Font: Elaboració pròpia). 
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El codi desenvolupat a MATLAB, explicat en l’ANNEX 3, és el que permet calcular les 

variables mencionades anteriorment. Aquestes variables es calculen per tots i cadascun dels 

52560 intervals de 10 minuts que conté un any, i posteriorment es mostren de manera 

continuada com a la figura 3.22. Els valors representats a la figura 3.22 doncs, són un fragment 

dels resultats obtinguts de la simulació de l’algoritme de gestió d’energia desenvolupat a 

MATLAB. 

A grans trets, la funció del codi dissenyat a MATLAB és analitzar per tots els instants quines 

són les condicions de treball incials de la central, i posteriorment calcular els valors de càrrega 

o descàrrega de la bateria per tal que l’energia que s’entregui a la xarxa sigui sempre amb el 

mateix valor. 

 

Figura 3.23. Mostra del funcionament del codi de MATLAB dissenyat. (Font: Elaboració pròpia). 

El procés de càlcul del MATLAB es pot veure perfectament reflexat en les gràfiques de la 

figura 3.23.  

Si en un determinat instant, l’energia produïda per la central és superior a l’energia de venta, 

aquesta energía sobrant (també anomenada excedent d’energia) s’aprofita per carregar la 

batería. Per exemple es pot observar en la gràfica superior com en l’interval que es troba entre 

els punts 20060 i 20100, l’energia generada és superior a l’energia de venta i aquesta energía 

sobrant s’aprofita per carregar la batería,que es mostra amb verd en la segona gràfica. S’aprecia 

com l’energia de càrrega de la batería té un perfil igual als punts que es troben per sobre 

l’energia de venta en aquest mateix interval.  
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El mateix succeïx amb els intervals en que l’energia generada és inferior a l’energia de venta, 

en aquests casos, en vermell a la segona gràfica, la batería es descarrega per poder assolir el 

valor d’energia de venta constant establert. Entre els punts 20190 i 20225 es dona una 

d’aquestes situacions. 

En la gràfica de l’estat de la batería es pot apreciar com l’estat de la batería depèn de la quantitat 

d’energia carregada o descarregada en un instant i la quantitat d’energia continguda en l’instant 

anterior. En el cas del fragment mostrat en la figura 3.23 s’aprecia també com en cap cas es 

supera la capacitat màcima de la batería. 

L’algoritme dissenyat a MATLAB és l’encarregat de duur a terme totes les operacions que 

permeten obtenir els resultats com els de la gràfica anterior per cada interval de 10 minuts, 

d’una manera rápida i interpretable. Val a dir que també s’han utilitzat un seguit de codis per 

solventar totes les imperfeccions del codi, i garantir que aquest simula adequadament la central 

sota els paràmetres establerts.  

3.5.2. Simulació del Algoritme i anàlisi dels resultats 

En aquest apartat es mostren els resultats de la simulació de l’algoritme i de quina forma s’han 

obtingut aquests. La simulació de  l’algoritme pot tenir infinites solucions depenent dels 

paràmetres introduïts, és per això, que per analitzar correctament els resultats obtinguts, s’ha 

optat per establir diversos escenaris i observar analíticament els resultats de les simulacions de 

cada escenari, per així decidir quin seria el més favorable per la central en qüestió. Abans de tot 

però, és important mencionar que tots els intervals d’entrega a la xarxa de manera constant són 

de 8 hores. En definitiva, en un dia s’entrega l’energia a la xarxa en 3 trams diferents tal i com 

es mostra a la figura 3.24. 
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Figura 3.24. Operació de la central en un dia. Es pot observar com s’entrega l’energia de manera 

constant en 3 trams diferents (Font: Elaboració pròpia). 

Els paràmetres de funcionament de la central mencionats anteriorment es mostren a la figura 

3.25. 

 

Figura 3.25. Paràmetres introduïts en la simulació de l’algoritme. (Font: Elaboració pròpia)  

Els paràmetres representen el següent: 

 CapBat defineix la capacitat de les bateries que s’utilitzaran en el sistema energètic de 

la central.  

 SoC_min fa referència a l’estat de càrrega mínim en el que es pot trobar la bateria. 

Aquest factor limita les profunditats de descàrrega en un 85%. La profunditat de 

descàrrega de les bateries depèn de la tecnologia utilitzada, tot i que s’ha cregut, basant-

se els valors consultats al llibre blanc de les energies renovables de Salvador Escoda 

[43] i el de l’article [42], que un 15% era un valor adient.  A l’algoritme s’utilitza per 

delimitar l’energia mínima disponible a la bateria amb l’equació: 

 

 

Figura 3. 26. Equació que defineix la capacitat mínima de la batería. (Font: Elaboració pròpia) 
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 Bat_0 és l’energia que es troba a la bateria en l’inici de la simulació. Per als escenaris 

plantejats la capacitat inicial és igual a la capacitat màxima d’aquesta. 

 FCorrecció és un factor que adapta l’energia venuda a la xarxa. Variant aquest factor 

es pot entregar més o menys energia a la xarxa. 

 RendDesc és el valor del rendiment de descàrrega de la bateria. Aquest valor expressa 

que no tota l’energia que s’extreu de la bateria és la que s’entrega al sistema, sinó que 

en aquest cas, hi ha un 15% que es perd en la conversió. El valor d’aquests rendiments 

s’ha establert després de consultar el llibre de Salvador Escoda [43], l’article [42] i el 

web de HOMER [41]. 

 RendCarr és similar al que expressa el paràmetre previ, indica el valor del rendiment 

de càrrega de la bateria. No tota l’energia que s’entrega a la bateria és la que arriba a ser 

emmagatzemada, en aquest cas també, hi ha un 15% que es perd i només el 85% de 

l’energia entregada a la bateria, s’emmagatzema. El valor d’aquests rendiments s’ha 

establert després de consultar el llibre de Salvador Escoda [43], l’article [42] i el web 

de HOMER [41]. 

 RendInv és el rendiment de l’inversor. L’inversor és el que uneix el bus d’alterna amb 

la bateria, de manera que s’han de tenir en compte les seves pèrdues. El valor d’aquest 

s’ha extret de plec de condicions tècniques d’instal·lacions conectades a xarxa d’IDAE 

[36]. 

 PerduesBat és el percentatge de l’energia emmagatzemada a la bateria que es perd a 

cada interval de 10 minuts. Aquest valor prové de considerar un 1% d’energia perduda 

cada hora. El valor d’aquestes pèrdues varia en funció del tipus de bateria i la font de 

consulta. En l’article [42] el seu valor és del 2% cada hora, al llibre de Salvador Escoda 

[43] varien entre el 2% i el 4% al mes. És per això que s’ha optat per establir un cas 

bastant desfavorable però que es trobés en el terme mig del que s’ha consultat. 

3.5.2.1. Escenaris plantejats 

Per esbrinar quina és la capacitat més adient de la bateria i el factor de correcció òptim 

s’estableixen un seguit d’escenaris.  

Valorar diversos escenaris d’operació és molt important, ja que influiran en el disseny, la 

operació i la viabilitat de la central objecte d’aquest treball. Els escenaris plantejats són els 

següents: 

1. Maximització de l’energia de venta a la xarxa. En aquest escenari l’objectiu és 

entregar la màxima energia possible a la xarxa.  

2. Injecció d’energia a la xarxa a tots els instants. Aquest escenari es planteja amb el 

propòsit d’entregar energia a la xarxa en tot moment, adaptant els paràmetres de 

funcionament de la central per tal que a cap dels intervals l’energia d’entrega a la xarxa 

sigui igual a 0. 

3. Entrega d’un mínim i un màxim d’energia. El que es planteja en aquest escenari és 

que la central entregui sempre com a molt una quantitat determinada d’energia, i 

garantir una entrega mínima d’energia. 
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4. Límit de la capacitat de la bateria.  Les dimensions de la bateria determinen en gran 

part el funcionament de la central. Per acotar més la optimització i facilitar la 

interpretació dels resultats, es decideix limitar la capacitat de les bateries en els escenaris 

anteriors. Tenint en compte que la mitjana del valor d’Energia de Venta durant tot l’any 

és d’uns 1000 kWh, i tenint en compte que es pot donar el cas en què la generació 

d’energia sigui escassa i amb pics elevats durant un període llarg, es consideren 3 casos 

de límit de la bateria: 

 

a. La capacitat de la bateria ha de ser inferior a 20 MWh. Una bateria 

carregada al màxim de 20 MWh, garantiria unes 20 hores d’entrega d’energia 

amb el valor mig d’energia de venta. La bateria estaria dissenyada per resistir 

un dia on els recursos fossin molt escassos. 

b. La capacitat de la bateria ha de ser inferior a 40 MWh. En aquest cas el 

sistema podria resistir dos dies sent la generació d’energia escassa. 

c. No hi ha límit de bateria. Aquest escenari es dissenya per contemplar la 

variació entre un escenari restrictiu i un que no ho és, i comparar així l’efecte 

de la restricció, permetent així la valoració objectiva dels resultats. 

Val a dir que el valor de venta de l’energia també disminueix si la generació també ho fa, per 

això les bateries resistirien més d’un dia en el cas a, o dos en el cas b. La comparació serveix 

per contextualitzar els valors escollits, ja que aquestes magnituds poden semblar desorbitades. 

La selecció de l’escenari proposat depèn de la comparativa entre tots ells. Entre ells es compara 

l’energia perduda per cada un, l’energia generada i les dimensions dels equipaments. 

Per obtenir els resultats de les simulacions dels escenaris, modificant els valors dels paràmetres, 

es representen cadascun d’ells en el model matemàtic. Un cop introduïts, mitjançant el mètode 

iteratiu, s’obtenen els paràmetres i els resultats de l’escenari més òptim per cada cas. 

3.5.2.2. Procés de simulació 

De cada un dels escenaris s’ha estudiat els valors òptims de capacitat de la bateria i del factor 

de correcció. El valor òptim de la capacitat de la bateria i el factor de correcció és el que permeti 

assolir l’objectiu de l’escenari plantejat, respecti el límit de bateria imposat i que proporcioni 

millors condicions de treball a la central. 

Per determinar aquests valors s’ha seguit el mètode iteratiu. L’explicació més detallada es troba 

en l’ANNEX 3. 
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La solució òptima és diferent per cada un dels escenaris ja que els objectius també són diferents. 

Per al primer i al tercer escenari la solució òptima és la que permeti entregar la major quantitat 

d’energia a la xarxa i per al segon la que entregui una major quantitat d’energia a la xarxa, 

sempre i quan no existeixi cap interval en el qual no s’entregui energia a la xarxa. 

Els resultats de cada una de les simulacions s’han resumit en taules. 

3.5.2.3. Resultats del escenari 1 

Els resultats de la simulació del cas 1, en què es prioritza la maximització de la injecció 

d’energia a la xarxa elèctrica en funció de les limitacions de la bateria, es resumeixen a la taula 

3.6. 

Escenari 1 

CAS Límit 

de 

Bateria 

Capacitat 

de la 

bateria 

(MWh) 

Factor 

de 

correcció 

Energia 

entregada 

(GWh/any) 

Energia 

Perduda 

(GWh/any) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

(10 

minuts) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

(dies) 

1.1 20 

MWh 

20 0.9 57,8 15,6 10200 71 

1.2 40 

MWh 

40 0.9 65,5 5,8 3765 26 

1.3 No 

límit 

100 1 67,9 0,53 2107 15 

Taula 3.6. Resultats del escenari 1 

En aquest cas, com era d’esperar, el cas que entrega més energia a la xarxa és en el que es 

disposa d’un sistema d’emmagatzematge d’energia de 40 MWh. L’energia màxima entregada 

s’assoleix utilitzant una bateria de 100 MWh, amb la qual només s’aconseguirien injectar 

menys de 3000 MWh/any més que amb una bateria de 40 MWh. Es podria dir que  el cas 1.2 

està a prop del punt màxim de generació, és per això que, juntament amb el nombre reduït 

d’intervals en què no s’entrega energia a la xarxa, es selecciona el cas 1.2 com al més òptim 

tractant-se del escenari 1. 
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3.5.2.4. Resultats del escenari 2 

L’escenari 2 consisteix en plantejar un sistema energètic en el qual es prioritzi l’entrega 

d’energia a la xarxa per tots els intervals de tot l’any. Els resultats es troben a la taula 3.7. 

Escenari 2 

CAS Límit 

de 

Bateria 

Capacitat 

de la 

bateria 

(MWh) 

Factor 

de 

correcció 

Energia 

entregada 

(GWh/any) 

Energia 

Perduda 

(MWh/any) 

Intervals sense 

entrega 

d'energia  

(10 minuts) 

2.1 20 

MWh 

20 0.4 31,4 44,3 0 

2.2 
40 

MWh 
40 0.65 51,1 21,4 0 

2.3 No 

límit 

105 0.8 62,8 38,3 0 

Taula 3.7. Resulats del escenari 2 

Per al escenari 2, l’opció més òptima és el cas 2.2, en el qual l’energia entregada és gairebé el 

doble que en el cas 2.1. Si es desitgés entregar la màxima energia, tenint en compte que en tots 

els intervals s’ha d’entregar energia a la xarxa, s’hauria de fer utilitzant un emmagatzematge de 

105 MWh gairebé tres vegades major que en el cas 2.2, només incrementant prop de 10000 

MWh de venta. L’energia perduda del cas més òptima també és la menor de tots els casos, per 

això és el cas seleccionat. 

3.5.2.5. Resultats del escenari 3 

Per últim, es valora l’opció en la qual la central entregui a la xarxa un mínim i un màxim 

d’energia, garantint així la constància en la venta d’energia. Per no escollir dos únics valors en 

els quals s’hagués d’entregar l’energia i limitar l’anàlisi, s’ha decidit simular el model tenint en 

compte 4 casos: 

 Cas A. Venta entre 0.8 MWh i 2 MWh 

 Cas B. Venta entre 0.8 MWh i 1.5 MWh 

 Cas C. Venta entre 0.5 MWh i 1.5 MWh 

 Cas D. Venta entre 0.5 MWh i 2 MWh 
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Per cada cas, s’han aplicat les limitacions de capacitat de bateria igual que en els escenaris 

anteriors. 

Els resultats més òptims de cada cas es mostren a la taula 3.8, en la qual s’escull el més òptim 

de l’escenari 3. 

Escenari 3 

CAS 

Rang de 

venta 

d’energia 

(MWh) 

Límit 

de 

Bateria 

Capacitat 

de la 

bateria 

(MWh) 

Factor de 

correcció 

Energia 

entregada 

(GWh/any) 

Energia 

Perduda 

(GWh/any) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

(10 

minuts) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

 (dies) 

3.A.1 0.8 - 2 
20 

MWh 
20 0.8 47,5 26,7 19335 134 

3.B.1  0.8 – 1.5 
20 

MWh 
20 0.8 39,9 34,6 20251 141 

3.C.2  0.5 – 1.5 
40 

MWh 
40 0.8 48,3 23,6 6943 48 

3.D.1  0.5 - 2 
20 

MWh 
20 0.8 49,5 24,5 12907 90 

Taula 3.8. Resultats del escenari 3 

De tots els casos de l’escenari 3 exposats a la taula 3.8, es selecciona el cas 3.D.1 com el més 

òptim de tots els plantejats en el present apartat, ja que es el que ofereix una major injecció 

d’energia a la xarxa elèctrica utilitzant una capacitat d’emmagatzematge inferior que el cas que 

el precedeix en quant a entrega d’energia (cas 3.C.2). I a més d’entregar més energia que en el 

cas 3.A.1, es garanteix el subministrament a la xarxa en una quantitat major d’intervals en el 

cas 3.D.1.  

3.5.2.6. Comparativa dels casos més òptims 

Després de seleccionar els casos òptims per a cada escenari, es decideix fer una comparativa de 

tots aquests per escollir el que millor s’adapti a les necessitats de la central dissenyada. 
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De la mateixa manera que en els casos anteriors, la comparativa es fa amb la taula 3.9. 

CAS Límit 

de 

Bateria 

Capacitat 

de la 

bateria 

(MWh) 

Factor 

de 

correcció 

Energia 

entregada 

(GWh/any) 

Energia 

Perduda 

(GWh/any) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

(10 minuts) 

Intervals 

sense 

entrega 

d'energia 

(dies) 

1.2 40 

MWh 

40 0.9 65,5 5,8 3765 26 

2.2 40 

MWh 
40 0.65 51,1 21,4 0 0 

3.D.1 20 

MWh 

20 0.8 49,5 24,5 12907 90 

Taula 3.9. Escenari més òptim de funcionament. 

D’entre aquests 3 casos pre-seleccionats, es considera que el més adient és el cas 1.2, marcat en 

verd a la taula anterior. Aquest és  el cas més òptim ja que és el que proporcionaria una entrega 

d’energia major a la xarxa, amb una diferència notable respecte els altres dos casos, i una pèrdua 

d’energia molt menor. A més, el nombre d’intervals en que no s’entrega energia  no es considera 

tan elevada, tenint en compte que per al cas 3.D.1 és el triple. 

En resum, els resultats obtinguts indiquen que la central disposa d’un sistema 

d’emmagatzematge de 40 MWh de capacitat. L’energia de venta, per tal que s’aprofiti al màxim 

l’energia generada esta corregida per un factor igual a 0,9. Sota aquestes condicions i segons 

els resultats de la simulació, la central entrega aproximadament 65000 MWh anuals a la xarxa, 

deixant uns 4000 intervals de 10 minuts en què no es pugui entregar energia a la xarxa. El 

sistema, dissipa prop de 6000 MWh anuals generats, que no es poden aprofitar ni per carregar 

la bateria ni per injectar a la xarxa. L’energia venuda, s’entrega de manera constant en intervals 

de 8 hores. 
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3.5.3. Resultats obtinguts 

En el present apartat es mostra l’evolució en el temps dels diversos valors d’energia calculats 

en els apartats anteriors, podent mostrar de manera més esquemàtica el funcionament de la 

central. Aquesta evolució es mostra  través de les gràfiques que troben a continuació. 

En aquestes gràfiques es mostren els valors  per cada instant de l’energia fotovoltaica, eòlica i 

total generada, l’energia perduda, l’energia de venta i l’energia entregada a la xarxa. En una 

gràfica independent es mostra l’estat de càrrega de la bateria.  

 

Figura 3.27. Gràfic que mostra la generació d’energia i els fluxos d’energia de la primera setmana de 

l’any. A baix, l’estat de càrrega de la batería (Font: Elaboració pròpia) 

Observant el gràfic que es mostra anteriorment, resultat de l’algoritme de gestió energètica 

implantat a MATLAB, es pot explicar el funcionament del algoritme de manera més entendible. 

En el primer tram, entre l’instant  0 i 600, es pot apreciar com l’energia de venta a la xarxa està 

dividida en franges o trams. Per cada tram, l’energia que s’ha d’entregar de manera constant és 

la mitjana entre l’energia generada pels aerogeneradors (els asteriscs roses) i els panells (els 

rombes blaus), per això en alguns instants l’energia total generada  (en vermell) és inferior a 

l’energia de venta (en línia discontinua negre) i en d’altres superiors. En tot moment però, 

sempre que s’entrega energia a la xarxa (la línia blava) es fa amb el mateix valor que l’energia 

de venta, garantint així la constància de l’energia entregada. Tal i com s’ha explicat en apartats 

anteriors, el sistema que permet aquesta constància en l’entrega d’energia és la bateria. Si 

existeix un excedent d’energia, que l’energia generada és superior a la de venta, es carrega la 
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bateria i al contrari, si hi ha una falta d’energia, es descarrega. Entre 0 i 200 es pot observar com 

existeixen trams més petits en què es descarrega la bateria, això, coincideix en un mateix tram 

on l’energia generada és insuficient per entregar a la xarxa. Al contrari, hi ha trams on l’energia 

generada és superior a l’energia de venta, i es carrega la bateria.  

També es pot observar com en els trams on l’excedent d’energia coincideix amb la bateria 

carregada al màxim, es produeixen pèrdues d’energia (els cercles de color verd), ja que aquesta 

energia no es pot aprofitar ni per entregar a la xarxa ni per carregar la bateria. 

Entre els trams 600 i 650 aproximadament, es dóna el cas en que l’energia de venta s’ha de 

disminuir a 0 perquè l’energia emmagatzemada a la bateria és molt propera al límit inferior. En 

aquest cas, per tant, la bateria no pot suplir la falta d’energia generada, a causa d’això no 

s’entrega energia a la xarxa en tot el tram. En els primers instants desprès de fer aquesta 

correcció, la bateria es carrega dràsticament, arribant ràpidament també al seu llindar, a 

continuación, en el moment en el qual l’energia de venta segueix sent nul·la tot i que es generi 

energia, es produeixen grans pèrdues d’energia ja que no es pot vendre l’energia ni 

emmagatzemar-la. En la següent franja de venta d’energia, les condicions són les mateixes que 

entre els punts 0 i 600, que es podrien associar a la normalitat de la operació del sistema 

energètic. 

 

Figura 3.28. Gràfic que mostra la generació d’energia i els fluxos d’energia de la segona setmana de 

l’any. A baix, l’estat de càrrega de la batería (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.29. Gràfic que mostra la generació d’energia i els fluxos d’energia de la tercera setmana de 

l’any. A baix, l’estat de càrrega de la batería (Font: Elaboració pròpia) 

 

Figura 3.30. Gràfic que mostra la generació d’energia i els fluxos d’energia de la quarta setmana de 

l’any. A baix, l’estat de càrrega de la batería (Font: Elaboració pròpia) 
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3.6. Sistema d’emmagatzematge 

L’elecció de la bateria depèn de les condicions de treball d’aquesta a la central dissenyada. La 

bateria, tal i com s’ha obtingut dels càlculs anteriors, ha de tenir una capacitat de 40 MWh i una 

potència de 24 MW. Els 24 MW de potència són els MW màxims en els quals es descarrega o 

es carrega a bateria. Per trobar aquest valor s’ha cercat l’energia màxima carregada o 

descarregada de la bateria, que són de 2900 kWh i 3300 kWh respectivament. L’energia 

màxima d’operació de la bateria és de 3300 kWh descarregats en 10 minuts. Com que la 

simulació de l’algoritme no garanteix que el funcionament de la central sigui exactament igual 

als resultats obtinguts, sinó que mostra una representació aproximada, s’opta per establir com 

a valor màxim de càrrega o descàrrega els 4000 kWh, contemplant, d’aquesta manera, que la 

descarrega o la càrrega de la bateria puguin ser majors als valors calculats. Aquesta energia 

s’entrega en intervals de 10 minuts, en 1/6 hores, per tant, l’energia d’entrega equival a 24000 

kW o 24 MW de potència funcionant durant 1/6  hores; 4000 kWh. 

24000𝑘𝑊 ∗
1

6
ℎ = 4000 𝑘𝑊ℎ  (Eq.3.14) 

La bateria que es necessita en el sistema energètic de la central, ha de complir la funció 

d’estabilitzar l’entrega d’energia a la xarxa, permetent així que es pugui injectar energia a la 

xarxa de manera constant durant els intervals preestablerts. Aquesta bateria, doncs, ha 

d’entregar grans quantitats d’energia en intervals de temps reduïts i ha de tenir la capacitat 

d’emmagatzematge suficient com per suplir la generació energètica en cas que els panells i els 

aerogeneradors produeixin poca energia en llargs intervals de temps. 

Es contempla, des del primer moment, utilitzar un sistema d’emmagatzematge electroquímic. 

Els sistemes d’emmagatzematge mecànic, com ara CAES o bombeig d’aigua, es descarten 

degut a la necessitat de grans infraestructures i una ubicació geogràfica determinada. Els 

d’emmagatzematge tèrmic no s’han contemplat ja que l’energia generada pels panells i els 

aerogeneradors és elèctrica, i fer la conversió d’energia elèctrica a energia calorífica, per tornar-

la a convertir en energia elèctrica seria un procés poc eficient i que requeriria una gran quantitat 

d’equipaments tècnics. Les tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica, coma ara 

supercondensadors o SMES, són capaços d’entregar grans quantitats de potència, però tenen 

mes complicacions a l’hora d’entregar grans quantitats d’energia de manera continuada. Pel 

que fa a l’emmagatzematge químic, com les bateries d’hidrogen, són tecnologies que no estan 

del tot desenvolupades ni provades en l’àmbit del projecte actual. 
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Cal seleccionar doncs, el tipus de bateria electroquímica que es vol fer servir. D’acord amb el 

que exposa l’article [45], complementat amb el que explica a la pàgina web de l’EASE 

(European Association for Storage of Energy) [44], les característiques de les diferents bateries 

electroquímiques són: 

 Àcid-Plom: S’utilitzen a petita escala, per exemple en un sistema de panell fotovoltaic 

amb una bateria. En les grans instal·lacions, degut a la seva baixa densitat energètica, 

als pocs cicles de vida i al llarg temps de càrrega,  la presència d’aquestes bateries és 

menor que les d’Ió-Liti o Sulfur de Sodi. A més, aquestes bateries no operen 

correctament a baixes temperatures i no poden assumir grans descàrregues sense patir 

danys a la bateria. Tot i fer servir materials tòxics, el 99,3% dels materials es poden 

reutilitzar. Necessiten, però, manteniment mensual ja que generen aigua en el seu procés 

i ventilació a causa dels gasos tòxics que alliberen. El preu per energia és de 100-200 

€/kWh , el de potència de 100-500 €/kW. 

 NaS o Sulfur de Sodi: Destaquen per la seva alta densitat d’energia, alta eficiència, 

nombre de cicles de vida elevats i bona resposta de potència. Tot i això, tenen un cost 

elevat i han de treballar a altes temperatures (300ºC) per tal que les reaccions de la 

bateria es produeixin. Es recomana el seu ús en sistemes fotovoltaics i eòlics. El cost 

d’energia és de 300-450€/kWh i el de potència de 2000-3000 €/kW. 

 Bateries de flux: Tenen un nombre de cicles de vida elevat i les pèrdues per auto 

descàrrega són pràcticament despreciables. La potència depèn del nombre de mòduls 

instal·lats i l’energia de la capacitat dels tancs. Ara bé, aquestes bateries necessiten un 

sistema de bombeig per als fluids, tenen una densitat d’energia baixa i un cost elevat, 

concretament de 100-400 €/kWh i 500-1300€/kW. 

 Ió-Liti: Es van introduir al mercat als anys 90, es van obrir pas al mercat degut a l’alta 

eficiència, l’alta densitat de potència i la un gran nombre de cicles de vida. El preu de 

l’energia ronda els 700-1300€/kWh i en 150-1000 €/kW. 

En el mateix article, s’avalua la utilitat de cada una de les tecnologies explicades anteriorment. 

A l’article es divideixen els usos en: regulació de freqüència, recolzament de voltatge, 

Renewable Capacity Firming, Electric Energy Shifting, Renewable Energy Time Shifting. Per 

a la central són d’interès els usos: 

 Renewable Capacity Firming: Aquesta qualitat fa referència a la capacitat dels 

sistemes energètics de donar suport a la generació intermitent de les energies 

renovables. Les bateries supleixen les fonts de generació quan aquests no poden 

produir energia, permetent que la generació d’energia sigui constant. Les bateries més 

adients per a aquesta funció  són les bateries de flux, les d’Ió-Liti i les de Sulfur de 

Sodi. 

 Renewable Energy Time Shifting: En aquest cas, els sistemes d’emmagatzematge 

permeten un millor ús de l’energia generada, emmagatzemant, per exemple, l’energia 

excedent en el període de màxima generació de les renovables per consumir-la més 

tard. En aquest cas, les que millor complirien aquesta funció serien les bateries de Ió-

Liti i les de NaNiCl. 
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Segons s’explica a  la pàgina web d’EASE, una de les aplicacions de les bateries de sulfur de 

sodi es l’estabilització dels parcs eòlics i les plantes de generació solar igual que per les bateries 

d’Ió-Liti. 

Resumint, les tecnologies que s’adapten millor a les necessitats de la central són les d’Ió-Liti i 

les de sulfur de sodi. Les bateries de Ió-Liti, estan veient un descens en el preu, i es preveu que 

aquest descens augmenti amb el pas del temps [45]. Per seleccionar quina tecnologia i quin 

model pot servir per a la planta dissenyada, s’estudien ambdues opcions. 

Model comercial de bateria d’Ió-Liti 

Per seleccionar la bateria que s’utilitzi a la central, s’han buscat les bateries Ió-Liti de major 

capacitat que es poden trobar en el mercat espanyol [46]. Aquestes es poden resumir a la taula 

3.10. 

Model 

Capacitat Potència 

màxima 

(kW) 

Unitats 

per 

Energia 

Unitats 

per 

potència 

Cost per 

unitat (m€) 

Cost 

(M€) 
(kWh) 

BYD B-Box HVM 

Premium 
22,1 20,45 1810 1174 

13,45 
24,3 

BYD B-Box HVM 

Premium 
19,3 17,9 2073 1341 

11,9 
24,6 

BYD B-Box 13.8 13,8 12,8 2899 1875 8,2 23,8 

BYD B-Box LVL 15,36 12,8 2605 1875 8,1 21,2 

LG Chem Resu 13 13,1 5 3054 4800 10,1 48,6 

LG Chem Resu 10H 9,3 5 4302 4800 6,9 33 

LG Chem Resu 10 9,8 5 4082 4800 6 29 

LG Chem Resu 6.5 6,5 4,2 6154 5715 4,5 27,5 
Taula 3.10. Comparativa econòmica de les bateries. 

A la segona i tercera columna de la taula 3.10, es mostren els valors de capacitat i la potència 

màxima d’entrega de la batería. Les columnes de Unitats per energia i Unitats per potència, fan 

referència al nombre de bateries dels models determinats necessaris, per assolir els valors 

d’energia i potència requerits pel sistema d’emmagatzematge.  
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El cost és el preu de compra de totes les unitats necessàries per a que es compleixin les 

condicions esmentades anteriorment. El nombre d’unitats seleccionades és el major dels 

nombres d’unitats d’energia i unitats per potència, per assegurar que es compleixin les 

necessitats en referència a l’energia i la potència. 

Com que totes les bateries són d’Ió-Liti, presenten unes característiques pràcticament iguals, és 

per això que el criteri d’elecció es el del preu dels elements. Tenint en compte aquest criteri, 

doncs, s’escull la bateria BYD B-Box LVL per emmagatzemar l’energia de la central 

dissenyada. Es necessiten un total de 2605 unitats, que proporcionaran prop de 40 MWh de 

capacitat d’emmagatzematge a la central i una potència màxima de descàrrega de 33,3 MW. 

Bateries de Sulfur de Sodi 

Les bateries de Sulfur de Sodi no es fabriquen a gran escala i en massa. La varietat de fabricants 

és escassa, fins al punt que només s’ha pogut trobar les empreses NGK i BASF com a fabricants 

de bateries d’aquest tipus. Aquestes empreses no fabriquen models específics que es puguin 

adquirir a través d’algun distribuïdor, sinó que dissenyen i proporcionen les bateries per als 

projectes que sol·liciten els seus serveis. Per conèixer el cost associat a la instal·lació d’una 

bateria d’aquesta tecnologia, s’utilitzen els costos orientatius de les bateries de sulfur de sodi 

que presenta EASE.  

Tenint en compte que els costos són de 300-450 €/kWh i de 2000-3000€/kW, el cost de les 

bateries de NaS necessàries per la central del projecte s’expressen a la taula 3.11. 

 

Cost unitari 

(m€) 

Cost total 

(M€) 

Cost mínim per 

energia (kWh) 0,3 12 

Cost màxim per 

energia (kWh) 0,45 18 

Cost mínim per 

potencia (kW) 2 48 

Cost màxim per 

potencia (kW) 3 72 

Taula 3.11. Costos de les bateries de sulfur de sodi. 

Com es pot observar a la mateixa taula 3.11, el cost associat a instal·lar una bateria que tingui 

una capacitat de 40MWh tindria un cost mínim de 12M€ i màxim de 18M€, un cost inferior al 
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de instal·lar una bateria d’Ió-Liti de la mateixa capacitat d’emmagatzematge. Ara bé, instal·lar 

un sistema de bateries de NaS amb una potència de 24 MW, la potència màxima de càrrega o 

descàrrega considerada en el sistema de la central, implicaria un cost mínim de 48M€ i màxim 

de 72M€ segons les dades proporcionades per EASE. És a dir, si s’instal·lessin un conjunt de 

bateries per suplir només les necessitats de capacitat d’emmagatzematge d’energia, el sistema 

energètic no seria capaç de treballar a la potència màxima exigida, per tant s’hauria d’assumir 

el cost d’un sistema d’emmagatzematge que fos capaç de suplir la necessitat de potència i 

d’energia emmagatzemada. Per tant el cost d’utilitzar bateries de sulfur de sodi per a la central 

d’aquest projecte seria d’entre 48 i 78M€. Molt superior al cost d’utilitzar bateries les bateries 

de Ió-Liti exposades en l’apartat anterior 

3.7. Configuració elèctrica de la central 

La central dissenyada en aquest treball està formada per 3 fonts de generació diferents; les 

bateries, els panells fotovoltaics i les turbines eòliques. Per facilitar el disseny i la comprensió 

de la configuració elèctrica de la configuració, es divideix aquest apartat en la configuració 

elèctrica dels subsistemes de bateries, de panells fotovoltaics i els aerogeneradors. 

El sistema energètic de la central determina també la seva configuració elèctrica, és a dir en 

funció de com es disposen els convertidors de potència i de quin és el bus d’energia i on es 

troba, la connexió del cablejat i les seves característiques  serà d’una manera o d’una altra. A la 

planta de generació del present treball, l’energia s’entrega a la xarxa a través de 3 blocs 

diferents, aquests, alhora, s’uneixen en un mateix bus de corrent altern que permet el flux de 

càrregues entre els generadors fotovoltaics i eòlics, les bateries i la xarxa, tenint en compte que 

l’únic element bidireccional és la bateria. Al ser les fonts de generació 3 blocs diferents, 

aquestes generen l’energia amb unes característiques elèctriques també diferents, la gestió de 

fluxos de càrrega però, ha de ser amb les mateixes condicions elèctriques. És per això que les 3 

branques de generació d’energia diferenciades, s’uneixen en un mateix bus amb la mateixa 

tensió, concretament de 20kV.  

Aquest mateix bus és la subestació de control. En resum, l’energia elèctrica surt dels panells o 

els aerogeneradors, aquesta energia s’ha de transformar per tal que es pugui gestionar i 

controlar. Aquesta gestió es duu a terme a la subestació de control, el bus energètic de 20kV.  

A partir d’aquest punt, en funció del mode d’operació de la central, l’energia es pot entregar a 

la xarxa passant pel transformador d’alta tensió, que eleva la tensió de l’energia elèctrica 

generada a la tensió de xarxa, o es pot emmagatzemar a les bateries seguint el camí invers al 
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explicat. L’energia extreta de les bateries segueix el mateix funcionament que la dels panells 

fotovoltaics i els aerogeneradors. 

La tensió d’entrega a la xarxa, que seria la tensió final de la central, es desconeix en un inici ja 

que depèn de factors aliens als elements que formen la central. És per això que es consulta el 

RD 1663/2000 que estableix les condicions de connexió per instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa de baixa tensió. A l’article 9 d’aquest mateix real decret, s’estableix que només es podran 

adherir a la xarxa de baixa tensió, les instal·lacions que disposin de mòduls fotovoltaics i que 

sumin una potència instal·lada total de menys de 100 kW.  

Sabent doncs, que la central no es pot connectar a la xarxa de baixa tensió, es consulta el reial 

decret 1955/2000 que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, 

procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. A l’article 53 del RD 

1955/2000 exposa que la sol·licitud d’accés a la xarxa s’efectua a través del gestor de la 

mateixa. En aquest cas, es consulten les condicions de connexió a la xarxa de transport del 

gestor de la xarxa, Red Eléctrica Española. Les condicions de connexió a la xarxa, es plasmen 

en els procediments d’operació P.O.12.1, P.O.12.2 i P.O.13.3. Aquests tres documents 

coincideixen en que les instal·lacions generadores que es connectin a la xarxa, han de garantir 

la qualitat de subministrament a la xarxa establerts pel P.O.1.4. En el P.O.12.2, que estableix 

els requisits mínims de disseny, equipament, funcionament i seguretat i posada en servei de les 

instal·lacions connectades a la xarxa de transport, s’exposa que el control de tensió ve 

determinat per el procés d’operació 7.4. 

Finalment doncs, per saber quines han de ser les condicions de connexió a la xarxa de transport 

per part de la planta dissenyada, es consulta el P.O.1.4 i el P.O.7.4. El P.O.1.4, determina que 

les instal·lacions connectades directament a la xarxa de transport, han de suportar sense danys 

ni desconnexió, els nivells de tensió que imposats. En cas que la línia de connexió treballi a 

400kV, els valors de connexió poden estar entre els 390kV i els 420kV, per als nivells de 

220kV, poden oscil·lar entre els 205 i els 245kV. Segons el P.O.7.4, el factor de potència 

inductiu i capacitiu de les instal·lacions generadores ha de ser igual a 0,989. 

Observant el mapa de les línies elèctriques del sistema elèctric ibèric [47], s’aprecia que a prop 

de la zona on s’instal·larà la central es troba una línia elèctrica de 220kV. En conseqüència, 

l’energia elèctrica s’entregarà a la xarxa a aquest voltatge. 

La configuració elèctrica de la central i les seves característiques i magnituds, està en part 

determinada per les dimensions físiques d’aquesta, sobretot pel  que fa al cablejat. La planta 

està formada per tres subsistemes de generació, les dimensions d’aquests són les que 
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determinen e gran part les da la central. A més, la central també requereix d’un sistema de 

proteccions tal i com indiquen diverses normatives, l’explicació i la determinació d’aquestes es 

troben en l’ANNEX 4. 

Així doncs, a continuació es mostra la configuració elèctrica i la disposició de les branques que 

formen la central.  

3.7.1. Configuració elèctrica del subsistema de generació fotovoltaica 

Seguint l’esquema del sistema energètic mostrat a l’apartat 4, per poder transferir l’energia 

elèctrica generada a través dels panells fotovoltaics a la xarxa o a les bateries, és necessari 

convertir el corrent continu generat pels panells al corrent altern. És per això que es necessita 

un convertidor inversor (DC-AC), i un transformador que augmenti el voltatge de sortida de 

l’inversor a la tensió de 20kV, i que iguali la tensió de sortida des panells a la tensió del bus. 

L’inversor ha de ser trifàsic, ja que l’entrega d’energia a la xarxa és en alterna i trifàsica. Es 

decideix cercar un inversor que permeti una entrada de voltatge elevada, per poder reduir la 

secció del cable i les pèrdues en el cablejat. Per evitar també utilitzar un nombre elevat d’equips 

de conversió, la cerca també va enfocada amb un equip que permeti una gran entrada de 

potència. És important també, que l’inversor disposi d’un sistema MPPT per tal que l’energia 

entregada pels panels sigui la màxima possible. 

MPPT, de l’anglès màximum power point tracking, és una tecnologia implementada en els 

convertidors de potència que permet fer un seguiment del punt de màxima potència de les fonts 

generadores. Els panells fotovoltaics, degut a diversos factores, no sempre entreguen la seva 

potència màxima, els sistemes de MPPT garanteixen que això no succeïxi i que aquests 

entreguin la potència màxima. 
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Els inversors que compleixen aquestes condicions es troben a la taula 3.12. 

Model 

Potència 

(kW) MPPT 

Rendiment 

(%) Unitats 

Cost per 

unitat 

(m€) 

Cost 

total 

(M€) 

Riello Sirio K250 

HV 250 1 95,3 27 33,7 0,91 

Riello Sirio K200 200 1 96,2 34 32 1,08 

Riello Sirio K100 100 1 95,1 68 17,3 1,2 

Riello Sirio K64 64 1 96,1 106 15,3 1,6 

Huawei SUN200 

185KTL 185 9 98,7 37 10,9 0,4 

Huawei SUN200 

100KTL 100 10 98,6 68 7,4 0,5 

Huawei SUN200 

60KTL 60 6 98,7 113 5,1 0,58 

INGECON 3Play 

100TL 100 1 98,5 68 9,1 0,62 

INGECON 3Play 

33TL 33 1 98,3 205 3,3 0,68 

Fronius Eco 27 27 6 - 250 3,4 0,84 

Taula 3.12. Comparativa econòmica dels inversors. 

En aquesta taula, el nombre d’unitats necessària de cada inversor és equivalent a la potència 

nominal requerida pels inversors entre la potència unitària de cadascun. La potència nominal 

requerida és el 90% de la potència fotovoltaica instal·lada [49]. El 90 % de la potència solar 

instal·lada són 6,75 MW. 

Segons el cost i en el rendiment màxim de cadascun dels inversors cercats, el que presenta unes 

millors condicions, per a la instal·lació dissenyada, és el model SUN 200 185KTL de la marca 

Huawei. Per assolir la potència mínima dels convertidors, s’han d’instalar 37 inversors d’aquest 

model, que en total sumen 6,845 MW de potència i un cost de 405 mil euros. 

L’ús de 37 inversors vol dir que el l’entrega d’energia dels panells es divideix en 37 parts, 

cadascuna d’aquestes 37 parts utilitza un dels inversors. Com que la central disposa de 23077 

panells, cada divisió d’aquestes la formen uns 624 panells.  
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Tot i saber quants inversors es poden utilitzar, cal conèixer també de quina manera s’han de 

connectar els panells entre sí i amb els inversors perquè els convertidors operin sota els 

paràmetres de funcionament i no es malmetin. Per saber com es connecten els panells s’han 

realitzat un seguit de càlculs que es poden consultar a l’ANNEX 4. El resultat dels càlculs indica 

que a cada inversor s’hi ha de connectar 627 panells. Aquests panells estan distribuïts en 7 

agrupacions de 76 panells i una agrupació de 95 panells. 

 

Figura 3.31. Esquema de la connexió dels panells amb els inversors. (Font: Elaboració pròpia). 

La connexió entre els propis panells també és important per tal que es respectin els paràmetres 

elèctrics d’entrada dels inversors. Per això, els panells es connecten entre sí per 4 branques en 

paral·lel que contenen 19 panells connectats en sèrie a cada branca, tal i com es mostra a la 

figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Esquema de connexió entre els panells. (Font: Elaboració pròpia). 
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L’agrupació formada pels 95 inversors que apareix en la figura 3.31 es connecta en 5 branques 

en paral·lel formades per 19 panells connectats en sèrie.  

Aquesta configuración eléctrica dels panells implica augmentar la instal·lació de panells a 

23199, ja que se’n requereixen més per cumplir amb les condicions d’entrada del inversor. 

Aquest augment de panells implica que la potència instal·lada sigui 36kW major respecte als 

càlculs anteriors. 

3.7.1.1. Disposició dels panells fotovoltaics 

Com que no es coneix exactament sobre quin terreny es podrà instal·lar la central, s’estima 

quina hauria de ser la superfície ocupada pels panells si aquests s’instal·len formant un 

rectangle.  

Si es disposen en forma rectangular, vol dir que s’hauran de col·locar una gran quantitat de 

panells contigus en diverses files. En la instal·lació s’ha de tenir en compte l’ombra que formen 

els panells fotovoltaics. Com que els panells es col·loquen orientats cap al sol, les files s’han de 

col·locar amb la distància suficient com perquè l’ombra no tapi els panells situats darrere, ja 

que les ombres provoquen una disminució de la irradiància rebuda pels panells, i per tant, 

disminueixen la producció d’energia.  

La superfície instal·lada depèn també de les dimensions del panell. El que s’utilitza a la central, 

té unes dimensions de 1,053x1,95 metres. No es contempla l’opció d’elevar els panells per tal 

d’evitar les ombres, per això, la distància necessària entre files es calcula utilitzant les següent 

fórmules [51]: 

𝐿 = 𝑙 · (
sin (𝛼)

tan (ℎ𝑂) 
+ cos (𝛼)) 

(Eq.3.15) 

ℎ𝑂 = (90º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) − 23.5º 

 

(Eq.3.16) 

On: 

 ℎ𝑂 és l’altura solar al migdia en el solstici d’hivern. S’agafa l’altura solar del solstici 

d’hivern perquè es el moment de l’any en que l’ombra projectada pels panells és la més 

llarga. 

 𝛼 és l’angle d’inclinació del panell fotovoltaic. 

 𝑙 és la longitud del panell. 
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Figura 3.33. Distància necessària entre panells. (Font: Apunts ENRE EST_3) 

L’objectiu és situar els panells de manera que l’ús de la superfície sigui el menor possible. Per 

a calcular aquesta disposició en què l’àrea d’instal·lació sigui mínima, s’utilitza la funció Solve 

d’Excel. Primer es calcula aquesta àrea tenint en compte que els panells es col·loquen 

horitzontalment, la llargada de l’ombra dels panells és menor si aquests es col·loquen amb la 

part més allargada horitzontalment, que es pot reflectir en una superfície d’instal·lació menor. 

En segon lloc es mesura l’àrea òptima si els panells es col·loquen a l’inrevés, amb la part més 

allargada verticalment, per comprovar si la primera opció és realment la que assegura una 

superfície menor. 

S’utilitza la funció Solve d’Excel per obtenir la mínima superfície requerida si es col·loquen els 

panells tant horitzontalment com verticalment. Els càlculs detallats s’expliquen en l’ANNEX 

4.  

A la taula 3.13 i 3.114 es mostren els resultats de l’optimització i les dimensions de la 

instal·lació depenent de la col·locació dels panells. 

Col·locació horitzontal 

Superfície 

(m2) 

Profunditat 

(m) 

Longitud 

(m) 

Nombre 

panells 

per fila 

Nombre 

de files 

Nombre 

total  de 

panells 

L 

(m) 

82002 83 984 505 46 23230 1,83 

Taula 3.13. Superfície fotovoltaica requerida si es col·loquen els panells de manera horitzontal. 

Col·locació vertical 

Superfície 

(m2) 

Profunditat 

(m) 

Longitud 

(m) 

Nombre 

panells 

per fila 

Nombre 

de files 

Nombre 

total  de 

panells 

L 

(m) 

148502 75 1968 1009 23 23207 3,4 

Taula 3.14. Superfície fotovoltaica requerida si es col·loquen els panells de manera vertical. 
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Donats els resultats, la distribució més òptima, la que garanteix una superfície d’instal·lació 

menor, és la de la taula 3.13. Per tant, la superfície que ocupen els panells és de com a mínim 

82000 m2, que s’organitza en 46 files de 505 panells a cada fila. En aquesta distribució s’hi ha 

d’incloure els inversors, que per reduir les longituds de cable utilitzat, es situaran prop de les 

agrupacions de panells adjudicades a cada inversor. 

A partir de la distribució dels panells, es pot saber la col·locació dels inversors i el 

transformador que formen part del sistema. La distribució final de la branca de generació 

fotovoltaica, queda tal i com es mostra a la figura 3.34 

 

Figura 3.34. Distribució dels panells fotovoltaics, els inversors i el transformador de mitja tensió. 

(Font: Elaboració pròpia). 

D’aquesta manera la instal·lació fotovoltaica es subdividideix en 37 parcel·les de panells 

fotovoltaics com els 37 rectangles que apareixen a la figura 3.34, coincidint amb l’ús dels 37 

inversors. Al centre de cadascuna d’aquestes divisions presents en el camp fotovoltaic, 

s’instal·la l’inversor fotovoltaic, i just 10 metres més amunt del centre del camp fotovoltaic, es 

troba el transformador. A partir de les distàncies que es mostren a la figura 3.34 es calculen les 

distàncies del cablejat.  Per simplificar els càlculs, les dimensions de cablejat entre panells i 

entre agrupacions i inversors són iguals per a totes les cel·les. Com que el transformador es 

troba just al centre, i per simplificar novament els càlculs, els cablejats per a les subdivisions 

que es troben tant a l’esquerra com a la dreta del transformador són iguals, de manera que la 

distància entre el transformador i el punt 1A és la mateixa que per al punt 1’A i el transformador, 

o el punt 1B i el transformador i el punt 1B’ i el transformador. 
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3.7.2. Configuració elèctrica dels aerogeneradors 

Per poder transferir l’energia elèctrica generada pels aerogeneradors a la xarxa de distribució 

elèctrica interna de la central, i posteriorment entregar-la a la xarxa o a les bateries, s’ha de 

convertir aquesta energia elèctrica per tal que s’adapti a les condicions d’aquesta xarxa de 

distribució. Els aerogeneradors generen l’energia elèctrica en trifàsica i baixa tensió, 

exactament a 650 V. Just a la base els aerogeneradors es disposen els transformadors de mitja 

tensió, de manera que el cablejat que uneixi les turbines eòliques amb el transformador ja es 

contempla dins la instal·lació dels aerogeneradors. En aquest apartat doncs, es calcula la secció 

del cablejat mínima per el tram que uneix els transformadors de mitja tensió amb la subestació 

de control. 

3.7.2.1. Distribució física dels aerogeneradors 

La superfície necessària per a la instal·lació dels aerogeneradors ve determinada per les 

dimensions dels mateixos i per la distancia que ha d’existir entre aquests. La superfície 

establerta és una estimació, ja que no s’ha pogut trobar un document tècnic ni científic, que 

determini les distàncies necessàries entre aerogeneradors. És més tal i com s’explica en un 

article de la pàgina web de l’empresa de consultoria mediambiental Ideas Mediomebientales, 

degut a que no existeix una normativa al respecte, no es coneix exactament quina ha de ser 

aquesta distància entre aerogeneradors [48]. En el mateix article expliquen que, després de 

recollir la informació de 54 projectes en els que han participat, han pogut observar com la norma 

predominant és la de separar 3 vegades la longitud del diàmetre en aerogeneradors d’una 

mateixa línia, i de 7 vegades el diàmetre del rotor entre alineacions. 

Com que a la central es disposen de 7 aerogeneradors, es col·loquen 4 aerogeneradors en una 

línia, amb una distància entre ells de 3 vegades el seu rotor, i 3 aerogeneradors en una línia 7 

vegades la longitud del rotor més enrere. Amb aquesta disposició, formen un trapezi, amb una 

base de equivalent a 13 vegades la longitud del rotor, l’altre base de 9 vegades el diàmetre del 

rotor i una altura de 7 vegades la longitud de les pales de l’aerogenerador. La forma és la que 

es mostra a la figura 3.35. 

Superfície de la instal·lació eòlica 

Diàmetre del rotor (m)  136 

 Àrea (km2) 1,4 

Taula 3.15. Superfície requerida per instal·lar els aerogeneradors. 
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Donat que l’àrea necessària per a que es disposin d’aquesta manera és molt gran, també s’ha 

volgut calcular quina distància haurien d’ocupar els aerogeneradors si es col·loquessin en línia. 

Si es col·loquessin tots els set aerogeneradors, haurien d’ocupar un total de 3,4 kilòmetres en 

línia recta. 

 

Figura 3.35. Distribució dels aerogeneradors que formen la central. (Font: Elaboració pròpia). 

3.7.3. Configuració elèctrica del sistema d’emmagatzematge 

Les bateries entreguen l’energia elèctrica en corrent continu, igual que els panells fotovoltaics. 

L’energia, per tant, s’ha de transformar de corrent continu als 20kV de corrent altern trifàsic, 

característiques del bus d’energia de la central. 

Els elements convertidors en el sistema d’emmagatzematge no poden ser iguals que a la branca 

de generació fotovoltaica.  Les bateries reben, acumulen i entreguen energia, el flux d’energia 

és bidireccional, i per tant, els elements convertidors també han de posseir aquesta 

bidireccionalitat. Si el convertidor emprat és bidireccional,  a grosso modo,  per l’entrega 

d’energia elèctrica des de les bateries haurà d’utilitzar un convertidor DC/AC que converteixi 

el corrent continu generat per les bateries al corrent altern que es transporta a la xarxa de 

distribució de la planta, i per la càrrega de la bateria haurà d’emprar un convertidor AC/DC que 

transformi l’energia en corrent altern rebuda de la xarxa de distribució de la planta en corrent 

continu en el que treballa la bateria. 



Disseny d’una central mixta eòlica-fotovoltaica i posterior estudi de la substitució d’una central tèrmica per la dissenyada 

   

  73 

La presència al mercat d’elements  d’aquest estil i que puguin  treballar a grans potències com 

les que es requereixen, és escassa. Tot i així s’ha trobat un element convertidor bidireccional 

AC/DC, pensat per utilitzar en proves d’assaig, que segons les seves característiques es podria 

utilitzar per al sistema energètic de les bateries. 

Els elements que tenen aquestes característiques són els inversors carregadors. A la pagina web 

d’autosolar es mostren alguns models d’aquest tipus de convertidors. 

 

Figura 3.36. Esquema de funcionament del inversor carregador proporcionada pel propi fabricant 

(Font: Riello Datasheet) 

L’esquema de funcionalitat del convertidor de la figura 3.36, mostra com el flux de l’energia 

en aquest convertidor és bidireccional i es converteix tant l’energia de corrent altern a corrent 

continu, com de corrent continu a corrent altern, utilitzant aquest convertidor la bateria pot 

entregar i rebre energia. Per tant, aquest equipament s’ajusta  a les necessitats plantejades. 

El nombre d’inversors necessaris es calcula en base a la potència necessària. Els convertidors 

han de sumar un total de 24 MW. A continuació es mostra la taula de l’elecció de l’inversor en 

funció del preu, tenint en compte que es necessiten tants inversors com la potència màxima ho 

requereixi. 
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Unitats 

Preu unitari 

(m€) 

Preu total 

(M€) 

Riello Sirio 200 120 35 4,3 

Riello Sirio 160 150 30 4,5 

Riello Sirio 120 200 28,5 5,7 

Riello Sirio 100 240 23,5 5,6 

Taula 3.16. Unitats de convertidors necessàries tenint en compte la potència mínima requerida. 

La millor opció és utilitzar els inversors Riello Sirio 200, més barats que la resta. Per poder 

suportar la potència requerida pel sistema, és necessari que s’instal·lin 120 dels convertidors 

referits anteriorment. 

Ara però, s’ha de calcular la quantitat de convertidors necessaris tenint en compte les 

característiques específiques del convertidor. Com que es contempla que el màxim de potència 

en la que treballi el sistema energètic sigui de 24 MW, es calcula el límit de potència per cada 

bateria. 

24000 𝑘𝑊 

2605 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠
= 9,21 𝑘𝑊 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

(Eq.3.17) 

2605 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠

120 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑠
= 21,7 ≅ 22 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑅 

(Eq.3.18) 

Com que es contempla que com a màxim les bateries entreguin energia a 24000 kW, es 

resumeix en que cada bateria pot operar com a molt 9,21kW. Aquesta potència, si el voltatge 

nominal no es varia, es reflecteix en un màxim de 180 A. El voltatge de sortida de les bateries 

ha de ser de 56,5 V i el corrent de 163 A. Les bateries es connecten entre sí i amb els inversors 

tal i com es mostra a la figura 3.37. Com es pot observar es connecten 3 branques de bateries 

en paral·lel, i cada branca conté 7 bateries unides en sèrie. Aquesta unió implica una tensió 

d’entrada als inversors de 395,5 V i de 489 A, valors molt propers als paràmetres màxims 

d’entrada al inversor establerts pel fabricant. En el costat del corrent altern dels inversors, es 

treballa a una tensió de 400 V trifàsics.   
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Figura 3.37. Esquema de la connexió entre el conjunt de bateries i l’inversor bidireccional. (Font: 

Elaboració pròpia). 

El que es mostra a la figura 3.37 és la unió dels conjunts de bateries. Les unions com les que es 

mostren a la figura anterior, impliquen unir totes les bateries en conjunts de 21 bateries com el 

que es mostra a la figura 3.38, que es connecten a la vegada a un inversor bidireccional. Tot i 

així, no es podrien unir totes les bateries d’aquesta manera perque no és posible dividir els 

conjunts de bateries entre els inversors de manera exacta, així que s’opta per utilizar quatre 

inversors més que permetin conectar 22 bateries en dues branques en paral·lel d’11 bateries en 

sèrie cada branca. 

A la taula 3.17 es resumeix la distribució de les bateries i els inversors i el nombre total d’equips 

necessaris.   

Bateries en sèrie 
Bateries en 

paralel 

Voltatge 

del conjunt 

Corrent 

d'entrada 

Bateries per 

conjunt 

Convertidors 

necessaris 

7 3 395,5 489 21 124 

Taula 3.17. Nombre de convertidors necessaris tenint en compte les caracterísitiques elèctriques. 
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Es necessiten 124 inversors perquè als 120 que calen per assolir la potència màxim s’hi ha 

d’afegir 4 més per tal que es compleixi amb les restriccions tècniques de les bateries i els 

inversors. 

La posició i les distancies entre els elements que formen part del sistema d’emmagatzematge 

es mostra al següent apartat. 

La longitud de cablejat que uneix els convertidors amb les bateries és igual a la distància entre 

aquests elements 

3.7.3.1. Distribució física de les bateries 

El sistema d’emmagatzematge consta de 2605 bateries. Com s’ha explicat en l’apartat anterior, 

aquestes bateries s’uneixen en 124 conjunts de bateries que entreguen l’energia a través d’un 

dels 124 inversors instal·lats. Les bateries es col·loquen en conjunts de 3 files amb 7 bateries 

cadascuna, les 3 files superposades i les 7 bateries de manera contigua, de la mateixa manera 

que es mostra a la figura 3.38.  

 

Figura 3.38. Esquema de la disposició dels conjunts de bateries. 3 files superposades de 7 bateries 

cada fila. (Font: Elaboració pròpia) 

Per simplificar la organització de la branca d’emmagatzematge, es disposen tots els conjunts en 

4 parceles diferents. La distribució d’aquestes parceles és com la que es mostra a la figura 3.40. 
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Figura 3.39. Distribució de les parcel·les formades per els 31 conjunts de bateries i els seus inversors. 

(Font: Elaboració pròpia)  

Els conjunts de bateries es col·loquen de manera contigua als inversors amb una distància d’un 

metre. Entre convertidors, de manera paral·lela, la distància és de 50 centímetres. 

Les parceles estan formades per 31 conjunts de bateries i els seus respectius inversors. Les 

quatre parcel·les com les de la figura 3.39 es col·loquen de la manera que s’indica a la figura 

3.40. 

 

Figura 3.40. Dimensions i distribució de les 4 parceles que contenen les bateries i convertidors. (Font: 

Elaboració pròpia) 

Com es mostra a la figura 3.40, la distància entre el centre dels conjunts i el transformador de 

mitja tensió és de 19,2 metres. 
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Un cop establerta la distribució de les bateries, el convertidor i el transformador, es pot conèixer 

la superfície necessària per instal·lar el sistema d’emmagatzematge. Sabent que la branca 

d’emmagatzematge està formada per 4 rectangles de 38,4 per 6,4 metres, i que tots ells formen 

un quadrat al centre de 19,2 metres de costat, la superfície es pot calcular mitjançant l’equació 

3.19. 

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 = 19,22 · 19,22 + 4 · 38,44 · 6,425 = 1357,3 𝑚2 (Eq.3.19) 

3.7.4. Disposició general de la central 

Tal i com mostra l’esquema del sistema energètic de la central i s’ha esmentat en aquest mateix 

apartat, l’energia s’entrega a la xarxa en alta tensió i es distribueix dins el mateix parc a mitja 

tensió. És per això que els transformadors de mitja tensió es mostren en els esquemes de cada 

font de generació.  

Realitzats d’una vegada els esquemes de cada branca de generació, es pot fer una aproximació 

de la disposició de cada subsistema que forma la central, i en conseqüència la disposició general 

de la central. L’esquema es mostra a la figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Distribució general de la central. (Font: Elaboració pròpia) 
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A l’esquema que es mostra a la figura 3.42 s’observa com la major part de la superfície 

requerida per instal·lar la central forma part del subsistema de generació eòlica. També es 

mostra la ubicació de la subestació de control i el transformador d’alta tensió, relativament a 

prop de les fonts de generació, a 50 metres del transformador de mitja tensió dels panells 

fotovoltaics, a 100 metres de la primera dels aerogeneradors i a 40 metres del transformador de 

les bateries. Per últim, cal esmentar que els panells no s’orienten directament cap al sud, si no 

que aquests s’orienten de manera que l’angle azimut d’aquests sigui de 6º, tal i com indica la 

posició òptima de les dades extretes de PVGIS esmentades també al punt 2 del present treball. 

Per altra banda,  es col·loquen els aerogeneradors darrere els panells fotovoltaics, així s’evita 

que els aerogeneradors produeixin ombres als panells i la producció energètica d’aquests es 

vegi perjudicada. 

La suma de les superficies de les diverses instal·lacions o branques que formen la central, 

mostren aproximadament la superficie total requerida per desenvolupar una central d’aquest 

estil. La superficie total s’obté de l’equació. 

𝑆𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑆𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝑆𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑆𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 = 82000 + 1424192 + 1357 = 1507488 m2 

 

(Eq.3.20) 

3.7.5. Transformadors de potència 

Degut a les necessitats tan específiques i diferents dels elements convertidors de potència que 

s’utilitzen a la central, esdevingudes d’un projecte innovador, s’ha apreciat una poca oferta 

comercial d’elements adaptats a aquest tipus de centrals, i que necessita equipaments elèctrics 

de grans dimensions que no es comercialitzen ni fabriquen en massa. En resum, és complicat 

trobar transformadors de potència que s’adaptin a les necessitats de la central. 

És per això que s’opta per encarregar el disseny dels transformadors a l’empresa Siemmens. 

Siemmens ofereix els transformadors GEAFOL, una línia de la producció que permet adaptar 

les característiques dels transformadors als requeriments de la instal·lació fins a 50 MVA de 

potència i 52 kV. Se’n necessiten tres tipus d’aquests transformadors: 

 Un transformador de 7,5 MVA de potència i una entrada que accepti 800 V per al 

sistema de generació fotovoltaic. 

 Set transformadors de 3,45 MVA de potència i  una entrada de 650 V per als 

aerogeneradors. 

 Un transformador de 24 MVA de potència i una entrada de 600 V per al sistema 

d’emmagatzematge. 

El voltatge de sortida de tots els transformadors serà de 20 kV, la tensió de bus de la central. 
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3.7.6.  Càlcul del cablejat 

El mètode de càlcul, la normativa i les equacions utilitzades per al càlcul del cablejat s’indiquen 

en l’ANNEX 4. 

3.7.6.1. Càlcul del cablejat de la branca de generació fotovoltaica 

La zona de baixa tensió del sistema fotovoltaic comprèn la generació elèctrica dels panells fins 

al transformador. Els cablejats que uneixen el transformador amb la subestació de control 

formen part de la zona d’alta tensió. 

Zona de baixa tensió 

La zona de baixa tensió del subsistema de generació fotovoltaica està formada per diversos 

trams, la caiguda de tensió, doncs, s’ha de repartir entre aquests. Llavors, s’assigna el major 

percentatge de caiguda de tensió al tram on la tensió nominal és més baixa i, per tant, amb 

majors corrents. Per al tram de panells-inversors s’assigna una caiguda de tensió màxima del 

0,5%, per al tram d’inversors transformador de mitja tensió de l’1% ja que la tensió nominal 

d’aquest últim és de 800 V CA, mentre que en el primer es d’uns 1100 V CC [50]. 

El càlcul de la secció també es separa en trams. 

 Tram 1: El tram d’unió entre els panells en sèrie. Per la connexió entre els panells en 

sèrie és necessari un cable de 1,59 metres, ja que els pols positius i negatius del panell 

es troben al centre, de manera que la distància de connexió entre un panell i un altre, 

tenint en compte que es estan col·locats horitzontalment, serà equivalent a la longitud 

horitzontal dels mateixos. 

 Tram 2: La unió entre els panells i els inversors. 

 Tram 3: Des dels inversors fins al transformador de mitja tensió. 

La secció del cablejat de la zona de baixa tensió del subsistema de generació fotovoltaic és el 

que es mostra a la taula 3.18. Tots els conductors són de coure recoberts amb un tub de XLPE. 
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 Cables 
Secció del 

cablejat 

Connexió dels panells en sèrie - 1,5 

Connexió entre Panells i 

Inversor 

L1 10 

L2 10 

L3 4 

Connexió entre els inversors i el 

transformador 

1A 630 

1B 500 

2A 500 

2B 500 

3A 400 

3B 400 

4A 240 

4B 240 

5A 185 

5B 150 

6A 120 

6B 70 

13 630 

Taula 3. 18. Resum de les seccions de cablejat de la zona de baixa tensió de la branca de generació 

fotovoltaica 

Zona d’alta tensió 

La secció del cablejat a la zona d’alta tensió del subsistema de generació fotovoltaica es pot 

resumir a la taula 3.19. 

 
Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) 
Intensitat Secció 

Transformador MT 

(Panells) 7563,725 20 220,774452 95 

Taula 3.19. Secció del cablejat de la zona d’alta tensió. 

El conductor utilitzat és d’Alumini recobert amb XLPE. 

3.7.6.2. Càlcul del cablejat en el subsistema de generació eòlica 

Com que el cablejat que uneix els generadors amb els transformadors es contempla dins de la 

instal·lació de l’aerogenerador, només cal calcular el cablejat associat a la zona d’alta tensió. 
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Zona d’alta tensió 

El cablejat per al sistema de generació eòlic té les característiques que es mostren a la taula 

3.20. Cal afegir que s’utilitza un conductor d’alumini recobert per XLPE. 

 
Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) 
Intensitat Secció 

Transformador MT 

(Aerogeneradors) 3450 20 100,700628 25 

Taula 3.20. Secció del cablejat a la zona d’alta tensió. 

3.7.6.3. Càlcul del cablejat del sistema d’emmagatzematge 

Els conductors que es troben a la zona de baixa tensió del sistema d’emmagatzematge són els 

que uneixen les bateries amb els inversors de càrrega, i els inversors de càrrega amb el 

transformador de mitja tensió. La unió entre el transformador i la subestació de control és 

produeix a mitja tensió. 

Zona de baixa tensió 

El càlcul del cablejat per la zona de baixa tensió es divideix, doncs en dos trams. 

 Tram 1. El primer tram correspon al tram que uneix les bateries amb ls inversors 

carregadors. 

 Tram2. El tram 2 és el que uneix els ls inversors carregadors amb els transformadors 

de mitja tensió. 

Com que les bateries es consideren també una font de generació, la caiguda de tensió entre 

aquest i el punt d’interconnexió a la xarxa ha de ser del 1,5%. Com que els voltatges de treball 

són molt similars, es reparteix la caiguda de tensió per cada tram. 

La secció de cablejat és la que es mosta a la taula 3.21, utilitzant conductors de coure i 

recobriment de XLPE. 
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 Cables 
Secció del 

cablejat 

Connexió 

entre les 

bateries i els 

convertidors 

- 400 

 Connexió 

entre els 

inversors i el 

transformador 

de mitja tensió 

D1 185 

D2 185 

D3 185 

D4 185 

D5 185 

D6 185 

D7 185 

D8 185 

D9 185 

D10 185 

D11 185 

D12 185 

D13 185 

D14 185 

D15 185 

D16 185 

Taula 3.21. Seccions normalitzades dels conductors del sistema d’emmagatzematge. 

Zona d’alta tensió 

La secció del cablejat per a la zona d’alta tensió del sistema d’emmagatzematge de la central és 

la que es mostra a la taula 3.22. S’utilizen conductors d’alumini amb aïllament XLPE. 

 Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) Intensitat Secció 

Transformador MT 

(bateries) 24000 20 700,52611 300 

Taula 3.22. Secció dels conductors del tram 3. 
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3.8. Taula Resum 

Per acabar amb l’explicació del disseny de la central, es mostra una taula resum que mostra els 

valors més significatius del disseny de la central.Amb aquest últim capítol, es dona per finalitzat 

l’explicació del disseny de la central renovable. 
 

Valor 

Potència eólica (MW) 24,15 

Potència fotovoltaica (MW) 7,56 

Potència de les bateries (MW) 24 

Capacitat del sistema d'emmagatzematge (MWh) 40 

Nombre de Panells 23199 

Nombre d'inversors FV 37 

Nombre d'Aerogeneradors 7 

Nombre de Bateries 2605 

Nombre d'inverors carregadors 124 

Energia anual generada (GWh) 65,5 

Superfície ocupada per la central (km2) 1,5 

Taula 3.23. Taula resum de la central dissenyada. 

Amb aquest últim capítol, es dona per finalitzat l’explicació del disseny de la central renovable. 
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4. Anàlisi econòmica 

En aquest apartat, es recullen totes les dades econòmiques relacionades amb la construcció de 

la central dissenyada en el present treball. L’anàlisi econòmic conté totes les despeses 

relacionades amb el desenvolupament del projecte, el càlcul aproximat dels beneficis associats 

a la central i el càlcul del VAN i el TIR. 

Els costos materials són els que estan relacionats amb el cost associat a la compra dels diferents 

elements que formen el sistema energètic de la central.  

La compra de materials i la instal·lació d’aquests seria la inversió inicial de la central, però 

aquests no són els únics costos associats a la planta, els equipaments tenen uns costos associats 

al manteniment i a l’operació (O&M) d’aquests. Segons el NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) els costos associats al O&M de les plantes fotovoltaiques amb una potència 

instal·lada d’entre 1 i 10 MW és de 15€ el kW per any, per als parcs eòlics amb una potència 

d’entre 1 i 10 MW el cost és de 30€ el kW per any. Tot i que la instal·lació eòlica disposa d’una 

potència major a aquest rang, és el rang major que ofereix l’estudi de NREL[52]. 

Els beneficis econòmics associats a la central, provindran de la venta de l’energia produïda a la 

xarxa elèctrica. Aquests beneficis però, no es poden calcular de manera exacta ja que , en primer 

lloc, l’energia produïda que s’ha calculat és producte de la simulació de l’algoritme. Aquest 

càlcul pot no ser exacte degut a que els valors teòrics poden diferir de la realitat de la central, i 

que els valors dels factors mediambientals que determinen la producció energètica (irradiància 

i velocitat del vent) poden ser diferents als que s’han utilitzat a la simulació. En segon lloc, el 

preu de venta d’energia a la xarxa elèctrica espanyola varia en funció de l’oferta de generació i 

la demanda de consum energètic, això vol dir que no es pot determinar un preu per MWh 

generat, si no que aquest s’ha d’estimar. 

La central objecte del treball està previst que participi en el mercat diari, és per això que s’ha 

calculat el preu mig de l’energia en el mercat diari del sistema elèctric espanyol per als últims 

anys. Amb aquest preu mig i l’aproximació de l’energia generada per la central es poden estimar 

els beneficis anuals de la instal·lació generadora. Tot i així, l’entrega d’energia a la xarxa es 

duu a terme a les hores on el preu de venta d’energia és major, que acostuma a ser durant el dia, 

coincidint en el moment en què els panells fotovoltaics poden generar energia. Per tant, 

contemplar el preu mig de venta mensual no és del tot adient per la central en qüestió ja que es 

tenen en compte preus de cassació en hores on el preu de venta és baix, un preu que es dóna 

normalment en hores nocturnes en les quals l’oferta és menor. És per això que s’ha de tenir en 

compte també un preu en el qual les condicions de venta fossin les més favorables possibles. 
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Les dades del preu de l’energia en el mercat diari es poden trobar a la pàgina web d’OMIE [53]. 

Com es pot observar a les taules 4.1 i 4.2 el preu es mostra pels mesos de cada any, per cada un 

dels anys es calcula el valor mig del preu de mercat mig i màxim, i finalment, es calcula un 

valor mig de venta per als últims quatre anys.  

 

 Preu de mercat (€/MWh) 

 Any 2019 Any 2018 Any 2017 

Gener 62 50 71,5 

Febrer 54 55 51,7 

Març 48,8 40,1 43,2 

Abril 50,4 42,7 43,7 

Maig 48,4 54,9 47,1 

Juny 47,2 58,5 50,2 

Juliol 51,5 61,9 48,6 

Agost 45 64,3 47,5 

Setembre 42,1 71,3 49,2 

Octubre 47,2 65,1 56,8 

Novembre 42,2 62 59,2 

Desembre 33,8 61,8 57,9 

Mitjana 

Anual 
47,7 57,3 52,2 

Mitjana Total 52,4 

Taula 4.1.Preu mig del mercat energètic espanyol dels últims 3 anys calculat amb els preus mitjos 

mensuals. 
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 Preu de mercat maxim(€/MWh) 

 Any 2019 Any 2018 Any 2017 

Gener 74,7 77,7 102 

Febrer 70,7 74,1 79,1 

Març 61,4 70 61 

Abril 62,5 75 59,6 

Maig 60 67,7 57,2 

Juny 59,2 66,3 60,2 

Juliol 60,1 69,3 58,6 

Agost 53,8 76,8 56 

Setembre 56,8 81,8 59,7 

Octubre 61,5 84,1 71,4 

Novembre 65,6 75,6 79,6 

Desembre 64,3 72 90 

Mitjana 

Anual 
62,6 74,2 69,5 

Mitjana Total 68,8 

Taula 4.2. Preu mig màxim del mercat energètic espanyol dels últims 3 anys calculat amb els preus 

màxims mensuals. 

Es té en compte els preus màxims de mercat perquè la central proporciona les quantitats majors 

d’energia durant les hores de llum, moment en el qual el preu de mercat és major. La central 

proporciona majors quantitats d’energia durant les hores de llum perquè és el moment del dia 

en que els panells i els aerogeneradors poden proporcionar energia de manera simultània. 

Amb aquests preus de venta d’energia es poden calcular els beneficis associats a l’entrega 

d’energia a la xarxa elèctrica, i posteriorment el VAN i el TIR. 
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4.1. Costos 

En aquest apartat de l’estudi econòmic es presenten els costos associats a la construcció, disseny 

i instal·lació de la central. Els costos es desglossen en diversos apartats.En primer lloc es calcula 

el cost associat als elements productors i als convertidors utilitzats en les branques de generació. 

En aquest subapartat del cost no es comptabilitzen els transformadors. 

Elements generadors i convertidors 

Concepte 
Cost per 

unitat (m€) 
Unitats 

Cost total 

(M€) 

Aerogeneradors 3843 7 26,9 

Panells fotovoltaics 0,3 23199 6,4 

Bateries 8 2605 21,2 

Inversors FV 10,9 37 0,4 

Inversors Bateries 35,4 124 4,4 

TOTAL (M€) 60 

Taula 4.3. Cost dels elements generadors i els convertidors. 

Els preus de cadascun dels elements s’han anat mostrant al llarg del projecte. Com s’observa a 

la taula 4.3, la despesa en els elements generadors i els convertidors és de pràcticament 60 M€. 

Els costos associats a la compra dels transformadors es mostra a continuació. Com que ha 

resultat molt complicat trobar models comercials amb les condicions requerides en aquest 

projecte, després de consultar diverses fonts [54,55],s’ha establert un preu unitari aproximat per 

cada transformador de 18000 €/MW. 

 

Potència del 

transformador 

Nombre de 

transformadors 

Preu 

unitari (m€) 

Preu total 

(m€) 

Aerogeneradors 3,45 7 62,1 434,7 

Panells 7,56 1 13,6 13,6 

Bateria 24 1 43,2 43,2 

TOTAL (M€) 1 

Taula 4.4. Costos associats als transformadors de potència. 
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Tal i com es mostra a la taula 4.4, per al sistema de generació eòlica es requereix un 

transformador per cadascun dels 7 aerogeneradors, 1 per al sistema de generació fotovoltaica i 

1 per al sistema d’emmagatzematge. 

Tot seguit es presenten els costos dels cables utilitzats a la instal·lació elèctrica de la central. En 

primer lloc es presenten els costos del cablejat de la zona de baixa tensió de la branca 

fotovoltaica de generació. 

 Cables 

Secció del 

cablejat 

(mm2) 

Longitud del 

cable (km) Fases 

Preu per 

km Cost total (m€) 

Panells en sèrie - 1,5 20,8 1 385,5 8 

Connexió entre 

Panells i 

Inversor 

L1 10 6,2 1 2116 13,2 

L2 10 2,8 1 2116 5,9 

L3 4 1,5 1 1123 1,7 

Cost total (m€) 28,8 

Taula 4.5. Cost del cablejat de la zona de baixa tensió de la branca de fotovoltaica. 

La longitud dels cables es calcula a través de les equacions 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝐹𝑉𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = (17 · 4 · 7 + 17 · 5) · 37 · 2 = 20757 𝑚 (Eq.4.1) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝐹𝑉𝑠𝑒𝑟𝑖 = (17 · 4 · 7 + 17 · 5) · 37 · 2 = 20757 𝑚 (Eq.4.2) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑆𝐿1 = 4 · 𝐿1 · 37 = 4 · 42 · 37 = 6216 𝑚 (Eq.4.3) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑆𝐿2 = 2 · 𝐿2 · 37 = 2 · 37,5 · 37 = 2775 𝑚 (Eq.4.4) 
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Tot seguit es mostra el cost dels cables d’unió entre els inversors i el transformador. 

 Cables 

Secció del 

cablejat (mm2) 

Distància 

(m) 

Longitud 

total del 

cable(km) Fases 

Preu per 

km (m€) 

Cost total 

(m€) 

Connexió entre 

els inversors 

FV i el 

transformador 

de mitja tensió 

1A 630 423 0,846 3 107 271 

1B 630 418 0,836 3 107 268 

2A 500 348 0,696 3 84,7 177 

2B 500 342 0,684 3 84,7 174 

3A 400 275 0,55 3 67,8 112 

3B 400 267 0,534 3 67,8 109 

4A 240 202 0,404 3 40 49 

4B 240 191 0,382 3 40 468 

5A 185 134 0,268 3 30,8 24,8 

5B 150 117 0,234 3 25,5 17,9 

6A 120 81 0,162 3 20,5 10 

6B 70 48 0,096 3 12,5 3,6 

13 630 458 0,458 3 107 147 

Cost total (M€) 1,4 

Taula 4.6. Cost dels cables de la zona de baixa tensió de la branca fotovoltaica de generació. 

Per calcular les longituds d’aquests cables s’ha tingut en compte la simetria de la distribució 

dels inversors dins el camp fotovoltaic, de manera que la longitud de cada cable és igual a la 

distància multiplicada per dos.  

 
Secció (mm2) 

Longitud del 

cable(km) 
Fases 

Preu per 

km (m€) 

Cost 

total (€) 

Unió de 

MT-FV 
95 0,05 3 2,4 360 

Taula 4.7.Cost dels cables de la zona d’alta tensió de la branca fotovoltaica de generació. 
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L’últim cable en relació a la instal·lació FV és el que uneix el transformador de mitja tensió 

amb la subestació de control. El cost es troba a la taula 4.7. 

El cablejat d’unió entre els aerogeneradors i la subestació es calculen de manera similar que els 

anteriors. 

  
Distància (m) 

Longitud del 

cable (km) 

Secció 

(mm2) 

Preu per 

km (€) 
Fases 

Cost total 

(m€) 

Cable 

W1 822 1,6 25 941 3 4,6 

W2 290 0,6 25 941 3 1,6 

W3 1184 2,4 25 941 3 6,7 

W4 1052 1 25 941 3 3 

TOTAL (m€) 16 

Taula 4.8. Cost dels conductors de la branca eólica de generació. 

La distància a la que fa referència la taula 4.8 és la distància entre els aerogeneradors i el bus 

d’energia. Igual que en casos anteriors, degut a la distribució simètrica dels aerogeneradors, la 

longitud W1,W2 i W3 és igual per dos aerogeneradors, de manera que la longitud total del cable 

es el valor de la distància multiplicat per dos. 

Per últim es mostra el preu dels cables per al sistema d’emmagatzematge. 
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Cables 

Secció 

del 

cablejat 

Longitud del 

cable(km) 
Fases 

Preu per 

km (m€) 

Cost total 

(m€) 

Connexió entre 

les bateries i els 

inversors 

- 400 0,12 3 67,8 25,2 

Connexió entre 

l’inversor i el 

transformador 

D1 185 0,22 3 30,8 20,1 

D2 185 0,22 3 30,8 19,4 

D3 185 0,2 3 30,8 18,8 

D4 185 0,2 3 30,8 18,2 

D5 185 0,2 3 30,8 17,6 

D6 185 0,19 3 30,8 17 

D7 185 0,18 3 30,8 16,5 

D8 185 0,17 3 30,8 16 

D9 185 0,17 3 30,8 15,6 

D10 185 0,17 3 30,8 15,3 

D11 185 0,16 3 30,8 14,9 

D12 185 0,16 3 30,8 14,7 

D13 185 0,16 3 30,8 14,5 

D14 185 0,15 3 30,8 14,3 

D15 185 0,15 3 30,8 14,2 

D16 185 0,15 3 30,8 14,2 

TOTAL (m€) 286,5 

Taula 4.9.Cost del cablejat de la zona de baixa tensió del sistema d’emmagatzematge. 

La longitud del cablejat que correspon a la connexió entre les bateries i els convertidors 

expressat a la taula 4.9, es calcula sabent que la distància entre el conjunt de bateries i els 

inversors és d’un metre per tots els 124 inversors. Les longituds dels cables que uneixen els 

inversors amb el transformador s’ha calculat seguint un procediment similar als calculats amb 
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anterioritat. Sabent que la distribució és simètrica, i els inversors estan agrupats en quatre blocs 

iguals, la distància del cablejat serà igual tots els quatre blocs i per cada banda de l’eix simètric. 

Per tant: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝐷 = 2 · 𝐷 · 4 (Eq.4.5) 

I els cables d’unió entre els transformadors del sistema de bateries: 

 
Secció (mm2) Longitud (km) Fases 

Preu per km 

(m€) 

Cost total 

(m€) 

Cable 

MT-BAT 400 0,02 3 32,2 1,9 

Taula 4.10. Cost del cablejat d’alta tensió del sistema d’emmagatzematge. 

El preu per km dels cables de la taula 4.10 no són per coure, sinó que s’ha agafat un valor 

d’alumini per a la mateixa secció. La decisió s’ha pres ja que no s’ha trobat cap catàleg que 

indiqués el preu dels conductors de coure per mitja tensió amb la secció requerida. 

Per acabar amb els costos relacionats amb el cablejat, el cost total del cablejat és: 

 

Cost total cablejat (M€) 1,74 

Taula 4.11. Cost total del cablejat de la central. 

Els costos del cablejat s’han extret del catàleg [56]. Per a les seccions majors de 400 mm2 s’ha 

utilitzat un valor de referència de 169,45 €/km·mm2 calculat a través del propi catàleg. Amb 

aquest valor de referència s’han pogut calcular els preus per km de les seccions de 630 i 500 

mm2. 
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A mode de resum, els costos totals de la central es presenten a continuació. 

Materials 

Concepte 

Cost per unitat 

(m€) Unitats 

Cost total 

(M€) 

Aerogeneradors 3843 7 27 

Panells fotovoltaics 0,28 23199 6,4 

Bateries 8,1 2605 21,2 

Inversors FV 10,9 37 0,4 

Convertidors Bateries 35,4 124 4,4 

Transformadors (M€) 1 

Cablejat (M€) 1,7 

Total (M€) 62 

Taula 4.12. Costos totals de la central. 

Un cop vistos els costos físics, cal explicar i contemplar els costos per manteniment. El cost 

d’aquests varia en funció de la potència instal·lada. 

Costos variables 

Concepte 
Cost 

(€/kW) 

Potència 

instal·lada 

(MW) 

Cost total 

(m€) 

O&M Panells fotovoltaics 15 7,5 113 

O&M Aerogeneradors 30 24,15 725 

O&M Bateries - 0 0 

Total (m€/any) 840 

Taula 4.13. Costos d’operació i manteniment de la central. 

Els costos per manteniment es consideren anuals, i en ells s’inclouen el cost per neteja i 

reparació entre d’altres. 
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4.2. Beneficis 

Els beneficis econòmics obtinguts de la central són els de la venta a la xarxa de l’energia 

generada. La remuneració doncs, depèn de l’energia produïda i del preu de l’energia al mercat 

diari. Com que s’han calculat dos preus, un en el cas de venta més favorable, i l’altre el cas mig, 

s’aproximen els beneficis en funció d’aquests dos escenaris. 

 

Beneficis en l’escenari del preu mig 

Energia generada (GWh) 

Preu de 

l'energia 

(€/kWh) 

Beneficis 

anuals 

(M€) 

65,5 52,4 3,4 

Taula 4.14. Beneficis de la central considerant el preu de venta el valor mig dels últims 3 anys. 

Beneficis en l’escenari més favorable 

Energia generada (GWh) 

Preu de 

l'energia 

(€/kWh) 

Beneficis 

anuals (€) 

65,5 68,76 4,5 

Taula 4.15. Beneficis de la central si es considera el preu de venta la mitjana del preu màxim dels 

últims 3 anys. 

Segons el que expressen les taules, si el preu del mercat fos proper al valor mig dels últims 

anys, s’obtindrien uns beneficis de 3,4 M€ anuals, i si el preu fos el màxim, s’obtindrien uns 

beneficis de gairebé 4,5M€. És a dir, els beneficis de la central estarien al voltant dels 3,4 i 4,5 

M€ anuals. Per saber si aquests beneficis són suficients per amortitzar la inversió cal recórrer 

al VAN i al TIR. 
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4.3. Càlcul del VAN 

Per estudiar la viabilitat econòmica del projecte és necessari calcular el VAN. El VAN o valor 

actual net, permet calcular el valor actual d’una quantitat determinada de fluxos de caixa i 

conèixer així si una inversió és rentable o no econòmicament. Si el VAN és major de 0, la 

inversió generarà beneficis, si es negatiu produirà pèrdues i , finalment, si aquest és igual a 0, 

no es generen ni beneficis ni pèrdues.  

La fórmula del VAN és la següent: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 
(Eq.4.6) 

Formada per: 

 𝑄𝑡 són els fluxos de diners per cada període t. En aquest cas és la diferència entre els 

costos i els beneficis anuals, que en aquest cas depèn del escenari escollit. 

 𝐼𝑂 la inversió inicial necessària per desenvolupar el projecte. Aquesta inversió la 

despesa relacionada amb la construcció de la central. En aquest projecte és igual a 62 

M€ 

 𝑖 la taxa d’interès exigida a la inversió. Es considera, en el cas d’aquest projecte, una 

taxa d’interès del 2%. 

 𝑛 el nombre de períodes que es calcula aquesta fórmula. Degut a la vida útil dels 

elements que formen la instal·lació, es consideren un total de 20 períodes, que serien 20 

anys. 

El VAN també s’ha de calcular tenint en compte els dos escenaris del preu de mercat. El VAN, 

en funció dels escenaris és el que es mostra a la taula. 

El resultat del VAN, tenint en compte el preu màxim i mig del mercat diari no es favorable, ja 

que a primera instància la inversió no es recupera a vint anys. Ara bé, en els càlculs no s’ha 

tingut en compte: 

 Una rebaixa del preu dels panells, els convertidors i les bateries per demandar una 

gran quantitat d’aquests. Al comprar grans quantitats d’un producte, és freqüent que 

el fabricant apliqui una rebaixa al seu producte. 

 Millorar l’algoritme per tal d’aprofitar les pèrdues. En els càlculs obtinguts de la 

simulació de MATLAB, l’energia que no es pot aprofitar representa uns 6 GWh anuals. 

Si s’aconsegueix aprofitar la central pot generar molts més beneficis. 
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Els resultats del VAN tenint en compte els escenaris anteriors són: 

Cas favorable (Preu màxim) Cas desfavorable (Preu mig) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

15 28 23 5 

Taula 4.16. Resultat del VAN tenint en compte el descompte en els components i l’aprofitament 

màxim d’energia. 

Aconseguint una rebaixa del 30% dels components mencionats anteriorment i aprofitant les 

pèrdues per injectar-les a la xarxa, com es pot veure a la taula 4.16, els resultats són favorables, 

ja que en el millor dels casos la inversió es pot recuperar en 15 anys i generar uns beneficis a 

25 anys de 28 milions d’euros. A més, en el pitjor dels casos, l’amortització seria de 23 anys, i 

els guanys de 5 milions d’euros a 25 anys vista. 

A l’introducció del treball, s’ha exposat l’interés dels estats, impulsats per la unió europea, en 

obtenir l’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables. És per això, que aquest projecte 

podria estar finançat per l’estat espanyol, ja que es tracta d’un projecte innovador, que pot 

aportar un gran estalvi en emissions de CO2 i que presenta una solució respecte al problema de 

la integració de les renovables a la xarxa elèctrica. En definitiva, els estats que vulguin avançar 

cap a la transició energètica han de desenvolupar projectes d’aquest tipus.  

Si l’estat espanyol financés un 35 per cent de la inversió incial de la central, els resultats 

econòmics serien els que es mostren a la taula 4.17. i 4.18. 

Només finançament estatal del 35% 

Cas favorable (Preu màxim) Cas desfavorable (Preu mig) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

13 31 19 10 

Taula 4.17. Resultat del VAN si l’estat financés un 35% de la inversió de la instal·lació de la central. 

Si l’estat asumís menys de la meitat de la inversió, sense la necessitat d’aconseguir descomptes 

en els materials ni aprofitar l’energia perduda, la central començaria a generar beneficis als 13 

anys en el millor dels casos i a 20 anys en el pitjor, proporcionant també una bona quantitat de 

guanys als 25 anys. 
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Finançament estatal del 35% + descompte + aprofitament de pèrdues 

Cas favorable (Preu màxim) Cas desfavorable (Preu mig) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

10 46 14 23 

Taula 4.18. Resultat del VAN si l’estat financés un 35% de la inversió de la instal·lació de la central, 

s’aconseguís un descompte en els equipaments i s’aprofitessin les pèrdues d’energia. 

La taula 4.18 mostra els resultats del VAN en cas que la central aconseguís ser finançada en un 

35% per l’estat espanyol, es descomptés un 30% el preu dels elements que la formen i es 

millorés l’algoritme de gestió energètica per tal que s’aprofités tota l’energia. Els resultats són 

esperançadors, ja que en el millor dels casos els guanys s’obtindrien en 10 anys i serien de 46 

milions d’euros als 25 anys, i en el pitjor l’amortització seria als 14 anys amb uns beneficis de 

23 milions d’euros als 25 anys. 

En conclusió, econòmicament aquest projecte seria viable. Cal destacar però, la simbiosi entre 

el projecte i l’estat. L’estat necessita del desenvolupament de projectes com aquest per poder 

assolir els objectius marcats respecte la descarbonització i la transició energètica, i els projectes 

necessiten una font segura de finançament.  

S’ha de tenir en compte també que les fonts generadores d’energia renovable i els equips que 

formen la central, degut a la investigació i a la comercialització massiva de tots elements 

[20,45], estan disminuint el seu preu any rere any. És a dir, en un futur, desenvolupar projectes 

d’aquest estil serà més fàcil en quant als termes econòmics. Un altre punt a favor, en clau 

econòmica, per a les centrals renovables és la nul·la dependència dels costos als preus de les 

matèries primes com ara gas natural, carbó o urani, i als costos associats a les emissions i de 

gasos d’efecte hivernacle i altres compostos contaminants com ara els residus nuclears, la gestió 

dels quals comporta uns costos molt elevats (entre el 2010 i el 2016 el cost de la gestió dels 

residus nuclears va ser de mil milions d’euros [63]). 
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5. Comparativa amb una central tèrmica 

Finalitzat d’una vegada el disseny i l’estudi econòmic de la central renovable, en aquest apartat 

es tracta la segona part del projecte. Aquesta part, tal i com anuncia el títol, consisteix en 

elaborar un petit estudi, amb la finalitat de posar en context la situació d’una central com la que 

es dissenya en el present treball dins el marc energètic espanyol.  

Aquest estudi es basa en analitzar la possible substitució d’una central tèrmica per la central 

que s’ha descrit en el present treball. Un dels factors d’influència per la ubicació de la central 

dissenyada en aquest treball, és la presència de tres centrals tèrmiques, d’aquesta manera, es 

pretén fer l’estudi de la substitució per una d’aquestes centrals. 

Concretament s’escull com a central objecte d’aquesta substitució la Central de Cicle Combinat 

de San Roque, constituïda pel Grup I i el Grup II, ambdós de 400 MW de potència instal·lada. 

Aquests dos grups, tot i estar gestionats per dues empreses diferents (Naturgy pel Grup I i 

Endesa Generació del Grup II) comparteixen alguns espais i serveis comuns. Per al recull de 

dades i informació és important considerar la divisió d’ambdós grups, ara bé, per a l’elaboració 

de l’estudi és preferible unificar les dades de la central, ja que aquesta es considera una sola 

encara que consti de dos propietaris diferents. 

Com que la central dissenyada opera com si fos una central convencional, que permet entregar 

l’energia de manera constant en un període determinat, es pretén fer la substitució de la central 

igualant la producció energètica de la dissenyada per la ja instal·lada. A partir de les dades de 

generació energètica de la central tèrmica, es calcularà de quina manera s’hauran d’incrementar 

o disminuir les dimensions de la central renovable per tal d’assolir la mateixa producció 

energètica. 

Les dades de producció s’extreuen de les declaracions ambientals d’ambdós grups [57,58]. Les 

dades de les quals es disposa són dels anys 2014,2015 i 2016, i tal i com exposen les mateixes 

declaracions ambientals, la variació de la producció energètica és deguda a  la demanda 

energètica del mercat, per aquesta raó, es calcula la mitjana d’energia generada per cada grup i 

aquesta es suma, per obtenir una mitjana de producció energètica de tot el conjunt de la central 

tèrmica de cicle combinat. Aquests valors es mostren a la taula 5.1. 
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Producció energètica de la 

CTCC (GWh/any) 

Any Grup I Grup II 

2014 2021 380 

2015 1928 850 

2016 1809 580 

Mitjana Anual 1919 600 

Producció mitja 

anual de tota la 

central 

2520 

Taula 5.1 Producció energética de la central de cicle combinat de San Roque. 

Les característiques dels dos grups que formen la central són similars, com ara l’eficiència del 

sistema, els elements utilitzats i la potència instal·lada , encara que per causes desconegudes, la 

producció del grup I és major que la del grup II. A partir de les dades que es mostren a la taula 

5.1, es pot calcular quina hauria de ser l’ampliació de les dimensions de la central dissenyada 

per tal d’assolir els mateixos nivells de producció energètica que la C.T.C.C de San Roque. 

Sabent que la producció anual de la central renovable dissenyada és de 65,5 GWh i la de la 

central de cicle combinat és de 2520 GWh es calcula el factor d’increment. 

𝐹𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝐶𝑇𝐶𝐶

𝑃𝑟𝑜𝑑𝐶𝑅𝑁𝑊
=

2520

65,5
= 38,5 

(Eq.5.1) 

En definitiva, tal i com indica l’equació 5.1, la central renovable dissenyada hauria de disposar 

d’unes dimensions 38,5 vegades majors que les que s’han establert en un primer moment. És a 

dir, perquè la central renovable d’uns 30 MW dissenyada entregui una quantitat similar als 2520 

GWh de mitjana que entrega la Central de Cicle Combinat a substituir, s’hauria de multiplicar 

per 38,5 les dimensions de la central dissenyada en aquest mateix treball. Sent coneixedors però 

que no es pot fer una aproximació lineal als preus, magnituds i dimensions dels equipaments i 

elements que formen la central per tal d’assolir aquesta producció, s’opta per utilitzar aquest 

mètode ja que és el més simple.  

A partir d’aquests valors es poden fer diverses aproximacions i suposicions. 
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 Potència total instal·lada. La central renovable dissenyada disposa de 31,7 MW de 

potència instal·lats. L’equació 3.37 permet calcular la potència instal·lada tota si es 

pretengués multiplicar les dimensions de la central. 

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑃𝑜𝑡𝑅𝑁𝑊 · 𝐹𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 31,73 · 38,5 = 1221,6 𝑀𝑊 
(Eq.5.2) 

 

Si la central pretengués entregar la quantitat d’energia mencionada anteriorment, hauria 

de disposar d’una potència total instal·lada (entre els panells i els aerogeneradors) de 

1221 MW, mentre que la central tèrmica ja instal·lada disposa de 800 MW de potència. 

La substituïda tindria una potència un 50% major que l’anterior. 

 

 Quantitat d’aerogeneradors, panells i bateries emprats. A la central renovable, el 

76% de la potència instal·lada correspon a la potència eòlica instal·lada, i el 24% restant 

a la potència fotovoltaica. Si la central hagués de disposar de 1221,6 MW de potència, 

suposant que s’utilitzessin els mateixos elements de producció d’energia, amb les 

equacions 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6 es pot calcular la quantitat d’elements necessaris. 

𝑃𝑜𝑡𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 · 76% = 1221,6 · 0,76 = 928,4 𝑀𝑊 
(Eq.5.3) 

𝑁𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛
=

928,4

3,45
= 269 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 

(Eq.5.4) 

𝑃𝑜𝑡𝐹𝑉 = 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡 · 24% = 293,18 𝑀𝑊 = 293180𝑘𝑊 
(Eq.5.5) 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝐹𝑉

𝑃𝑜𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙
=

293180

0,325
= 902092 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 

(Eq.5.6) 

Per resumir aquest seguit de càlculs, si s’ampliés la central dissenyada, caldrien un total 

de 269 aerogeneradors que sumarien uns 928 MW de potència, i una quantitat de 

902092 panells, assolint aproximadament uns 293 MW de potència. 

 Emmagatzematge necessari. Si la central dissenyada en aquest treball requereix d’una 

capacitat d’emmagatzematge de 40 MWh, la que necessitaria una central que substituís 

la tèrmica seria, tal i com mostra l’equació 5.7, de 1,5 GWh.  

𝐶𝑎𝑝𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑑𝑖𝑠𝑠 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 40 𝑀𝑊ℎ · 38,5 = 1504 𝑀𝑊ℎ 
(Eq.5.7) 

Si s’utilitzessin les mateixes bateries que les que s’han utilitzat en aquest mateix 

projecte, farien falta gairebé 100 mil unitats per disposar dels 1,5 GWh 

d’emmagatzematge. 



  Memoria 

102   

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =
𝐶𝑎𝑝𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=

1,5𝑥106

15,4
= 97916 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 

(Eq.5.8) 

 

 La superfície instal·lada. Suposant que la distribució fos exactament igual que la 

plantejada a la central objecte d’aquest treball, suposant també que la superfície 

disponible per instal·lar  fos totalment  favorable a la instal·lació tal i com s’ha plantejat, 

la superfície necessària per instal·lar les bateries, els panells i els aerogeneradors es 

calcula a la següent equació. 

𝑆𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 1507488 ∗ 38,5 = 58038288 𝑚2 = 58, 𝑘𝑚2 (Eq.5.9) 

És a dir, aquest increment de la potència instal·lada implicaria també l’increment de la superfície 

disponible de 1,54 km2 a 58 km2. Per poder comparar, la central tèrmica ocupa un total de 

154260 m2 comptabilitzant la superfície que ocupen el grup I i II. Això vol dir que la superfície 

instal·lada per una central renovable en comptes de la central tèrmica seria 376 vegades més 

gran, gairebé un 37500 % major. 

𝐹𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =
𝑆𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑆𝐶𝑇𝐶𝐶
=

58038288

154206
= 376,36 

%𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 =
58038288 − 154206

154206
· 100 = 37536,85% 

(Eq.5.10) 

Per complementar aquestes dades, la ciutat de Barcelona ,on hi viuen un total de 1,6 milions de 

persones, ocupa una superfície de 101,353 km2 [59], o sigui, la central dissenyada que pogués 

substituir la central de cicle combinat hauria d’ocupar la meitat de la superfície que ocupa la 

ciutat de Barcelona. 

La distribució dels aerogeneradors, que significa una gran part de l’àrea que forma part de la 

central, pot  ser decisiva també en la superfície total. Generalment la disposició dels 

aerogeneradors, tal i com s’explica en l’apartat de la distribució en l’espai del present treball, no 

segueix cap normativa i la distància i la col·locació entre aquests varia en funció del projecte. 

És per això que també es vol deixar constància de que si es pretengués col·locar en línia els 

aerogeneradors deixant un espai de 3 vegades el diàmetre de l’aerogenerador (𝐷), i per tant no 

es seguís la mateixa distribució de la central dissenyada, aquests aerogeneradors ocuparien, com 

es mostra a l’equació 5.11, una línia de 157,352 km. 

          𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠 = 269 · 𝐷 + (269 − 1) · 3𝐷 = 145928 𝑚 = 145,928 𝑘𝑚 
(Eq.5.11) 
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Si s’instal·lessin 902092 panells, que implicarien els 293 MW de potència corresponents, aquest 

ocuparien una superfície de 1,86 km2 (equació 5.12). 

        𝑆𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝐹𝑉 = 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 · 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 = 902092 · 2.05 = 1849288,6 = 1,85𝑘𝑚2 (Eq.5.12) 

 

 La inversió:  El fet d’incrementar les dimensions de la central, implicaria també 

incrementar la inversió destinada a la construcció d’aquesta central, ja que s’haurien de 

multiplicar el nombre de panells i aerogeneradors utilitzats, el nombre d’elements 

convertidors, bateries i cable, que faria augmentar el cost associat a la instal·lació de la 

central. Igual que en els casos anteriors es realitza una aproximació lineal, això vol dir 

que es considera que per tal d’assolir la producció energètica de l’antiga central tèrmica 

s’han d’incrementar les dimensions linealment tantes vegades com més energia generi 

la central tèrmica respecte la renovable. En conseqüència, incrementar aquestes 

dimensions suposarien un increment, també lineal, dels costos associats a la substitució 

de la central. En definitiva, els costos serien 38,5 vegades majors que els de la central 

dissenyada en aquest treball. La inversió inicial necessària per substituir la central seria 

la que es mostra a l’equació 5.13. 

𝐼𝑛𝑣𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 · 𝐹𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 62 · 38,5 = 2387 𝑀€ 
(Eq.5.13) 

 

És a dir, construir una central renovable que tingui les mateixes condicions que la 

central de cicle combinat de San Roque costaria un total de 2387 milions d’euros. Els 

costos de manteniment ascendrien a prop de 32 M€ anuals i els beneficis serien d’entre 

132 i 173 milions d’euros anuals. Els resulats del VAN per a la substitució de la central 

tèrmica de cicle combinat es mostren a la taula 5.2 i 5.3. 

Finançament estatal del 35% 

Cas favorable (Preu màxim) Cas desfavorable (Preu mig) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

13 1200 19 400 

Taula 5.2. Resultats del VAN si es financés el 35% de la inversió de substitució de la CTCC. 

Finançament estatal del 35% + descompte dels equipaments 

Cas favorable (Preu màxim) Cas desfavorable (Preu mig) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

Amortització 

(anys) 

VAN als 25 anys 

(M€) 

11 1500 15 660 

Taula 5.3. Resultat del VAN si es financés el 35% de la inversión i s’aconseguís un descompte en els 

equipaments de la central. 
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Els resultats del VAN són favorables, sobretot pel que fa al VAN als 25 anys. La substitució de 

la central generaria grans beneficis als 25 anys de la construcció. Cal remarcar la importància 

del finançament de la central, que proporciona molta seguretat a l’hora d’invertir en aquest 

procte.
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

L’anàlisi mediambiental és essencial en la realització d’un projecte, en aquest, es pot avaluar 

l’impacte ambiental provocat pel desenvolupament del projecte. En el cas del present treball, 

s’ha d’estudiar l’impacte ambiental derivat de la construcció i instal·lació d’una central 

renovable que generi energia a partir de panells fotovoltaics i aerogeneradors. 

6.1. Impacte ambiental de la instal·lació de la central 

Els impactes ambientals derivats de la instal·lació d’una gran quantitat de panells fotovoltaics, 

extrets de l’article [60],  són els següents: 

 Ús de la terra. La instal·lació d’una gran quantitat de panells pot alterar el paisatge de 

la zona on s’ubiqui, sobretot si en aquest hi ha una gran biodiversitat, paisatges naturals 

o ecosistemes sensibles. Aquest impacte doncs, pot ser més o menys intens en funció 

de la localització de la central. Durant la construcció del projecte, que es remou una 

gran quantitat de terra i es transporten tots els materials, és el moment en que aquest 

impacte és més intens. La central objecte del treball es situa en una zona àrida i amb 

poca biodiversitat, de manera que aquest impacte no és de gran influència. 

 Impacte visual. L’impacte visual és elevat si la instal·lació s’ubica en una zona amb 

gran biodiversitat o si és de grans dimensions. Igual que en el cas anterior, la central del 

projecte no provocarà un gran impacte visual degut a la ubicació d’aquesta, tot i que les 

grans dimensions de la superfície de captació pot provocar malestar visual. 

 Contaminació acústica. La contaminació acústica en les instal·lacions fotovoltaiques 

és gairebé nul·la durant el funcionament d’aquesta. Ara bé, durant la construcció de les 

centrals és pot detectar una mica de soroll. 

Tal i com s’explica a l’article [62], els impactes ambientals derivats de la instal·lació 

d’aerogeneradors són: 

 Impacte a la fauna. La instal·lació d’aerogeneradors en àmbits naturals provoquen la 

mort de diverses aus. Tot i així diversos estudis coincideixen en que una bona 

col·locació dels aerogeneradors evita aquestes morts, i d’altres que la mort d’aus pel 

canvi climàtic és molt més significativa que les provocades pels aerogeneradors.  

 Contaminació acústica. És l’aspecte negatiu més influent, ja que els aerogeneradors 

provoquen sorolls elevats. És per això que els aerogeneradors s’instal·len lluny de les 

zones residencials. El soroll pot ser mecànic dels generadors o aerodinàmic de les pales, 

ambdós capaços d’alleujar amb la recerca i el desenvolupament de les tecnologies. 

 Impacte visual. L’impacte visual és evident tenint en compte les grans dimensions dels 

aerogeneradors. Aquest impacte però, varia en funció del contrast de color, la distància 

amb les residències, la ubicació en paisatges naturals... El contrast de color pot mitigar 

l’impacte ambiental dels aerogeneradors, el blanc o els tons grisos dels aerogeneradors, 
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per exemple, permeten que l’impacte es redueixi ja que la brillantor de la llum tendeix 

a dominar aquests colors. El flickr de les ombres també suposa un impacte visual, 

sobretot a les persones que els afecta a les seves residències. 

6.2. Estalvi de CO2 

Els aspectes mostrats anteriorment són els possibles efectes negatius al medi ambient si 

s’instal·la una planta de generació d’energia a través de panells fotovoltaics i aerogeneradors. 

La generació d’energia amb fonts renovables té un benefici molt important respecte a la 

generació de combustibles fòssils, la nul·la emissió de gasos en la producció. Entenent el 

context actual de l’alarma mundial pel canvi climàtic, el fet que les renovables no emetin gasos 

, i sobretot gasos d’efecte hivernacle, és un punt molt a favor d’aquestes tecnologies.  

Segons l’article [62] la generació d’energia eòlica pot estalviar fins 0,53 tones per cada MWh 

generat, igual que la generació d’energia fotovoltaica que estalvia 0,53 tones per cada MWh 

generat [61]. Com que la central genera aproximadament uns 65,5 GWh anuals, l’estalvi anual 

d’emissions de CO2 és el que es mostra a l’equació 6.1. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝐶𝑂2
= 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 = 65507 · 0,53 = 34718,71 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 (Eq.6.1) 

En definitiva, si la planta genera 65,5 GWh anuals i s’entreguen tots aquests a la xarxa, 

s’estalvien fins a 34,7 kilotones de CO2 anuals. 

6.3. Impacte ambiental d’una central tèrmica de cicle combinat 

A les declaracions ambientals dels grups I i II [57,58] de la central de cicle combinat de San 

Roque es mostren els impactes ambientals produïts per la instal·lació i la operació d’aquesta 

central. Els efectes perjudicials són: 

 Consum d’aigua. La central necessita aigua en un 98/99% per a la refrigeració i el 

percentatge restant per al procés productiu. L’aigua utilitzada es retorna amb una sèrie 

d’alteracions, contemplades a la declaració mediambiental, com ara sòlids en suspensió, 

variació de la temperatura i del pH o presència de carboni orgànic. 

 Generació de residus. La central genera un seguit de residus diferenciats per perillosos 

i no perillosos. Dins els no perillosos es troba la ferralla, el plàstic, paper i cartró, fusta 

i en gran part l’aigua del rentat dels equips. Els perillosos són un seguit de substàncies 

i matèries nocives com ara àcids, dissolvents, olis, pintures, tubs fluorescents, material 

electrònic obsolet, aerosols... Val a dir que la generació de residus no perillosos és major 

que la de perillosos, tot i que la central genera una gran quantitat de residus. 
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 Emissions. Les centrals de cicle combinat, al utilitzar gas natural com a combustible, 

emeten diversos gasos derivats de la combustió. A la reacció de combustió s’alliberen 

gasos d’efecte hivernacle, sobretot de CO2 , i en menys quantitat de CH4  i N2O. No 

només s’emeten gasos d’efecte hivernacle, també s’alliberen NOx i SO2 substàncies 

àcides perjudicials per la salut humana i el medi ambient. 

 Contaminació acústica. El funcionament de la maquinària i els processos de producció 

d’energia comporten nivells alts de soroll, que volten els 65 dB. 

6.4. Impacte ambiental de la substitució 

El major benefici ambiental obtingut de substituir la central de cicle combinat per la central 

renovable, seria la nul·la emissió de gasos, tant d’efecte hivernacle com els NOx i SO2. Si es 

substituís la central, no s’emetrien cap dels gasos que emet la central de cicle combinat, és a 

dir, s’estalviarien tots els gasos emesos per la central. Per això, recollint les dades d’emissions 

disponibles per la declaració ambiental, es calcula la mitjana anual d’emissions per part de la 

central. 

  
Any 2014 Any 2015 Any 2016 

Valor mig 

anual 

Grup  

I 

CO2 (kteq CO2) 767 753 711 744 

CH4  (teq CO2) 847 329 311 496 

N2O  (teq CO2) 5249 5095 4825 5056 

NOx (kt) 446 298 346 363 

SO2 (t) 10 9,5 9,1 9,6 

Partícules (t) 2,7 1,9 1 1,9 

Grup 

II 

CO2 (kteq CO2) 170 375 249 265 

CH4  (teq CO2) 0,629 1,4 0,923 0,98 

N2O  (teq CO2) 0,107 0,23 0,12 0,15 

NOx (t) 51,22 155 93,4 99,8 

SO2 (t) 4,16 6,2 4,6 5 

Partícules (t) 0,7 1,6 0,9 1,1 

Taula 6.1. Emisions totals anuals de la central térmica de cicle combinat de San Roque. 
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A la taula 6.1 es mostren els valors totals de les emissions de gasos de la central tèrmica. Els 

valors de CO2,CH4 i N2O es mostren en tones equivalents de CO2 (teq CO2), una unitat per 

representar en tones el potencial d’escalfament global dels gasos, en definitiva, s’expressat la 

quantitat de gasos emesos com si fossin tones de CO2. 

La quantitat mitjana d’emissions totals que es produeixen a la central tèrmica de San Roque 

anualment es mostra a la taula 6.2. Els valors que es mostren a tal taula no són més que la suma 

dels nombres del grup I amb els dels grup II. 

 Mitjana d'emissions totals 

CO2 (Mteq CO2) 1 

CH4  (teq CO2) 497 

N2O  (kteq CO2) 5 

NOx (t) 463 

SO2 (t) 15 

Partícules (t) 3 

Taula 6.2.  Emissions totals de gasos per part de la central térmica de cicle combinat de San Roque. 

Si es substituís la central tèrmica per la central renovable plantejada al projecte, s’estalviarien 

1 milió tones anuals de CO2, 497 tones equivalents de CO2 anuals de metà, 5 mil tones 

equivalents de CO2 anuals de N2O, 463 tones anuals d’òxids nitrosos, 15 tones anuals de diòxid 

de sofre i 3 tones anuals de partícules. En conclusió, la reducció d’emissions seria important. 

La substitució de la central també evitaria l’ús de l’aigua per la refrigeració amb l’abocament 

implícits d’efluents a les aigües de retorn. No es pot concretar per això, si una possible 

substitució comportaria altres beneficis mediambientals en comparació amb la central tèrmica, 

com ara la reducció de residus perillosos i no perillosos, ja que la central renovable podria 

comportar alguns residus sobretot deguts al manteniment i a l’administració d’aquesta. 

Sí que es pot afirmar que l’impacte visual i d’ocupació de terres seria major si es substituís la 

central tèrmica per la renovable, ja que la segona requeriria una gran superfície, 

aproximadament de 58 km2, mentre que la central tèrmica ocupa uns 156000 m2. Tot i així 

l’elecció d’un espai adequat podria minimitzar aquests impactes. 
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Conclusions 

Després d’exposar el disseny de la central, l’anàlisi econòmica i mediambiental i l’estudi de 

substitució, es poden extreure  les conclusions després de realitza aquest treball. 

 Sobre la central dissenyada 

Un cop tancada la proposta de disseny de la central es pot concloure que econòmicament una 

central com la que es proposa en aquest treball és viable, però es converteix en una operació 

més segura si la inversió és acompanyada per algun organisme estatal o europeu. Als estats els 

interessa començar a generar cada vegada més energia neta, i per a fer-ho necessiten el 

desenvolupament de projectes com aquest. Els resultats, en termes econòmics, són favorables, 

ja que es reflexa una necessitat d’inversió estatal per tal que aquests projectes agafin força, i es 

demostra que amb aquest ajut els projectes són viables i poden generar interès a inversors 

privats. A més, la generació d’energia a través de renovables estalvia els costos de les matèries 

primes (que provenen d’altres països), el cost de la gestió de residus com els nuclears que 

acostumen a tenir preus molt elevats, i el cost de les emissions de CO2. 

Es vol recalcar que aconseguir una central amb aquesta funcionalitat implica disposar d’un 

sistema d’emmagatzematge potent i amb molta capacitat, com és el cas de la pròpia central 

dissenyada. La necessitat d’un sistema d’emmagatzematge de grans dimensions influeix 

directament als costos d’inversió de la central, ja que els preus de les bateries és molt elevat. En 

general els preus dels elements que formen aquestes centrals de generació d’energia renovable 

són cars, degut a la poca producció en massa d’aquests elements. Tot i així, tal i com s’ha pogut 

anar veient en diversos textos i articles consultats, aquests elements patiran una reducció del 

seu preu amb el pas dels anys, això, pot facilitar molt el desenvolupament de la generació 

d’energia a través de recursos renovables. És a dir, desenvolupar aquests projectes serà més 

assequible econòmicament amb el pas dels anys. 

Pel que fa als aspectes mediambientals, sobretot en la reducció d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle la construcció d’una central d’aquest tipus seria molt favorable, ja que s’estalviarien 

unes 35 mil tones de CO2 anuals, tot i que aquesta central requeriria una superfície de 1,057 

km2, una superfície considerable. 
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Cal esmentar també que s’ha seleccionat la ubicació de la central que proporcionés millors 

condicions de irradiància solar i velocitat del vent. Aquests factors influeixen positivament a 

l’energia generada, però poden ser un inconvenient si es disposa d’un espai, la voluntat i el 

finançament com per instal·lar una central com la proposada al treball si les condicions 

meteorològiques no són favorables. 

Un dels inconvenients destacables de l’algoritme de gestió de l’energia, és l’estreta relació entre 

l’energia disponible a través dels panells i els generadors i l’energia d’entrega a la xarxa. 

Explicat millor, en moments en els quals la disponibilitat d’energia és baixa, l’energia de venta 

a la xarxa també ho és, de manera que no sempre es pot entregar grans quantitats d’energia de 

manera constant, com per exemple a les nits, en les quals l’energia fotovoltaica és nul·la, i 

l’entrega d’energia es veu reduïda si la velocitat del vent és escassa. Es podria millorar 

l’algoritme plantejat introduïnt l’opció de poder entregar energia a la xarxa en funció de la 

capacitat d’emmagatzematge i la previsió de generació d’energia, permetent així entregues 

majors d’energia si la disponibilitat de recursos eòlics i solars és baixa.  

Sabent que l’algoritme podria ser més complex i proporcionar més funcions, com ara variar 

l’interval d’entrega d’energia de manera autònoma i intel·ligent, aprofitar l’energia perduda en 

el sistema per entregar-la de manera constant, introduir mètodes de previsió de la producció 

més sofisticats o la possibilitat d’emmagatzemar energia de la xarxa si el preu de mercat es 

baix, es considera que els resultats obtinguts en la simulació de l’algoritme són satisfactoris. 

Pel que fa als aspectes tècnics, s’ha observat com l’ús de les bateries per a estabilitzar l’entrega 

d’energia a la xarxa és molt positiu, ja que a través del disseny de l’algoritme plantejat en aquest 

mateix treball, s’ha aconseguit l’objectiu proposat de dissenyar una central renovable capaç 

d’entregar l’energia de manera constant. Seguint amb els aspectes tècnics, és important 

comentar que durant el desenvolupament del projecte s’ha trobat amb situacions difícils de 

resoldre degut a les grans dimensions i la complexitat que requereix un sistema com el presentat 

al treball, i sumat al fet que la central dissenyada representa un model de central bastant 

innovador, en alguns casos ha sigut complicat trobar informació de qualitat i clara. En resum, 

després de redactar el projecte, es pot dir que per tirar endavant el camí cap a la generació 

d’energia renovable es requereix de molts esforços per la comunitat científica, ja que impulsar 

aquest tipus de projectes no és una tasca senzilla. 

En resum, després de realitzar el disseny d’aquesta central es conclou que la realització d’un 

projecte com aquest és beneficiós, tant econòmic com ambientalment. En la part econòmica, 

s’ha de tenir en compte que la inversió estatal és un factor clau per al desenvolupament de la 

central, i que a mesura que passi el temps més barat serà desenvolupar aquests projectes. Un 
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dels factors que pot suposar un problema al realitzar varies centrals d’aquest tipus és l’espai 

disponible, ja que ocupen una gran quantitat de superfície. 

Sobre la substitució de la central tèrmica 

Per refrescar la memòria, per substituir una central tèrmica com la que es troba a San Roque, 

seria necessària una inversió d’uns 2400 milions d’euros, que servirien per instal·lar una central 

d’uns 1250 MW de potència, formada per prop de 270 aerogeneradors i 900 mil panells 

fotovoltaics, ocupant una superfície de 58 km2 aproximadament, i que seria capaç d’entregar 

uns 2.500 GWh d’energia anuals. La superfície d’aquesta central implicaria convertir-se en una 

de les centrals renovables més grans del món. Aquesta substitució, com a dada optimista, 

permetria estalviar al voltant de 1 milió de tones de CO2.  

Augmentar les dimensions de la central, implicaria també augmentar les dimensions dels 

equips, que segurament implicaria també un augment de la complexitat del sistema format a la 

central, tant tècnic com del propi disseny. 

En l’aspecte econòmic, el projecte seria econòmicament viable sobretot si l’estat o algun 

organisme governamental assumís el 35% del cost de la inversió. Com que la substitució 

plantejada, oferiria molts beneficis en termes ambientals, i significaria un pas endavant molt 

important en avançar cap a la transició energètica, es creu que la proposta d’assumir el cost 

seria acceptat per l’estat, i per tant, desenvolupar el projecte de la substitució seria favorable. 

Sobre els resultats obtinguts 

L’objectiu d’aquest treball no és donar una visió pessimista sobre el futur de la generació 

d’energia i la seva relació amb el canvi climàtic i el model energètic actual. Aquest treball pretén 

posar èmfasi al reclam de la comunitat científica en posar esforços sobre la necessitat d’aquest 

canvi. Tal i com s’ha comentat en l’origen d’aquest treball, la incertesa sobre el camí de la 

transció energètica que, segons impressions de l’autor d’aquest treball últimament ha resultat 

ser més un reclam de màrketing per part d’empreses i partits polítics, és el motor de la motivació 

d’aquest treball. L’estudi s’ha fet solventant a més un dels punts febles de la generació 

renovable, les complicacions en la integració de l’energia renovable generada a la xarxa 

elèctrica. 
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Primer de tot es considera que els resultats són satisfactoris, ja que són propers als esperats. 

Amb els resultats sobre la taula, es considera que el disseny de la central proposada inicialment 

en aquest treball també suposaria un gran repte, sobretot en clau econòmica per que els elements 

estatals hi haurien de destinar diners. Tot i així, el fet de poder entregar energia elèctrica 

renovable a la xarxa de manera constant és quelcom motivador i inspirador, i podria ser un 

projecte, malgrat que arriscat, interessant de tirar endavant. 

Amb els resultats obtinguts de la substitució de la central tèrmica, si que es pretén donar una 

visió crítica sobre la situació actual en relació a la generació d’energia elèctrica a través de fonts 

renovables. Es pretén donar forma a les paraules d’alarma de la comunitat científica mostrades 

en els primers apartats del treball mitjançant uns resultats clarificadors i comprensibles. Els 

resultats obtinguts, expressen la necessitat de la dedicació d’atenció i recursos cap al 

desenvolupament de la transició energètica, en definitiva, si es pretén avançar cap a un sistema 

energètic on les emissions de GEH i l’ús de combustibles fóssils sigui el mínim imprescindible, 

s’ha de tenir en compte que substituir una central de cicle combinat no és una tasca fàcil, segura 

ni barata. Haver de dedicar uns 2400 M€ , segons els càlculs obtinguts d’aquest treball, i una 

superfície de 58 km2 aproximadament per substituir una central, és evident que no és una cosa 

que es pugui fer d’un dia per l’altre, es requereix de fonts d’inversió, dedicació i voluntat per 

fer-ho. Tot i així desenvolupar el projecte seria molt interessant, sobretot pel que fa als aspectes 

ambientals i de dependència energètica, i també perquè generaria beneficis econòmics. 

Quan es diu que la transició energètica no és un camí fàcil és perquè al obtenir els resultats del 

treball, s’ha pogut observar com és possible realitzar aquests projectes que facin avançar els 

estats cap a la transició energètica, però a la vegada representen un esforç significatiu. Per 

contextualitzar millor aquests resultats, l’any 2019 la producció energètica de cicle combinat 

va ser de 55.000 GWh en tot l’any, a grosso modo, caldria instal·lar 22 centrals renovables com 

les que substituirien la central tèrmica estudiada en present treball, amb la seva pertinent 

inversió, per poder assolir aquesta quantitat de generació elèctrica. A tot això, cal tenir en 

compte que la generació d’energia a través de combustibles fòssils no es dóna únicament a les 

centrals de cicle combinat, sinó que la cogeneració, el carbó, el fuel gas i l’energia nuclear 

també representen un percentatge important en el mix de generació. En resum, si canviar una 

única central de cicle combinat ja seria tot un repte actualment, canviar tota l’estructura de 

generació encara ho seria més. 
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Per acabar, es creu que l’objectiu de fer un mirada profunda a la situació actual respecte la  

transició energètica s’ha aconseguit. Seguint el fil del que s’ha comentat anteriorment, s’ha 

d’impulsar la recerca i s’ha de dotar de recursos al camí cap la transició energètica, ja que tal i 

com s’ha mostrat en aquest treball, no és un camí fàcil. 
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ANNEX 1. Codis de MATLAB per obtenir les dades de 

vent i irradiància 

En aquest ANNEX s’expliquen detalladament els codis introduïts a MATLAB per poder 

utilitzar i visualitzar les dades solars i eòliques de la millor manera. 

A1.1 Dades Eòliques 

El codi per obtenir la gràfica de la velocitat del vent que apareix a la figura 3.10 del apartat 3.2  

“Obtenció de les dades de vent i irradiància”del treball és el que  

 

Figura  1. Comndament per generar una gràfica sobre el vent. (Font: Elaboració pròpia). 

A la gràfica generada, els valors de la velocitat del vent corresponen a la coordenada y i el temps 

a la coordenada x. Com que es manegen una gran quantitat de dades, es crea un vector que 

correspongui a tots els períodes de 10 minuts en un any a través de la funció “datetime”. Es 

creen dues dates (t1 i t2) que tenen un any de diferència, i s’obliga a que el vector temps tingui 

el mateix nombre de files que el vector Vent amb la funció linspace. 

Per tal que a la gràfica aparegui títol a les coordenades x i y s’utilitzen les funcions xlabel i 

ylabel, amb la funció title es pot posar un títol al gràfic. 

A1.2 Dades solars 

Per aconseguir transferir les dades solars horàries en intervals de 10 minuts s’ha utilitzat una 

subrutina de MATLAB capaç d’interpolar les dades d’una hora a l’altra en 6 trams. El codi 

utiliitzat és el que es mostra a la figura 2. 
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Figura  2. Subrutina utilitzada per a la interpolació. (Font: Elaboració pròpia) 

El funcionament del codi mostrat a la figura 2 és el següent: En primer lloc, es calcula les 

dimensions del vector al qual se li vol aplicar aquesta subrutina. Tot seguit es defineixen  I i II, 

utilitzats per simplificar la comprensió i la redacció del codi. El llaç for recorre tots els 8760 

valors (d’irradiància en el cas de la figura 2) per poder realitzar la interpolació.  

Per exemple, si a la posició 3 del vector que conté les dades  “Gd2014” la irradiància és de 100 

Wh/m2 i a la posició 4 de 150 Wh/m2, el que fa el llaç és fraccionar en 6 la distància entre 3 i 4. 

Amb aquesta fracció, es pot calcular el valor de la irradiància, fent la interpolació, dels punts 

3+1/6, 3+2/6, 3+3/6, 3+4/6, 3+5/6 i 4. Aquests valors calculats de nou entre 3 i 4, sel’s canvia 

la posició de la llista, i en comptes de ser les hores 3+1/6, 3+2/6, 3+3/6, 3+4/6, 3+5/6 i 4, són 

els intervals de 10 minuts 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Al realitzar la interpolació, no s’obtenien vectors amb exactament 52560, si no que faltaven 

algunes dades finals. Com que totes les eren la continuació de les hores finals de l’any, de nit, 

eren 0’s, per tant la solució adoptada és afegir-hi 0’s fins arribar a la posició 52560. El codi es 

mostra a la figura 3. 

 

Figura  3. Codi per afegir 0’s. (Font: Elaboració pròpia). 
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ANNEX 2. Codi de MATLAB per calcular la potència de 

sortida dels aerogeneradors 

Per poder transcriure a MATLAB les corbes de potència, i aproximar llavors la potència 

generada per cada un dels aerogeneradors, es creen vectors que representen la potència 

generada (coordenada Y) en funció de la velocitat del vent (coordenada X). A continuació 

s’utilitza la funció polyfit de MATLAB per aproximar el seguit dades a una equació del grau 

desitjat. 

 

Figura  4. Commandament de MALAB per obtenir les corbes de potència dels aerogeneradors. (Font: 

Elaboració pròpia). 

Com es pot apreciar a les figures anteriors, en el cas de l’aerogenerador Suzlon, es defineix el 

vector “xSUZLON” que correspon als valors de velocitat del vent que serviran de coordenades 

x. A continuació es crea el vector “ySUZLON” que determina el valor de potència generada 

per la turbina eòlica en funció de la velocitat del vent determinada al vector “xSUZLON”. Com 

s’ha esmentat anteriorment, s’utilitza l’eina polyfit que proporciona els valors de les constants 

del polinomi, el grau del qual es determina al mateix comandament. 

Per verificar que la gràfica s’ha representat correctament s’utilitza l’eina plot. 

 

Figura  5.  Comandament per graficar la corba de potencia dels aerogeneradors. (Font: Elaboració 

pròpia). 
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Per comprobar que la funció s’ha calculat correctament per MATLAB, es grafica la corba 

associada al polinomi. Aquesta corba es calcula substituint els valors de les coordenades x 

utilitzades en les anteriors línies de codi per les variables de les equacions generades per 

MATLAB. La funció polyval  permet substituir les variables de l’equació de potència per les 

seleccionades. 

 

 

Figura  6. Comandament per graficar la corba de potència calculada. (Font: Elaboració pròpia). 

 

Figura  7.  Corba de potència transferida a MATLAB a dalt, i a baix el gràfic de la corba de potència 

calculada a través de MATLAB. (Font: Elaboració pròpia). 

Com es pot observar a la figura 7, la corba de potència transportada a MATLAB és similar a la 

corba que es troba al datasheet del aerogenerador. 
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ANNEX 3. Explicació detallada del algoritme de gestió de 

l’energia introduït a MATLAB 

Aquestes equacions no es poden introduir tal i com s’han representat anteriorment, sinó que 

s’han d’adaptar al llenguatge i l’estructura  del programa utilitzat. 

Abans de tot, s’han d’establir els valors dels paràmetres que intervenen en les equacions que 

formen el model del MATLAB. 

En primer lloc es selecciona el tram del qual es vol estimar la producció i el funcionament de 

la central. El tram seleccionat influirà en les dades d’energia generada per la central, que és 

l’únic que s’ha calculat prèviament. Les dades d’energia solar, fotovoltaica i total de l’interval 

seleccionat s’obtenen delimitant el vector creat per cada una de les dades anteriors. És important 

tenir en compte que els intervals són 10 minutals i que, per exemple, si es pretén estudiar la 

primera setmana de l’any, s’hauran de seleccionar les dades des de l’instant 1 fins al 1008. Per 

seleccionar les dades d’energia a MATLAB s’ha d’escriure de la següent manera. 

 

Figura  8. Exemple de la notació utilitzada a MATLAB per definir els diversos paràmetres. (Font: 

Elaboració propia). 

I fa referència al primer instant d’estudi i F al final. EFV i EE són els vectors que contenen les 

dades de producció energètica fotovoltaica i eòlica respectivament. 

Un cop determinat el tram d’observació, el que cal fer és determinar el valor de l’energia de 

venta a la xarxa, ja que sobre aquests valors la central opera d’un mode o un altre. L’energia de 

venta és el valor mig de l’energia produïda pels panells i els aerogeneradors en un període 

determinat. Per tal de poder variar els períodes d’observació seleccionats i el nombre d’intervals 

en els quals l’energia entregada sigui constant, s’ha optat per automatitzar el càlcul del 

paràmetre de l’energia de venta (EVenta). 

 

Figura  9. Codi de MATLAB per definir l’energia de venta per a tots els intervals. (Font: Elaboració 

propia).  
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El període d’observació seria la fracció de temps en que es pretén analitzar l’activitat de la 

central en qüestió. Per automatitzar el càlcul de l’energia de venta a la xarxa, és necessari saber 

quants intervals de les dimensions especificades es troben en el període d’observació, és per 

això que s’utilitza INT, que fa referència al nombre d’intervals de  les dimensions desitjades 

dins el període d’observació. És a dir, si es pretén analitzar el funcionament de la central d’una 

setmana on  la venta d’energia constant fos durant 8 hores, el període d’observació seria la 

setmana escollida i les dimensions dels intervals de venta d’energia, serien de 8 hores per 6 

fraccions de 10 minuts cada hora, en total 48 fraccions cada interval de venta.  

En una setmana hi ha un total de 1008 fraccions de 10 minuts, per tant el valor de INT, és a dir, 

el nombre de períodes de 48 fraccions de 10 minuts que hi ha en una setmana, és de 21. El valor 

de l’energia de venta s’avaluaria  en 21 trams diferents, que poden ser del mateix valor entre 

ells. 

El valor de l’energia mitjana generada és multiplicada per un factor de correcció. La funció 

d’aquest és adaptar la quantitat d’energia que s’ha d’entregar a la xarxa a les capacitats dels 

elements que formen la central i les condicions climàtiques. Es pot donar el cas en que les 

variacions de producció siguin molt accentuades, causant així que la bateria no pugui oferir 

l’energia suficient, aquest factor pot reduir l’energia de venta permetent així que la bateria 

entregui l’energia en tot moment. 

Un cop definida l’energia de venta d’energia, s’han de traslladar les equacions anotades 

anteriorment als fitxers de MATLAB. 

Perquè el mètode de d’estudi sigui el més precís possible, es calculen els fluxos de càrrega per 

cada instant dels períodes seleccionats; si es tracta d’una setmana dels 1008 instants, d’un mes 

dels 4464, inclús els 52560 intervals de 10 minuts que formen un any. 

Per poder analitzar els fluxos de càrrega per cada instant, s’ha d’utilitzar un llaç  for. El llaç for 

recorre tots els valors d’una llista determinada. En el cas de l’algoritme dissenyat, el llaç for fa 

recórrer tots els valors de posició del període d’observació seleccionat, en definitiva, si es desitja 

estudiar un període de 1008 intervals, el llaç for fa adoptar a una variable determinada tots els 

valors des d’1 fins al nombre 1008. Els instants de temps són equivalents als valors de posició 

esmentats anteriorment. Totes les variables d’energia (energia de càrrega i descàrrega de la 

bateria, energia generada pels panells fotovoltaics i energia generada pels aerogeneradors) 

s’expressen a les equacions en funció de la variable que recorre el llaç for, permetent així que 

s’estudiïn els fluxos de carrega per cada instant i que, de manera autònoma, s’avanci fins a 

l’últim instant del període d’observació seleccionat. 



Disseny d’una central mixta eòlica-fotovoltaica i posterior estudi de la substitució d’una central tèrmica per la dissenyada 

   

  127 

El que pot succeir per cada instant de temps ha estat determinat en les equacions matemàtiques. 

A grans trets, es pot donar que: 

1. Els panells i els aerogeneradors generin energia suficient com per que aquesta sigui 

entregada a la xarxa. 

2. Els panells i els aerogeneradors generin una quantitat d’energia superior a la d’entrega 

a la xarxa, en aquest cas s’aprofita l’energia sobrant per carregar la bateria.  

3. Els panells i els aerogeneradors generin una quantitat d’energia inferior a la d’entrega a 

la xarxa, en aquest cas es necessita que la bateria proporcioni energia i es descarregui. 

En aquestes situacions es poden donar casos més específics, que és essencial tenir en compte. 

1. Que els panells i els aerogeneradors generin una quantitat d’energia superior a la 

d’entrega a la xarxa, però introduint aquest excedent a la bateria superaria la capacitat 

màxima d’aquesta. En aquest cas l’energia de càrrega de la bateria es limita a la 

capacitat de màxima de la bateria menys l’estat de la bateria anterior, evitant així que la 

bateria superi el seu llindar. 

2. Que els panells i els aerogeneradors generin una quantitat d’energia inferior a la 

d’entrega a la xarxa, però l’energia disponible a la bateria és inferior a la necessària. En 

aquest cas l’energia de descàrrega és igual a l’energia emmagatzemada menys la 

capacitat mínima de la bateria. Si l’estat de la bateria és inferior a la capacitat mínima, 

directament l’energia de descàrrega de la bateria és igual a 0 i la de càrrega igual a la 

generada. Així s’evita que la batería es descarregui per sota la capacitat mínima. 

Aquestes situacions a MATLAB s’han d’establir a través de condicions if. 

 

Figura  10. Codi de MATLAB que plasma les equacions dels fluxos d’energia de la central. (Font: 

Elaboració pròpia). 
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El primer condicionant fa referència a la situació en que l’energia generada és inferior a 

l’energia necessària per vendre. Si (if) l’energia generada és inferior a la necessària, llavors la 

càrrega de la bateria és igual a 0, per evitar que es produeixi una càrrega i una descàrrega al 

mateix temps, i la descàrrega és igual a la diferència entre l’energia de venta i l’energia 

generada. En cas que l’estat de la bateria en l’instant anterior menys l’energia descarregada, 

considerant el rendiment del procés, sigui inferior a la capacitat mínima de la bateria, l’energia 

màxima de descàrrega és la diferència entre l’estat anterior de la bateria i la capacitat mínima. 

Si es dóna la circumstància en què l’estat de la bateria és inferior a la quantitat de càrrega mínim 

de la bateria, directament el valor de l’energia de descàrrega de la bateria s’anul·la i la prioritat 

es converteix en carregar la bateria, transferint tota l’energia generada a la càrrega de la mateixa. 

En el segon, elseif , vol dir que si no es compleix la primera condició i per tant, l’energia 

generada és superior o igual a l’energia de venta,  l’energia excedent en aquell moment 

s’aprofita per carregar la bateria. L’energia de càrrega és igual a la diferència entre la producció 

dels panells i els aerogeneradors i l’energia de venta, en definitiva, l’excedent d’energia. Igual 

que en el condicionant anterior, per evitar una descàrrega i una càrrega alhora, la descàrrega de 

la bateria és directament nul·la. En aquesta mateixa situació, es pot donar la situació en que 

l’energia excedent més l’energia ja emmagatzemada a la bateria, superi el límit de la bateria. 

Per això, el posterior condicionant estableix que si l’energia de càrrega més l’energia 

emmagatzemada a la bateria supera el límit de capacitat, tenint en compte el rendiment, 

l’energia de càrrega és igual a l’energia que arriba fins al límit de capacitat de la bateria, evitant 

així que l’energia emmagatzemada sigui superior a la capacitat màxima de la bateria, sent 

impossible a la realitat.  

Un cop calculats els fluxos de càrrega i de descàrrega per l’instant determinat, s’ha de 

determinar l’estat de la bateria per al mateix. L’estat de la bateria varia en funció de les 

càrregues i les descàrregues, per això es calcula posteriorment. En l’estat de la bateria s’hi ha 

de tenir en compte les pèrdues per auto-descàrrega, el rendiment de càrrega i el de descàrrega, 

o sigui, la bateria perd una petita part de l’energia que emmagatzema i aquesta s’ha de 

comptabilitzar. Per altra banda, quan la bateria es carrega, no emmagatzema la mateixa 

quantitat d’energia que rep, hi ha unes pèrdues. El mateix succeeix amb la descàrrega, l’energia 

que deixa d’emmagatzemar la bateria, que es descarrega, no és la mateixa energia que arriba a 

la demanda. Finalment, l’equació de la bateria es mostra a la figura 11. 

 

Figura  11. Equació de la batería expressada a MATLAB. (Font: Elaboració pròpia). 
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Els comandaments anteriors són les equacions matemàtiques transportades al llenguatge i a 

l’estructura de MATLAB. A continuació es mostren alguns dels comandaments que s’han 

hagut d’escriure per a que l’algoritme operés de manera adient, facilitant també la comprensió 

dels resultats obtinguts. 

Per conèixer correctament quina és la quantitat d’energia disponible per entregar a la xarxa, es 

crea la variable “E_entrega (i)”, la funció de la qual és assegurar que l’energia disponible per 

entregar a la xarxa és igual a la de venta.  

Posteriorment aquesta variable es compara amb el valor d’energia de venta corresponent a cada 

moment. “E_entrega (i)” és igual a l’energia generada pels panells fotovoltaics i les turbines 

eòliques, més l’energia de descàrrega de la batería i menys l’energia de càrrega. 

 

Figura  12. Equació de MATLAB que defineix la quantitat d’energia disponible per a entregar 

(E_entrega (i)). (Font: Elaboració propia). 

Es pot donar el cas que l’energia disponible per entregar a la xarxa sigui inferior, superior, igual 

o lleugerament diferent a l’energia de venta a la xarxa. És per això que es compara el valor de 

“E_entrega (i)” amb el valor de l’energia de venta (“EVenta (i)”). El comandament es mostra a 

continuació. 

 

Figura  13. Codi escrit a MATLAB que defineix l’entrega de l’energia a la xarxa. Es contempla també 

un marge d’error respecte el valor d’energia de venta. (Font: Elaboració propia). 

El que expressa el codi de la figura 13 és que en primer lloc, si l’energia disponible per entregar 

és propera a l’energia de venta, l’energia entregada a la xarxa (“E_xarxa (i)”) és igual a la de 

venta.  
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La condició del codi de la figura 13 s’ha hagut d’introduir ja que en algunes iteracions abans 

de dissenyar l’algoritme final, s’havia donat el cas en que l’energia d’entrega no era exactament 

igual, per decimals, a l’energia de venta i per tant, l’algoritme no considerava que es pogués 

vendre a la xarxa. Per remeiar-ho es permet un error del ±5% en l’energia que s’entrega 

(“E_entrega (i)”) i el valor de referència (“EVenta (i)”). Si l’energia disponible es troba entre 

aquest marge, l’energia injectada a la xarxa (“E_xarxa (i)”) és igual a l’energia de venta. 

Es pot donar el cas en que, per un error en el programa, l’energia disponible per vendre 

“E_entrega (i)” sigui superior a la de venta. En aquest cas es considera que l’energia entregada 

a la xarxa és la mateixa que l’energia de venta. Com que hi ha energia suficient per satisfer la 

demanda, es podria dissipar l’energia sobrant. 

La tercera condició determina que si l’energia disponible per vendre a la xarxa és exactament 

igual a l’energia de venta, l’energia injectada a la xarxa és igual a l’energia de venta. 

Per últim, si no es dóna cap de les situacions anteriors, en definitiva, si l’energia disponible és 

inferior a l’energia de venta, l’energia injectada a la xarxa és igual a 0, ja que una de les 

premisses de la de la central és entregar l’energia de manera constant. Aquestes situacions es 

donen quan l’energia disponible a la bateria és inferior a l’energia necessària per entregar a la 

xarxa, per això aquest paràgraf està relacionat amb el següent, on s’explica com s’intenta evitar 

les variacions de l’energia injectada a la xarxa.  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’impossibilitat d’entregar energia a la xarxa és degut a 

la poca energia emmagatzemada a la bateria, o sigui, si a la bateria hi ha prou energia es pot 

suplir la generació fotovoltaica i eòlica, si no, això no es pot donar. Per evitar que es repeteixi 

la situació en què l’energia disponible és insuficient com per entregar-la a la xarxa, en el 

moment en que l’energia emmagatzemada a la bateria és propera a la capacitat mínima, s’opta 

per carregar la bateria. La manera de prioritzar la càrrega de la bateria és establint l’energia de 

venta en 0 per tot el període, forçant així a que es produeixi un excedent d’energia i es carregui 

la bateria amb aquesta energia sobrant. Per evitar canvis sobtats de l’energia injectada a la xarxa, 

s’ha cregut convenient que l’energia de venta sigui 0 per tot el període en el qual l’energia de 

venta sigui la mateixa.  
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Figura  14. Mostra d’exemple del funcionament del codi que fa carregar la batería si s’arriba a valors 

propers a la capacitat mínima. (Font: Elaboració pròpia). 

A la figura 14 es pot observar el funcionament del que s’ha explicat anteriorment. Quan 

l’energia emmagatzemada a la batería és propera a la seva capacitat mínima, directament 

l’energia de venta s’anul·la, i es prioritza l’ús de l’energia generada per carregar la batería. Per 

evitar entregues en intervals curts, la venta d’energia s’atura fins al següent interval de venta. 

En el punt 25270 l’energia de venta cau perque la batería esta prop del seu llindar mínim. 

Aquesta mesura té un efecte eficaç en la batería, que es carrega gairebé inmediatament. En 

l’instant 25300 la batería ja esta carregada al màxim, i es genera energía (en vermell) però com 

que l’energia de venta és 0 fins al següent punt, l’entrega a la xarxa segueix sent 0 tot i que hi 

hagi pèrdues. 

 

Figura  15. Comandament de MATLAB que evita la descàrrega de la batería per sota l’estat de 

càrrega mínim. (Font: Elaboració pròpia).  
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El comandament que es mostra a la figura 15 s’activa en el moment en què l’estat de la bateria 

és proper a la capacitat mínima de la bateria, concretament un 5% superior a aquest valor. Si 

l’estat de la bateria és proper a la capacitat límit inferior, l’objectiu és anul·lar el valor de 

l’energia de venta per tot l’interval amb el mateix paràmetre de venta. Llavors, si aquesta 

condició es compleix, el paràmetre “ECanvi” adopta el valor de l’energia de venta de l’instant 

en el qual la capacitat de la bateria ha travessat el límit, i apareix el paràmetre comptador f, que 

adopta el mateix valor que la posició del vector i. En aquest moment s’activa el llaç while, la 

finalitat del qual és transformar a 0 el valor de l’energia de venta de tots els instants successius 

fins que l’energia de venta establerta en els primers comandaments variï. Per poder recórrer els 

valors successius, el comptador f suma una unitat cada cop que s’inicia el llaç. 

El comptador f permet recórrer els instants següents al inicial. Quan el valor de l’energia de 

venta és diferent del valor inicial, és a dir, quan acaba l’interval en el qual l’energia de venta és 

la mateixa, el llaç while acaba, i per tant, es deixa d’anul·lar el valor de l’energia de venta, i es 

segueix amb el llaç for inicial. 

Un cop realitzades totes aquestes operacions, es calcula un paràmetre que serveix per 

comptabilitzar l’energia que es perd en el sistema. Aquesta energia perduda fa referència a 

l’energia generada per les fonts, que no es pot injectar a la xarxa ni emmagatzemar a la bateria 

i en conseqüència, s’ha de dissipar.  

 

Figura  16. Equació del total d’energia no aprofitada o perduda. (Font d’elaboració pròpia). 

Totes i cadascuna de les operacions explicades anteriorment es realitzen per cada valor de la 

llista del llaç for inicial, quan es realitzen totes, el valor del llistat inicial avança al següent valor 

del llistat. El llaç finalitza al arribar a l’últim valor del llistat del for inicial. 

Els valors obtinguts de la iteració explicada anteriorment es recullen en vectors que contenen 

una gran quantitat de valors que en conseqüència, són difícils d’interpretar i comparar. És per 

això que el programa incorpora també la realització de dues gràfiques. Una d’aquestes compara 

els valors d’energia entregada a la xarxa (“E_xarxa (i)”), l’energia de venta (“EVenta (i)”), 

l’energia generada pels aerogeneradors (“EE (i)”) i els panells (“EFV (i)”), l’energia total 

produïda (“EnergiaTotal (i)”) i l’energia perduda (“E_perduda (i)”), en funció dels instants i. 

L’altre representa els valors de l’estat de la bateria en funció dels instants i, permetent no només 

observar de manera més pràctica la capacitat de la bateria en tot moment, sinó que també permet 

analitzar les càrregues i descàrregues de la mateixa. 
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Procés de simulació 

El procediment és el mateix per tots els escenaris. En primer lloc s’assigna el valor límit de la 

batería a la capacitat i 1 al factor de correcció. A continuació es modifica el valor de la capacitat 

de la bateria per un inferior, mantenint el del factor de correcció, i s’evalua així si el límit de la 

bateria és el valor més òptim. Un cop seleccionat la magnitud més adient per la bateria es 

modifica el valor del factor de correcció. Seguidament es prova si afegint una dècima al factor 

de correcció el resultat obtingut és més favorable, si no ho és se li resta una dècima al factor de 

correcció inicial. Si el  resultat és aquest cop més favorable que el de la solució del valor inicial, 

es resta una dècima al valor que proporciona el resultat més òptim fins que el resultat sigui 

menys adient que el obtingut amb anterioritat, podent seleccionar així les magnituds dels 

paràmetres que optimitzen l’escenari en qüestió. Per al cas en què no hi ha límit a la bateria, 

s’augmenta la capacitat d’aquesta fins que la magnitud associada a la bateria a la iteració 

anterior, és més adient que la present. Un cop conegut aquest valor, es modifica també el valor 

del factor de correcció dels valors més propers a la capacitat òptima de la bateria i es selecciona 

el més adient per a l’escenari plantejat. 
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ANNEX 4. Explicació dels càlculs i la normativa aplicable 

a la configuració elèctrica de la central objecte del treball. 

En aquest annex s’expliquen tots els càlculs per obtenir els resulats de la configuració elèctrica 

del sistema general de la central, els subsistemes de generació eòlica i fotovoltaica, i el sistema 

d’emmagatzematge . També s’hi inclouen les proteccions requerides, per normativa. 

 

A4.1 Panells 

L’inversor ha de suportar la tensió màxima de circuit obert del panell a -10ºC de la cèl·lula i 

amb una irradiància de 1000 W/m2, el corrent màxim en curtcircuit del panell a +70ºC i 

irradiància de 1000 W/m2 i el valor de tensió d’entrada a l’inversor s’ha de trobar entre el rang 

d’entrada del MPPT. Els valors mencionats anteriorment es calculen a partir de les dades 

proporcionades en els datasheets dels inversors. Els valors de tensió i corrent màxim es 

resumeixen a la taula 1. 

Característiques del panell 

Valors proporcionats Valors calculats 

Tensi

ó en 

mp 

(V) 

Corren

t en mp 

(A) 

Tensi

ó en 

circui

t 

obert 

(V) 

Corrent 

en 

curtcircui

t (A) 

Coeficient 

de 

temperatur

a de tensió 

(V/ºC) 

Coeficient 

de 

temperatur

a de corrent 

(A/ºC) 

Tensió 

en mp a 

-10ºC 

Tensi

ó en 

mp a 

+70ºC 

Tensió 

en CO 

a -10ºC 

Corren

t en CC 

a 

+70ºC 

57,6 5,65 69,6 6,03 -0,16 0,003 63,3 50,2 75,3 6,2 

Taula  1. Propietats del panel fotovoltaic. 

Per l’inversor utilitzat, el corrent màxim en curtcircuit per cada entrada de MPPT és de 40A i 

el corrent màxim d’entrada de 26A, el rang de voltatge del MPPT es troba entre els 500 V i els 

1500 V i la tensió màxima d’entrada és de 1500V. Això vol dir que l’agrupació de panells 

connectada a cada entrada MPPT de l’inversor ha de tenir un corrent en curt circuit de, com a 

molt, 40 A, una tensió en circuit obert màxima de 1500 V, la tensió de màxima potència (Vmp) 

mínima (a +70ºC) haurà de ser major de 500 V i la tensió de màxima potència màxima (a -

10ºC) haurà de ser de menys de 1500V. 

L’associació de panells en paral·lel implica la suma del corrent dels mateixos, mentre que el 

voltatge de l’associació es manté igual. Si els panells s’associen en sèrie, el voltatge d’ambdós 

es suma, mentre que el corrent generat es manté igual. 
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Tenint en compte les restriccions imposades per l’inversor, s’ha establert que l’associació dels 

panells que transferiran energia al sistema a través dels 37 inversors, és a dir, les 37 agrupacions 

que formen la instal·lació fotovoltaica, s’han de disposar de la següent manera: 

 7 agrupacions de 76 panells, connectats a través de 4 branques en paralel i de cada 

branca 19 panells connectats en sèrie. La connexió en sèrie de 19 mòduls fotovoltaics 

implica una tensió de bus de 1094 V a condicions normals, la tensió mínima a +70ºC 

de 954 V i la màxima a -10ºC a 1432V. La tensió de màxima potència a -10ºC i +70ºC 

està dins també dels valors de funcionament del MPPT. Les 4 branques en paral·lel es 

reflecteixen en un corrent de curtcircuit màxim de 25 A i un corrent de màxima 

potència de 22,6A. La suma de potències dels panells d’aquesta, agrupació és inferior 

a la potència màxima  del inversor. 

 

 1 agrupació de 95 panells, com que no es poden disposar els panells de manera exacta, 

és necessari crear una agrupació diferent a l’anterior per poder complir amb les 

restriccions de l’inversor. Aquesta agrupació disposa de 5 branques en paral·lel amb 

19 mòduls a cada branca. Això implica que el voltatge d’aquesta agrupació sigui la 

mateixa que en les altres 7 agrupacions. En aquest cas però, l’agrupació genera un 

corrent que és superior al corrent màxim d’entrada del MPPT, exactament de 29 A. És 

per això, que aquesta agrupació es divideix en 2 a l’entrada de l’inversor, mantenint el 

voltatge en les condicions de funcionament de l’inversor i l’MPPT i dividint entre 2 els 

valors de corrent, aconseguint així, que els valors de corrent entrin dins els paràmetres 

de funcionament del equip convertidor. 

 

Aquesta configuració dels panells, obliga a disposar de més panells del que s’ha calculat en 

anteriors aparats. La potència instal·lada augmenta en 36kW, ja que el total de panells que s’han 

d’instal·lar amb aquesta disposició és de 23199 panells. 

La col·locació dels inversors és important conèixer-la, ja que la longitud del cablejat pot variar 

en funció de la distància entre els elements convertidors i els generadors. Per això, cal conèixer 

la disposició dels panells i dels inversors. 

 

A4.2 Bateries 

Que les bateries entreguin energia a 24000 kW com a màxim, implica que cada bateria operi 

com a molt a 9,21kW. El voltatge i el corrent màxim d’entrada en el costat de corrent continua 

del convertidor bidireccional, és de 396 V i 494 A respectivament, mentre que el corrent màxim 

de sortida de la bateria és de 250 A i el voltatge operatiu entre 40 i 59 V. A partir dels paràmetres 

fixats anteriorment, es seleccionen els valors de tensió i corrent màxim d’operació de la bateria, 

amb els quals es determina la distribució de bateries per cada inversor. 
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El voltatge màxim d’entrada a l’inversor implica que com a mínim es connectin tres branques 

de bateries en paral·lel ja que dues implicarien treballar amb les bateries a 36 V. Per tant, si es 

pretén connectar les bateries en tres branques en paral·lel el corrent màxim de sortida de les 

bateries ha de ser de 165A, ja que 3 branques de 165 A implicarien un corrent d’entrada a 

l’inversor de 495 A, un pèl superior al llindar de corrent. El corrent límit de sortida de la bateria 

escollit és de 163 A, aquest corrent implica un voltatge de sortida màxim de 56,5 V, tal i com 

indica l’equació 3.22. 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑚à𝑥 =
9210 𝑊

163 𝐴
= 56,5 𝑉 

(Eq.21) 

Si les bateries es connecten en 3 branques en paral·lel implica que l’associació de bateries en 

sèrie sigui de 7 elements, que implicaria una tensió en el cablejat de 395,5 V, al límit del voltatge 

d’entrada del convertidor.  

En resum, per cada inversor es connecten 21 bateries, 3 branques en paral·lel de 7 bateries 

connectades en sèrie. Aquesta configuració implicaria que es podrien connectar 2520 bateries 

(21 bateries per cada un dels 120 inversors), de manera que es quedarien 85 bateries sense 

connectar. Per remeiar-ho, s’utilitzen 4 inversors més, en 3 d’ells les bateries es connecten igual 

que la resta d’inversors 21 bateries, 3 branques en paral·lel i 7 bateries en sèrie. Les 22 bateries 

restant es connecten en l’inversor en dues branques d’11 bateries en sèrie, superant una mica el 

màxim de tensió d’entrada al convertidor. Això hauria d’estar pactat prèviament amb el 

fabricant perquè pugui adaptar l’equip a les necessitats de la central. 

A la taula 2 es resumeix la distribució de les bateries i els inversors i el nombre total d’equips 

necessaris.   

Bateries en serie 
Bateries en 

paralel 

Voltatge 

d'entrada 

Corrent 

d'entrada 

Unitats per 

conjunt 

Convertidors 

necessaris 

7 3 395,5 489 21 124 

Taula  2. Nombre de convertidors necessaris tenint en compte les caracterísitiques elèctriques. 

Es necessiten 124 inversors perquè als 120 que calen per assolir la potència màxim s’hi ha 

d’afegir 4 més per tal que es compleixi amb les restriccions tècniques de les bateries i els 

inversors. 
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En el costat del corrent altern, es treballa a una tensió de 400 V trifàsics.Un cop coneguda la 

disposició de les bateries i els respectius convertidors, s’estableix la posició i les distancies entre 

els elements que formen part del sistema d’emmagatzematge. Aquesta distribució es mostra al 

següent apartat. 

La longitud de cablejat que uneix els convertidors amb les bateries és igual a la distància entre 

aquests elements. 

 

A4.3 Mètode de càlcul del cablejat 

Un cop conegudes les distàncies entre els diversos equips elèctrics que formen part de la central, 

és necessari conèixer les dimensions del cablejat que uneix aquests equipaments. L’elecció 

d’aquestes dimensions no és arbitrària, si no que segueixen un seguit de normatives, per això el 

plantejament del present apartat. El càlcul de la secció es divideix en dos models de càlcul, l’un 

per els cablejats de baixa tensió i l’altre per als d’alta o mitja tensió. 

Conductors treballant a baixa tensió 

El REBT estableix les condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions 

elèctriques que operin a un voltatge inferior o igual a 1000 Volts en corrent altern, i per al 

corrent continu, igual o inferior a 1500 Volts.  

Tal i com ordena la ITC-BT-40 complementària al REBT “Instal·lacions generadores de baixa 

tensió”: els cables de connexió hauran d’estar dimensionats per una intensitat no menor al 125% 

de la màxima intensitat del generador, i la caiguda de tensió entre el generador i el punt 

d’interconnexió a la xarxa de distribució ha de ser menor igual del 1,5%. 

El cablejat escollit, doncs, ha de complir amb les condicions indicades anteriorment. És 

important aclarir que segons exposa la ITC-40 del REBT, la caiguda de tensió màxima d’1,5%  

ha de ser entre el punt de generació i el punt de connexió a la xarxa, és a dir, s’ha de repartir 

entre els trams de cablejat. 

Els dos mètodes de càlcul s’expliquen a continuació: 

 Càlcul del cablejat segons corrent màxim admissible. Primer de tot s’ha de calcular 

el màxim corrent admissible (𝐼𝑚à𝑥), que com expressa el REBT ha de ser un 125% 

superior al corrent que circula pel cablejat. El corrent màxim admissible es calcula 

doncs, de la següent manera: 
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𝐼𝑚à𝑥 = 𝐼 · 1,25 (Eq.2) 

 

En funció del tipus d’instal·lació dels conductors, l’aïllament utilitzat i el corrent màxim 

calculat, es pot obtenir la secció mínima necessària de les taules associades a la norma 

UNE-HD 60364-5-52. Per cada secció, segons el tipus d’instal·lació i aïllament es 

permet un corrent màxim admissible. 

 Per caiguda de tensió. La secció obtinguda d’aquest mètode s’aconsegueix a través de 

la següent fórmula. 

𝑆 = 2 ·
𝐿𝐼

𝜎𝑈
 (Eq.3) 

Els paràmetres que la formen són: 

o 𝐿, la longitud del cable 

o 𝜎, la conductivitat del cablejat. Com que s’utilitza coure, es considera una 

conductivitat de 45,49 S·m/mm2 per poder fer els càlculs per al cas més 

desfavorable [50]. 

o 𝑈, la caiguda de tensió permesa. És resultat del percentatge de caiguda de tensió 

permès, multiplicat per la tensió del cable. 

o 𝐼, la intensitat que circula pel conductor. 

 

La secció resultant de la fórmula 3.25, aplicant els valors corresponents, no és el valor de la 

secció a utilitzar, si no que s’ha d’utilitzar la secció de cable normalitzada. Per seleccionar 

aquesta secció normalitzada, s’ha d’escollir el valor de secció normalitzada més proper a l’alça 

del resultat obtingut de S. 

La fórmula 3.25, s’utilitza de corrent continu. Per als trams de corrent altern les fórmules són: 

𝑆 = 2 ·
𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜎𝑈
 

(Eq.22) 

𝑆 = √3 ·
𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜎𝑈
 

(Eq.23) 

La primera  s’utilitza per als trams de corrent monofàsic, i la segona per als trifàsics. El 

procediment posterior és el mateix que per als trams de corrent continu. El 𝑐𝑜𝑠𝜑 és el factor de 

potència, i és igual a 0,989. 
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Conductors treballant a alta tensió 

El càlcul de la secció dels cables treballant a alta tensió, es fa seguint la  norma UNE 

211435:2011 i la guia tècnica de Pyrsman. Per als conductors d’alta tensió, es calcula la secció 

dels cables en funció del corrent màxim admissible, segons la guia Pyrsman el càlcul segons la 

caiguda de tensió té poca importància en els cablejats de poca longitud. 

Per a fer el càlcul, en primer lloc cal detectar la categoria i el nivell de tensió del cable tal i com 

s’indica a la norma UNE 211435:2011. A continuació es calcula, si s’escau, la intensitat que 

circula pels conductors a través de la fórmula 3.28: 

𝐼𝑚à𝑥 =
𝑃

√3 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

(Eq.6) 

Els paràmetres de la fórmula 3.28 son els mateixos de les fórmules 3.27 i 3.26 afegint-hi la 

potència màxima d’operació (𝑃). 

Un cop obtinguda la intensitat, igual que per al càlcul per màxim corrent admissible en baixa 

tensió, s’han de consultar les taules, en aquest cas però, de la norma UNE 211435:2011. 

 

A4.4 Càlcul del cablejat de la branca de generació fotovoltaica 

La zona de baixa tensió del sistema fotovoltaic comprèn el la generació elèctrica dels panells 

fins al transformador. Els cablejats que uneixen el transformador amb la subestació de control 

formen part de la zona d’alta tensió. 

Zona de baixa tensió 

La zona de baixa tensió del subsistema de generació fotovoltaica està formada per diversos 

trams, la caiguda de tensió, doncs, s’ha de repartir entre aquests. Llavors, s’assigna el major 

percentatge de caiguda de tensió al tram on la tensió nominal és més baixa i, per tant, amb 

majors corrents. Per al tram de panells-inversors s’assigna una caiguda de tensió màxima del 

0,5%, per al tram d’inversors transformador de mitja tensió de l’1% ja que la tensió nominal 

d’aquest últim és de 800 V CA, mentre que en el primer es d’uns 1100 V CC [50]. 
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El càlcul de la secció també es separa en trams. 

 Tram 1: El tram d’unió entre els panells en sèrie. Per la connexió entre els panells en 

sèrie és necessari un cable de 1,59 metres, ja que els pols positius i negatius del panell 

es troben al centre, de manera que la distància de connexió entre un panell i un altre, 

tenint en compte que es estan col·locats horitzontalment, serà equivalent a la longitud 

horitzontal dels mateixos. 

 Tram 2: La unió entre els panells i els inversors. 

 Tram 3: Des dels inversors fins al transformador de mitja tensió. 

Tram 1 

Els cables que connectin els panells entre sí, segons el criteri de corrent màxim admissible, han 

de tenir la secció que es mostra a la taula 3. Val a dir, que la intensitat màxima és igual a la 

intensitat de curtcircuit màxima del panell. 

 

Conductors dels panells en serie 

Imàx 

(A) 

Imàx*1,25 

(A) Factor de correcció Intensitat admisible (A) 

Secció del cablejat 

(mm2) 

6,03 7,5375 1 7,5375  1,5 

Taula  3.  Secció del cablejat en funció del criteri de màxim corrent admisible del tram 1. 

En aquest tram, el cablejat anirà acoblat als panells per la part posterior, quedant subjecte a 

través d’un cable fiador, segons la norma UNE-HD 60364-5-52 un tipus de connexió E. Per 

tant, segons la taula C.52.1 bis de la mateixa norma UNE-HD 60364-5-52 que mostra els 

corrents màxims admissibles per una temperatura ambient de 40ºC, és necessària la secció 

mínima de cablejat si s’utilitza un tub de XLPE, que permet una intensitat màxima de 23 A. 

Segons el criteri de caiguda de tensió, la secció hauria de ser la que es mostra a la següent taula. 

Connexio dels panells en sèrie (c.d.t) 

Intensitat 

(A) 

Tensió 

(V) 

% 

de 

c.d.t 

Caiguda de 

tensió U (V) 

Conductivitat 

(S·m/mm2) 

Longitud 

del cable (m) 

Secció del 

cablejat 

(S·m/mm2) 

Secció 

normalitzada 

(S·m/mm2) 

5,65 57,6 0,5 0,288 45,49 1,59 1,371409467 1,5 

Taula  4. Secció del cablejat en funció del criteri de caiguda de tensió del tram 1. 
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Un cop obtingut el resultat de la secció del cablejat utilitzant la fórmula 5,  s’ha buscat a la taula 

C.52.2 bis de la norma UNE-HD 606364-5-52, la primera secció normalitzada superior a la 

resultant dels càlculs és la que es mostra a la taula. 

Tram 2 

Com que els inversors es col·loquen al centre, es calculen 3 longituds de cable diferents; L1,L2 

i L3. 

En aquest tram els conductors aniran enterrats a terra amb una protecció mecànica 

complementària, una connexió de tipus D2. Per aquest tram, la intensitat màxima és igual a la 

suma de la intensitat de curtcircuit dels quatre panells connectats en paral·lel. 

Segons el criteri de màxim corrent admissible: 

Connexió Panells-Inversor 

Imàx 

(A) 

Imàx*1,25 

(A) Factor de correcció Intensitat admisible (A) 

Secció del cablejat 

(mm2) 

24,72 30,15 1 30,9  4 

Taula  5. Secció del cablejat en funció del criteri de màxim corrent admisible del tram 2. 

La taula C.52.2 bis de la norma UNE-HD 60364-5-54, que mostra els corrents màxims 

admissibles per una temperatura del terreny de 25ºC, indica que la secció del cablejat necessària 

ha de ser de 4 mm2 per un connexió de tipus D2 si s’utilitza un aïllament XPLE. 

Pel criteri de caiguda de tensió, la taula 6 mostra els resultats. 

 

 Connexió Panells-Inversor (c.d.t) 

 

Intensitat 

(A) 

Tensió 

(V) 

% 

de 

c.d.t 

Caiguda de 

tensió U (V) 

Conductivitat 

(S·m/mm2) 

Longitud 

del cable 

(m) 

Secció del 

cablejat 

Secció 

normalitzada 

L1 22,6 1094 0,5 5,47 45,49 42 7,62929595 10 

L2 22,6 1094 0,5 5,47 45,49 37 6,72104643 10 

L3 22,6 1094 0,5 5,47 45,49 20,75 3,7692355 4 

Taula  6. Secció del cablejat en funció del criteri de caiguda de tensió del tram 2. 



  Annexos 

142   

L fa referència a les tres distàncies diferents que pot haver entre les agrupacions de panells i 

l’inversor. 

Tram 3 

Per a fer els càlculs d’aquest tram del cablejat, s’ha de tenir en compte que aquest tram opera 

en corrent alterna trifàsica i la caiguda de tensió màxima és del 0,5%. En aquest tram, els 

conductors també aniran soterrats amb una protecció mecànica, és a dir, s’instal·laran a través 

del mètode D2.  

Aquesta disposició implica unes longituds de cable diferents per cada columna, però iguals per 

les dues cel·les que composen les columnes. 

La selecció la secció del cablejat pel criteri del corrent màxim admissible es resumeix a la taula 

7. 

Connexió Inversors-Transformador MT 

Imàx 

(A) 

Imàx*1,25 

(A) Factor de correcció Intensitat admisible (A) 

Secció del cablejat 

(mm2) 

134,9 168,625 1 168,625 70 

Taula  7.  Secció del cablejat en funció del criteri de màxim corrent admissible del tram 2. 

La secció de cable normalitzada s’ha obtingut de la taula C.52.2 bis de la norma UNE-HD 

606340-5-52. 
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Per caiguda de tensió el resultat és el que es mostra a la taula 8. 

 Connexió Inversors-Transformador MT (c.d.t) 

 

Intensita

t (A) 

Tensi

ó (V) 

% 

de 

c.d.

t 

Caiguda 

de tensió U 

(V) 

Conductivita

t (S·m/mm2) 

Longitud 

del cable 

(m) 

Secció 

del 

cablejat 

Secció 

normalitzad

a 

1A 126,3 800 0,5 4 45,49 423 502,95 630 

1B 126,3 800 0,5 4 45,49 418 497,00 500 

2A 126,3 800 0,5 4 45,49 348 413,77 500 

2B 126,3 800 0,5 4 45,49 342 406,64 500 

3A 126,3 800 0,5 4 45,49 275 326,98 400 

3B 126,3 800 0,5 4 45,49 267 317,46 400 

4A 126,3 800 0,5 4 45,49 202 240,18 240 

4B 126,3 800 0,5 4 45,49 191 227,10 240 

5A 126,3 800 0,5 4 45,49 134 159,33 185 

5B 126,3 800 0,5 4 45,49 117 139,11 150 

6A 126,3 800 0,5 4 45,49 81 96,31 120 

6B 126,3 800 0,5 4 45,49 48 57,07 70 

13 126,3 800 0,5 4 45,49 458 544,57 630 

Taula  8. Secció del cablejat en funció del criteri de caiguda de tensió del tram 3. 

Al treballar amb ordres de potència molt elevats, les seccions normalitzades s’han extret de la 

guia tècnica BT-19, que amplia els corrents màxims admissibles per a seccions majors que les 

que apareixen a la norma UNE-HD 606364-5-52.  

Zona d’alta tensió 

Dins la zona d’alta tensió nomes cal comptabilitzar-hi un únic tram. Segons mostra la taula 1 

de la norma UNE 211435:2011, per a un conductor de tensió nominal 20kV, com és el cas dels 

conductors de mitja tensió de la central, de categoria A, la tensió assignada del cable és de 

12/20kV. La instal·lació del cablejat serà a l’aire i protegit del sol. 



  Annexos 

144   

Els resultats del càlcul es poden resumir a la taula 9. 

 
Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) 
Intensitat Secció 

Transformador MT 

(Panells) 7563,725 20 220,774452 95 

Taula  9. Secció del cablejat de la zona d’alta tensió. 

La potència que apareix a la taula 9 fa referència a la potència instal·lada  en el camp fotovoltaic. 

En cas que els panells produïssin energia a màxima potència, aquesta energia produïda 

circularia únicament per al cablejat que es dimensiona, per això es fa el càlcul en funció de la 

potència instal·lada. A través de la taula A.3.2- Cables de distribució de 3.6/6kV a 18/30kV 

Aïllament de XLPE i conductor d’alumini, s’obté la secció necessària del cablejat que uneixi el 

transformador de mitja tensió de la branca de generació fotovoltaica amb la subestació de 

control de fluxos. 

 

A4.5 Càlcul del cablejat en el subsistema de generació eòlica 

Com que el cablejat que uneix els generadors amb els transformadors es contempla dins de la 

instal·lació de l’aerogenerador, només cal calcular el cablejat associat a la zona d’alta tensió. 

Zona d’alta tensió 

El càlcul del cablejat per aquest tram, al ser de mitja tensió, es fa seguint la norma UNE 

211435:2011. Igual que per al cas de la branca de generació fotovoltaica, es tracta d’un cablejat 

d’alumini i amb aïllant XLPE de categoria A que anirà al aire i protegit del sol. Els resultats, 

extrets de la taula A.3.2 de la pròpia UNE 211435:2011, es resumeixen a la taula que es mostra 

seguidament. 

 
Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) 
Intensitat Secció 

Transformador MT 

(Aerogeneradors) 3450 20 100,700628 25 

Taula  10. Secció del cablejat a la zona d’alta tensió. 
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A4.6 Càlcul del cablejat del sistema d’emmagatzematge 

Els conductors que es troben a la zona de baixa tensió del sistema d’emmagatzematge són els 

que uneixen les bateries amb els inversors de càrrega, i els inversors de càrrega amb el 

transformador de mitja tensió. La unió entre el transformador i la subestació de control és 

produeix a mitja tensió. 

Zona de baixa tensió 

El càlcul del cablejat per la zona de baixa tensió es divideix, doncs en dos trams. 

 Tram 1. El primer tram correspon al tram que uneix les bateries amb ls inversors 

carregadors. 

 Tram2. El tram 2 és el que uneix els ls inversors carregadors amb els transformadors 

de mitja tensió. 

Com que les bateries es consideren també una font de generació, la caiguda de tensió entre 

aquest i el punt d’interconnexió a la xarxa ha de ser del 1,5%. Com que els voltatges de treball 

són molt similars, es reparteix la caiguda de tensió per cada tram. 

Tram 1 

Segons el criteri del corrent màxim admissible, la secció del conductor ha de ser la que es troba 

a la taula següent. 

Connexió entre les bateries i l’inversor de càrrega 

Imàx 

(A) 

Imàx*1,25 

(A) 

Factor de 

correcció 

Intensitat admisible 

(A) 

Secció del cablejat 

(mm2) 

489 611 1 611 400 

Taula  11. Secció dels conductors per corrent màxim admisible del tram 1. 

Per una secció de 400 mm2 de conductor de coure i utilitzant un aïllament de XLPE, la intensitat 

màxima admissible en una instal·lació de tipus B1 és de 645 A, un valor superior als 611 A de 

corrent màxim admissible per al tram en qüestió. Aquesta secció s’ha extret de la taula A de la 

guia tècnica BT-19. 

Segons el criteri de caiguda de tensió, la secció necessària es mostra a la taula 12. 
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Connexió entre les bateries i l’inversor de càrrega (c.d.t) 

Intensitat 

(A) 

Tensió 

(V) 

% 

de 

c.d.t 

Caiguda 

de 

tensió U 

(V) 

Conductivitat 

(S·m/mm2) 

Longitud 

del cable 

(m) 

Secció del 

cablejat 

Secció 

normalitzada 

489 395,5 0,75 2,97 45,49 1 7,25 10 

Taula  12. Secció dels conductors per caiguda de tensió del tram 1. 

La secció normalitzada més propera a la secció obtinguda a través de l’equació 5 és de 10 mm2. 

Aquest valor tan baix respecte el criteri anterior es deu a la poca distància entre les bateries i els 

convertidors. 

Tram 2 

Les bateries poden funcionar com a molt a 9,21kW de potència, si es multiplica aquesta 

potència per les 21 bateries que formen les agrupacions que es connecten amb els inversors de 

càrrega, la potència total màxima a la que poden treballar els convertidors és de 193,41 kW 

aproximadament. Sabent que la tensió en aquest tram és de 400V i utilitzant la fórmula 3.29, la 

intensitat que circuli pels cables serà de com a màxim de 282,27 A. El cablejat s’instal·larà en 

conductors aïllats en canal d’obra ventilada, és a dir, amb el mètode B1. 

Segons el criteri de corrent màxim admissible, la secció del cablejat en aquest tram serà de: 

Connexio entre els inversors i el transformador de mitja tensió 

Imàx 

(A) 

Imàx*1,25 

(A) 

Factor de 

correcció 

Intensitat admisible 

(A) 

Secció del cablejat 

(mm2) 

282,27 352,84 1 352,84 185 

Taula  13. Secció dels conductors per corrent màxim admisible del tram 2. 

El valor de la secció del cablejat que es mostra a la taula 13 es pot trobar a la taula A de la guia 

tècnica BT-19. 
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Pel que fa a la secció seguint el criteri de la caiguda de tensió, els resultats es mostren a la taula 

14. 

 Connexio entre els inversors i el transformador de mitja tensió (c.d.t) 

 

Intensitat 

(A) 

Tensió 

(V) 

% 

de 

c.d.t 

Caiguda 

de tensió 

U (V) 

Conductivitat 

(S·m/mm2) 

Longitud 

del cable 

(m) 

Secció 

del 

cablejat 

Secció 

normalitzada 

D1 282,27 400 0,75 3 45,49 27,2 96,3 120 

D2 282,27 400 0,75 3 45,49 26,3 93,1 95 

D3 282,27 400 0,75 3 45,49 25,4 90,0 95 

D4 282,27 400 0,75 3 45,49 24,6 87,1 95 

D5 282,27 400 0,75 3 45,49 23,8 84,3 95 

D6 282,27 400 0,75 3 45,49 23,0 81,7 95 

D7 282,27 400 0,75 3 45,49 22,4 79,2 95 

D8 282,27 400 0,75 3 45,49 21,7 77,0 95 

D9 282,27 400 0,75 3 45,49 21,1 74,9 95 

D10 282,27 400 0,75 3 45,49 20,6 73,1 95 

D11 282,27 400 0,75 3 45,49 20,2 71,6 95 

D12 282,27 400 0,75 3 45,49 19,8 70,3 70 

D13 282,27 400 0,75 3 45,49 19,6 69,3 70 

D14 282,27 400 0,75 3 45,49 19,4 68,6 70 

D15 282,27 400 0,75 3 45,49 19,2 68,2 70 

D16 282,27 400 0,75 3 45,49 19,2 68,1 70 

Taula  14. Secció dels conductors segons caiguda de tensió del tram 2. 

D fa referència a les 16 distàncies de cablejat possibles entre els inversors i el transformador de 

mitja tensió. La instal·lació elèctrica del sistema d’emmagatzematge esta formada per 2 cables 

amb les mateixes distàncies com les de la taula 14 per tots quatre blocs que el formen. 

Com que la secció per corrent màxim admissible és major que totes les seccions calculades per 

caiguda de tensió, prevaleix la secció calculada per corrent admissible, que es més gran i 

garanteix el compliment d’ambdues restriccions. 

Zona d’alta tensió 

Igual que les línies elèctriques de les branques de generació eòlica i fotovoltaica, les línies que 

uneixin el transformador de mitja tensió amb la subestació de control seran del tipus A i amb 

una tensió de cable 12/20kV.  

El corrent necessari per fase en aquesta línia és de 700 A, tal i com es mostra a la taula 15. 
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 Potència(kW) 

Voltatge 

(kV) Intensitat Secció 

Transformador MT 

(bateries) 24000 20 700,52611 300 

Taula  15. Secció dels conductors del tram 3. 

Observant la taula A.3.1 de la norma UNE 211435:2011, per als conductors de coure amb 

aïllament XLPE, instal·lats al aire i protegits del sol, la secció mínima necessària és de 400 

mm2, capaç de suportar fins a 790 A. 

 

A4.7 Proteccions 

Les proteccions són essencials en el disseny de la central ja que són els elements que encarregats 

de cobrir els equipaments utilitzats a la central i a les persones que hi treballin en cas que es 

produeixi una anomalia en el funcionament, o una situació que pugui provocar unes 

conseqüències desagradables. 

Proteccions en els circuits de baixa tensió 

En algunes de les instruccions complementàries del reglament elèctric de baixa tensió 

s’enuncien algunes de les proteccions necessàries en els sistemes elèctrics de baixa tensió. A 

continuació es fa un repàs de les condicions de les proteccions necessàries en les diverses 

instal·lacions. 

 Proteccions contra sobreintensitats.  La guia tècnica BT-22, estableix que les 

proteccions contra sobreintensitats han de garantir una interrupció del circuit en el 

temps adient o el circuit ha d’estar dissenyat per suportar les sobreintensitats previsibles. 

Les sobretensions es poden produir per sobrecàrregues, per curtcircuits o per 

descàrregues elèctriques. Per les sobreintensitats es pot instal·lar un interruptor 

automàtic de tall omnipolar o un fusible calibrat, i el límit de corrent admissible dels 

conductors ha d’estar garantida per les proteccions. Es permet col·locar un interruptor 

general contra els curtcircuits i un d’automàtic per cada branca si el sistema esta format 

per varies derivacions d’un principal. Els interruptors que evitin les sobrecàrregues han 

de complir que: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1,45𝐼𝑧 

Sent 𝐼𝐵 el corrent per al qual s’ha dissenyat el circuit, 𝐼𝑧 el corrent admissible pel cable, 

𝐼𝑛 el corrent assignat per el dispositiu de protecció i 𝐼2 el corrent que assegura l’actuació 

del dispositiu de protecció per un temps llarg.  
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Per als dispositius de protecció contra curtcircuits, el poder de tall del dispositiu ha de 

ser igual o major que la intensitat de curtcircuit màxima prevista, i el temps de tall ha 

de ser inferior al temps en el qual els conductors assoleixin la temperatura límit 

admissible. 

 Proteccions contra sobretensions. La central dissenyada en el present treball disposa 

d’elements generadors que es poden veure afectats per les sobretensions provocades per 

raigs tan directament com alteracions provocades a la xarxa. Les proteccions contra 

sobretensions també s’utilitzen per protegir equips cars i altament sensibles. La guia 

BT-23 determina la selecció d’aquestes proteccions. Tal i com expressa l’apartat 7 de 

la guia BT-40, és molt recomanable l’ús de para raigs en el sistema de captació 

fotovoltaic, a la secció SUA 8 i en l’annex B del codi tècnic d’edificació s’estableixen 

les condicions requerides pels sistemes para raigs donades les circumstàncies de la 

instal·lació. 

 Protecció contra contactes directes i indirectes. Les proteccions d’aquest tipus 

s’utilitzen per assegurar la protecció de les persones i els animals contra descàrregues 

elèctriques. La guia BT-24 complementària al REBT, estableix els mecanismes de 

protecció necessaris en instal·lacions de baixa tensió. Contra els contactes directes es 

proposa: 

o Protecció per aïllament de les parts actives. Consisteix en recobrir amb 

aïllants les parts potencialment perilloses. 

o Protecció mitjançant barreres o envoltants. La finalitat d’aquestes 

proteccions és impedir el contacte amb les parts actives. Si és necessari suprimir 

les barreres, ha de ser utilitzant claus o eines, traient la tensió de les parts actives 

sense que es pugui restablir després de col·locar les barreres o si existeix una 

segona barrera. Exemples d’aquestes proteccions serien les caixes i envoltants 

de conjunts d’aparellatge recollits a la norma UNE-EN 61439. 

o Protecció mitjançant obstacles. No garanteix  una protecció completa i es 

resumeix a limitar l’accés al personal autoritzat. 

o Protecció per posada fora d’abast per allunyament. No garanteix protecció 

completa, bàsicament consisteix en allunyar les parts actives de les zones en que 

pot haver-hi un contacte involuntari per part de persones o animals. 

o Protecció per dispositius de corrent diferencial-residual. Aquesta ha de ser 

una mesura complementària a les anteriors, útil en cas de fallada d’aquestes. 

L’annex I de la mateixa guia BT-24 exposa els requisits per la selecció i 

instal·lació d’interruptors diferencials. 

 

Per als contactes indirectes: 

o Protecció per tall automàtic de l’alimentació. El tall automàtic ha d’evitar 

que una tensió de contacte amb valor suficient es mantingui durant un temps 

com per que pugui suposar un risc. Per dur a terme aquesta protecció és 

essencial establir una correcta coordinació entre l’esquema de connexió i les 

posades a terra. A l’apartat 4.1 de la guia BT-24 es mostren alguns dels 

esquemes a utilitzar. 
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o Protecció en locals o emplaçaments no conductors. A través de diverses de 

l’allunyament de les masses, interposició d’obstacles entre masses o l’aïllament 

dels conductors, s’ha d’evitar que les persones puguin estar en contacte 

simultani amb dues masses o una massa i un conductor. 

Segons la instrucció tècnica complementària 40 del reglament elèctric de baixa tensió dedicada 

a les instal·lacions generadores a baixa tensió, estableix també que les proteccions mínimes a 

les instal·lacions generadors han de ser: 

 De sobreintensitat. 

 De mínima tensió instantanis, que actuaran en un temps inferior a 0,5 segons a partir 

de que la tensió arribi al 85% del seu valor assignat. 

 De sobretensió, la actuació dels quals ha de ser inferior a 0,5 segons a partir de que la 

tensió arribi al 110% del seu valor assignat. 

 De màxima i mínima freqüència, que ha d’actuar quan la freqüència sigui inferior als 

49 Hz i superior als 51. 

Pel que fa a la posada dels elements a terra, s’han de seguir les indicacions de la guia BT-18 

que estableix les condicions de les instal·lacions de connexió a terra. 

Proteccions en circuits d’alta tensió 

Les proteccions necessàries en les instal·lacions s’estableixen a la ITC-RAT-09, que 

complementa el reglament elèctric d’alta tensió establert en el reial decret 337/2014. Igual que 

per les zones de baixa tensió, s’ha de disposar de proteccions contra sobreintensitats i 

sobretensions. Respecte les proteccions contra sobreescalfaments, la instrucció estableix un 

seguit de proteccions específiques, les que tenen influència sobre la central són: 

 Transformadors AT/BT. Els transformadors que utilitzin un sistema de 

monitorització de les càrregues a temps real no necessiten protecció contra 

sobreintensitats. Per la resta és necessari utilitzar relés de sobreintensitat o dispositius 

tèrmics que detectin la temperatura del debanat. La protecció dels transformadors 

superiors als 1000 kVA, com és el cas de la central, s’han de protegir amb un interruptor 

automàtic. S’ha d’instal·lar un interruptor contra les sobretensions de maniobra quan 

els transformadors són maniobrats freqüentment (com és el cas de les instal·lacions 

fotovoltaiques), a no ser que disposin d’un sistema de monitorització o control de 

sobretensions de maniobra. 

 Transformadors AT/AT. Per potències superiors als 10 MVA han de contenir un relé 

de protecció diferencial que provoqui l’obertura de tots els debanats simultàniament. 

 Generadors connectats a la xarxa de distribució. Les instal·lacions generadores han 

de disposar d’un interruptor automàtic en el punt de connexió amb la xarxa de 

distribució que garanteixi la desconnexió en cas de fallada a la xarxa o a la instal·lació. 

Les proteccions han d’admetre una reconnexió amb un temps inferior a un segon.  
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Les instal·lacions han de disposar en el seu punt de connexió a la xarxa, relés que 

detectin el funcionament en illa i detectar i distingir les faltes a la xarxa d’alimentació i 

internes. Les instal·lacions han de tenir com a mínim: 

o Proteccions de mínima tensió. Amb mesura de tensió entre fases o  fase terra, 

segons els criteris de protecció de la xarxa. 

o Proteccions de màxima tensió. Amb mesura de tensió entre fases o terra, 

segons els criteris de protecció de la xarxa. 

o Protecció de màxima tensió homopolar. 

o Protecció per màxima i mínima freqüència. 

o Protecció per sobreintensitat de fase i neutre, tant temporitzada com 

instantània. 

o Proteccions per evitar el sistema de funcionament en illa. 

o Sistema de teledesconnexió. 

o Límits d’emissió de pertorbacions dels convertidors electrònics. Els equips 

convertidors poden emetre un límit de pertorbacions. A la taula 1 de l’article 4.7 

de la ITC-RAT-09 es mostren els valors admissibles de sobretensió. 

En la mateixa instrucció tècnica explica que en els parcs eòlics s’ha de tenir en compte els riscos 

derivats de les descàrregues elèctriques, i degut això s’han d’utilitzar sistemes de protecció 

contra sobretensions donades per raigs.  
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