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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte era el de modelitzar un parc híbrid solar-eòlic situat en una zona de 

Catalunya i, posteriorment, estudiar-ne la viabilitat. Per dur-lo a terme s’han realitzat estudis sobre la 

previsió eòlica i solar de la zona per poder decidir la millor localització. Un cop realitzades les 

investigacions pertinents, s’ha decidit dur a terme el projecte en un finques de la població de Maials 

(Lleida). Ja escollida la localització s’han estudiat diferents aerogeneradors i panells solars per trobar 

el que millor s’adapta a les condicions de la zona.  

D’una banda, la part eòlica del parc híbrid estudiat resulta de la combinació de 5 aerogeneradors 

Nordex N149-4.0 que permeten disposar d’una potència pic de 20 MW. De l’altra, el parc solar 

fotovoltaic està format per 55000 panells SunPower MAX3-400 amb una potència de 400W cadascun 

que generen una potència final de 22 MW. A més a més, es disposa de 9 inversors Sunny Central 

2200 de la marca SMA que estan incorporats a 9 estacions de mitja tensió i porten incorporat tant 

l’inversor com el transformador per evacuar l’energia generada. 

Un cop decidits els elements necessaris per a modelitzar el parc, s’han realitzat dos estudis 

econòmics segons la disposició o no d’emmagatzematge energètic.  

En el primer cas, sense emmagatzematge, es suposa la venda d’energia al mercat diari segons la 

mitjana de preus marcats en l’OMIE. En aquest anàlisis s’ha demostrat que l’opció 1 és rendible tal 

com es pot observar en els indicadors econòmics calculats: el  VAN mostra un resultat de 

3.069.616,79 € i el TIR  manifesta un resultat del 6%. 

En el segon estudi, en el qual es disposa d’emmagatzematge, s’ha intentat proporcionar una potència 

constant de 3MW. En aquest cas s’ha observat que l’emmagatzematge no és suficient ja que durant 

certs dies a l’any es genera un gran dèficit en la producció. Per aquest motiu, s’ha optat per afegir un 

generador auxiliar per proporcionar l’energia necessària. Darrerament, s’ha determinat que aquesta 

opció no és rendible degut a un VAN negatiu de -9.013.759,27 € i un TIR del 3%. 

Finalment, s’ha realitzat un estudi ambiental per poder dur a terme el projecte de forma sostenible i 

amb el mínim impacte ambiental possible. 
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1. Prefaci 

Aquest capítol serveix per a definir l’origen i la motivació que han dut a la realització d’aquest treball. 

 Origen del projecte 1.1.

Fa temps que el món energètic, en general, i la generació d’energia, en particular, tenen un especial 

interès per part meva. Així doncs, volia que el meu treball de final de grau (TFG) estigués enfocat en 

aquest àmbit però sense tenir clar  el tema específic a investigar. 

Degut a aquest interès em vaig posar en contacte amb alguns professors per conèixer temes sobre 

els quals poder realitzar el meu treball. En aquest sentit, la figura d’en Jose va ser molt important ja 

que em va explicar la realitat els parcs híbrids i, de seguida, em van despertar molt interès. Considero 

que aquests han de jugar un paper molt important en la transició energètica necessària en el sistema 

actual. 

 Motivació 1.2.

La motivació principal d’aquesta recerca ha estat la d’endinsar-se en un àmbit  d’interès personal, fet 

que m’ha ajudat molt a l’hora de treballar i m’ha encoratjat a aprofundir els coneixements sobre 

aquest camp. En segon lloc, també he gaudit intentant ajudar a realitzar la transició energètica cap a 

un model de zero emissions, on el sistema energètic hi té una gran importància. En tercer lloc, 

intentar modelitzar una central híbrida en una zona del territori català m’ha motivat especialment ja 

que no és un tipus de central molt habitual, encara menys a casa nostra. Finalment, voldria remarcar 

com a motivador l’aplicació de molts coneixements apresos al llarg d’aquests anys en un cas tant 

aplicat a la realitat i que, espero, pugui ajudar a millorar-la. 
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2. Introducció 

 Objectius del projecte 2.1.

L’objectiu principal del projecte és l’estudi, disseny, valoració i modelització d’un sistema solar-eòlic 

híbrid d’una potència total de 40MW situat en territori català. Aquesta recerca tracta, per un costat, de 

trobar una localització que compleixi els requisits necessaris per a fer viable el parc i, per l’altre, de 

realitzar un estudi dels component que el formaran. A més a més, també serà important la viabilitat 

d’aquest sistema utilitzant sistemes d’emmagatzematge. 

Finalment, aquest treball pretén aportar el seu gra de sorra a l’hora d’impulsar les energies 

renovables en territori català. en el camí per reduir les emissions a l’atmosfera i dotar de més llocs de 

treball el sector de les energies renovables del nostre país. 

 Abast del projecte 2.2.

L’abast del projecte realitzat es resumeix en els següents punts: 

 Caracterització del recurs solar de la zona d’actuació així com la irradiància solar i l’angle 

òptim d’inclinació dels mòduls. 

 Caracterització del recurs eòlic de la zona d’actuació: velocitats i direccions del vent, 

distribucions horàries del vent, etc. 

 Disseny d’un parc fotovoltaic i els seus principals elements característics: dimensionament 

òptim dels panells fotovoltaics i tipus d’inversor per maximitzant-ne la producció i el benefici 

obtingut. 

 Disseny òptim del parc eòlic en la zona d'actuació analitzant el tipus d'aerogenerador així 

com la situació d'aquests sobre el terreny per maximitzar la producció energètica i el 

benefici obtingut. 

 Estudi d'impacte ambiental que el parc pot tenir en el medi. 

 Anàlisi d’ús de l’emmagatzematge energètic. 

 Estudi de viabilitat econòmica del parc per les diferents opcions plantejades. 
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3. Marc teòric 

 Sistemes híbrids 3.1.

Els sistemes d'energia híbrida són aquells que generen electricitat a partir de dues o més fonts, 

renovables o no, compartint un mateix punt de connexió. Encara que la suma de les potències dels 

mòduls de generació híbrida sigui superior a la capacitat d'evacuació, l'energia abocada mai pot 

sobrepassar aquest límit. D'aquesta manera, una planta de generació híbrida pot servir-se, per 

exemple, de l'energia fotovoltaica quan brilla el sol i d'una altra font, com pogués ser l'eòlica, quan el 

temps no acompanya, garantint així un subministrament més estable i eficient. Una instal·lació híbrida 

pot comptar o no amb sistemes d'emmagatzematge. 

 Tipus de combinacions per hibridació  

Deixant a un costat les instal·lacions híbrides amb generadors dièsel, els tipus d'energia elèctrica per 

hibridació més comunes amb fonts renovables i amb o sense emmagatzematge són els següents: 

 

   

 

      

 

La realització de projectes híbrids té varis avantatges, entre els quals cal destacar-ne els següents: 

A. Incrementar el factor de capacitat del punt d'accés i connexió a la xarxa de la planta per la 

complementarietat de les corbes de càrrega de les diferents tecnologies.  

B. Reducció d'inversions en xarxa en un escenari de saturació de capacitat en els nusos per a un 

millor ús de la infraestructura elèctrica d'interconnexió i accés. En el cas d'hibridació sobre 

instal·lacions existents evita la necessitat d'executar línies elèctriques i subestacions noves amb els 

consegüents avantatges quant a impacte ambiental i cost per al sistema. 

C. Una major garantia de potència en el punt de connexió per al sistema i una participació més 

flexible en els mercats d'ajust. 

Fotovoltaica + Eòlica. 

Termosolar + Biomassa. 

Hidràulica + Eòlica. 

Fotovoltaica + Hidràulica. 

Figura 1. Tipus d'instal·lacions híbrides. 
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D. Una optimització de l'O&M (operació i manteniment) i un possible millor ús del terreny, en poder 

compartir recursos, personals i d'infraestructura, per a donar servei a les diferents tecnologies que 

conformen la planta híbrida 

E. En cas d'incorporar emmagatzematge, un menor cost de les possibles restriccions tècniques i una 

millora en l'estabilitat de l'energia elèctrica subministrada per la planta híbrida en el punt 

d'interconnexió.  

Un sistema de generació i subministrament elèctric ha de mantenir un permanent equilibri en un 

escenari de tres dimensions:  

1 La quantitat: s'ha de satisfer la demanda en la quantitat requerida 

2 Espai: s'ha de satisfer en el punt de la demanda o consum i temps; en el moment precís de 

la necessitat. En el sistema convencional, la dimensió espai es satisfà amb la xarxa de 

transport i distribució i les dimensions de quantitat i temps amb un procés rígid de produir 

just en l'instant necessari i en la quantitat deguda en aquest moment la qual cosa fa que el 

sistema no treballi en els seus millors nivells d’eficiència.  

3 L'emmagatzematge ve a incorporar una flexibilitat tan en la dimensió del temps com en la 

de quantitat. 

 Energia solar fotovoltaica 3.2.

Les instal·lacions fotovoltaiques estan 

formades de per panells solars que 

atrapen els raigs del sol i que a través de 

les seves cel·les fotovoltaiques les 

converteixen en energia elèctrica de 

corrent altern utilitzant l'inversor. Després 

d'aquesta conversió, amb el 

transformador s’aconsegueix elevar el 

voltatge per reduir-ne les pèrdues en el 

transport a la xarxa elèctrica, des d’on es 

distribueix fins a les zones de proveïment. Així doncs, les parts principals d’una instal·lació 

fotovoltaica són les següents.  

3.2.1. Cèl·lules fotovoltaiques 

L'element principal d'una central fotovoltaica és el conjunt de les cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes, 

integrades primer en mòduls i després en panells, capten l'energia solar, transformant-la en  corrent 

Figura 2. Esquema d’una central fotovoltaica 
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elèctric continu mitjançant l'efecte fotoelèctric. Els panells s’acostumen a connectar en sèrie a fi 

d’aconseguir un major voltatge. L’efecte fotoelèctric consisteix en l’absorció dels fotons de la llum per 

un cert material, que en conseqüència s’excita i allibera electrons, creant així una petita diferència de 

potencial que esdevindrà un corrent elèctric en continu. 

Les cèl·lules fotovoltaiques més comunes estan construïdes de silici, d’entre les quals se’n pot 

diferenciar tres tipus: 

1- Les cèl·lules fotovoltaiques de silici monocristal·lí estan constituïdes per un únic cristall de 

silici pur fos dopat amb bor, per la qual cosa la seva estructura és perfectament uniforme.  

Aquest tipus de cèl·lules presenten un color blau fosc uniforme. Són les més cares degut al 

seu rendiment i sensibilitat elevades.   

2- Les cèl·lules fotovoltaiques de silici policristal·lí estan constituïdes per un conjunt de 

cristalls de silici dopats amb bor, la qual cosa explica que el seu rendiment sigui una mica 

inferior al de les cèl·lules monocristal·lines. Aquestes tenen una resistència al 

sobreescalfament millor que els policristal·lines, per la qual cosa s’utilitzen més en zones 

amb climes càlids. Degut a un procés de fabricació més senzill, són més econòmics que 

els monocristal·lins. 

3- Les cèl·lules de silici amorf són menys eficients que les cèl·lules de silici cristal·lí, però, en 

canvi, són més econòmiques. Aquestes estan fabricades mitjançant la col·locació d’una 

fina capa de silici amorf sobre una superfície com vidre o plàstic. Aquest tipus de fabricació 

fa que sigui més econòmic però que el seu rendiment baixi de manera considerable. 

Aquest tipus no s’utilitza en les centrals degut al seu baix rendiment. Tot i això, se’n fa un 

gran ús en dispositius com per exemple, les calculadores o rellotges. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Inversor 

L’inversor és l’element encarregat de convertir el corrent continu generat als panells fotovoltaics en 

corrent altern necessari per a fer-ne ús. Els inversors es classifiquen segons si estan connectats o no 

a la xarxa. En els connectats a la xarxa, el corrent altern final ha de tenir la freqüència definida per la 

Figura 3. Tipus de cèl•lules fotovoltaiques. 
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xarxa a la qual està connectada; en aquest cas, 50 Hz. 

A continuació s’expliquen els tipus d’inversors en cas de disposar de connexió a la xarxa. 

 Inversors solars de tipus cadena (string) 

En aquests tipus d’instal·lacions, els panells solars estaran connectats per cadenes o en línia, 

sent necessari un inversor per cada panell. Per tant, la potència produïda per cada línia quedarà 

restringida a la mínima potència de cada panell de la línia. Aquests inversors són els més utilitzats 

i més barats del mercat, sent el seu ús principal en instal·lacions sense la presència d'ombres i 

rendiments individuals de cada panell similar. Per tant, si els nostres panells tenen un rendiment 

d'un 95% i un d'ells queda ombrejat en un moment del dia, reduint la potència a un 50%, tots els 

panells de la cadena reduiran la seva potència a un 50%. 

 Micro-inversors 

Els micro-inversors funcionen com un inversor de cadena però situats de manera individual en 

cada panell, transformant el corrent continu de cada panell en corrent altern individualment. 

Aquesta  energia serà enviada directament des del mòdul solar al nostre centre de distribució 

sense passar per cap altre convertidor. Aquests inversors permeten augmentar l’eficiència del 

nostre sistema davant la presència d’ombres o dificultats. També permeten realitzar un control 

individual i constant dels nostres panells fotovoltaics. Altrament, es necessita una inversió molt 

més elevada per realitzar-ne la seva instal·lació. 

 Optimitzador de potència 

Els optimizadors de potència estan formats per un optimizador de potència, habitualment 

integrats en cada panell, i un inversor extern. L’optimizador de potència permet ajustar la corba de 

producció de cada panell mentre que l'inversor recull aquesta energia de cada panell i la 

transforma en corrent altern. Aquest tipus d’inversors combinen les millors característiques dels 

dos tipus d’inversors nombrats anteriorment. És el sistema més eficient dels 3 i no és el més car. 

El sistema també disposa d’un sistema que el desconnectarà en cas de fallada o caiguda del 

sistema. 

 Inversor bidireccional (amb emmagatzematge) 

Aquests tipus d’inversors tenen la mateixa funció que l’inversor en cadena convencional, però, a 

més a més de fer la transformació d’energia també gestiona la càrrega/descàrrega d’energia en 

els sistemes d’emmagatzematge (en cas de tenir-ne). Així doncs, en cas de tenir un excedent, 

aquest l’aboca a la xarxa. D’altra banda, quan la bateria té un nivell baix, l’inversor consumirà 

energia procedent de la xarxa elèctrica. Degut a l’autosuficiència proporcionada per aquest tipus 

d’inversor, els seu preu és superior al altres. Existeixen alguns inversors híbrids intel·ligents que 
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són capaços de carregar les bateries amb energia de la xarxa elèctrica en moments en què el 

seu preu sigui baix per a usar-la en casos que el sistema fotovoltaic no pugui proveir la demanda 

elèctrica de l'habitatge. 

D’altra banda, els tipus d’inversors sense disposar de connexió a la xarxa són els següents: 

 Inversor d’aïllada 

La seva finalitat és la de transformar el corrent continu obtingut per les bateries en corrent altern per 

alimentar l’habitatge. Per protegir la bateria, estan programats per aturar el subministrament a fi 

d’evitar les sobre-descàrregues d’aquestes. També incorporen proteccions contra la sobretensió o 

l’excés de temperatura. 

 Inversor carregador 

Aquests tipus d’inversors funcionen com els d’aïllada però, a més a més, disposen d’un sistema de 

càrrega connectat a la xarxa per poder carregar les bateries si algun dia hi ha problemes en la 

generació de la pròpia instal·lació. 

3.2.3. Transformador 

És la zona on l’energia generada ja convertida en corrent altern i en la freqüència correcta, s’adapta a 

les condicions d’intensitat i voltatge necessaris per a ser transportat en les línies d’alta tensió. 

3.2.4. Regulador de càrrega 

Aquest sistema es fa servir sempre i quan es disposi de bateries. La seva funció és la d’administrar 

de manera eficient l’energia que va cap a les bateries, evitant així les sobrecàrregues i sobre-

descàrregues. 

3.2.5. Sistema de control 

Aquest té la funció de rebre informació de diferents punts com l’estació meteorològica, els sensors, 

inversors, etc. Després l’analitza i l’avalua per veure si la planta està en el seu correcte funcionament. 

3.2.6. Estació meteorològica 

La funció bàsica d’aquesta és la de captar informació de les condicions ambientals de la planta 

fotovoltaica. Aquestes dades són importants per avaluar el rendiment d'una central fotovoltaica, per 

tant, s'ha de parar esment al fet que funcioni correctament. 
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 Energia eòlica 3.3.

Un parc eòlic està format per aerogeneradors, els 

quals transformen l’energia cinètica del vent en 

energia elèctrica, la qual mitjançant les línies de 

distribució interiors i el centre de transformació 

s’evacua a la xarxa. 

3.3.1. Aerogeneradors 

Un aerogenerador és una màquina que permet transformar l’energia cinètica del vent en energia 

elèctrica. L’energia cinètica del vent és captada per un rotor, el qual la transforma en energia 

mecànica giratòria a l’eix principal. Aquesta es conduïda per 

un seguit d’engranatges fins a un generador que la converteix 

en energia elèctrica. Hi ha dos tipus d’aerogeneradors 

classificats segons l’orientació del seu eix principal: vertical o 

horitzontal.  

Pel que fa referència als d’eix vertical, se’n diferencien 2 

tipus: els aerogeneradors Savonius i els Darrieus. El primer 

es caracteritza per la generació de petites potència i per la 

necessitat d’una certa velocitat afegida per tal d’engegar-se. D’altra banda, els Darrieus són més 

eficients però degut a la difícil construcció i control degut a la varietat d’alçada, fa que la seva 

construcció pràcticament s’abandonés.  

Per un altre costat es troben les turbines amb l’eix horitzontal. Aquest tipus és el més comú 

actualment per la seva eficiència  i capacitat d’adaptar-se a diferents potències. Per començar el seu 

funcionament, aquesta ha de superar una velocitat mínima anomenada velocitat de connexió, la qual 

acostuma a ser de 3 m/s. A partir d’aquest punt, les aspes roten fins al punt en que es genera la 

potència màxima que es pot generar, la potència nominal. Tot seguit, comencen a actuar els 

mecanismes reguladors per tal que la velocitat no augmenti i s’arribi a una velocitat crítica. Tot i això, 

s’estableix una velocitat màxima, d’uns 24 m/s aproximadament, en la que l’aerogenerador s’atura 

per motius de seguretat. Aquest tipus d’aerogeneradors disposen de varis instruments per mesurar la 

velocitat i la direcció del vent. Quan el vent canvia de direcció, els motors giren la gòndola i les pales 

s’inclinen per assegurar l’aprofitament màxim de l’energia del vent. 

Una altra classificació que es pot realitzar pels aerogeneradors és segons la localització de 

funcionament, és a dir, s’anomenaran onshore  si es localitzen en una zona de terra o offshore  si 

Figura 4. Esquemàtic d’un parc eòlic. 

Figura 5. Aerogenerador Darrieus 

(esquerra) i aerogenerador Savonius 

(dreta). 
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generen energia a mar obert. 

3.3.2. Parts d’un aerogenerador 

Les principals parts d’un aerogenerador són les següents: 

La torre és l’element que suporta la góndola juntament amb el rotor. Normalment es caracteritza per 

ser tubular i d’acer. 

El rotor és el conjunt format per les pales y la boixa. Serveix per transformar l’energia del vent en 

energia mecànica. A major àrea escombrada pel rotor, major serà la producció d’energia mecànica. 

Les pales són els elements que capturen la potència del vent i la transmeten directament a la boixa. 

Actualment les més usades estan fetes de fibra de vidre. 

La boixa és l’element que uneix les pales a la góndola. És solidaria a l’eix de baixa velocitat. 

La góndola és l’element que conté tots els dispositius necessaris per  transformar l’energia mecànica 

captada mitjançant el rotor en energia elèctrica. Dins seu hi ha elements com el multiplicador, els 

eixos ràpids i lents, el generador o el transformador. A més a més, també conté elements per poder 

controlar els agents climatològics com poden ser l’anemòmetre o la veleta que faciliten informació al 

sistema de control. 

El multiplicador és l’element encarregat d’elevar la velocitat de gir obtinguda per l’eix lent, l’eix del 

rotor, i adequar-la a la necessària per l’eix del generador (eix ràpid). Format per un conjunt 

d’engranatges, permet multiplicar les velocitats de l’eix lent en 50 o 80 vegades més ràpid. 

El sistema de generació és l’encarregat de regular i produir tota l’energia elèctrica. Aquest consta 

del generador, el cablejat, el transformador intern. 

 El generador transforma l’energia mecànica aportada per l’eix ràpid en energia elèctrica.  

 El transformador intern eleva la tensió de generació reduint-ne la intensitat i, 

conseqüentment, reduint les pèrdues elèctriques. 

El sistema de control consta d’un ordinador que té com a funció bàsica la de controlar el 

funcionament de l’aerogenerador així com també les dades rebudes pels múltiples sensors que 

mesuren variables com la temperatura o la velocitat del vent, entre d’altres. A més a més, aquest és 

l’encarregat del control del sistema hidràulic i elèctric de l’aerogenerador. 
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El sistema hidràulic és un conjunt d’elements auxiliars que permeten el gir del rotor així com també 

el frenat del rotor o la gòndola. 

El sistema d’orientació té la finalitat d’orientar el rotor en base a les dades obtingudes gràcies als 

sensors per tal d’extraure’n el major rendiment possible. 

El sistema de refrigeració està format per un conjunt de ventiladors i intercanviadors de calor que 

tenen la finalitat de refrigerar elements com el generador o el multiplicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Les línies de distribució interiors, el centre de transformació, l’edifici de 

control i la línia d’evacuació. 

Les línies de distribució estan formades per tot el cablejat que connecta els diversos aerogeneradors 

amb el centre de transformació i l’edifici de control. Aquests dos poden estar agrupats en una 

subestació. La funció d’aquesta és primer, centralitzar i controlar la generació elèctrica dels diferents 

aerogeneradors i en segon lloc, mitjançant un transformador, convertir l’energia elèctrica en alta 

tensió per minimitzar-ne les pèrdues en el moment de repartir-la mitjançant la línia d’evacuació. En 

aquesta, es porta l’energia generada a la xarxa general de transport i distribució per ser distribuïda 

per al consum. 

 Emmagatzematge energètic 3.4.

L'energia elèctrica pot ser fàcilment generada, transportada i transformada. No obstant això, fins ara 

no s'ha aconseguit emmagatzemar-la de manera pràctica, fàcil i barata. Això implica que l'energia 

elèctrica ha de generar-se en tot moment d'acord amb la demanda i, en conseqüència, les energies 

renovables —de naturalesa no gestionable— requereixen el suport dels sistemes d'emmagatzematge 

per a integrar-se i dotar de major eficiència i seguretat al sistema elèctric. L'emmagatzematge eficient 

Figura 6. Parts principals d’un aerogenerador. 
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d'energia és un pilar fonamental de la transició energètica: permet flexibilitzar la producció d'energia 

renovable i garantir la seva integració en el sistema. 

Els sistemes d’emmagatzematge no només acumulen l’energia pel consum en moments de baixa o 

nul·la producció sinó que tenen un important paper a l’hora de compensar les mancances elèctriques 

puntuals del subministrament. La millora de l'eficiència del sistema elèctric per  l'aplanament de la 

corba de demanda i la integració de les renovables són dues aplicacions essencials de 

l'emmagatzematge d'energia. 

L'energia elèctrica pot ser generada, transportada i transformada amb facilitat, no obstant això resulta 

complicat emmagatzemar-la en grans quantitats. Però,  tot i així, existeixen diversos mètodes 

d'emmagatzematge d'energia al llarg de la cadena de subministrament: 

A gran escala (GW): hidroelèctrica reversible (bombament), emmagatzematge tèrmic. 

Emmagatzematge en xarxes (MW): piles i bateries; condensadors i superconductors; volants 

d'inèrcia. 

A nivell d'usuari final (kW): bateries, superconductors, volants d'inèrcia. 

Els principals tipus d’emmagatzematge són els següents: 

3.4.1. Bombament hidràulic 

 Aquest és el sistema d'emmagatzematge a gran escala més eficient en funcionament i amb  major 

capacitat instal·lat a tot el món. És una tecnologia rendible i provada que proporciona estabilitat al 

sistema elèctric i pot generar quantitats significatives d'energia neta amb temps de resposta ràpids. 

3.4.2. Aire comprimit 

Aquestes instal·lacions aprofiten les valls de demanda 

elèctrica per a desviar la producció sobrant a una central 

de compressió d'aire que s’introdueix en una caverna 

subterrània especialment construïda per al seu 

emmagatzematge. Quan s'aconsegueix la seva 

capacitat màxima o la demanda torna a créixer, canviem 

el sentit del flux: extraiem l'aire comprimit i l'utilitzem per 

a produir energia elèctrica. Aquest sistema és 

equiparable al bombament hidroelèctric.  

Figura 7. Emmagatzematge per aire comprimit. 
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3.4.3. Emmagatzematge tèrmic 

Consisteix a acumular energia en materials que permetin retenir-la en forma de calor o fred i alliberar-

la de manera controlada,  amb mètodes que inclouen des de la refrigeració mitjançant acumulació de 

gel fins a l'exposició a temperatures extremadament elevades. 

3.4.4. Supercondensadors 

És un dispositiu capaç d'emmagatzemar grans quantitats d'energia elèctrica en forma de càrregues 

electrostàtiques i cedir-la ràpidament en el moment necessari, molt adequat per a respondre a 

necessitats de puntes de potència o a breus interrupcions del subministrament. 

3.4.5. Volants d’inèrcia 

És un sistema d'emmagatzematge mecànic consistent en un disc metàl·lic que comença a girar quan 

se li aplica un parell motor,  per tot seguit  intentar frenar el volant amb un parell resistent conservant 

l'energia elèctrica en forma cinètica. 

3.4.6. Piles de combustible d’hidrogen  

Per a produir aquest element, es necessita realitzar un procés anomenat “electròlisi” que utilitza aigua 

i electricitat com a “matèries primeres”. L'hidrogen generat es pot emmagatzemar en contenidors 

especials durant llargs períodes de temps, i podria utilitzar-se, quan no es  pugui generar per a 

obtenir electricitat, en plantes de generació de gas o per a proveir als cotxes de combustible. 

3.4.7. Bateries 

És un dispositiu que emmagatzema energia en compostos químics capaços de generar càrrega 

elèctrica. En trobem de molts tipus, com les piles de plom-àcid, les d'ió de liti o les de níquel-cadmi. 

Els principals avantatges de les bateries són la seva rapidesa de resposta i la seva facilitat 

d'instal·lació i escalabilitat. 

 Bateries de liti 

Es recarreguen en qüestió de segons i són capaces d'emmagatzemar diverses hores d'energia.  Tot i 

ser un dels elements més petits de la taula periòdica, el liti compta amb un elevat potencial 

electroquímic i pot acumular grans quantitats d'energia. La seva escalabilitat fa que siguin adequades 

per a les llars privades, el petit comerç, les fàbriques i com a font d'alimentació de reserva. Les 

bateries de liti s'utilitzen en molts dispositius mòbils i en els cotxes elèctrics. 

En els últims anys, el sector de les energies renovables ha vist en les bateries d'ió de liti la solució al 
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seu principal problema: l'emmagatzematge de l'energia generada. Dotades d'un reduït pes i una alta 

eficiència i profunditat de descàrrega, només un escull ha privat fins ara a les bateries de liti de 

convertir-se en la principal tecnologia d'emmagatzematge de les renovables: el seu elevat cost. 

3.4.8. Altres sistemes d’emmagatzematge 

 Bateria criogènica 

El concepte de bateria criogènica consisteix en liquar i emmagatzemar un gas criogènica en un 

recipient ben aïllat durant els períodes de baixa demanda. D’altra banda, en els períodes d’alta 

demanda, el gas liquat es bomba i s’expandeix per a accionar un generador elèctric i retornar 

l’energia a la xarxa. A més a més, en el moment de liquar l’aire es produeix fred que pot ser utilitzat,  

per exemple, per a la demanda de fred d’una nau alimentària. 

 Torre d’emmagatzematge (Energy Vault) 

Aquest sistema basa el seu funcionament en la relació entre matèria i gravetat: en aixecar un objecte 

contra la gravetat, s'emmagatzema energia en aquest; i en deixar-lo caure, es pot recuperar aquesta 

energia.  El sistema Energy Vault utilitza una grua de 120 metres d'alçada, amb sis braços en el 

centre. Cadascun dels blocs de formigó pesa 35 tones i s'apilen al voltant de la grua, sota els braços 

d'aquesta. Per mitjà d'un algorisme, quan hi ha excés d'energia els braços localitzen un bloc de 

formigó gràcies a una cambra. Quan això passa, la màquina enganxa el bloc i l’ aixeca mitjançant 

l'impuls de l'excés d'energia elèctrica. 

Una vegada aixecat el bloc, el vent pot fer que aquest es mogui com un pèndol, mentre que el carro 

de la grua contraresta aquest moviment. Així, la màquina pot aixecar lentament el bloc i després 

col·locar-lo damunt d'una altra pila de blocs, més amunt, augmentant així la seva energia. Quan la 

grua està envoltada de blocs de formigó, el sistema està completament carregat. A la torre, es pot 

emmagatzemar una energia total de 20 MWh. Quan l'electricitat és necessària, el sistema baixa els 

blocs de formigó de la pila i es comença a generar l'energia emmagatzemada. 

 

 

 

 

 Figura 8. Sistema d’emmagatzematge Energy Vault. 
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 Bateries de flux 

Una bateria de flux és una bateria recarregable a la que l'electròlit, que conté una o més espècies 

electroactives, flueix a través de la cel·la electroquímica que converteix l'energia química en 

electricitat. Es pot emmagatzemar més electròlit en tancs externs 

i es bomba dins dels munts de cel·les. 

Aquestes bateries es recarreguen ràpidament substituint 

l'electròlit o revertint la reacció redox. Per tant, la capacitat 

energètica del sistema està determinada per la grandària dels 

tancs i la potència per la grandària del munt de cel·les, sent 

independents tots dos paràmetres i escalables. 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de les bateries de 

flux. 
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4. Estudi i elecció de l’emplaçament 

 Anàlisi dels recursos renovables 4.1.

Per decidir la millor ubicació on modelitzar el parc elèctric renovable s’ha realitzat un estudi previ que 

ens informi de manera adient on localitzar el parc per a que es maximitzi la producció elèctrica i 

conseqüentment faci el parc viable. 

La prioritat principal és que la ubicació aporti suficient energia per fer el parc viable. Aquesta 

característica es compleix a moltes zones arreu del món, per la qual cosa, la segona prioritat és la de 

buscar una zona dins de Catalunya. Així doncs, tot seguit s’ha realitzat un estudi del recurs solar i 

eòlic de les zones catalanes per buscar la millor ubicació per dur a terme el projecte. Per realitzar 

aquest projecte, s’ha necessitat força dades, amb la qual cosa s’ha contactat amb institucions com 

l’ICAEN o el METEOCAT, a més a més d’utilitzar diferents atles com el “Global wind Atlas”, el “New 

european wind atlas” i l’Atles de radiació solar a Catalunya . 

4.1.1. Recurs solar 

Abans d’entrar en l’explicació del recurs solar a Catalunya 

s’ha de posar en context què és la radiació solar. Aquesta és 

el conjunt de radiacions electromagnètiques generades al 

Sol que arriben a la Terra.  Aquesta radiació que rep  la 

superfície terrestre es mesura en W/m² (watts per unitat de 

superfície) i se l’anomena també "irradiància". La radiació 

solar, en arribar a l’atmosfera del nostre planeta experimenta 

un seguit d’alteracions que donen lloc als següents components. En aquestes alteracions hi consta la 

reflexió, absorció i difusió produïda pels diversos components atmosfèrics (molècules d’aire, vapor 

d’aigua, ozó,...). 

 Radiació directa: Afectada pel fenomen d'absorció, és la que rebem directament del sol 

sense haver sofert dispersió en la seva trajectòria. Varia en funció de la nuvolositat del 

moment i també de l'estació de l'any en què es mesuri. 

 Radiació difusa: Afectada pel fenomen de difusió, és la que rebem a causa del reflex de la 

radiació solar sobre els núvols o partícules de l'aire. 

 Radiació global: Aquesta és la suma de la radiació directa i difusa. 

 Radiació reflectida: És la irradiància solar que es reflectida per la superfície terrestre. 

Figura 10. Esquema de la radiació solar. 
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Així doncs, per conèixer el recurs solar al territori català s’ha fet ús de l’Atles de radiació solar a 

Catalunya, realitzat per l’ICAEN i l’UPC. En aquest s’observa que la irradiació global és força 

uniforme en tot el país, per la qual cosa, necessitem conèixer els recursos de l’altra font renovable 

per decidir una localització on modelitzar-hi la central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns altres factors a tenir en compte a l’hora d’aprofitar el recurs solar amb plaques fotovoltaiques és 

l’orientació i la inclinació d’aquestes. Per al primer en dependrà la superfície on es situïn, tot i que 

s’ha d’intentar que les plaques s’orientin mirant a l’equador, és a dir, que quedin paral·leles en 

l’orientació Est – Oest per tal que toqui el Sol a les plaques durant tot el dia, tant pel matí com per la 

tarda. En segon lloc, l’angle d’inclinació és un valor que depèn de la latitud de l’emplaçament. Això es 

degut a que aquest intenta sempre que l’angle d’incidència sigui el més petit possible per tal que la 

radiació directa incideixi formant un angle recte amb el panell solar, ja que en aquest cas la radiació 

incident és major. La fórmula per calcular l’angle d’inclinació ideal segons la latitud de la localització 

és la següent: 

             [1] 

Per tant, la situació ideal seria col·locar les plaques solars de la instal·lació fotovoltaica en una 

estructura on la inclinació i l'orientació s'anés adaptant progressivament a cada hora del dia i a cada 

dia de l'any per a poder estar sempre perpendicular a la radiació solar incident. 

 

Figura 11. Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2). 

Font: Atles de radiació solar a Catalunya. 
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A més a més, una característica decisiva a 

l’hora de saber la producció del parc solar són 

les hores solar pic (HSP). Aquesta ens indica 

el nombre d'hores en les quals es rep una 

irradiància solar de 1000W/m². Si es 

complissin la resta de condicions estàndard, 

seria el nombre d'hores al dia en les quals un 

panell fotovoltaic proporcionaria la seva 

potència pic, la qual multiplicant-ho per 

aquesta, obtindríem l'energia que proporciona 

un panell fotovoltaic sense considerar-ne les 

pèrdues. Dit en altres paraules, és una manera de comptabilitzar l'energia rebuda del Sol agrupant-la 

en paquets, essent cada “paquet” d'un  hora rebent 1000 W/m².  

Per a calcular el valor de HPS s'ha de dividir el valor de la irradiació incident entre el valor de la 

potència d'irradiància en condicions estàndard de mesura (1000 W/m2). És a dir, si es disposa de les 

dades d'irradiació solar d'un determinat dia i es divideix entre 1000, s'obtenen les HSP. 

    
            

  

    

     
 

  

 [2] 

Finalment, la millor manera d’obtenir dades de la radiació solar d’una 

ubicació concreta és la presa de dades mitjançant un piranòmetre durant 

un llarg període per tal d’assegurar-ne de primera mà la viabilitat d’aquest. 

Figura 13. Esquema de les hores solars pic. 

Figura 14. Piranòmetre. 

Figura 12. Esquema de l’angle d’incidència i l’angle d’azimut. 
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Arran de la dificultat de realitzar aquest procediment, s’ha decidit utilitzar dades d’atles solars o webs 

com el PVGIS, tal i com s’explicarà més endavant.  

4.1.2. Recurs eòlic 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, arran de la modelització d’una central híbrida, ara es 

durà a terme l’anàlisi de l’altre recurs renovable, l’eòlic. 

En aquest cas, no es farà un estudi in situ del vent, sinó que a partir de dades fiables s’escollirà una 

zona que tingui unes característiques eòliques i meteorològiques compatibles amb els paràmetres de 

disseny. A més a més, s’ha de tenir en compte l’orografia del terreny,  les infraestructures existents,  

l’accessibilitat per a la connexió a la xarxa, l’impacte paisatgístic i ambiental, així com la viabilitat en 

seguretat i l’econòmica. Així doncs, a partir del Mapa del recurs eòlic a Catalunya proporcionat per 

l’ICAEN i que porta el nom d’Hipermapa, s’observa els valors de la velocitat del vent a una resolució 

horitzontal de 500m i a diferents alçades (de 50 fins a 150m, cada 10m) a partir del qual es podrà 

obtenir una idea generalitzada del recurs eòlic al territori català. Per conèixer el recurs eòlic de la 

millor manera, s’ha decidit mirar aquest recurs per a les alçades compreses entre els 50 i 100m ja 

que és un rang d’alçades correcte per a tenir una idea d’on situar el parc eòlic. 

A primera vista s’observen  3  zones amb un predomini d’aquest recurs: la zona del Cap de Creus, el 

Pirineu i la serralada de l’Ebre.  

Recordar que aquests mapes són per escollir una ubicació a partir de la qual s’hi realitzarà un estudi 

molt més detallat per veure’n la seva possible viabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Recurs eòlic a 50m. Font: Hipermapa 
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Un altre factor no menys importat a l’hora de realitzar l’estudi per la implantació d’un parc eòlic és el 

mediambiental.  Així doncs, a partir del Visor ambiental dels parcs eòlics obtingut en el Departament 

de territori de la Generalitat de Catalunya, es pot observar en la següent figura les zones marcades 

en vermell, les quals són zones del territori, establertes pel Decret 174/2002 en el qual es va regular 

la implantació de l’energia eòlica, excloses de la implantació de parcs eòlics on la presència de valors 

naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció d’infraestructures 

d’aprofitament eòlic. En aquestes inclouen parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional i 

reserves naturals integrals com també parcs naturals actuals, futurs i zones d’especials protecció de 

les aus (ZEPA). En la següent figura també hi ha representats diversos  punts de color verd els quals 

fan referència als parcs eòlics actualment en servei a Catalunya. 

 

 

 

Figura 16. Recurs eòlic a 100m. Font: Hipermapa 
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Seguidament, un cop observat el factor ambiental i el recurs eòlic de forma general a Catalunya 

comprovem que la zona del Pirineu queda descartada pels següents motius. Tot i que el seu 

potencial eòlic és suficient en molts casos, l’orografia del terreny amb les difícils comunicacions i 

l’abundància de zones protegides fa que aquesta opció no es tingui en compte. D’altra banda, la zona 

del Cap de Creus, tot i tenir possiblement el potencial eòlic més gran, la major part d’aquest territori 

és zona incompatible amb la implantació de parcs eòlics per la qual cosa també en queda descartat. 

Finalment, la nostra central s’ubicarà en alguna localització de la zona de l’Ebre. 

Cal fer notar que el mètode mes fiable i aconsellable per a l’anàlisi del recurs eòlic en una zona 

determinada  és la col·locació d'una torre de mesuraments en aquesta zona, durant un període de 

temps mínim d'un any. Aquesta torre de mesuraments disposaria dels equips necessaris 

(anemòmetres, penells, etc..) a l'altura necessària per a la caracterització del vent en les millors 

condicions. Amb aquesta torre de mesuraments, es registraria la velocitat del vent cada 10 minuts 

gràcies a la qual s’obtindria una visió clara i real de les velocitats del vent de la ubicació en qüestió. 

És important tenir dades deuminutals per poder observar completament la variabilitat del vent. 

Finalment, mirant els mapes d’irradiància solar, de velocitats del vent, les zones on no es pot instal·lar 

parcs d’aprofitament eòlic juntament amb les situacions actuals de parcs eòlics ja existents, s’ha 

decidit centrar l’estudi en dos localitzacions de la província de  Lleida: Maials i Os de Balaguer.  Així 

Figura 17. Visor ambiental de les energies renovables. Zona no 

compatible amb la implantació d’energia eòlica (vermell) i parcs 

eòlics en servei (verd). Font: Visor ambiental.[2] 
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doncs, a partir dels atles “Global wind Atlas”, el “New european wind atlas” i el Visor ambiental de les 

energies renovables s’ha realitzat un estudi preliminar per decidir la ubicació final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mitjana del vent a 50m. Os de 

Balaguer. Font: Global wind atles.[3] 

Figura 19. Os de Balaguer. Font: Global wind 

atles.[3] 

Figura 20. Os de Balaguer. Vent i zones no prohibides. Font: Visor ambiental.[2] 

Figura 21. Mitjana del vent a 50m. Maials. Font: 

Global wind atles.[3] Figura 22. Maials. Font: Global wind atles[3]. 
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Com es pot comprovar en les figures anteriors, les dues ubicacions tenen un recurs eòlic que a 

primera vista sembla suficient i, a més a més, estan en zones viables d’aprofitament eòlic.  Pel que 

correspon al recurs solar, es dona per suposat que serà suficient tal i com s’ha pogut veure en la 

figura 11 de la irradiància solar al territori català, tot i que en el següent punt de la memòria es 

realitzarà un estudi detallat per confirmar-ho. D’altra banda, si es mira l’orografia del terreny i les 

infraestructures, s’observa que a Os de Balaguer són mes complicades, fins i tot en alguna zona no 

hi ha camí accessible per a cotxe. 

Finalment, es decideix escollir Maials com a zona on realitzar l’estudi detallat posterior per mirar-ne la 

viabilitat ja que compleix els requisits generals establerts en un principi i, a més a més, l’orografia del 

terreny s’ha cregut que és millor que la d’Os de Balaguer. 

 Maials 4.2.

 Un cop vistes en l’apartat anterior les zones amb més predomini del 

recurs eòlic i solar de forma generalitzada, s’ha passat a realitzar un 

estudi més detallat per  decidir si en la ubicació escollida anteriorment, la 

població de Maials, és viable la implantació del parc desitjat a partir de 

dades.  A fi de concretar de la millor manera la viabilitat del parc, s’ha 

intentat determinar que les dades utilitzades per a realitzar els càlculs 

siguin les més realistes possibles, sempre tenint en compte els mitjans 

dels quals es disposa.  

Figura 23. Maials. Vent i zones no prohibides. Font: Visor ambiental.[2] 

Figura 24. Situació 

geogràfica de Maials.[4] 
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Com s’ha dit anteriorment, en l’apartat eòlic el mes convenient és tenir dades deuminutals al llarg 

d’un any natural, de la mateixa manera que en el solar pels següents motius: en primer lloc, ens dona 

una elevada precisió en les dades i en segon lloc, el fet de tenir totes les dades en els mateixos 

intervals de temps ens facilitarà els posteriors càlculs. Així doncs,  s’observa que hi ha un total 52560 

dades corresponent a les franges de 10 minuts al llarg d’un any, per la qual cosa s’han utilitzat els 

programes Excel i Matlab per manipular-les. Tot seguit es separa aquest apartat en dos, dedicant 

cada un a l’estudi de les respectives fonts. 

4.2.1. Localització 

Maials és un municipi amb una població al voltant dels 1000 habitants situada al sud de la província 

de Lleida amb  una longitud 41,37 i latitud 0,465. El terme té una superfície de 57.72 km2.  

Maials és una zona amb un recurs eòlic important, així com altres pobles veïns com, per exemple, 

Llardecans, la Granadella o Almatret. En aquests, tal i com es pot observar en la figura 25, ja hi ha 

parcs eòlics. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Recurs eòlic 

Com s’ha dit anteriorment, tot i que la millor manera d’obtenir dades per al recurs eòlic és la presa de 

dades deuminutals en una torre de mesuraments al llarg d’un any natural com a mínim, s’ha decidit 

realitzar una recerca sobre les dades desitjades arran de la no disposició d’aquest aparell.  

Així doncs, es va començar una recerca sobre el màxim de dades possibles de la localització de 

Maials mitjançant els atles eòlics anomenats anteriorment i les webs PVGIS i Ruralcat. Per 

comprovar-ne la fiabilitat el director d’aquest treball, en Jose Lopez em va facilitar dades preses des 

d’una gòndola d’un aerogenerador, amb una freqüència de cada 10 minuts al llarg dels anys 2017 i 

Figura 25.Parcs eòlics dels pobles veïns de Maials. Font: Visor ambiental.[2] 
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2018 sobre el parc eòlic experimental situat a Sotavento. Ara bé, per realitzar una bona comparació 

és necessari tenir les dades amb la mateixa freqüència de temps i no és el cas. Com s’ha dit, les 

dades d’en José estan preses en una freqüència de 10 minuts mentre que en les dades obtingudes 

és de 60 minuts. Així doncs, s’ha de realitzar un càlcul d’interpolació mitjançant el programa Matlab 

per tal d’obtenir les dades amb una freqüència de 10 minuts. Els càlculs es van realitzar de la següent 

forma: 

En primer lloc, es va realitzar un Excel on es va crear una columna anomenada Tmin6, la qual 

començava en el 0 i a cada casella que passava s’hi sumava 60, fent referència als minuts continguts 

en una hora. Aquesta columna tenia 8760 files i el valor obtingut en l’última fila va ser de 525600, els 

minuts equivalents al llarg d’un any. Seguidament, es va crear una variable anomenada Tmin1, en la 

qual es va crear un comptador que començava en el 10 i que a mesura que s’avançava s’hi sumava 

10, fent així que cada hora es separés en 6 parts, és a dir, en dades cada 10 minuts. Aquesta nova 

columna tindria 52560 files i el valor final obtingut va ser el mateix que Tmin6, fet que comprova el 

càlcul anterior. Seguidament es va crear una columna anomenada WS10mMEAN en la qual s’hi van 

situar les dades de vent obtingudes en el PVGIS a 10 metres amb una freqüència de 60 minuts.  

Un cop realitzats aquests passos, es van importar les dades  al Matlab i per mitjà de la comanda 

spline es va realitzar l’operació d’interpolació amb un comptador definit amb la variable z, el qual 

anava de l’inici 10 fins al valor final 525600 fent referència al total d’hores al llarg d’un any i equivalent 

a la variable anterior Tmin1. En aquest sentit, el comptador z ens separarà cada casella en 6 parts, 

simulant així que hi hagi una dada cada 10 minuts. Seguidament, mitjançant la comanda plot s’ha 

realitzat una gràfica de tots els valors per comprovar si la interpolació és correcta. A continuació, es 

poden observar les línies del programa utilitzat per a dur a terme el procediment explicat 

anteriorment: 

>> x=Tmin6'; 

>> y= WS10mMEAN '; 

>>z=10:10:525600; 

>>s=spline(x,y,z)’; 

>>plot(x,y,'r*',z,s) 

Un cop realitzades les interpolacions, és el moment de comparar els valors a partir de les mitjanes. 

Per poder realitzar les comparacions a la mateixa alçada s’ha calculat el perfil de velocitats per a 

diferents alçades a partir de la següent fórmula. S’ha decidit realitzar aquest càlcul ja que en la zona 

de Maials no hi han moltes irregularitats geogràfiques, fet que podria fer variar molt el resultat. 

𝑛  
0 37−0 088 ln 𝑣𝑜 

1−0 088 ln ℎ𝑜 10  

[4] 
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Font Situació Alçada Data Freqüència Mitjana Nº dades 

PVGIS SOTAVENTO 10m 2015-16 60min 5,376 8760 

PVGIS-MATLAB SOTAVENTO 10m 2015-16 10min 5,376 52560 

PVGIS-MATLAB SOTAVENTO PERFIL 100m 2015-16 10min 8,0 52560 

PROFESSOR SOTAVENTO 100m 2017-18 10min 6,11 52560 

PVGIS MAIALS 10m 2015-16 60min 2,85 8760 

PVGIS-MATLAB MAIALS 10m 2015-16 10min 2,849 52560 

PVGIS-MATLAB MAIALS -PERFIL 100m 2015-16 10min 5,4 52560 

Taula 2. Resum de les dades de vent. 

En la taula 2 es poden observar els resultats finals de les freqüències i alçades correctes. S’observa 

que la mitjana de les dades de Sotavento i les de Maials a 100m varia força. Això pot ser degut a un 

error en l’aproximació del perfil, en la presa de dades de Sotavento o en la presa de dades del 

PVGIS. També  s’ha observat que la velocitat mitjana de Maials a una alçada de 100 metres amb el 

PVGIS és de 5,4 m/s. Aquesta no és molt alta,  així i tot, s’ha decidit seguir amb el projecte en 

aquesta localització per comprovar si la modelització d’un parc és viable.  

4.2.3. Recurs solar 

Les dades solars s’han extret de la web PVGIS.  

Aquesta, en introduir la latitud i la longitud d’una 

localització, et permet fer-ne un estudi del recurs solar 

sobre la localització escollida. Així doncs, es van entrar 

les dades de la nostra localització (longitud 41,37, latitud 

0,465) donant l’opció de calcular les dades cada hora, ja 

n(10m) 0,277870574 

Taula 1. Valor calculat de n. 

𝑣  𝑣𝑜   
ℎ

ℎ𝑜
  
𝑛

[3] 

Figura 26. PVGIS.[5] 
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que era el format més detallat que et permet.  A més a més, es va seleccionar que tindríem un pla 

solar fixe amb una inclinació de 32° i una azimut de 0° gràcies als càlculs que s’observaran 

posteriorment. Per tant, un cop entrats tots els valors, la web et proporciona una fulla d’excel amb les 

dades demanades. Un cop s’han disposat de les dades, com que la freqüència d’aquestes és de 60 

minuts, s’ha realitzat el mateix càlcul d’interpolació a partir del Matlab que en l’apartat anterior, per 

poder obtenir unes dades amb una freqüència cada 10 minuts. 

 

 

 

 Dades PVGIS Dades PVGIS -MATLAB 

Nombre de dades 8760 52560 

Mitjana (W/m2) 160,38 160,32 

Taula 3. Comparació dades amb i sense l'aproximació de Matlab. 
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5. Modelització de la central 

 Modelització del parc solar 5.1.

Un cop es disposa de la localització on implementar el parc solar, es dona lloc a l’elecció dels 

components que aquest forma.  

5.1.1. Dimensionament de la planta solar 

Un element molt important a l’hora de modelitzar un parc fotovoltaic és el dimensionament de la 

generació juntament amb els inversors. Aquest es basa en aconseguir que la potència dels inversors 

sigui lleugerament inferior a la generada degut a l’optimització del rendiment dels inversors per 

produir la potència que tenen definida. Els motius són els següents: 

 Els panells solars tenen rangs que defineixen la seva operació, potència, corrent i voltatge, 

tots ells estan definits per condicions de prova estàndard, conegudes per les seves sigles 

STC, que són: 

  

 

 

 

Taula 4.  Condicions estàndards STC. 

No obstant això, és obvi que un mòdul fotovoltaic rarament seria sotmès a aquestes 

condicions d'operació  estàndard (STC) sota escenaris del món real. Les condicions 

d'operació poden variar al llarg del dia i la temperatura pot afectar en gran manera la potència 

de sortida d'un panell solar. A mesura que la temperatura de l'arranjament s'incrementa, la 

tensió i la potència disminuiran. 

 

 

 

 

Condicions estàndards STC 

Temperatura 25°C 

Espectre de massa d’aire M1.5(AM1.5) 

Irradiació solar 1000 W/m² 

Figura 27. Esquema del perquè del sobre-dimensionament del parc. 
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 Per sobredimensionar un sistema fotovoltaic, la sortida d'energia de corrent directe 

d'aquest arranjament de panells solars pot adaptar-se millor a la potència nominal d'AC 

d'un inversor. Això significa que un inversor amb una potència nominal d'AC més baixa (i 

per tant menor cost) pot ser utilitzat. En conseqüència, això pot reduir el cost relatiu 

d'inversors en comparació amb el cost total del sistema. 

Per aquests motius, s’ha decidit sobredimensionar la nostra planta un 110% passant d’una potència 

pic de 20MWp a 22MWp. Aquest fet repercutirà en el nombre de panells solars com es veurà més 

endavant. 

5.1.2. Elecció dels panells solars 

A l'hora de l'elecció dels panells fotovoltaics per a una instal·lació solar és necessari tenir en compte 

diversos aspectes com per exemple la qualitat, la garantia, l'origen del producte, el tipus de 

tecnologia, l'eficiència dels panells, etc. 

Per tal d’escollir de la millor manera possible s’han tingut en compte els estudis realitzats per l’OCU, 

la DNVGL  i el PV+Test, realitzats per la certificadora alemanya TÜV Rheinland. 

L’estudi ha començat analitzant els panells solars més eficients i amb un rendiment més elevat 

d’aquest 2020. Tot i que una elevada eficiència pot comportar un preu més elevat, s’haurà de veure 

en apartats posteriors si és rendible fer un esforç en la inversió inicial. Aquests estan indicats a la 

següent taula: 

Fabricant Model Eficiència (%) Potència (W) Dimensions (llarg x ample)(mm) 

SunPower SPR-X22-370 (MAX3-400) 22.6 400 1690x1046 

SunPower SPR-X22-360 (MAX3-390) 22.1 390 1690x1046 

SunPower MAX3-370 20.9 370 1690x1046 

LG Neon R LG360Q1C-A5 20.8 360 1700x1016 

LG LG355Q1C-A5 20.6 355 1700x1016 

AUO SunForte PM096B00 20.6 335 1559x1046 

SunPower MAX3-350 19.8 327 1690x1046 

Taula 5. Característiques de panells solars. 
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En segon lloc, es donarà pas a l’estudi realitzat per l’OCU. Aquesta és l’Organització de Consumidors 

i Usuaris. Si bé aquesta organització va realitzar un estudi de mercat analitzant quins eren els millors 

panells solars per a les instal·lacions d’autoconsum, es creu que aquest ens pot ser útil en la nostra 

elecció. 

L’estudi de l’OCU consisteix resumidament en els següents passos: 

Primer de tot es realitza una inspecció visual del producte per assegurar que no hi ha problemes en 

l’estructura. Un cop realitzat aquest pas, es produeixen els anàlisis tècnics. Tots els panells es van 

provar sota els mateixos paràmetres d'irradiació solar, repetint les diverses proves realitzades 

després de la seva exposició a l'aire lliure. 

Així doncs, es realitza una prova de producció d’electricitat en la que es mesura la potència màxima 

oferta pel parell després d’una certa exposició a radiació. Posteriorment, es realitza un anàlisi del 

funcionament amb alta radiació, és a dir, un seguit de fotografies amb electroluminescència per 

detectar possibles fallades que no es poden captar a simple vista. Seguidament, es realitza una 

prova del possible corrent de fugida en un medi aquàtic (piscina) i, finalment, és deixa a l’aire lliure 

per a, posteriorment, tornar a repetir les proves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Panells solars segons la seva puntuació OCU. 

D’altra banda, s’ha analitzat l’estudi realitzat pel laboratori independent DNV GL en la llista dels 

millors panells solars del 2019. Abans d’explicar en què consisteix, s’ha de tenir una idea sobre la 

Tier 1. El terme Tier 1 és utilitzat en la indústria solar com a rànquing per als fabricants de panells 

solars d'acord amb el seu nivell de solvència o estabilitat financera. Ara bé, aquesta classificació no 

indica directament qualitat. Així doncs, el DNV GL va desenvolupar l’any 2012 el programa de 

qualificació de plaques fotovoltaiques (PQP) per fer tests en termes de qualitat a les empreses 

ubicades dins del TIER1. Aquests test consisteixen en 4 proves en les quals la degradació del panell 

Fabricant Model Potència (W) W/m2 Puntuació OCU 

SunPower SPR-X21-345 345 214 97/100 

Panasonic VBHN325SJ47 325 194 94/100 

Aleo Aleo X59 310 184 86/100 

QCells Q.Peak-G4.1 305 305 176 77/100 

REC REC 280TP 280 171 94/100 
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ha d'estar per sota del 2% per a considerar-lo com a vàlid.  Com a exemples de fabricants que van 

superar totes les proves es troben SunPower, BYD, Flex, Jinko o Trina Solar. A continuació, 

s’expliquen els 4 tests realitzats per DNV GL de manera ràpida. 

 Test de Cicles Tèrmics: 

Segons la norma IEC (Comissió Electrotècnia Internacional), una placa solar ha de suportar 200 

cicles de variació de temperatura des dels -40 °C fins als 85 °C sense veure's afectat el seu 

rendiment significativament. No obstant això, el DNV GL realitza 800 cicles. 

 Test de Calor Humida: 

En la norma IEC 61215, els mòduls es mantenen a una temperatura constant de 85 °C i una humitat 

relativa del 85% durant 1.000 hores (aproximadament 42 dies). El DNV GL realitza centenars de 

proves de Calor Humida amb diferents durades, avaluant la resistència dels mòduls fins a durades de 

2.000h, obtenint així resultats molt més efectius. 

 Test de Càrrega Mecànica + Cicles Tèrmics + Congelació d'Humitat: 

Per a la seqüència d’aquest prova, el mòdul s'instal·la d'acord amb el muntatge recomanat pel 

fabricant i es sotmet a 1.000 cicles de càrrega alterna a 1.000 Pa. Després d'un temps, el mòdul es 

sotmet a esforços en una cambra durant 50 cicles tèrmics per a causar la propagació de micro-

trencaments passant prèviament per 10 cicles de congelació d'humitat per a adonar-se completament 

de la pèrdua potencial d'energia.  

 Test de Degradació per potencial induït: 

Durant la prova s'aplica un biaix de tensió igual a la tensió nominal del sistema per sota condicions de 

85 °C i 85% d'humitat relativa durant dues sessions de 96 hores. Aquest entorn accelerat proporciona 

les condicions de temperatura, humitat i biaix de tensió necessàries per a avaluar la degradació 

relacionada amb l'augment de les fugides de corrent actuals. 

Un altre factor molt important en la decisió d’escollir el panell solar és la garantia, així doncs, és 

important tenir una elevada garantia tant de producte com del rendiment. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gràfic on s’observa la garantia de producte i rendiment de 

diverses marques del Tier 1. 
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Fabricant Model Potència (W) EficiènciaA (%) Preu (€) 

SunPower SPR-X22-370 (SPR-MAX3-400) 400 22.6 334 

SunPower SPR-X22-360 (SPR-MAX3-390) 390 22.1 304 

SunPower SPR-MAX3-370 370 20.9 294.23 

Panasonic VBHN325SJ47 325 19.4 229 

REC REC 280TP 280 17.1 156.84 

Taula 7. Panells solars segons el preu. 

Un cop s’ha realitzat un estudi detallat per escollir la millor opció, s’ha decidit optar per la placa més 

eficient tot i ser la més cara, per tant, s’ha decidit utilitzar la placa SunPower SPR-MAX3-400 pels 

següents motius: 

1- És la més eficient i té una potència molt elevada, fet que ens pot fer estalviar la utilització 

de moltes plaques.  

2- És una placa ben valorada per l’OCU, ja que és la placa actual equivalent a la SPR-X21-

345, amb la puntuació més elevada, que actualment no es fabrica.  

3- La decisió també s’ha pres gràcies a la garantia de 25 anys tan de producte com de 

rendiment. 

 

 SunPower SPR-MAX3-400 

A continuació, s’analitzarà detalladament la placa escollida. En la següent taula se’n poden observar 

les dades elèctriques. 

Dades SPR-MAX3-400 

Potència nominal 400 W 

Tolerància de potència +5/0% 

Eficiència dels panells 22.6% 

Tensió nominal (Vmpp) 65.8 V 
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Intensitat nominal (Impp) 6.08 A 

Tensió de circuit obert (Voc) 75.6 V 

Intensitat de curtcircuit (Icc) 6.58 A 

Tensió màxima del sistema 1000 V 

Fusible de sèrie màxima 20 A 

Coef. de potència-temperatura -0.29%/°C 

Coef. tensió-temperatura -176.8mV/°C 

Coef. intensitat-temperatura 2.9mA/°C 

Temperatura -40°C a +80°C 

Pes 19 kg 

Dimensió 1046x1690 mm 

Taula 8. Característiques del panell solar escollit. 

Cal destacar-ne tan l’alta eficiència com el coeficient de potència enfront de la temperatura, el qual és 

molt baix. A més a més, té un índex de degradació menor al -0.5%/any, fet que el fa molt 

recomanable i superior a altres marques, tal com s’observa en la següent figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Placa 

fotovoltaica SunPower-

MAX3-400. Font: 

Fabricant Sunpower.[6] 

Figura 30. Gràfica de comparació de la degradació de la potència. 

Font: Fabricant Sunpower.[6] 
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5.1.3. Quants panells necessito? 

Un cop s’ha decidit quin tipus de panell solar s’utilitzarà és necessari saber el nombre de panells a 

utilitzar per tal d’aconseguir la potència establerta en un principi un cop calculat 

el sobre-dimensionament (22MW). Així doncs, si cada panell disposa d’una 

potència nominal de 400W caldran 55.000 panells solars per arribar a la 

potència desitjada. A més a més, si es considera que cada panell té una àrea de 1,76 m2, l’àrea 

utilitzada només en panells fotovoltaics ascendirà a 96800 m2. 

5.1.4. Inclinació dels panells 

A partir de la següent fórmula indicada anteriorment en l’apartat 4.1.1, de la 

latitud i la longitud de l’emplaçament escollit s’ha realitzat el càlcul de la 

inclinació ideal per als panells fotovoltaics. 

                                    

5.1.5. Orientació dels panells  

S’ha decidir situar els panell solars de manera horitzontal pels següents motius.  

1- Degut a la connexió de les cèl·lules fotovoltaiques del panell escollit perquè si degut a 

l’ombra no toca el sol a una zona tallaríem completament la producció de la placa.  

2- Ja que si es posen en situació horitzontal tindrem menys alçada i, conseqüentment, es 

produirà menys ombra cap als altres panells. 

 

 

 

Maials 

Latitud 41,36° 

Longitud 0,5° 

Taula 9. Latitud i 

longitud de Maials. 

Figura 31. Dimensions del panell solar escollit. Font: Fabricant Sunpower.[6] 

Figura 32. Esquema sobre l’orientació dels panells. 
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5.1.6. Decidir inversor 

L'inversor és un dispositiu electrònic de potència que té la funció de transformar el corrent continu en 

corrent altern, a més a més d'ajustar-la en freqüència i en tensió eficaç per al seu consum. L'inversor 

triat per a la nostra instal·lació és el Sunny central 2500 de l’empresa alamana SMA, un inversor 

dissenyat i fabricat per a instal·lacions solars fotovoltaiques de gran potència que compleix amb tots 

els requisits i amb subministrament de tensió integrat per al consum propi i per a equips consumidors 

externs. 

Aquest inversor és capaç de generar fins a 2,2MW de potència activa amb factor de potència d’1 si 

es troba a 25 °C. L’inversor disposa de fins a 24 entrades en la part de corrent continu. Es tracta d’un 

inversor outdoor que es pot instal·lar en exteriors de qualsevol lloc del món amb temperatures de fins 

a 55°C ja que sinó la potència transformada disminueix fins a arribar al valor de 0. Per a evitar que 

s'arribi a donar un comportament d'una temperatura molt alta, aquests inversors disposen d'un 

sistema de refrigeració per a un refredament intel·ligent i eficaç que permetria la col·locació a la 

intempèrie per a totes les condicions climàtiques. Cal dir que en la nostra localització, la temperatura 

més elevada al llarg del 2020 no va arribar als 40°C. En la taula 10 s’observa un resum de les seves 

característiques. 

Una funció de l’inversor és la de controlar el funcionament dels panells fotovoltaics per a que aquests 

treballin en el punt de màxima potència. Això ho realitza gràcies a la programació que porta 

implementada. 

Dades d’entrada (corrent continu) Valor 

Model Sunny Central 2200 

Rang de tensió MPP(a 25°C/a 35°C /a 50°C) 570 a 950V/800V/800V 

Tensió d’entrada mínima         545V 

Tensió d’arrancada 645V 

Màxima tensió d’entrada     1100 V 

Màxima corrent d’entrada     (a 35°C /a 50°C) 3960 A/ 3600 A 

Nombre d’entrades en CC 24 
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Dades de sortida (corrent altern) Valor 

Potència Nominal AC (cos ϕ=1 i 35°C  / 50°C) 2200 kVA / 2000 kVA 

Potència Nominal CA (cos ϕ =0,8 i 35°C  / 50°C) 1760 kW/ 1600 kW 

Màxim corrent de sortida 3300A 

Tensió nominal de sortida 385 V 

Rang de tensió nominal de CA 308 a 462V 

Freqüència de treball 50 Hz 

Rendiment màxim 98,6 % 

Rang de temperatures de servei -25 °C / 60 °C 

Característiques físiques Valor 

Dimensions (amplada/alçada/fondària) 2780/2318/1588 mm 

Taula 10. Característiques Sunny Central 2200. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estació central de mitja tensió 

En grans projectes connectats a la xarxa com aquest, els inversors solen agrupar-se en grans 

centres de transformació per a reduir les pèrdues de transport. Així doncs, en aquest projecte s'utilitza 

la solució denominada estació central de mitjana tensió anomenada MV Power Station 2500 de 

Figura 33. Inversor Sunny Central 2200. 
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l’empresa SMA. Aquest equip és una solució que integra la conversió CC/CA (inversor) al costat de la 

transformació de la tensió des de baixa tensió a mitjana tensió mitjançant un bloc transformador. 

Aquest equip conté tan les proteccions adequades necessàries per a les entrades en corrent continu i 

la sortida en corrent altern com les cel·les de mesura i protecció de mitjana tensió del transformador. 

Això permet la màxima densitat de potència en un contenidor estàndard de transport de 6 m per a un 

transport, instal·lació i posada en marxa senzilla que ens permeti estalviar en cost de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degut a la potència de l’inversor escollit, per abastir la potència necessària tenint en compte el sobre-

dimensionament establert, s’han considerats necessaris 9 inversors, els quals disposen d’una 

potència de 19,8 MW, un 20% menys que la potència nominal. Conseqüentment, serà necessari 

disposar de 9 estacions de mitjana tensió. 

 Càlculs per saber els mòduls en sèrie i paral·lel 

Una vegada definida la potència del generador fotovoltaic, el següent pas és definir la configuració de 

les rames fotovoltaiques amb l'objectiu que davant qualsevol variació de temperatura per les 

Figura 34. Esquema de l’estació de mitja tensió. Font: SMA Sunny Central [7] 

Figura 35. Centre de mitja tensió MVPower Station 2200.[8] 



Modelització d’una central elèctrica renovable híbrida de 40MW  Pàg. 49 

 

condicions climàtiques del lloc, el rang de tensions a la sortida del generador fotovoltaic ha d'estar 

dins del rang de tensions admissibles a l'entrada de l'inversor. 

Per a determinar el rang de tensions admissible a l'entrada de l'inversor, s'han d'associar en sèrie i en 

paral·lel un nombre de mòduls per línia de manera que el rang compleixi amb els criteris de tensió 

mínima d'entrada de l'inversor. Tot i això, buscarem sempre que la configuració sèrie-paral·lel tregui 

el màxim rendiment a la instal·lació 

És desitjable fer treballar el sistema a la major tensió possible per reduir les intensitats i, per tant, les 

pèrdues per efecte Joule en els cablejats de corrent continu. 

 Configuració de strings (panells en sèrie) 

El nombre mínim de panells en sèrie es determina en funció de la tensió d'arrencada de l'inversor i la 

seva tensió màxima. A l‘hora de realitzar el càlcul s’ha de tenir present que els panells són sensibles 

als canvis de temperatures per la qual cosa es té en compte en el càlcul la variable de temperatura. 

En la taula inferior es pot observar el coeficient de tensió-temperatura que ens indica que l'increment 

d'un grau de temperatura implica una caiguda de tensió de 0,1768 V.  Així doncs, podem concloure 

que la tensió mínima del string es donarà per a les condicions de màxima temperatura i, d'altra 

banda, la tensió màxima del string es donarà en les condicions de mínima temperatura. 

Coef. tensió-temperatura (SUNPOWER MAX3-400) −176,8 mV / °C 

Taula 11. Valor del coeficient de tensió-temperatura del panell escollit. 

- Nombre màxim de panells en sèrie:                    
    [5] 

Ja que quan tinguem la tensió màxima (en la     ), la tensió no pot superar a la de l’inversor. 

                               (           )                          

       [6] 

     
       

   

    −   
 

1100

80  0 
                          [7] 

- Nombre mínim de panells en sèrie:                      
   [8] 

Aquesta condició es degut a que si en un moment determinat hi ha una temperatura molt elevada, 

aquesta pot provocar una disminució important de la tensió que pot ser inferior a la d’arrancada de 

l’inversor, inutilitzant així la nostra planta. 

                                 (           )                         
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       [9] 

     
       

     0  
 

   

    1 
                          [10] 

Així doncs, veiem que per als dos casos establerts, en ambdós no s’arriba a la tensió màxima i alhora 

es disposa d’una tensió superior a la mínima que permetrà el funcionament de l’aparell. Per decidir 

quin nombre de panells en sèrie escollir s’ha realitzat el següent càlcul per comprovar el 

funcionament en el punt de màxima potència per als diferents casos: 

 10 panells en sèrie 

                        
[11] 

                       

                       
[12] 

                       

 11 panells en sèrie 

                        
[11] 

                       

                       
[12] 

                       

 

 12 panells en sèrie 

                        
[11] 

                      × 

                       
[12] 

                       

 13 panells en sèrie 

                        
[11] 

                       × 

                       
[12] 
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Finalment s’ha decidit que es pot utilitzar les opcions de 10 o 11 panells en sèrie per a la configuració 

d’1 string ja que compleixen que la seva tensió sempre estarà dins del rang del punt de màxima 

potència. En el següent apartat on es decideix el nombre de línies en paral·lel es decidirà quin 

nombre en sèrie s’escull. 

 Configuració de les línies (strings en paral·lel) 

Abans que res s’ha realitzar el següent càlcul per determinar el conjunt de línies necessàries per a tot 

el parc en els dos casos disponibles: 

                 
                       

                                
 

  000

10
            [13] 

                 
                       

                                
 

  000

11
            [13] 

Així doncs, si es disposen 9 inversors, s’ha calculat el nombre de línies de 10 o 11 panells que 

correspon a cada inversor: 

                              
             

                
 

  00

 
                              [14] 

                              
             

                
 

 000

 
                              [14] 

Com que no es pot agafar un nombre decimal de línies, s’ha decidit utilitzar 612 i 556 línies. Una 

vegada determinat el nombre total de línies es procedeix a calcular el nombre de branques que pot 

admetre cada inversor segons la limitació de la intensitat màxima d’aquest. 

En primer lloc es realitza el càlcul de la limitació d’intensitat. Per a fer el càlcul s’ha necessitat obtenir 

el valor de la intensitat màxima de la línia, que equival a la intensitat màxima d’un panell. Per poder 

calcular la intensitat de curtcircuit màxima s’ha utilitzat el coeficient donat pel fabricant que relaciona 

intensitat amb temperatura. Ja que aquest és positiu, per trobar la intensitat màxima s’ha calculat 

amb el valor màxim de temperatura pel qual s’ha calculat anteriorment la tensió màxima, 60 . 

 

 

 

Dada Valor 

Coef. intensitat-temperatura 0,0029 A/   

           6,58 A 

Taula 12. Coeficient intensitat-temperatura i intensitat de curtcircuit. 
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               (           )                              [15] 

Un cop se n’ha obtingut el valor, ja es pot realitzar el càlcul: 

                    
    

                     

          
 

3  0  

   81   
                          [16] 

Segons la limitació d’intensitats, l’inversor escollit pot incloure un màxim de 592 línies. Per la qual 

cosa, gràcies a aquest càlcul es comprova que no es pot realitzar línies de 10 panells, concloent així 

que les línies hauran d’estar formades per 11 panells. Un cop determinat això esdevé un altre 

problema. Si tenim 9 inversors amb 556 línies cadascun, disposem d’un total de 5004 línies, per la 

qual cosa en sobren 4. Així doncs, s’ha decidit que un inversor disposarà de 552 línies enlloc de 556. 

A continuació es comprova la limitació d’intensitats per a 556 línies de 11 panells. 

                               
                     

                                [17] 

5.1.7. Caixa de connexions 

Les caixes de connexions són elements dissenyats per a la protecció elèctrica dels panells 

fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats. Dins de les caixes de connexions se’n 

poden diferenciar dos tipus: 

D'una banda podem trobar-nos amb les caixes de connexió CN1 (Nivell 1) que són les encarregats 

de protegir les línies dels panells fotovoltaics, i d'altra banda ens trobem amb les caixes de connexió 

CN2 (Nivell 2) que són les encarregats de protegir les línies procedents de les caixes de connexió 

CN1 que van fins als Inversors DC/AC. D'aquesta manera, queda protegida tota la Instal·lació. En el 

nostre cas, arran de que l’estació de mitjana tensió ja disposa de fusibles de protecció per al corrent 

d’entrada, s’ha decidit mirar les caixes de connexió de nivell 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Esquema dels 2 tipus de caixes de connexions. 
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La caixa de connexions que s’ha decidit utilitzar és la SMA 

String‑Monitor. Aquesta és una caixa de connexió del generador 

destinada a l'ús en exteriors a la qual es poden connectar en 

paral·lel varis strings. El SMA String‑Monitor acumula, mesura i 

monitora els corrents d'entrada dels strings, ajuda en la detecció 

d'avaries i pot contribuir a minimitzar pèrdues de potència i 

rendiment. El nombre de SMA String‑Monitor que pot connectar-se 

a un inversor depenent de les entrades de CC de l'inversor, en el 

nostre cas podrem connectar fins a 24 SMA String‑Monitor en 

cada inversor. El model utilitzat és el SSM-UXX15, apte per a 

tensions de fins a 1500     i està disponible amb XX = 16, 24 o 32 entrades fotovoltaiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, per coincidir amb les línies disponibles, es disposarà de 207 String-Box de 24 entrades i 

una altra apart de 32. 

Dades Valor 

Tensió assignada 1000    /1500      

Corrent assignada (       ) per 50  315     

Corrent assignada per entrada 17,5      

Nombre d’entrades de string 16 / 24 / 32 

Taula 13. Característiques del SMA String-monitor. 

Figura 37. SMA String-Monitor. [9] 

Figura 38. Esquema de les caixes de concentració. [9. 
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                                              [18] 

5.1.8. Fixació dels panells i estructura final  

L'estructura que suporta els panells fotovoltaics és un dels elements més importants de la central 

fotovoltaica ja que serà la base de suport del generador fotovoltaic. 

Per a un correcte dimensionament de la fonamentació de 

l'estructura suport serà necessari realitzar diversos estudis del 

terreny que solen fer-se després d'un informe geotècnic dels 

estrats del terreny, jaciments arqueològics, o l'existència de 

pedres, pissarres o sorres. Després d’aquest estudi es duen a 

terme unes proves de clavat en el terreny per a corroborar la 

correcta elecció del disseny. En aquest cas, degut a l’escassetat 

de mitjans disponibles, l’estudi no s’ha 

pogut realitzar, per la qual cosa s’ha 

decidit realitzar l’ancoratge al terra per 

mitjà de la tècnica de clavat directe. Aquesta tècnica consisteix en clavar 

una estructura metàl·lica directament al sòl a la profunditat desitjada per tal 

d’obtenir-ne així la màxima estabilitat possible. 

Una altra manera d’ancorar el suport és fixant-lo en una estructura base de 

formigó.  En aquest cas s’ha decidit no utilitzar el formigó pels següents 

motius: 

 Allarga el procés de construcció 

 Té un major impacte ambiental 

  Les alternatives són suficientment rendibles 

A més a més, les estructures fixes es classifiquen en dos segons 

el tipus de suport: bi-suport o mono-suport. Escollirem una 

estructura bi-suport ja que es creu la més adient per aportar la 

màxima estabilitat sense la utilització de formigó.  

En aquest sentit, s’ha decidit utilitzar l’estructura STI-F5 de 

l’empresa STI Norland. Les característiques destacades són les 

següents: 

 

Figura 40. Màquina per realitzar 

l’ancoratge directe. 

Figura 39. Mètode de 

clavat directe. 

Figura 41. Estructura bi-suport. 
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Característiques generals STI-F5 

Tipus d’estructura Bi-suport 

Superfície ocupada estimada per MW 1,5 – 2 ha en funció de l’angle d’inclinació 

Taula 14. Característiques estructura seleccionada. 

Dimensions STI-F5 

Llargada En funció de la configuració. 

Amplada Fins a 8m 

Alçada 3m aproximadament 

Distància del panell al terra >0,5 m 

Inclinació 5 a 30 ampliable a altre possibilitats 

Taula 15. Característiques estructura seleccionada. 

 A més a més, l’estructura disposa d’una garantia de 10 anys i suporta velocitats màximes de vents 

de 140 km/h. 

Un cop escollit el tipus d’estructura s’ha de decidir com s’agrupa. En aquest cas, s’ha determinat 

ajuntar-la de tal manera que cada estructura formi un string o un conjunt de strings.  

Es disposa d’una estructura amb 3 files de panells que anirà agrupada en 11 columnes formant així 

un mínim de 3 strings per estructura. La connexió es realitzarà tal com s’observa en la figura 

posterior. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Estructura STI-F5 amb la configuració desitjada. 
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La fonamentació d'aquesta estructura consistirà en claves d'acer clavades directament en el sòl a 

una profunditat de 2 m (tret que futurs estudis geològics puntuals recomanin una altra fonamentació). 

 

 

 

 

 

 

Ara bé, si calculem el nombre d’estructures necessàries per poder situar els 55000 panells solars hi 

ha el següent problema: 

  000        

11        
              

1           

3        
                  [19] 

Tenint en compte que 5000 no és un múltiple de 3 es necessitarà una estructura excepcional per 

configurar tots els panells correctament. Aquesta serà una estructura formada per 2 files d’11 panells, 

agrupant així 2 strings. Finalment doncs, la configuració serà la següent: 

 1666 estructures de 33 panells 

 1 estructura de 22 panells 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estructura definitiva de l’estructura amb els panells solars amb les mesures corresponents . 

Font: elaboració pròpia. 

Figura 44. Estructura excepcional de 22 panells. Font: elaboració pròpia. 
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5.1.9. Distància entre panells  

Un altre factor a tenir en compte en el moment de modelitzar un parc solar és la gestió de les ombres, 

les quals poden fer baixar l’eficiència del nostre parc. Hi ha dos tipus d’ombres, les pròpies i les 

externes. Les externes s’eviten en el moment de localitzar la central, mentre que per evitar les 

pròpies es pot calcular la distància mínima per tal que els panels solars no es provoquin ombra 

mútuament. La fórmula és la següent: 

   n    
  n      

  n  
 [20] 

 

 

 

 

 

 

Per saber la separació entre les fileres de mòduls s’ha fet la projecció de l’ombra per al dia més 

desfavorable de l’any (el 21 de desembre) quan el sol està a un angle d’incidència solar de 25 graus. 

Així doncs, s’ha decidit realitzar el càlcul amb les dades següents i la fórmula [20]. La b té el valor de 

3,14 m ja que en cada mòdul s’apilen 3 panells un sobre de l’altre en orientació horitzontal. La β té un 

valor de 32° i a la    li correspon el valor de 25°. Amb aquestes dades s’obté el següent resultat: 

   n    
  n      

  n  
 [ ]       

  n    3     

     
       [20] 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Esquema sobre la distancia entre panells. 

Figura 46. Configuració de les ombres. Font: elaboració pròpia. 
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En conclusió, s’ha decidit separar els panells solars a una distància de 6,3m per assegurar que no hi 

hagin ombres. 

5.1.10. Dimensions finals  

Un cop s’ha decidit quants són els panells solars necessaris amb les corresponents agrupacions en 

strings i, posteriorment, en línies; s’ha utilitzat el programari PVsyst per plasmar a la realitat la 

distribució dels panells solars. En aquest programa és possible importar una fotografia, en aquest cas 

extreta del Google Earth, i calibrar-ne les mesures per aplicar el treball a la realitat. Així doncs, en la 

següent imatge s’observa el procés de calibratge esmentat entre 2 punts escollits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon pas consisteix en organitzar i dibuixar els panells de la forma correcta. En aquest sentit, 

degut a que no hi havia el panell escollit anteriorment en la base de dades del programa, s’ha creat 

aquest amb totes les seves característiques i mesures físiques. 

Un cop creat el fitxer amb les característiques establertes, a l’hora de dibuixar es tracta d’establir 

Figura 47. Comparació entre les mesures del Google Earth[10] i el mapa establert en el 

PVSyst. 

Figura 48. Vista de la zona d’implantació del parc solar. Font: Google Earth.[10] 
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configuracions de les estructures definides anteriorment, és a dir, de 3 files i 11 columnes, agrupant 

així 33 panells formant 3 strings. Així doncs, tal com s’ha vist anteriorment, es disposa de 55000 

panells solars, agrupats a la vegada amb 5000 strings d’11 panells fotovoltaics cadascun. D’aquest 

càlcul en resulten 1666 agrupacions de 33 panells (3 strings) i una de 22 panells (2 strings). Totes les 

estructures s’han posat amb la inclinació de 32° i separades entre si per la distància mínima entre 

plaques establerta de 6,3 metres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estructura de 33 panells formant 3 strings. Font: PVsyst. 

Figura 50. Estructura de 22 panells diferent extreta del PVsyst. Font: PVsyst. 
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En definitiva, s’ha tractat d’aglomerar els panells mirant també la situació del terreny de la localització 

en qüestió i la distribució definitiva obtinguda és la següent. L’estructura senyalada en color vermell 

correspon a l’estructura que agrupa 2 strings. La superfície ocupada final és de 97595 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelització parc eòlic  5.2.

5.2.1. Tipus de localització 

En primer lloc cal conèixer la velocitat mitjana del vent a l'altura de la 

gòndola de l'aerogenerador. Coneixent aquesta velocitat, la classe de 

l'emplaçament es defineix segons la següent taula: 

En el nostre cas, es pot observar que la velocitat mitjana és inferior als 

7,5 m/s, per la qual cosa estem parlant d’un emplaçament de classe III. 

Una manera molt clara de visualitzar el tipus d’emplaçament és a partir 

d’un diagrama de probabilitat. En aquest, s’observa la probabilitat de que 

es produeixi una certa velocitat de vent. El nostre ha estat calculat a una 

alçada de 100m ja que s’ha cregut que aquesta podia ser una bona 

alçada orientativa referent a l’alçada de la boixa dels aerogeneradors per a realitzar l’estudi més 

concret posterior. 

Tal com s’observa en el diagrama de probabilitat, la distribució d’aquesta no és la més adient ja que 

són força baixes, ara bé, s’ha decidit seguir endavant i calcular quin aerogenerador seria el més 

eficient en aquestes condicions. 

Velocitat (m/s) Classe 

8,5≤x≤10 I 

7,5≤x≤8,5 II 

X≤7,5 III 

Taula 16. Classes 

d’emplaçaments segons la 

velocitat del vent. 

Figura 51. Distribució final dels panells fotovoltaics. Font: PVsyst 
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5.2.2. Classes d’aerogeneradors 

La IEC (International  Electrotechnical  Commission), o Comissió Electrotècnica Internacional, és una 

organització de normalització en els camps elèctric i electrònic. 

La norma IEC 61400 abasta tot allò relacionat amb els aerogeneradors, i la part 1, que és la que ens 

afecta, es centra en els requeriments de disseny. Aquesta proporciona les condicions mínimes que 

ha de complir l'aerogenerador per a assegurar la seva integritat amb un nivell adequat de protecció 

contra qualsevol risc o mal que pugui aparèixer durant la vida útil del sistema. 

Les diferents classes d'aerogeneradors es defineixen en termes de velocitat del vent i paràmetres de 

turbulència. Aquestes tracten de cobrir la major part de les aplicacions, donant valors als paràmetres 

per a què representin diferents emplaçaments possibles. Les classes reflecteixen la robustesa que 

haurà de tenir la màquina per a fer front a les 

condicions del vent de l'emplaçament. 

Els paràmetres relacionats amb la classe de 

l'aerogenerador són: 

 

-Velocitat del vent de referència, Vref (m/s): 

és la velocitat del vent a l'altura de la boixa 

feta a partir de la mitjana cada 10 minuts. 

L'aerogenerador haurà de suportar 

condicions ambientals on la velocitat màxima mitjana sigui en un període de 10 minuts, menor 

o igual a Vref. 

Classe I II III S 

Vref (m/s) 50 42,5 37,5 

Valors 

especificats pel 

dissenyador 

A: Iref 0,16 

B: Iref 0,14 

C: Iref 0,12 

Taula 17. Classes segons la velocitat de referencia i la 

intensitat de turbulència. 

Figura 52. Diagrama de probabilitat del vent a 100m.Font: elaboració pròpia. 
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-Intensitat de turbulència de referència, Iref: és la intensitat de turbulència esperada a l'altura 

de la boixa feta a partir d’una mitjana de 10 minuts per a una velocitat de vent de 15 m/s. 

Hi ha nou classes estàndard, des de la I-A a la III-C, més una 

classe especial, S, per a la qual el fabricant haurà d'especificar 

els models usats i els valors dels paràmetres de disseny. Pel 

que es refereix als nivells de turbulència, la classificació és la 

següent: A, la categoria per a característiques de turbulència 

alta, B per a turbulència mitjana i C per a turbulència baixa. Les 

diferents classes, així com els seus valors de  Iref i Vref estan 

recollits en la taula 17. 

Les condicions externes especials definides per a les classes I, 

II i III no estan pensades per a cobrir les instal·lacions marines 

(“offshore”) ni les condicions de vent experimentades en 

tempestes tropicals com a huracans, ciclons i tifons. Aquestes 

condicions poden requerir un disseny d'aerogeneradors de 

Classe S. 

D’altra banda, hi ha una relació entre la mida dels aerogeneradors i les seves classes. Així doncs, el 

motiu pel qual els fabricants augmenten la grandària d’aquests a mesura que disminueix la classe, es 

degut a que els aerogeneradors més petits, en tenir menys àrea per escombrar, suporten millor els 

esforços causats per velocitats de vent més elevades. 

5.2.3. Estudi de varis aerogeneradors 

Un cop es té coneixement de les diferents classes d’aerogeneradors, s’ha comprovat que el nostre 

emplaçament és de classe III arran de la velocitat mitjana del vent. Per aquest motiu, s’ha realitzat un 

estudi amb diversos aerogeneradors per poder decidir quin és el que ens pot proporcionar la major 

producció d’energia, rendiment i rendibilitat econòmica. Els models escollits són tots de fabricants 

líders del sector eòlic, amb potències instal·lades elevades a nivell internacional. També cal dir que 

s’ha escollit els aerogeneradors següents, en part, gràcies a que s’ha pogut trobar la seva corba de 

potència, clau en el posterior càlcul. Així doncs, els models escollits són els següents: 

Marca Model Potència [MW] Alçada boixa [m] 

VESTAS V126-3.3 3.3 126 

VESTAS V136-3.45 3.45 136 

Figura 53. Relació mida 

aerogeneradors i classe. Font: Wind 

Energy International. 
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VESTAS V150-4.2 4.2 150 

ENERCON E103 2.0 103 

ENERCON E138 4.0 138 

GENERAL ELECTRIC GE 3.4-137 3.4 137 

NORDEX N149-4.0 4.0 149 

WIND TO ENERGY W2E-100 2.0 100 

WIND TO ENERGY W2E-138 3.0 138 

Taula 18. Aerogeneradors escollits per l'estudi. 

En la taula 18 és poden veure les característiques principals com són la potència o l’alçada de la 

boixa, ara bé, aquests valors són orientatius ja que dins de cada model hi ha un rang de valors 

corresponents a aquestes dos característiques esmentades. 

Com s’ha comentat al principi, un motiu pel qual s’ha decidit escollir aquests aerogeneradors és degut 

a que s’ha pogut trobar les respectives corbes de potència, mostrades a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop es disposa de les corbes de potència es podria utilitzar la velocitat mitja del nostre 

emplaçament per conèixer quin ens aportaria una major potència però el càlcul no seria el més 

adequat ja que el valor mitjà no dóna informació sobre la desviació de les mesures. Per això, per 

poder de realitzar un anàlisi més complet, s’han superposat les corbes anteriors amb el diagrama de 

Figura 54. Corbes de potència dels aerogeneradors escollits. Font: elaboració 

pròpia. 
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probabilitats de les velocitats del vent del nostre emplaçament a una alçada de 100m. D’aquesta 

manera es podrà estudiar durant quant de temps treballarà l’aerogenerador a cada velocitat, estimant 

així l’energia que generarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop vist el gràfic anterior es pot observar que el gruix de velocitats oscil·la al voltant dels 5 m/s, on 

es pot observar que hi ha alguns aerogeneradors que ja es poden descartar degut a una diferència 

de potència en aquest punt. Tot i això, a continuació es realitza un anàlisi de productivitat més detallat 

per tal d’escollir de manera correcta. 

5.2.4. Anàlisis de productivitat 

Amb les corbes de potència podrem trobar la Producció dels aerogeneradors, que és el producte 

d'aquesta corba per les hores equivalents de la distribució de vents. 

      ∑     [21] 

On P és la potència corresponent a cada valor de velocitats de cada aerogenerador, obtinguda a 

través de la corba de potència; i h és el nombre d’hores anuals que hi ha en cada franja de velocitats, 

obtinguda a traves del diagrama de probabilitat. Ara bé, cal especificar que aquest darrer està 

calculat a una alçada de 100m, amb la qual cosa no correspon a l’alçada ideal de cada 

Figura 55. Gràfica superposada de les corbes de potència i el diagrama de probabilitats. Font: 

elaboració pròpia. 
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aerogenerador, però serveix per tenir una idea orientativa i escollir el més favorable. 

Marca Model Producció(kWh) Producció (MWh) 

VESTAS V126-3.3 4281669,5 4281,7 

VESTAS V136-3.45 4701826,8 4701,8 

VESTAS V150-4.2 8441018,07 8441,0 

ENERCON E138 6821274,21 6821,3 

ENERCON E103 3826128,53 3826,1 

NORDEX N149-4.0 8581321,01 8581,3 

W2E W2E-100 3408071,5 3408,1 

W2E W2E-138 6628754,2 6628,8 

GE GE 3.4-137 7016452,52 7016,5 

Taula 19. Producció anual dels aerogeneradors escollits. 

D’altra banda, s’ha decidit realitzar una gràfica sobre l’anàlisi de producció dels aerogeneradors 

escollits per tenir un altre element a l’hora de prendre la decisió final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Gràfic de la producció dels aerogeneradors escollits. Font: 

elaboració pròpia. 
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Finalment doncs, gràcies a tots els elements estudiats, s’ha arribat a la següent conclusió. De tots els 

aerogeneradors de classe III escollits en un principi, dos d’ells tenen una producció més elevada en 

les condicions de vent del nostre emplaçament. Es tracta dels aerogeneradors Nordex N149-4.0 i 

Vestas V150-4.2. Ambdós tenen una producció superior als 8000 MWh, valor al que cap més model 

arriba. Així doncs, es pot veure que aquests dos són els que treballen millor per a velocitats baixes. 

En conclusió, d’entre els dos aerogeneradors resultants s’ha decidit utilitzar el Nordex N149 -4.0 pels 

següents motius:  

1-  La producció, ja que és el capdavanter en aquest apartat. 

2-  La potència nominal de 4MW que disposa, la qual ens és molt útil per obtenir una potència 

total de 20MW en el parc eòlic gràcies a la combinació de 5 d’aquests. 

5.2.5. Aerogenerador Nordex N149 – 4.0 

 

Característiques 

Potència nominal 4.0 – 4.5 MW 

Velocitat 

d’arrancada 
3 m/s 

Velocitat de tall 26 m/s 

Taula 20. Característiques del Nordex N149-4.0 

 

Rotor 

Diàmetre 149,1 m 

Àrea escombrada 17460 m2 

Nombre de pales 3 

Densitat de potència 1 257,7 W/m2 

Densitat de potència 2 3,9 m2/kW 

Taula 21. Característiques del rotor del Nordex N149-4.0. 
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Caixa de canvis 

Tipus Tipus 3 etapes (engranatge recte planetari – planetari) 

Taula 22. Característiques de la caixa de canvis del Nordex N149-4.0 

Generador 

Construcció Generador asíncron doblement alimentat 

Sistema de refrigeració Refrigeració líquid/aire 

Freqüència de xarxa 50/60 Hz 

Tensió de sortida 660V 

Taula 23. Característiques del generador del Nordex N149-4.0 

Sistema de frens 

Fre principal Fre aerodinàmic (pitch) 

Fre de retenció Fre de bloqueig. Fre de disc 

Taula 24. Característiques del sistema de frens del Nordex N149-4.0 

Alçada de la boixa 

Alçada Des  de 105 m fins a 164 m 

Taula 25. Alçades de la boixa de l'aerogenerador Nordex N149-4.0. 

Tal com es pot observar en la darrera taula, l’alçada de la boixa pot variar en un ampli rang. En 

aquest, a mesura que augmenti l’alçada, augmentarà la velocitat mitjana del vent però també la 

despesa en la construcció de l’aerogenerador. En la pàgina del fabricant, es disposen de 3 models 

d’aerogeneradors d’aquesta gamma en els quals varia l’alçada de la boixa dins del rang de valors 

establert: 105, 125 i 164 metres. Així doncs, suposant la mateixa corba de potència entre els tres 

models, s’ha decidit analitzar-ne la producció de cadascun a partir de càlculs amb les nostres dades 

de vent. Els resultats obtinguts són els següents: 
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Nordex N149 

Alçada Producció (kWh) Producció (MWh) 

105m 8883205,6 8883,2 

125m 9989257,5 9989,3 

164m 11871527,3 11871,5 

Taula 26. Producció de l'aerogenerador Nordex N149 segons l'alçada de la boixa. 

Com es pot observar en la taula anterior, el model que ens proporciona més energia és el de major 

alçada arran de l’augment en la velocitat del vent. Ara bé, també serà un model que encarirà la 

construcció, tot i això, es decideix escollir aquest darrer model. Cal esmentar que simplificar els 

càlculs dels 3 models amb la mateixa corba de potència proporciona un error que s’ha realitzat degut 

a la falta d’informació pública dels models, tot i els esforços per contactar amb els fabricants. 

5.2.6. Distància entre els aerogeneradors 

La distància entre els aerogeneradors es mesura tenint en 

compte el diàmetre de l’àrea escombrada per les pales de 

l’aerogenerador. Es considera necessari d’entre 3 a 5 

diàmetres de separació entre rotors en la direcció 

perpendicular al vent i de 5 a 9 diàmetres en la direcció 

dominant al vent. En el nostre cas, el diàmetre del rotor és 

de 149,1 m, per la qual cosa els càlculs són els següents: 

Figura 57. Diagrama de probabilitat del vent a les alçades dels aerogeneradors escollits. Font: 

elaboració pròpia. 

Figura 58.Esquema de la distància entre 

aerogeneradors. 
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5.2.7. Orientació dels aerogeneradors 

La rosa dels vents és la representació direccional de les orientacions del vent. La informació 

obtinguda és de vital importància a l’hora d’orientar els aerogeneradors sobre del terreny ja que així 

és possible minimitzar les pèrdues degudes a les deixants entre els aerogeneradors. La rosa dels 

vents es pot expressar en termes energètics, de velocitat mitjana o en termes de freqüència. 

Per trobar la roses de vent de la nostra localització, Maials, s’ha utilitzat l’atles eòlic “Global  wind 

atlas”. Així doncs, a partir d’aquesta font s’han obtingut les 3 imatges següents: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquetes roses dels vents, s’observa que la direcció predominant està compresa entre els 90 i 180 

graus, que seria l’equivalent a la direcció sud est. En aquest sentit, per poder maximitzar la producció 

del nostre parc, l’orientació dels aerogeneradors haurà de ser aquesta. 

 

745,5-1341,9 m 
447,3-745,5 m 

Figura 59.Distància calculada entre els aerogeneradors. Font: elaboració 

pròpia. 

Figura 61. Rosa dels vents de freqüència. 
Figura 60. Rosa dels vents de velocitat 

mitjana. 
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5.2.8. Localització 

En aquest apartat s’han localitzat la posició dels 5 aerogeneradors que formen el parc eòlic. S’han 

situat en zones amb una petita elevació les quals ens faran guanyar una mica més d’alçada i  evitar 

així possibles turbulències generades per elevacions de terreny o  altres factors ambientals. A més a 

més, s’han respectat les distàncies entre aerogeneradors per no interferir en la seva producció 

d’energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Rosa dels vents de potència. 

Figura 63. Situació final del parc eòlic. Font: Google Earth[10] 

Figura 64. Situació final del parc eòlic. Font: Google Earth[10] 
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 Localització final del parc híbrid 5.3.

En aquest apartat es pot observar de forma més global la situació final del parc híbrid amb els panells 

i els aerogeneradors adients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Vista de la situació del parc híbrid. Font: Google Earth[10] 

Figura 65. Vista de la situació del parc híbrid. Font: Google Earth[10] 
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6. Anàlisis de producció 

 Producció solar 6.1.

Per poder conèixer la producció solar s’ha realitzat el següent càlcul: 

Com s’ha vist anteriorment, es disposa de les dades d’irradiància (W/m2) amb una freqüència de cada 

10 minuts. Així doncs, mitjançant una fulla d’Excel s’ha multiplicat cada valor d’irradiància per la 

superfície útil total del parc dels panells solars disponibles per tal d’obtenir-ne així la potència: 

                                                

            (
 

  )                                     [22] 

Un cop obtinguda la potència s’ha multiplicat pel rendiment del panell juntament amb el temps 

equivalent de cada dada, 10 minuts, el que equival a 0,16 hores, per obtenir-ne així l’energia 

generada en Wh. Aquesta ha estat convertida posteriorment a MWh per tenir unitats coherents en 

relació a l’energia produïda. 

                                    [23] 

Un cop realitzat aquest càlcul s’ha sumat tota la columna, a partir de la qual se n’obté la producció 

anual de la planta solar. Aquesta ascendeix a 31535,27 MWh, el que equivaldria a 31,53 GWh. Tot i 

que s’han tingut en compte les pèrdues dels panells en el càlcul, s’ha decidit multiplicar aquest 

nombre per un factor que redueixi en un 5% la producció degut a les possibles pèrdues en el cablejat, 

inversors, etc. Finalment, es disposa a la planta solar d’una producció de 29,96 GWh. 

A continuació, s’il·lustra la producció anual gràficament envers de tots els paquets de temps de 10 

minuts al llarg d’un any. 

 

 

 

 

 
Figura 67.Producció anual del parc solar enfront dels minuts al llarg d’un any. Font: Elaboració pròpia. 
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Per obtenir una visió més clara de la producció s’ha decidit realitzar un gràfic de tots mesos de l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesos Producció parc solar (MWh) 

Gener 1708,78 

Febrer 2450,86 

Març 2595,21 

Abril 3074,63 

Maig 3095,27 

Juny 3352,62 

Juliol 3529,51 

Agost 3589,58 

Setembre 2808,51 

Octubre 2024,88 

Novembre 1638,85 

Desembre 1047,00 

Taula 27. Producció mensual del parc solar. 

Figura 68. Producció anual del parc solar en funció dels mesos de l’any. Font: Elaboració pròpia. 
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En la taula 27 es pot observar la variació d’energia que hi ha entre els mesos de ple estiu i els mesos 

on la font solar disminueix com, per exemple, el desembre. 

 Producció eòlica 6.2.

Per conèixer la producció instantània del parc eòlic s’ha decidit realitzar el mateix càlcul que en 

l’apartat de la producció del parc solar. Ara bé, en aquest cas la corba de potència de la qual es 

disposa consta d’un conjunt de valors, cosa que comporta que no poguem multiplicar cada casella de 

vent. Així doncs, per poder realitzar el càlcul s’ha obtingut la funció matemàtica amb el millor ajust 

possible de la corba de potència gràcies al programa Matlab. Un cop obtinguda aquesta funció es 

multiplicarà cada casella del fitxer d’Excel corresponent a les dades de vent a 164 metres d’alçada 

amb una freqüència de 10 minuts i se n’obtindrà la potència. Aquesta, multiplicada posteriorment per 

les hores corresponents a cada casella ens donarà l’energia.  

Els passos per trobar la funció matemàtica de la 

corba de potència han estat els següents. 

Primerament, s’han importat les dades de l’Excel 

al Matlab. Aquestes són les variables N14940, 

on hi ha tots els valors de la corba de potència; i 

Velocitat, on hi ha les velocitats corresponents 

als punts de la corba de potència que van de 0 a 

25 m/s amb un pas de 0,5 m/s. Un cop vista la 

corba de potència, s’ha decidit buscar l’ajust de 

la part de la corba de potència compresa en 

l’interval [2 m/s – 14 m/s] ja que en les altres 

zones la corba es manté constant. En aquest 

sentit, s’han realitzat el següents passos. Primer, 

s’ha decidit crear la funció a partir de la comanda fit dins la qual s’hi ha posat la sub-comada 

‘smoothingspline'. La comanda fit també ens proporciona la fiabilitat i precisió de l’aproximació de la 

funció amb diversos paràmetre estadístics com la R2. Les línies utilitzades en el programa Matlab han 

estat les següents: 

>> y=N14940(5;28); 

>> x=Velocitat(5:28); 

>> [f,gof,out] = fit(x,y,'smoothingspline'); 

>> out.p 

Figura 69. Corba obtinguda per la funció matemàtica 

del Matlab. Font: Elaboració pròpia. 
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ans = 

    0.9863 

>> gof 

gof =  

  struct with fields: 

           sse: 1.9000e+03 

       rsquare: 1.0000 

           dfe: 8.9597 

    adjrsquare: 0.9999 

          rmse: 14.5624 

>> plot(f,x,y) 

Abans de valorar l’ajust de la funció però, s’ha decidit calcular la funció matemàtica en els punts 

coneguts de la corba de potència i mirar-ne l’error produït. S’ha decidit realitzar el càlcul en l’interval 

entre 2 i 13,5 m/s ja que els valors inferiors tenen una potència de 0 i els superiors de 4,5 MW. 

Vent (m/s) Corba potència (kW) Funció Matlab (kW) Error(%) 

2 15 13,3 11,2 

2,5 27 22,8 15,7 

3 43 53,7 24,8 

3,5 145 136,9 5,6 

4 250 257,8 3,1 

4,5 428 422,5 1,3 

5 609 610,8 0,3 

5,5 829 821,6 0,9 

6 1050 1062,1 1,2 

6,5 1373 1362,8 0,7 



Modelització d’una central elèctrica renovable híbrida de 40MW  Pàg. 76 

 

7 1698 1708,1 0,6 

7,5 2119 2110,4 0,4 

8 2539 2549,6 0,4 

8,5 3021 3026,0 0,2 

9 3503 3481,2 0,6 

9,5 3828 3844,2 0,4 

10 4151 4142,8 0,2 

10,5 4350 4353,2 0,1 

11 4482 4471,0 0,2 

11,5 4495 4501,9 0,2 

12 4500 4502,3 0,1 

12,5 4500 4500,3 0,0 

13 4500 4499,9 0,0 

13,5 4500 4500,0 0,0 

Taula 28. Comparació d'error entre la corba de potència original i la generada pel Matlab. 

Veiem que l’error és despreciable en la major part del càlcul excepte en l’inici de la corba; tot i això, 

s’ha cregut correcte fer ús de la funció adquirida ja que la part de la corba amb un error major és la 

menys utilitzada. 

Pel que correspon a l’ajust, en primer lloc, s’observa que el paràmetre de suavitzat p (“smoothing 

parametre”) és d’un valor de 0,9863. Seguidament, en la figura 69 l’ajust sembla correcte i, finalment, 

si s’observen els paràmetres estadístics es comprova que la R2 té un valor d’1 tot i que la SSE té un 

valor aproximat de 1900. 

Un cop obtinguda la funció f desitjada i comprovat l’ajust i l’error d’aquesta, s’ha decidit utilitzar-la a 

partir de les dades de vent amb una freqüència de 10 minuts per obtenir la producció instantània del 
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nostre parc eòlic. Aquest càlcul s’ha realitzat amb el Matlab i amb la següent línia: 

>> vent=f(W164m); 

Un cop realitzat aquest pas, s’ha passat el fitxer de dades en un Excel obtenint la següent gràfica. 

 

 

 

 

 

 

La suma de la producció anual de la part eòlica del nostre parc ascendeix a 65442,14 MWh/any, que 

seria equivalent a 65,44 GWh/any. 

Per obtenir-ne una visió més clara, s’ha decidit realitzar un gràfic de la producció eòlica en funció dels 

mesos de l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Producció anual del parc eòlic en funció de la freqüència de 10 minuts. Font: Elaboració 

pròpia. 

Figura 71. Producció del parc eòlic en funció dels mesos de l’any. Font: Elaboració pròpia. 
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Mesos Producció parc eòlic (MWh) 

Gener 5867,08 

Febrer 9400,18 

Març 7827,86 

Abril 6552,20 

Maig 7647,22 

Juny 4838,98 

Juliol 4699,05 

Agost 4586,45 

Setembre 3669,60 

Octubre 2262,01 

Novembre 5212,92 

Desembre 1588,84 

Taula 29. Producció mensual del parc eòlic. 

 

 

 Producció total 6.3.

Un cop vista la producció de cada parc per separat arriba el pas d’ajuntar-les per tal d’obtenir-ne així 

la producció total de les plantes. A continuació, es representa la producció total amb dades 

obtingudes amb una freqüència de 10 minuts. 
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L’alt nombre de dades de la gràfica anterior no facilita la seva comprensió, per aquest motiu, s’ha 

decidit simplificar-lo per fer-lo més entenedor. Així doncs, s’ha realitzat una gràfica on es separen les 

produccions segons els mesos de l’any. 

 

Mesos Solar (MWh) Eòlica (MWh) Producció total (MWh) 

Gener 1708,78 5867,08 7575,86 

Febrer 2450,86 9400,18 11851,03 

Març 2595,21 7827,86 10423,07 

Abril 3074,63 6552,20 9626,83 

Maig 3095,27 7647,22 10742,49 

Figura 72. Gràfica de la producció total anual del parc. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 73. Producció anual total eòlica i solar superposades. Font: Elaboració pròpia. 
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Juny 3352,62 4838,98 8191,60 

Juliol 3529,51 4699,05 8228,57 

Agost 3589,58 4586,45 8176,04 

Setembre 2808,51 3669,60 6478,11 

Octubre 2024,88 2262,01 4286,88 

Novembre 1638,85 5212,92 6851,76 

Desembre 1047,00 1588,84 2635,84 

Taula 30. Producció mensual del parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure que la part eòlica produeix més que no pas la part solar, ara bé, s’observa que en 

algunes parts de l’any es complementen, com per exemple al gener o al novembre quan la solar és 

més baixa, l’eòlica ho complementa, mentre que en mesos com l’agost quan l’eòlica redueix la seva 

producció, la part fotovoltaica la compensa. Tot i això, hi ha mesos en que la producció d’ambos fonts 

es redueix clarament com passa al desembre. 

Finalment doncs, la producció total del parc obté un valor de 95,4 GWh anuals. 

 

Figura 74. Producció total del parc en mesos de l’any. Font: Elaboració pròpia. 
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7. Opcions d’hibridació del parc 

Un cop observada la producció total del parc híbrid, s’ha decidit analitzar dos opcions de producció 

per analitzar-ne la seva viabilitat.  

 Opció 1: Sistema híbrid sense emmagatzematge 7.1.

La primera opció és la de considerar dos 

parcs per separat, ara bé, amb la inversió 

inicial compartida i el mateix punt d’evacuació 

d’energia. En aquest cas, l’energia es vendrà 

en la seva totalitat a la xarxa de manera 

directa.  Aquest format no disposarà de 

bateries per la qual cosa fa pensar que en un 

principi serà més econòmic. D’altra banda, 

aquest sistema no ens aporta un gran salt 

qualitatiu cap a la transició energètica ja que 

si bé produïm a partir de fonts renovables, seguim tenint una certa intermitència en la producció. 

Si es realitza aquesta opció es poden aprofitar tots els càlculs fets anteriorment en la tria d’inversors i 

altres aparells elèctrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 Opció 2: Sistema híbrid amb emmagatzematge 7.2.

D’altra banda, la segona opció és la d’afegir un tipus d’emmagatzematge energètic. L’objectiu 

d’aquest és el d’acumular energia sobrant en els moments que l’energia total produïda pel parc superi 

la demanda prevista per tal d’evitar un malbaratament d’aquesta, i viceversa; en moments en els que 

la producció d'energia sigui inferior a la demanda prevista i el sistema necessiti augmentar l'energia 

Figura 75. Esquema simplificat de l’opció 1 d’hibridació. 

Figura 76. Esquema simplificat de l’opció 1 d’hibridació. Font: 

Elaboració pròpia. 
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produïda, l'energia que s'ha anat 

emmagatzemant en la bateria s'aniria 

lliurant perquè es faci front a aquest 

defecte de producció. Si bé la 

implantació, adquisició i manteniment 

dels sistemes d’emmagatzematge 

suposen un elevat cost econòmic, es 

creu oportú estudiar-lo ja que és un 

mètode que crec que serà clau en la 

transició energètica d’un nou model 

energètic més descentralitzat i 

renovable degut a que dota a les fonts renovables d’una generació més constant evitant així la seva 

intermitència.  

Un cop explicat, s’ha decidit que aquest objectiu es basarà en que la central pugui cobrir una 

demanda plana de 5 MW al llarg de la seva vida útil. Coneguda la demanda constant, s’ha de 

dimensionar el sistema d’emmagatzematge per cobrir-la. El correcte dimensionament d’aquest 

requereix un estudi complex i profund en la matèria, estudi que sobrepassaria l’objecte principal del 

projecte. Per aquest motiu, s’ha realitzat una llarga recerca en la que finalment s’ha establert que la 

capacitat del sistema d’emmagatzematge ha de complir els següents requisits: 

 La potència de les bateries ha d’estar entorn del 25% de la potència del parc. 

 La capacitat de descàrrega total s’ha de complir en 2 hores. 

Aquests dos requisits comporten que les bateries tinguin una potència nominal de 10MW i una 

capacitat d’emmagatzematge de 20MWh. 

Un cop establertes les condicions, s’ha decidit realitzar uns càlculs per comprovar si aquestes són 

suficients per complir l’objectiu desitjat. Abans però s’ha de determinar quin sistema 

d’emmagatzematge utilitzar.  

Tal com s’explica en l’apartat 3.4, actualment hi ha diversos tipus d’emmagatzematge energètic, ara 

bé, no tots els mencionats estan suficientment desenvolupats com per a fer-ne un ús a gran escala. 

Molts d’ells possiblement ho seran en un futur proper degut al gran estudi i esforç econòmic que 

s’està realitzant en aquest camp. En aquest sentit, s’ha decidit apostar per les bateries de ions de liti. 

Aquestes, tot i ser força cares són les que tenen major profunditat de descàrrega i major vida útil. 

Partint d'aquest punt, s'investiguen diversos models de fabricants de bateries de ions de Liti com a 

LG, Toshiba, Powervault o Tesla. Finalment, es determina utilitzar el model més recent de l’empresa 

Figura 77. Esquema de l’opció 2 de la hibridació afegint-hi 

emmagatzematge. 
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nord-americana Tesla, el Megapack. Això és degut al seu baix cost i a la seva densitat energètica. A 

continuació, se’n poden observar les seves característiques. 

Tensió en CA 400 – 480 V 

Nivell de descàrrega 100 % 

Temperatura de funcionament De -30°C a 50°C 

Potència màxima 1500 kW 

Energia màxima 3000 kWh 

Temps continu de càrrega / descàrrega De 2 a 6 hores 

Taula 31. Característiques del Tesla Megapack. 

Configuració Potència / Energia Eficiència d’anada i tornada 

2 hores 

1264,5 kW / 2529 kWh 

(possibles increments de 84.3 kW / 168,6 kWh) 

87 % 

4 hores 

741,2 kW / 2964,8 kWh 

(possibles increments de 43,6 kW / 174,4 kWh) 

90,5 % 

Taula 32. Característiques del Tesla Megapack. 

Dimensions Megapack 7125 x 1600 x 2516 mm 

Taula 33. Dimensions del Tesla Megapack. 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Tesla Megapack. Font: Tesla Megapack [12] 
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S’observa que la nostra bateria té una eficiència d’anada i tornada del 87%. Aquesta ens indica la 

relació entre l’energia introduïda en la bateria i la recuperada un cop emmagatzemada. A més a més, 

disposa d’una profunditat de descàrrega del 100%. 

Es tracta de la versió millorada del sistema d'emmagatzematge d'energia més popular de la 

companyia estatunidenca Tesla, Inc. Té unes característiques tècniques de densitat d'energia, 

potència i rendiment molt per sobre de la seva competència oferint un sistema complet 

d'emmagatzematge i inversor ja pre-instal·lat que està llest per a ser connectat directament al 

sistema. 

Cada paquet de bateries disposa del seu propi inversor bidireccional i sistema de control amb el seu 

propi software pre-instal·lat. Les cel·les són modulables i escalables fins a cobrir les necessitats que 

el client precisi cosa que fa que constitueixi un sistema senzill, fàcil d’instal·lar i versàtil. A més a més, 

s’hi ha de sumar el preu competitiu que Tesla ofereix, amb un preu de 300$/kWh, corresponent a 

250€/kWh. També destaca el temps de posada a punt que està per sota la mitjana 

d’emmagatzematges. 

Analitzades les dades de la taula 31, es pot calcular que es necessitarien entorn de 9 Megapacks 

treballant en conjunt per proporcionar una energia total de 22,76 MWh i una potència pic de 11,4 MW, 

que encaixa gairebé a la perfecció amb el que es buscava en l'estimació inicial que es va proposar al 

principi d'aquesta secció 

 Power Hub & Autobider 

La bateria Tesla Megapack inclou una central intel·ligent anomenada Powerhub que és un software 

de control de la planta. Powerhub és una plataforma avançada de monitoratge i control per a la gestió 

de recursos energètics mitjançant una connexió intel·ligent de les diverses fonts de la planta. La 

funció principal d’aquest és maximitzar l’eficiència operativa, el temps d’activitat i el valor de la planta. 

Cobreix tots els elements comuns dels sistemes de control de supervisió i adquisició de dades. A 

més a més, permet als operadors controlar directament les plantes d'energia en temps real, ja sigui 

en el lloc o virtualment. Powerhub proporciona una interfície única per a administrar moltes 

combinacions d'actius energètics d'emmagatzematge o generació seleccionats que no són de Tesla. 

El fet de digitalitzar la producció de les centrals possibilita la participació en el mercat energètic i 

juntament amb l’eina de software Autobider de Tesla ens permet administrar de la millor manera la 

nostra energia produïda. Autobider és una plataforma de negociació de la venda d’energia i de 

control en temps real del mercat energètic. Amb aquesta nova eina, Tesla permet configurar 

estratègies operatives per maximitzar-ne els beneficis en funció dels objectius establerts. Per tant, es 

pot fer una previsió de la futura producció del parc i càrrega de les bateries, cosa que permetrà 
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optimitzar tot el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

L’esquema simplificat de la instal·lació final serà el que es pot observar en la figura 79. En aquest hi 

ha l’aerogenerador, que porta l’inversor incorporat, i genera una producció final en corrent altern. 

D’altra banda, hi ha el parc fotovoltaic que genera en corrent continu i s’agrupen els diferents strings 

amb les caixes de connexions fins a arribar a l’inversor Sunny Central situat a l’interior de l’estació de 

potència. Un cop es disposa dels corrents en corrent altern, aquests són conduits a les bateries Tesla 

Megapack, que amb l’ajuda del software Powerhub, controlaran de forma eficient i ràpida la 

distribució de l’energia en les bateries o la seva extracció directa a la xarxa. 

Un cop decidit el sistema d’emmagatzematge a utilitzar, se'n comprova el dimensionament establert 

en un principi. 

 Dimensionament de les bateries 

En primer lloc, per comprovar el dimensionament de les bateries s’ha cregut necessari conèixer la 

producció diària de la planta combinada per saber si es compleix l’objectiu. Per realitzar aquest càlcul 

s’ha utilitzat l’eina Excel en la qual s’hi ha realitzat els següents passos. 

Primerament, es disposa de les dades de producció al llarg d’un any amb una freqüència de 10 

minuts, per la qual cosa s’ha creat una columna anomenada TIME(min) que ens servirà després per 

a conèixer en quin dia es troba el càlcul realitzat gràcies a la taula creada en la figura 80. Aquesta, 

ens indica la relació entre les caselles del fitxer d’Excel  i els dies de l’any. 

 

 

Figura 79. Esquema simplifica de la instal•lació utilitzant l’opció 2. Font: Elaboració pròpia. 
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Tot seguit, s’han importat les columnes de la producció solar, eòlica i total del parc corresponent a la 

freqüència esmentada anteriorment. Un cop es disposen d’aquestes dades, per poder calcular la 

producció del parc cada dia s’han de realitzar sumes de grups de 144 caselles, que corresponen a 1 

dia, mitjançant el següent càlcul: 

               
                 10       

1 ℎ   
                             [24] 

Així doncs, s’ha designat un comptador en una columna anomenada n que començarà en 1 i s’hi 

anirà sumant 1 cada cop que s’augmenti una casella. La intenció és la següent: si es divideix aquest 

comptador entre 144 per trobar-ne el residu, en el moment que la casella del residu tingui el valor 0 

voldrà dir que acaba i comença un grup de 144 caselles, per tant, acaba i comença 1 dia. Així doncs, 

a partir de la següent fórmula s’ha calculat el residu de totes les caselles: 

=RESIDUO(B2;$K$3) 

Un cop es disposa de la columna del residu, s’ha creat una forma condicional per realitzar la suma 

del conjunt de caselles de cada dia. La fórmula utilitzada és la següent: 

=SI(C2=0; SUMA(DESREF(E5;;;-$K$3));"") 

Aquesta fórmula condicional ens diu que quan es compleixi que la casella del residu sigui 0 (C2=0), 

s’ha de realitzar una suma de 144 caselles començant en la casella actual inclosa, calculant així la 

Figura 80. Taula d’Excel que indica les caselles en 

funció del dia de l’any. Font: Elaboració pròpia. 
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producció total d’un dia sencer. En cas de no compliment de la condició establerta s’ha de retornar 

una casella en blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un cop calculada la producció de la qual es disposava cada dia, s’ha realitzat un filtre en la fulla 

d’Excel per veure el nombre de dies amb una producció inferior a 120 MWh al llarg d’un dia. Aquest 

nombre equival a l’energia necessària per proporcionar una potència constant de 5 MW al llarg del 

dia. El resultat ha estat alarmant ja que degut a la gran intermitència de les fonts escollides hi ha 58 

dies que no arriben a tenir aquesta potència. Per tant, no es tracta d’un problema de bateries ja que si 

no hi ha energia produïda, les bateries no la poden repartir. Així doncs, s’ha decidit canviar i establir 

la potència base per a abastir en 3 MW, el que equivaldria a una energia diària de 72 MWh. 

Realitzant el mateix procediment s’ha vist que hi ha 24 dies que no compleixen la potència, ara bé, 

d’aquests 24 n’hi ha 5 els quals poden aprofitar l’energia del dia anterior ja que són dies amb 

produccions molt elevades. Els 19 dies que no disposen de suficient producció són els següents: 5, 

19 i 25 d’octubre, 18 de novembre i 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 30, 31 de desembre. 

S’observa que tots aquests dies estan situats en èpoques d’hivern on les condicions climatològiques 

acostumen a ser més desfavorables en la producció d’energia al parc. La producció mínima 

d’aquests 19 dies és de 13 MWh produïda l’últim dia de l’any, per tant, si es vol mantenir constant els 

3 MW de producció que equivalen a 72 MWh en un dia, es necessari disposar d’un mecanisme de 

generació auxiliar que ens aporti els 59 MWh necessaris en aquests dies excepcionals. 

Figura 81. Taula d’Excel en la qual s’ha realitzat el càlcul de la suma de producció al dia. Font: 

Elaboració pròpia. 

Figura 82. S’observa en la casella 145 on es compleix la condició establerta i es realitza la suma 

del primer dia de l’any (01/01). Font: Elaboració pròpia. 
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Després de pensar-hi, s’ha decidit optar per la instal·lació de dos generadors auxiliars de gas natural 

de la marca Caterpillar. Es tracta dels models CG170B-20 i CG170-12, amb les respectives potències 

de 2,3 i 1,2 MW, el que suma una potència de 3,5 MW per a generar un total de 84 MWh, ja que ens 

aporta energia suficient. Tot i que es tracta d’un generador amb combustible no renovable, s’ha 

considerat de gas natural ja que és el combustible fòssil que menys impacte ambiental té a 

l’atmosfera. Si bé es cert que el fet d’afegir un generador de gas contradiu l’enunciat del treball, és la 

millor manera que s’ha cregut per mantenir un subministrament de potència constant. 

Un cop vista la generació, s’ha comprovat amb una fulla d’Excel que el dimensionament total escollit 

en les bateries d’11,4 MW i 22,76 MWh, ja que això ens aporta suficient energia per cobrir els 3 MW 

durant un període suficient per tal d’abastir tota la corba de potència. Aquest càlcul s’ha realitzat 

mirant la diferència en cada casella entre el que es produeix, el que falta per abastir i el que ens 

aporta l’emmagatzematge. 
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8. Anàlisis econòmic 

Un cop s’ha valorat l’energia que el parc pot produir anualment en cadascuna de les dos opcions 

plantejades, s’ha decidit realitzar un anàlisi econòmic per veure’n la seva viabilitat a llarg termini. Per 

realitzar-lo es calcularan els ingressos i costos fixes anuals, la inversió inicial i, posteriorment, es farà 

un anàlisi de sensibilitat per arribar a les conclusions. 

 Opció 1: sense emmagatzematge 8.1.

 Inversió inicial 

Primerament, s’ha decidit realitzar el càlcul de la inversió inicial del parc. En aquest càlcul, hi consten 

els respectius equips de potència, la instal·lació elèctrica del sistema i l’obra civil necessària per a la 

construcció del parc, entre d’altres. 

Parc fotovoltaic Cost unitari Unitats Cost total 

Sunpower MAX3-400 325 € 55000 17.875.000 € 

SMA Power system 2200 200.000 € 9 1.800.000 € 

Estructura 1.642,33 € 1667 2.737.764 € 

Caixes de connexions 726 € 208 151.008,0 € 

Instal·lació elèctrica 118.654,70 € 1 118.654,7 € 

Obra civil 1.240.422,1 € 1 1.240.422,1 € 

Parc eòlic 

   

Aerogeneradors Nordex N149 4.050.000,00 € 5 20.250.000 € 

Instal·lació elèctrica €/MW 35.000,00 € 20 700.000 € 

Subestació i connexió elèctrica €/MW 150.000,00 € 20 3.000.000 € 

Obra civil i enginyeria €/MW 45.000,00 € 20 900.000 € 

Sistema de seguretat 200.000 € 1 200.000 € 

INVERSIÓ INICIAL 

  

48.972.849 € 

Taula 34. Inversió inicial de l'opció 1. 
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Com a detall de la inversió inicial, s’observa que els costos dels equips de potència suposen 

aproximadament el 75% dels costs totals del parc. 

 Ingressos 

Els ingressos del nostre parc es determinaran, principalment, per la venda de l’energia produïda a la 

xarxa elèctrica en el mercat diari, per tant, és important conèixer el preu a partir del qual es suposarà 

la aquesta venda. 

El preu ve determinat per l’OMIE, l’operador que gestiona el mercat elèctric a la Península Ibèrica. 

Així doncs, a partir dels informes publicats per l’OMIE dels preus en el mercat diari, s’ha decidit 

realitzar la mitjana mensual dels últims 3 anys per tenir un valor realista. El valor final obtingut és de 

46,36 €/MWh. 

Preu mitjà mensual (€ / MWh)  

 

2018 2019 2020 

 

Gener 49,98 61,99 41,10 

 

Febrer 54,88 54,01 35,87 

 

Març 40,18 48,82 27,74 

 

Abril 42,67 50,41 17,65 

 

Maig 54,92 48,39 21,25 

 

Juny 58,46 47,19 30,62 

 

Juliol 61,88 51,46 34,64 

 

Agost 64,33 44,96 36,20 

 

Setembre 71,27 42,11 41,96 

 

Octubre 65,08 47,17 36,56 

 

Novembre 61,97 42,19 41,94 

 

Desembre 61,81 38,8 38,80 

 

Mitjana 57,29 48,125 33,69 46,36 

Taula 35. Preu mitjà mensual els anys 2018, 2019 i 2020. 
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Un cop es disposa del preu, per poder calcular els ingressos s’ha de multiplicar aquest per la 

producció anual. Ara bé, s’ha tingut en compte la disminució de producció del parc al llarg dels anys i 

la inflació del mercat. 

Inflació % 0,7 

Preu mercat 46,36972222 

Taula 36. Inflació i preu del mercat. 

En aquest sentit, s’ha utilitzat la tasa d’inflació del 2019 pels següents motius.  

1- No és possible agafar el valor del 2021 ja que tot just acaba de començar l’any 

2- El valor de l’any 2020 es considera excepcional ja que degut a la situació del covid-19 s’ha 

tancat amb una deflació del -0,3% i, per aquest motiu, s’ha cregut adient no utilitzar-lo. 

A part de la inflació, s’ha determinat una regulació de la tarifa al llarg de la vida útil del parc. Aquesta 

té un valor del 95% els 5 primers anys, el 85% els següents 10 i del 80% fins al final de la seva vida 

útil. 

Any Preu mercat + inflació €/MWh %Regulació tarifa Producció(MWh) Ingressos 

0 

   

0 

1 46,69 € 0,95 95380,65 4.231.046,98 € 

2 47,00 € 0,95 95380,65 4.258.548,79 € 

3 47,30 € 0,95 95380,65 4.286.229,35 € 

4 47,61 € 0,95 95380,65 4.314.089,85 € 

5 47,92 € 0,95 95380,65 4.342.131,43 € 

6 48,23 € 0,85 95380,65 3.910.317,89 € 

7 48,55 € 0,85 95380,65 3.935.734,95 € 

8 48,86 € 0,85 95380,65 3.961.317,23 € 

9 49,18 € 0,85 95380,65 3.987.065,79 € 

10 49,50 € 0,85 95380,65 4.012.981,72 € 

11 49,82 € 0,85 95380,65 4.039.066,10 € 

12 50,14 € 0,85 95380,65 4.065.320,03 € 

13 50,47 € 0,85 95380,65 4.091.744,61 € 
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14 50,80 € 0,85 95380,65 4.118.340,95 € 

15 51,13 € 0,85 95380,65 4.145.110,17 € 

16 51,46 € 0,8 95380,65 3.926.638,48 € 

17 51,79 € 0,8 95380,65 3.952.161,63 € 

18 52,13 € 0,8 95380,65 3.977.850,68 € 

19 52,47 € 0,8 95380,65 4.003.706,71 € 

20 52,81 € 0,8 95380,65 4.029.730,80 € 

21 53,15 € 0,8 95380,65 4.055.924,05 € 

22 53,50 € 0,8 95380,65 4.082.287,56 € 

23 53,85 € 0,8 95380,65 4.108.822,43 € 

24 54,20 € 0,8 95380,65 4.135.529,77 € 

25 54,55 € 0,8 95380,65 4.162.410,72 € 

Taula 37. Avaluació dels ingressos. 

 Manteniment 

Un cop calculats els ingressos anuals de la planta juntament amb la seva inversió inicial, s’ha de 

valorar el manteniment anual de la planta contant amb uns costos fixes en l’anàlisi econòmic. 

Aquest procés és molt important per complir les ràtios de producció esperades i constarà bàsicament 

en la neteja de la brutícia dels panells fotovoltaics, dels aerogeneradors i de tots els equips de la 

planta, A més a més, també cal tenir en compte la neteja del terreny per evitar la proliferació de 

vegetació que ens pot repercutir en la producció i el manteniment preventiu de tots els elements 

elèctrics per evitar parades inesperades de la planta. Per cobrir aquests costos fixes, s’ha cregut 

oportú utilitzar el 10% dels beneficis generats en la producció del parc. Aquests recursos es 

consideren suficients, per la qual cosa en cas sobrant es reservarien per tenir un fons per a possibles 

imprevists.  

 Flux de caixa 

Un cop es disposa dels ingressos, costos anuals i la inversió inicial, es determinen els fluxos de caixa 

al llarg de la vida útil del projecte per veure el període de retorn de la inversió. 
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5 6 7 8 9 10 

      
434.213,14 € 391.031,79 € 393.573,50 € 396.131,72 € 398.706,58 € 401.298,17 € 

4.342.131,43 € 3.910.317,89 € 3.935.734,95 € 3.961.317,23 € 3.987.065,79 € 4.012.981,72 € 

3.907.918,29 € 3.519.286,10 € 3.542.161,46 € 3.565.185,51 € 3.588.359,21 € 3.611.683,55 € 

-29.684.007 € -26.164.721 € -22.622.560 € -19.057.374 € -15.469.015 € -11.857.331 € 

 

11 12 13 14 15 16 

      
403.906,61 € 406.532,00 € 409.174,46 € 411.834,09 € 414.511,02 € 392.663,85 € 

4.039.066,10 € 4.065.320,03 € 4.091.744,61 € 4.118.340,95 € 4.145.110,17 € 3.926.638,48 € 

3.635.159,49 € 3.658.788,03 € 3.682.570,15 € 3.706.506,85 € 3.730.599,15 € 3.533.974,63 € 

-8.222.172 € -4.563.384 € -880.814 € 2.825.693 € 6.556.292 € 10.090.267 € 

 

17 18 19 20 21 22 

      
395.216,16 € 397.785,07 € 400.370,67 € 402.973,08 € 405.592,41 € 408.228,76 € 

3.952.161,63 € 3.977.850,68 € 4.003.706,71 € 4.029.730,80 € 4.055.924,05 € 4.082.287,56 € 

3.556.945,46 € 3.580.065,61 € 3.603.336,04 € 3.626.757,72 € 3.650.331,65 € 3.674.058,80 € 

13.647.212 € 17.227.278 € 20.830.614 € 24.457.372 € 28.107.703 € 31.781.762 € 

 

Any 0 1 2 3 4 

Inversió inicial 48.972.849 € 

    

Costos fixes 

 

423.104,70 € 425.854,88 € 428.622,94 € 431.408,98 € 

Ingressos 

 

4.231.046,98 € 4.258.548,79 € 4.286.229,35 € 4.314.089,85 € 

Flux de caixa -48.972.849 € 3.807.942,28 € 3.832.693,91 € 3.857.606,42 € 3.882.680,86 € 

Flux de caixa acumulat -48.972.849 € -45.164.907 € -41.332.213 € -37.474.606 € -33.591.925 € 
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23 24 25 

   
410.882,24 € 413.552,98 € 416.241,07 € 

4.108.822,43 € 4.135.529,77 € 4.162.410,72 € 

3.697.940,18 € 3.721.976,79 € 3.746.169,64 € 

35.479.702 € 39.201.679 € 42.947.849 € 

Taula 38. Representació dels fluxos de caixa. 

L’anàlisi de la taula anterior mostra que a patir de l’any 14 de producció la planta comença a obtenir 

beneficis. A més a més, també es pot observar que un cop finalitzada la vida útil del projecte els 

beneficis acumulats gairebé cobririen altra vegada la inversió inicial. 

 

 Indicadors econòmics 

Per obtenir una conclusió més precisa sobre la rendibilitat econòmica s’han utilitzat els indicadors 

econòmics VAN i TIR. En aquest sentit, per calcular el valor actual net s’ha decidit utilitzar un interés 

del 5% i aplicant la següent fòrmula s’han obtinguts els resultats. 

       ∑
  

 1    
 
  1  [25]   

       ∑
  

 1      
 
  1   [26] 

 

 

VAN 3.069.616,79 € 

TIR 6% 

Taula 39. Indicadors econòmics. 

Els indicadors ens permeten veure que l’opció 1 de la hibridació del parc és mínimament viable ja que 

s’ha obtingut un VAN>0 i un TIR superior a l’interès establert. 

 Opció 2: amb sistemes d’emmagatzematge 8.2.

 Inversió inicial 

L’opció 2 divergeix de la primera en alguns aspectes. A diferència d’aquesta, en l’opció 2 s’hi ha 

𝐼𝑜: inversió inicial en t=0 

𝑛: nombre de períodes en que es realitza l’estudi 

𝑖: taxa de descompte anual 

𝐹𝑡: Flux de caixa al període t 
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d’afegir el cost del generador auxiliar amb tots els elements que comporta com els dipòsits de gas o 

una nau prefabricada on situar-hi els generadors i el sistema d’emmagatzematge elèctric, el Tesla 

Megapack. 

Parc fotovoltaic Cost unitari Unitats Cost total 

Sunpower MAX3-400 325,00 € 55000 17.875.000,0 € 

Tesla Megapack 300€/kWh 900.000,00 € 9 8.100.000,0 € 

SMA Power system 2200 200.000 € 9 1.800.000,0 € 

Estructura 1.642,33 € 1667 2.737.764,1 € 

Caixes de connexions 726 € 208 151.008,0 € 

Instal·lació elèctrica 118.654,70 € 1 118.654,7 € 

Obra civil 1.240.422,1 € 1 1.240.422,1 € 

Parc eòlic 

   

Aerogeneradors Nordex N149 4.050.000,00 € 5 20.250.000,0 € 

Instal·lació elèctrica €/MW 35.000,00 € 20 700.000,0 € 

Sub-estació i connexió elèctrica €/MW 150.000,00 € 20 3.000.000,0 € 

Obra civil i enginyeria €/MW 45.000,00 € 20 900.000,0 € 

GENERADOR AUXILIAR 

   

Caterpillar CB170B-20 862.500,00 € 1 862.500,00 € 

Caterpillar CB170-12 4.500.000,00 € 1 4.500.000,00 € 

Dipòsit de gas 50000 1 50.000,00 € 

Nau prefabricada 15000 1 15.000,00 € 

Sistema de seguretat 200.000 € 1 200.000,0 € 

INVERSIÓ INICIAL 

  

62.500.349 € 

Taula 40. Inversió inicial de l'opció 2. 
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 Ingressos 

En aquesta opció la forma en que s’obtenen els ingressos canvia ja que primer s’ingressa pel terme 

fix de potència que produeix i, en segon lloc, pels excedents. 

El preu del terme fix s’ha extret de l’informe de l’OMIE sobre el resum anual del 2019. Aquest té un 

valor mitjà de 50,71 €/MWh generat. D’altra banda, pels excedents s’ha considerat el preu mitjà de 

venda del mercat diari establert en l’opció 1, amb un valor de 46,36 €/MWh. 

Per poder calcular els ingressos s’ha realitzat una taula d’Excel on s’hi han dut a terme els següents 

càlculs: 

Primerament, es disposa de la columna de la producció total del parc amb una freqüència de 10 

minuts i en unitats d’energia MWh, disposant així de 52560 dades. Tot seguit, s’ha dividit aquest valor 

entre el temps corresponent en hores de cada casella per tal d’obtenir-ne així la potència.  

                [  ℎ]

0 1   [ℎ]
                [  ] [27] 

Un cop obtingut aquest valor, s’ha realitzat una resta entre la columna POTÈNCIA TOTAL MW i 

POTÈNCIA FIXA MW, que marca la potència que s’ha de disposar en cada instant. El resultat 

obtingut es situa en la columna SOBRA/FALTA que té un nombre positiu en el cas de tenir excedents 

i negatiu, en cas contrari. Un cop realitzades aquestes operacions ja es disposa dels elements per  

calcular els ingressos. Per calcular els ingressos de la part fixa s’han multiplicat les següents 

columnes: 

                             [  ]        [ ]        [
 

  ℎ
][28] 

D’altra banda, per calcular l’ingrés variable s’ha multiplicat la columna SOBRA/FALTA  pel temps 

corresponent i pel preu diari de l’energia a partir del condicional següent: 

=SI(E2>0;F2*E2*0,166;0) 

Aquest condicional ens diu que si la columna SOBRA/FALTA és positiu, és a dir, hi ha excedents 

d’energia. En aquest cas, s’ha de calcular la següent multiplicació, sinó, ha de retornar un 0. 

                           [  ]       [ ]       [
 

  ℎ
] [29] 
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S’ha realitzat la suma de les respectives columnes per saber els ingressos anuals i els resultats són 

els següents: 

INGRÉS FIXE 1.279.352,45 € 

INGRÉS VARIABLE 3.097.499,42 € 

INGRÉS TOTAL 4.376.851,87 € 

Taula 41.Ingressos. 

Ara bé, per poder conèixer els ingressos a llarg termini s’han agafat els mateixos valors d’inflació i de 

regulació de la tarifa al llarg de la vida útil del parc. A continuació, es mostren els resultats obtinguts. 

An

y 

Preu mercat + inflació 

€/MWh 

Preu base + 

inflació 

%Regulació 

tarifa 

Excedents 

(MWh) 

Base 

(MWh) 
Ingressos 

0 

     

0 

1 46,69 € 51,06 € 0,95 68575,05 26805,6 
4.342.347,23 

€ 

2 47,00 € 51,42 € 0,95 68575,05 26805,6 
4.371.222,68 

€ 

3 47,30 € 51,78 € 0,95 68575,05 26805,6 
4.400.290,37 

€ 

4 47,61 € 52,14 € 0,95 68575,05 26805,6 
4.429.551,59 

€ 

5 47,92 € 52,51 € 0,95 68575,05 26805,6 
4.459.007,62 

€ 

6 48,23 € 52,88 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.016.169,25 

€ 

7 48,55 € 53,25 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.042.876,75 

€ 

Figura 83. Taula d’Excel realitzada per calcular els ingressos den l’opció 2. Font: Elaboració pròpia. 
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8 48,86 € 53,62 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.069.762,07 

€ 

9 49,18 € 54,00 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.096.826,39 

€ 

10 49,50 € 54,37 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.124.070,90 

€ 

11 49,82 € 54,75 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.151.496,80 

€ 

12 50,14 € 55,14 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.179.105,31 

€ 

13 50,47 € 55,52 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.206.897,65 

€ 

14 50,80 € 55,91 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.234.875,03 

€ 

15 51,13 € 56,30 € 0,85 68575,05 26805,6 
4.263.038,69 

€ 

16 51,46 € 56,70 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.038.955,17 

€ 

17 51,79 € 57,09 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.065.816,30 

€ 

18 52,13 € 57,49 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.092.856,29 

€ 

19 52,47 € 57,90 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.120.076,32 

€ 

20 52,81 € 58,30 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.147.477,60 

€ 

21 53,15 € 58,71 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.175.061,33 

€ 

22 53,50 € 59,12 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.202.828,74 

€ 

23 53,85 € 59,53 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.230.781,03 

€ 

24 54,20 € 59,95 € 0,8 68575,05 26805,6 4.258.919,46 
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€ 

25 54,55 € 60,37 € 0,8 68575,05 26805,6 
4.287.245,25 

€ 

Taula 42. Avaluació dels ingressos. 

 Manteniment 

Per calcular els costos de manteniment s’ha realitzat de la mateixa manera que en l’opció 1. 

 Flux de caixa 

Un cop es disposa dels ingressos i costos anuals i la inversió inicial, es determinen els fluxos de caixa 

al llarg de la vida útil del projecte per veure’n el període de retorn de la inversió. 

Any 0 1 2 3 4 

Inversió inicial 62.500.349 € 

    

Costos fixes 

 

434.234,72 € 437.122,27 € 440.029,04 € 442.955,16 € 

Ingressos 

 

4.342.347,23 € 4.371.222,68 € 4.400.290,37 € 4.429.551,59 € 

Flux de caixa -62.500.349 € 3.908.112,51 € 3.934.100,41 € 3.960.261,34 € 3.986.596,43 € 

Flux de caixa 

acumulat 
-62.500.349 € -58.592.236 € -54.658.136 € -50.697.875 € -46.711.278 € 

 

5 6 7 8 9 10 

      
445.900,76 € 401.616,93 € 404.287,68 € 406.976,21 € 409.682,64 € 412.407,09 € 

4.459.007,62 € 4.016.169,25 € 4.042.876,75 € 4.069.762,07 € 4.096.826,39 € 4.124.070,90 € 

4.013.106,85 € 3.614.552,33 € 3.638.589,08 € 3.662.785,86 € 3.687.143,75 € 3.711.663,81 € 

-42.698.171 € -39.083.619 € -35.445.030 € -31.782.244 € -28.095.100 € -24.383.437 € 

 

 

 



Modelització d’una central elèctrica renovable híbrida de 40MW  Pàg. 100 

 

11 12 13 14 15 16 

      
415.149,68 € 417.910,53 € 420.689,76 € 423.487,50 € 426.303,87 € 403.895,52 € 

4.151.496,80 € 4.179.105,31 € 4.206.897,65 € 4.234.875,03 € 4.263.038,69 € 4.038.955,17 € 

3.736.347,12 € 3.761.194,78 € 3.786.207,88 € 3.811.387,52 € 3.836.734,82 € 3.635.059,65 € 

-20.647.089 € -16.885.895 € -13.099.687 € -9.288.299 € -5.451.564 € -1.816.505 € 

 

17 18 19 20 21 22 

      
406.581,63 € 409.285,63 € 412.007,63 € 414.747,76 € 417.506,13 € 420.282,87 € 

4.065.816,30 € 4.092.856,29 € 4.120.076,32 € 4.147.477,60 € 4.175.061,33 € 4.202.828,74 € 

3.659.234,67 € 3.683.570,66 € 3.708.068,69 € 3.732.729,84 € 3.757.555,20 € 3.782.545,86 € 

1.842.730 € 5.526.301 € 9.234.369 € 12.967.099 € 16.724.654 € 20.507.200 € 

 

23 24 25 

   
423.078,10 € 425.891,95 € 428.724,52 € 

4.230.781,03 € 4.258.919,46 € 4.287.245,25 € 

3.807.702,93 € 3.833.027,51 € 3.858.520,72 € 

24.314.903 € 28.147.931 € 32.006.451 € 

Taula 43. Avaluació dels fluxos de caixa. 

En les taules anteriors es comprova que a partir de l’any 17 s’obtindrien beneficis. Aquesta és una 

data molt arriscada per a que sigui rendible ja que un cop acabada la vida útil del parc els beneficis 

acumulats són pocs en comparació amb la inversió inicial realitzada. 

 Indicadors econòmics 

Per concluir l’anàlisi econòmic de l’opció 2 s’han utilitzat els mateixos indicadors econòmics que en 

l’opció 1. Aquests serveixen per confirmar el que s’espera un cop vist el flux de caixa; i amb un VAN 
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negatiu i un TIR més petit que la taxa de descompte anual es confirma que l’opció 2 no és rendible. 

 

       ∑
  

 1    
 
  1  [25]   

       ∑
  

 1      
 
  1   [26] 

 

VAN -9.013.759,27 € 

TIR 3% 

Taula 44. Indicadors econòmics. 

𝐼𝑜: inversió inicial en t=0 

𝑛: nombre de períodes en que es realitza l’estudi 

𝑖: taxa de descompte anual 

𝐹𝑡: Flux de caixa al període t 
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9. Impacte ambiental  

Tota activitat té associats diversos elements que poden interactuar amb el medi ambient i, en menor 

o major grau, tenir un possible impacte negatiu amb aquest. L’estudi d’aquests impactes és de vital 

importància ja que permet identificar quins factors són perjudicials pel medi ambient i combatre’ls per 

controlar-los, o bé, eliminar-los. 

En primer lloc, el parc estudiat en aquest treball consta completament de fonts renovables, per la qual 

cosa és una central amb zero emissions a l’atmosfera, fet molt important per a realitzar la transició 

energètica. 

En segon lloc, en el moment de decidir la localització del parc s’ha realitzat un estudi geogràfic de les 

zones en les quals no es pot implantar la generació eòlica degut a factors ambientals. 

Si bé és cert que les energies renovables tenen un impacte en el medi com pot ser l’impacte visual 

dels aerogeneradors o dels panells fotovoltaics, el problema dels aerogeneradors amb les aus de la 

zona o l’ús de maquinària pesada en la seva construcció; en el nostre cas s’ha intentat minimitzar-lo 

de la següent forma: 

- Reduir l’ús de formigó 

El formigó és element que provoca un impacte directe en el medi ambient, per la qual cosa s’ha 

decidit reduir-ne el seu ús i utilitzar-lo només en aquells casos estrictament necessaris. Aquests 

casos són els fonaments dels aerogeneradors i les bases del sistema d’emmagatzematge, ja que 

s’ha decidit que l’estructura fotovoltaica es fixi de manera que no es faci sevir formigó per tal 

d’evitar l’impacte que aquest pugui tenir sobre el terreny. A més a més, els altres elements de 

potència disposen de proteccions i estructures per a situar-se a l’aire lliure i amb seus propis 

suports: 

- Crear taques de vegetació al voltant de les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors per 

minimitzar-ne l’impacte visual. En el cas dels panells ajudarà a reduir la temperatura de 

l’ambient. 

- Construcció de tancats permeables per a la fauna. 

- Es plantarà vegetació arbustiva autòctona al voltant de la tanca de seguretat per formar 

una tanca natural que serveixi com a zona de refugi per a diferents espècies faunístiques 

de la zona. 

- S'instal·laran caixes niu per a la nidificació d'ocells protegits distribuïts per tota la planta. 

- S’evitarà l’ús d’herbicides i plaguicides per a la neteja i manteniment de la vegetació i 

s’utilitzaran mètodes mecànics o animals. 
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- Promoure l’economia circular.  

Un cop es desmantelli el parc, els components de la instal·lació elèctrica seran traslladats a 

centres on es reciclaran els seus components per a la seva reutilització. 

En el cas dels panells fotovoltaics, una vegada desmuntats de les estructures, es traslladaran a 

un centre de tractament i reciclatge que garanteixi la seva eliminació sense perjudicis per al medi 

ambient. A més a més: 

- Es pintarà una de les tres pales de cada aerogenerador de color negre ja que segons un 

estudi realitzat per l’Institut Noruec d’investigació sobre la naturalesa, aquest fet redueix 

l’impacte d’aquest amb les aus en un 70%. 

- En eliminar-se el camp solar s'ha de restaurar el sòl així com la seva estructura similar a la 

que disposa en fase pre-operacional. 

- Adequar la gestió dels residus de construcció i demolició generats durant la fase de 

construcció i desmantellament. 

- Es durà a terme la restauració ambiental de les zones que puguin haver quedat afectades 

al llarg de la fase d'obres mitjançant espècies preexistents i autòctones de la zona. 

- Es sol·licitarà de manera expressa als proveïdors que el subministrament dels productes 

necessaris per a l’obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible.  

Finalment, si bé hi ha un cert impacte en el medi degut a la construcció del nostre parc i a factors que 

aquest mateix produeix directament sobre l’ambient, el parc tindrà un mínim impacte ambiental 

possible gràcies a la seva localització i a les mesures implementades. 
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10. Conclusions 

L’objectiu principal del treball era el de dur a terme un model de parc híbrid solar-eòlic situat en una 

zona de Catalunya i, posteriorment, estudiar-ne la viabilitat. En aquest sentit, un cop realitzat l’estudi 

de la localització on situar el parc híbrid solar-eòlic, s’ha decidit ubicar-lo a la població de Maials degut 

a que aquesta compleix amb els requisits de tenir suficients recursos eòlic i solar, de ser una zona no 

protegida i de comptar amb una orografia acceptable. 

D’una banda, el parc eòlic està format per 5 aerogeneradors Nordex N149 – 4.0 ja que aquests són 

els que han mostrat major productivitat d’entre els aerogeneradors estudiats en les condicions de la 

localització escollida. 

De l’altra, s’ha decidit utilitzar 55000 panells fotovoltaics SunPower MAX3-400 per a la realització del 

parc solar. Aquesta decisió és deguda a l’alta potència i eficiència d’aquests. A més a mes, s’han 

utilitzat 9 inversors Sunny Central 2200 de la marca SMA, els quals van incorporats a les estacions 

de mitja tensió MV Power Station. S’ha escollit aquest model d’estació per les seves característiques 

elèctriques i dimensionals i perquè al disposar d’inversor i transformador ens facilita l’evacuació de 

l’energia generada. 

Tot seguit, de la realització dels estudis de producció i anàlisi econòmic de les dos opcions 

proposades segons la disposició o no d’emmagatzematge energètic se n’extreuen les següents 

conclusions: 

En la primera opció analitzada, en la qual no es disposa d’emmagatzematge, es determina que és 

una opció rendible ja que té un període de retorn acceptable, un VAN positiu i un TIR superior a la 

taxa de descompte utilitzada. Ara bé, considero que la producció està per sota de l’esperada, ja sigui 

per la configuració del parc o per la localització escollida. 

Després d’analitzar la segona opció, en la qual s’utilitza bateries, es conclou que no és una 

alternativa viable. En primer lloc, ja que és necessària la instal·lació d’uns generadors auxiliars degut 

a la baixa producció del parc en alguns dies concrets per l’alta intermitència de les fonts escollides. 

En segon lloc, la necessitat d’afegir les bateries i els generadors auxiliars fan augmentar de manera 

considerable la inversió inicial, fet que comporta l’obtenció d’un VAN negatiu i un TIR per sota dels 

valors mínims, fent el parc inviable econòmicament.  

Finalment, l’estudi ambiental conclou que cal implementar les següents mesures per minimitzar 

l’impacte en el medi ambient: la reducció del formigó en la construcció, evitar l’ús de plaguicides i 

herbicides en el moment del manteniment de la vegetació i la construcció de tancats ecològics per 

protegir la fauna autòctona de la zona. 
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solucions als diferents problemes que anaven sorgint durant aquest llarg camí. 

Gràcies també a tots els amics i amigues que m’han donat suport en la realització d’aquesta recerca.  
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