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RESUM 
 

S’ha dut a terme aquest projecte amb l’objectiu doble de validar els 
càlculs previs d’un sistema de bombeig fotovoltaic per a un projecte de 
cooperació a Goundi, Txad, així com trobar una solució per a un problema 
que es dóna amb certa freqüència en aquest tipus d’instal·lacions i que és 
una certa propensió a que el motor elèctric de la bomba s’espatlli. Analitzar 
les possibles causes, discernir el perquè i trobar una solució és l’objectiu 
principal d’aquest projecte.  
 

S’ha utilitzat un model per ordinador del sistema complet mitjançant 
el software Matlab®/ Simulink®

, per a conèixer com influeixen les condicions 
ambientals de temperatura i radiació en el seu funcionament amb l’objectiu 
de verificar l’estabilitat elèctrica del sistema i els punts on el sistema pot 
fallar, permetent així la prevenció de aquests problemes. Posteriorment 
s’avalua el funcionament i altres possibilitats com el dV/dt, armònics i 
solucions en base a un muntatge real. 
 
 

ABSTRACT 
 
 This project is carried out with the double objective of validate the 
previous calculations of a photovoltaical water pumping system for a 
cooperation project at Goundi, Chad, as well as finding a solution for a 
problema that takes place occasionally in this kind of Systems, which is a 
certain proneness to the burning of the electrical motor of the pump. 
Analyze their causes, discerning the reasons behind and giving a solution 
will be the other objective and the one that will fill most space of this 
project. 
 
 It has been used a computer model of the complete system based on 
the software Matlab®/ Simulink®

, in order to check the influence of the 
irradiance in its performance, therefore verifying the electrical stability of 
the System and the points where this system could fail, thus allowing the 
prevention of those problems. After, it will be avaluated the operation and 
other possibilities such as dV/dt, harmonics and their solutions based on the 
evidences collected from a real installation.    
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Capítol 1: 
INTRODUCCIÓ 

 
1.1. ANTECEDENTS 

 
Aquest treball pretén avaluar i esbrinar un problema concret d’una aplicació 

concreta i de bastant interès dintre de les energies renovables. L’aplicació és el 

bombeig solar d’aigua mitjançant plaques solar fotovoltaiques que alimenten una 

bomba. Omron ven un variador amb un programa àdhuc per a fer aquesta funció. En el 

cas que ens ocupa el problema consisteix en que Omron ha vist que hi ha casos en 

que el motor elèctric de la bomba s’avaria amb una certa propensió. 

 

L’avaria concretament consisteix en que els debanats del motor es cremen i el 

motor, per tant, ha de ser substituït o pel capbaix, portat a rebobinar. D’acord amb les 

dades disponibles, el fenomen es dóna en condicions de baixa irradiació (sortida i 

posada del sol) i d’irradiació intermitent (núvols i clars).  

 
 
 

1.2. SITUACIÓ I CONTEXT 
 

Afirmar que l’aigua es una necessitat fonamental per a la vida i les activitats 

humanes és d’una obvietat abassegadora, com abassegadora és també la confiança 

cega que tenim molts ciutadans del primer món en la disponibilitat continua del seu 

subministrament. No debades hi ha llocs, en realitat no tan distants d’on ens trobem, 

en que la disponibilitat d’aquest recurs, per diverses raons no està garantida, sigui bé 

per escassetat, bé per insalubritat, per manca de recursos econòmics, per llunyania a 

una xarxa general d’abastiment, etecètera.  

 

Una solució es abastar els recursos hídrics disponibles al subsòl mitjançant l’ús 

de sistemes de bombeig. Si bé la solució més flexible per a l’usuari es un sistema 

d’electrobomba connectada a xarxa, en entorns rurals i/o països o zones en 

desenvolupament pot passar que la xarxa, d’existir, sigui precària. En aquest punt 

entren els sistemes dièsel, eòlics o solars, com el que ens ocuparà, per a satisfer les 

necessitats de la població o explotació agrícola o ramadera.  
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Per lo general, seran sistemes que puguin proporcionar el recurs a consums 

tant bàsics com de certa sofisticació (hospitals, escoles), el que farà que se’ls sigui 

exigida una fiabilitat fora de tot dubte. Les avaries, sobre tot les continuades, resten 

fiabilitat a les instal·lacions i les encareixen, de vegades més enllà de tot argument 

racional, i en aquest projecte avaluarem un determinat problema de fiabilitat que es 

dona en aquestes instal·lacions.  

 
 

1.3. OBJECTIUS I ABAST  
 

L’objectiu general és trobar les condicions i la causa per la qual el motor elèctric 

s’avaria. Per a això es realitzarà el càlcul de les prestacions que pot donar un sistema 

d’1,1 kW, potencia que pot donar el variador de freqüència, en termes de cabdal i 

altura. Es definirà una instal·lació estàndard que pugui ser servida amb 1,1 kW, 

emprant per a això els passos definits per Andrea Ainciburu en el seu treball final de 

grau ‘Bombeo fotovoltaico con paneles de bajo coste’ [1] i s’avaluarà la validesa dels 

seus càlculs per a la instal·lació de Goundi, utilizant-lo per a veure les parts que 

composen un sistema d’aquestes característiques.  

 

En base a aquesta instal·lació més reduïda es generarà la simulació que te per 

objectiu verificar el funcionament de la bomba en situació d’inestabilitat en la irradiació, 

en termes de cabdal i d’intensitat. Es comprovaran en base a lectures amb 

oscil·loscopi  les evolucions del motor en quant a corrent e intensitat i s’avaluaran els 

resultats de possibles solucions.  

 
 

1.4. HIPÒTESIS DE TREBALL 
 

Per quines causes es pot cremar el motor d’una bomba? N’hi ha contemplades 

algunes i es consideraran totes les possibles en el marc d’un sistema aïllat de bombeig 

solar. Així, per motius clars, causes com pertorbacions provinents de la xarxa ni es 

consideraran. Cal comentar que ni tan sols Omron té dades de les bombes implicades 

ni les característiques dels muntatges en les que estaven, pel qual no ha estat possible 

un anàlisi amb més fonament.  
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1.- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INADEQUAT 

 
Certament, per aïllat que sigui el sistema poden donar-se les següents 

condicions degut a la electrònica de potencia que hi intervé. Els següents fenòmens es 

donen i s’hi descriurà la seva influència. 

 
1.- PICS DE TENSIÓ  
 

Es conegut que els IGBTs de l’inversor generen pics de tensió que poden 

superar el kV. Aquest fenomen hauria de ser possible d’estudiar-lo mitjançant un 

anàlisi empíric amb oscil·loscopi que pugui analitzar les freqüències del PWM i veure 

la magnitud que tenen i en quines condicions. Com a solucions s’estudiaran l’ús de 

filtres, de cables especials i de solucions hardware proveït pel propi inversor i que són 

muntades de sèrie. 

 
2.-ONA DE XOC 
 

Aniria parell amb l’efecte de dV/dt. Degut a la morfologia de la instal·lació, hi ha 

una ona de xoc que viatja i s’amplifica segons les condicions d’impedància de font 

(inversor), cable i motor. Si les impedàncies de font, cable i motor fossin iguals o molt 

semblants aquest fenomen seria més dèbil i la seva importància reduïda. 

En general, moltes de les instal·lacions de bombeig tenen una longitud de 

cables entre inversor i bomba elèctrica per lo general superior als vint metres, el que fa 

que aquest fenomen reuneixi les condicions per a que es doni.   

 

3.- ARMÒNICS 
 

No s’hauria de menystenir totalment aquesta possibilitat, i hauria de ser 

estudiada amb un analitzador de xarxa del laboratori i analitzar els resultats per a 

obtenir els harmònics i la seva magnitud. Tot i que s’ha d’establir la seva magnitud, les 

dimensions dels motors dedicats a bombeig, més aviat reduïdes (1,5-10 kW)  resulten 

en corrents no excessivament elevades. Si a més les arrencades es fan a freqüències i 

corrents menors, que les d’una arrancada directa, es de suposar que no tindrien 

efectes tant lesius com els pics de tensió o apagades i arrencades continues. 

L’única solució a estudiar seria, en principi, posar un filtre pasa-baixos, establint 

la freqüència de tall.  
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2.- CONDICIONS DE FUNCIONAMENT INADEQUADES  

Moltes d’aquestes electrobombes estan en general submergides i el motor està 

sotmès a un programa de variador que actua automàticament si es donen les 

condicions de funcionament. Quan, en aquestes condicions, es pot donar un 

funcionament incorrecte? Bàsicament a base d’arrencades i apagades continues. Si bé 

això afecta al motor i per si sol es un factor a tenir en compte, s’ha de tenir en compte 

que si es dona en combinació amb algun factor dels descrits anteriorment pot ser 

demolidora per als motors. 

Les parades i arrencades continues del motor es poden donar per dues causes: 

a.- Irradiació variable 

b.- Gestió del nivell del dipòsit 

La irradiació variable ja ha estat esmentada als prolegòmens de la memòria. El 

motor s’aturaria quan ja no hi hagués irradiació suficient per a mantenir la bomba en 

marxa. Una situació de núvols i clarianes faria que la bomba arrenqués i s’aturés 

contínuament.  

 

Una situació similar es donaria amb el detector de nivell del dipòsit. Si es 

donessin les condicions d’emplenat del tanc i a la vegada s’estigués buidant perquè 

s’està fent un consum és molt probable que si la velocitat d’emplenat fos més ràpida 

que la de buidat es repetís lo mencionat anteriorment.  

 

S’estudiaran les solucions de modificació del cicle d’histèresi d’arrencades i 

apagades mitjançant sondes de tensió i corrent, un cicle d’histèresi de la  càrrega i 

descàrrega del dipòsit, i la influencia d’una sonda de temperatura PTC en la 

electrobomba. 

 
 
3.- MANCA DE REFRIGERACIÓ ADEQUADA 

 

Els motors elèctrics són l’element motriu de les nostres bombes. Estan 

dissenyats per a aquesta tasca i estan submergits a l’aigua del pou, que es la que 

refrigerarà la envolvent del conjunt per contacte. Algunes bombes tenen com a opció 

una sonda de detecció del nivell d’aigua que farà que la bomba s’aturi o ni tan sols 

arrenqui si el nivell d’aigua al pou es inferior a lo requerit per al correcte funcionament 

de la bomba. Altres permeten l’adició d’una sonda de temperatura per a que un control 

extern detecti si hi ha cap problema.  
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La única possibilitat que això es doni tenint les proteccions adequades, és que 

no circuli prou aigua per la bomba, resultat de fer girar la bomba a una velocitat inferior 

a la mínima requerida per les característiques del fabricant. Tot i això, el que es 

cremaria es la bomba i no el motor elèctric, pel qual no circula aigua.   

Un motiu important per a descartar aquesta possibilitat es que si la refrigeració 

fóra insuficient, la bomba i no el motor es cremaria durant el funcionament, i no només 

a l’arrencar-se. El motor es cremaria si no estigués en contacte amb aigua, situació 

extrema, però que es pot donar. 

 

4.- PROBLEMA CONSTRUCTIU DEL MOTOR 

 

Queda fora de l’objecte del projecte i es pot descartar degut a que el succés no 

quedaria restringit a aquest sistema de bombeig solar, donant-se en altres situacions i 

usos, a més que seria de difícil avaluació, i a que no es coneixen la marca i models de 

les bombes avariades. 

  

5.- PARAMETRES DE FUNCIONAMENT INADEQUATS 

 

S’observarà si algun paràmetre del programa o el propi codi del programa 

estan en conflicte durant el funcionament amb els requeriments de  funcionament de 

les bombes.  
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Capítol 2: 
JUSTIFICACIÓ 

TECNOLÒGICA 
 

2.1.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 
 
En aquest punt descriurem quines opcions hi ha per a alimentar un sistema de 

bombeig d’aigua aïllat de la xarxa i dilucidarem quina es la òptima.   

Les possibilitats són: 

1.- Xarxa elèctrica  

2.- Sistema Dièsel 

3.- Sistema eòlic 

4.- Biomassa 

5.- Bombeig solar fotovoltaic 

 

2.1.1. XARXA ELÈCTRICA 
 

Generalment, es la primera opció quan està disponible, i la més avantatjosa. 

Però en determinats casos és complicat disposar-ne. Zones rurals, inclús del primer 

món, no disposen d’electricitat, en el sentit que el punt de connexió es relativament 

lluny, si hi és, o també que la línia hagi de passar per zones accidentades encarint el 

cost. En el cas concret de Goundi esdevé una entelèquia. Txad tenia el 2011 una 

xarxa elèctrica estimada d’uns 31 MVA elèctrics[1][2], concentrats la majoria (80%) a la 

capital N’Djamena, que no està exempta de talls de corrent i altres problemes de 

subministrament, i tot per abastir només al 2% de les llars del país[3], el que vol dir un 

12% dels habitants de la capital i un galdós 1% a províncies. A tall de comparació, la 

subestació de Maragall, que abasteix a part de Barcelona, és de 300 MVA. 

 

Així les coses i avui per avui, pel que toca a Goundi, la xarxa convencional no 

és opció. En un sistema implementat a Catalunya, en canvi, seria la opció a considerar 

en primer lloc, tot i que s’ha de convenir que la xarxa no arriba a tots els racons dels 

ambients rurals.   
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2.1.2. SISTEMA DIESEL 
 

Un sistema dièsel és un generador altern connectat per l’eix a un motor dièsel, 

que va alimentat amb combustible d’aquest tipus. Seria necessari en casos de grans 

potencies o com a suport de consums essencials.  

La inversió inicial dependria de l’equip instal·lat. No seria massa elevada en 

casos de potencies relativament baixes i potser es necessari tenir-ne igualment com a 

seguretat d’aquest i d’altres consums. Es fàcil d’instal·lar, és portàtil i és totalment 

fiable. El problema es el cost d’operació i manteniment, la possibilitat de manteniment 

en determinades zones i el subministrament i preu del combustible, que restringiria el 

seu ús, sense comptar amb sorolls, fums i brutícia.  

Si bé el Txad té una certa producció de petroli, i aquesta es preveia de ser 

duplicada per al 2016[4], no té capacitat de refí, realitzant-lo a  Nigèria. Quedarien per 

veure característiques com la qualitat del refí, el preu de venda, si hi ha subvenció per 

a la població local i la seva disponibilitat a Goundi, sobre tot perquè a un preu 

aproximat de 0,79 dolars USA per litre[5] i amb determinats consums aquesta opció 

podria ser prohibitiva per a la població local, de la que un 80% viu amb menys de 2 

US$/dia[6] .  

 

A Catalunya la disponibilitat del combustible no és un problema però 

transportar-lo al punt de consum podria ser-ho depenent del consum i de les 

infraestructures locals i les despeses podrien arribar també a ser-ho en funció dels 

consums.  

 

2.1.3 ENERGIA EÒLICA 
 

La energia cinètica del vent pot ser aprofitada per a bombejar aigua 

directament o per a la producció d’electricitat.  

 

En el primer cas, aquest aprofitament es realitza mitjançant molins de vent 

multipala units per a un eix mecànic a una bomba també mecànica. En general 

presenten bons rendiments encara que el seu diàmetre de les pales sigui petit i les 

torres sobre les que s’alcen no siguin elevades.(8-15 metres) Aquesta tecnologia es 

centenària, implantada en el seu format actual originàriament en les praderies nord-

americanes, i tant coneguda que figura en l’imaginari col·lectiu. I el més important, està 

totalment provada. Els avenços tecnològics esdevinguts des de 60 anys ençà són 

mínims. Comença a bombejar a 2,5 m/s en i el seu òptim és en els 4-7 m/s. Es una 

opció a considerar sempre que hi hagi un cert recurs eòlic durant tot l’any d’un 4 m/s 
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de mitjana.[7] Els problemes estan en el manteniment de les juntes de les bombes, que 

s’ha de fer cada dos anys, havent d’aixecar la canonada per a realitzar-lo. També, que 

la unió mecànica s’ha de posar directament sobre la font d’aigua, el que vol dir que de 

vegades el molí no es pot posar a on sigui més convenient per a capturar més vent. A 

més, la majoria de models son dirigits a abeurar el bestiar. En lo tocant a sistemes 

comunitaris es necessiten models més grans. Tot això fa que els sistemes mecànics 

no ofereixin una alternativa reals als proposats. 

 

El segon cas seria un aerogenerador que genera electricitat mercès a un motor 

elèctric connectat mecànicament a l’eix del rotor. Muntar un aerogenerador, inclús a 

escala de pocs kilowatts, que forneixi d’energia elèctrica només a un sistema de 

bombeig seria en general antieconòmic. A tall d’exemple, un generador de 24 V i 3000 

W, amb torre de 13 metres, costa més de 6500 €[8],sense comptar tota la resta 

d’aparamenta ni instal·lació.  En cas que alimentés més consums podria plantejar-se.  

A més, per lo general precisa d’un recurs eòlic més potent i que ha de ser 

constant al llarg de l’any, i que per lo general no es disposa al Txad. Una altra cosa es 

si es dona localment un vent que alterés aquest mapa.  

 
Figura 2.1. Recurs eòlic al continent africà a 100 m d’alçada [9] 
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En el cas que toca a Catalunya, la disponibilitat de vents locals es més elevada, 

tot i que es necessita un estudi més rigorós de la zona a on s’ha d’implantar, però 

sempre pensant en un us no circumscrit al bombeig, excepte en el cas de bombeig 

eòlic mecànic a base de multipala, que requereix un potencial eòlic no massa exigent.  

 

 
Figura 2.2. Recurs eòlic a Catalunya [10] 

 
Per a que el bombeig d’aigua sigui competitiu es necessiten velocitats de vent 

superiors a 4,5 m/s, el que fa que en necessiti verificar el règim de vents a la zona 

d’implantació. 

 

2.1.4 BIOMASSA 
 

La biomassa constitueix la principal font d’energia per a les poblacions de les 

zones rurals africanes, però generalment s’empren de forma tradicional e ineficient, 

utilitzant-se essencialment per a cuinar i escalfar-se. El que ara es proposa es emprar 

la biomassa com a matèria primera per a obtenir un gas combustible mitjançant el 
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procés de gasificació. Aquest gas es cremarà en un motor de combustió adaptat per a 

funcionar amb el gas resultant, i aquest portarà a l’eix un generador elèctric. 

 

L’avantatge més potent és que, en condicions normals, la biomassa es més 

gestionable que recursos com el sol i el vent. Si una de les fonts de biomassa falla, 

podria ser substituïda amb una altre.  

 

Goundi es troba situat a una zona de praderies del Sahel, pel que hi ha una 

certa disponibilitat de biomassa i l’accés a ella no seria complicat. En la Figura 2.2 es 

pot observar que a África abunda la biomassa, però aquesta no està repartida 

equitativament ni molt menys en el territori, havent grans diferències de densitat de 

vegetació entre les praderies del Sahel, la sabana africana o les selves tropicals de 

l’equador, estant l’accés al recurs molt condicionat per la zona i la temporada de l’any. 

La població local a més es rural i dedicada per tant a l’agricultura, generant així uns 

residus que poden ser aprofitables.   

 

Un altre motiu per a la avaluació d’aquest recurs per a alimentar una bomba 

d’aigua és que s’implementarà un projecte del CITCEA/UPC, que consisteix en un 

gasificador de 20 kW com a part d’un projecte més ampli que inclou altres renovables i 

que s’aniria ampliant amb el temps per etapes amb altres gasificadors fins a arribar a 

una potencia d’uns 200 KVA, si els resultats fossin bons. La bomba podria funcionar a 

partir d’aquest gasificador-generador, però potser fora millor emprar-lo com a 

estratègia de suport. La idea és que la energia generada amb el gasificador es 

destinés a consums que no poguessin dependre de la disponibilitat de sol i de vent, 

com l’electricitat per a un petit centre hospitalari.  

 

A Catalunya es pot plantejat la biomassa en funció de la disponibilitat del recurs 

i de les seves característiques a la zona d’implantació del gasificador, però com en el 

cas dels aerogeneradors elèctrics és molt dubtosa la seva viabilitat si es fa servir 

només per a alimentar a la bomba.  

 
 
2.1.5 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

Actualment, la energia solar fotovoltaica es un recurs molt utilitzat en zones 

rurals aïllades. Per una banda, presenta avantatges en quant al manteniment i la 

longevitat de les instal·lacions. De l’altra, la reducció de despeses en els últims anys, 
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ha reduït el preu del Wp en aproximadament un 400%[4], fent que resulti rentable 

econòmicament respecte als sistemes convencionals. 

 

Com pot observar-se en les següents imatges, el recurs solar es considerable 

al sud d’Europa i directament abundant en tot el continent africà. La seva disponibilitat 

fa que, en pensar una solució de proveïment d’energia, el recurs solar sigui considerat 

entre les primeres opcions, sobre tot a l’Àfrica.  

 

Tal i com indica la Figura 2.3, la radiació global diària incident sobre una 

superfície horitzontal és d’entre 2300-2400 kWh/m2 a la zona de Goundi. Aquesta és 

una quantitat substancial, només superada per les registrades als deserts del Sahara i 

del Kalahari, que supera netament qualsevol zona europea, pel que una instal·lació 

fotovoltaica ha de ser considerada i avaluada en gairebé qualsevol cas. 

 

 
 

Figura 2.3. Radiació global horitzontal incident en el Txad [11] 
 

En lo tocant a Catalunya, el recurs és comparativament més modest que a 

Goundi, però hi ha possibilitats d’aprofitament amb un dimensionat correcte a la 

vegada que efectiu.  
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Figura 2.4. Radiació global incident a Catalunya [12] 

 

2.2. Tecnologia seleccionada 
 

Vistes les diferents alternatives disponibles, es pot concloure que la millor que 

s’adapta a les condicions de Goundi és el bombeig fotovoltaic. 

 

L’elecció de bombeig alimentat mitjançant energia solar enfront d’altres fonts  

(renovables o no) depèn principalment de factors geogràfics i econòmics. La Figura 2.3 

mostra que a Goundi el recurs solar és disponible per a aquest tipus d’aplicació. En 

quant a l’aspecte econòmic, alguns estudis demostrarien que el bombeig FV resulta 

competitiu especialment en el rang dels 2.000 a 15.000 m4, com mostra la figura 

següent. 

 
Figura 2.5. Diagrama d’idoneitat de sistemes de bombeig  [14] 
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2.2.1. BOMBEIG FOTOVOLTAIC 
 

El bombeig fotovoltaic és una solució especialment interessant en llocs remots i 

aïllats de la xarxa elèctrica, llocs on la electricitat és costosa o el subministrament és 

poc fiable. Aquesta tecnologia ha demostrat al llarg del temps ser un sistema efectiu 

de subministrament d’aigua potable per a usuaris i comunitats rurals, i per extensió 

aplicacions agrícoles i ramaderes. 

 

Tècnicament, s’han utilitzat diversos tipus de sistemes basats en motors DC o 

AC, bombes centrifugues o de desplaçament positiu, convertidors DC/AC o DC/DC i 

sistemes d’acumulació, presentant cadascú d’ells diferents avantatges e inconvenients 

depenent de la aplicació. En aquest cas s’ha triat un sistema que combini els panells 

solars amb una bomba centrífuga amb motor AC trifàsic amb un convertidor de 

freqüència i sense cap tipus de dispositiu d’acumulació d’energia elèctrica.  

La acumulació d’energia en bateries, en el context que ens ocupa, podria 

resultar interesant quan es volen connectar càrregues o petits dispositius electrònics 

en el sistema. Un altre tema és com afecta a la vida de les bateries i a la seva acció la 

climatologia de Goundi, d’humitats molt baixes i temperatures en general altes, 

redundant en més despesa, tema que queda fora de l’abast d’aquest projecte.  

 

2.3. Principi de funcionament 
 
2.3.1.- DESCRIPCIÓ 
 

Un sistema de bombeig PV es compon d’un generador fotovoltaic, un sistema 

d’acondicionament de potencia, un sistema motor/bomba i un sistema de distribució i 

acumulació d’aigua, com mostra el següent esquema. 

 

 
Figura 2.6. Sistema de bombeig fotovoltaic 

 
Els panells solars, orientats correctament cap el sol, mitjançant la seva 

superfície capten la energia solar que mitjançant l’efecte fotovoltaic la converteixen en 

una corrent elèctrica DC. Després, el convertidor de freqüència s’encarrega d’adequar 

la tensió i la corrent i convertir-la en alterna en una freqüència que dependrà de la 
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radiació solar incident. Finalment, s’alimenta el motor de la bomba centrífuga que 

impulsa l’aigua per les canonades enviant-la al dipòsit d’aigua. 

 

S’afegiran altres components que s’encarregaran de la seguretat i el on 

funcionament del sistema, com un interruptor magnetotèrmic. S’haurà de vigilar en 

particular que la bomba no treballi en buit, car això la cremaria en uns minuts. També 

s’haurà de posar un sensor de nivell al dipòsit per a fer que la bomba s’aturi quan 

aquest estigui ple.    

 

Com en el cas del bombeig solar la font és el sol i no és controlable si no que té 

una disponibilitat fixada per la estacionalitat, el cicle dia-nit i la metereologia local, es 

necessita llavors que el sistema de control, a part de controlar la marxa o no de la 

bomba, aprofiti el recurs disponible amb una certa coherència, que consistirà en 

adaptar la velocitat de gir a la irradiació disponible, ampliant el temps de funcionament, 

en comptes que si ho fes si només disposéssim d’energia per a anar a plena càrrega.    

 

Això es farà amb un programa resident a la memòria del controlador i que 

s’activarà tan bon punt hi hagi energia a les plaques solars, i que a partir de certs 

nivells d’irradiació arrencarà la bomba. 

 
 
 
2.3.2.- PERQUÈ UN SISTEMA AC? 

 
Pel que fa al sistema de bombeig hi ha varies possibilitats que s’agrupen en: 

a.- Bomba DC convencional 

b.- Bomba amb motor elèctric síncron 

c.- Bomba AC amb motor d’inducció.  

 
Les bombes DC convencionals funcionen per lo general a nivells de tensió de 

12, 24 i en alguna ocasió 48 V. Son bombes de poca potencia en que o bé es potencia 

el cabal, i mai resulten gaire elevats, o en canvi s’aposta per l’alçada, que tampoc 

superarien els 25 metres. No cal dir que precisaran de poques plaques per a ser 

alimentades. Si algun sistema pot tenir fàcilment bateries es aquest, amés de ser 

generalment el més econòmic. Constituiria el sistema de bombeig més econòmic. Ideal 

per a cabals petits i/o alçades discretes. 
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Els motors síncrons es poden connectar a AC o es poden preparar per a 

funcionar amb DC. En aquesta categoria hi ha els sistemes de Lorentz 

(www.lorentz.com) que potser aporten la millor relació de potencia bomba/potencia 

instal·lada i amb unes prestacions notables, el que fa que possiblement sigui la millor 

solució tècnica. El preu d’aquests equips és, amb diferencia, el més elevat de tots, el 

que complica i no poc la seva primacia. 

 

Les bombes AC amb motor d’inducció aporten flexibilitat i fiabilitat, entregant 

cabals i alçades a tenir en compte amb potencies relativament no excessives. Son 

equips amb components estàndard, d’un relatiu baix cost que poden ser comandats 

amb variadors de freqüència o un control programable ad-hoc. El problema es la 

alimentació que demanda un nombre important de plaques FV, el que encareix més el 

preu del sistema. En cas que algun component s’espatlli més enllà de qualsevol 

reparació, podria ser reposat amb el mateix component o un altre d’equivalent.   

 

No hi ha aquí tampoc doncs una solució única, senzilla, econòmica i sense 

inconvenients. Qualsevol de les tres tindria un àmbit d’aplicació i cadascuna aporta 

uns avantatges i uns inconvenients.   

 

2.3.3.- PERQUE NO S’EMPREN BATERIES? 
 

Qualsevol persona familiaritzada amb un sistema autònom d’energia solar 
fotovoltaica ja haurà notat l’absència en l’esquema de les bateries de suport. Els 
avantatges de fer servir un banc de bateries son notoris i coneguts, ja que dóna 
autonomia en moments que no hi ha irradiació solar.  

 
De totes maneres, i en general, els sistemes de bombeig fotovoltaic, siguin AC 

o DC, no tenen bateries de suport. Els motius en contra de l’ús de bateries son 
diversos: 

 
1.- Resten eficiència a la instal·lació i en el nostre cas la instal·lació precisaria 

d‘un regulador de càrrega, aparell del que podem prescindir sense bateries. 
 
2.- Son cares i en el nostre cas, el sistema, si bé en origen va alimentat amb 

DC, requerirà un valor de tensió elevat (310 VDC), el que fa que es requereixi un 
nombre elevat de bateries en sèrie, que unitàriament són de 12, 24 o 48 V, el que 
repercuteix en un volum considerable i en el fet inqüestionable que al cap d’uns anys 
s’hauran de canviar per esgotament de la bateria. 
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3.- En comptes d’acumular corrent, es podria tenir un dipòsit més gran i emprar 
l’excés d’energia solar en emmagatzemar més aigua, que redunda en més autonomia 
del sistema. Així, en lloc d’emmagatzemar energia en la química de les bateries, 
derivarem tota la energia disponible en emplenar el dipòsit, que al cap i a la fi serà 
energia potencial continguda en una massa d’aigua situada a una certa alçada. 

 
4.- Mencionat abans, els paràmetres climàtics al que es veuran sotmeses les 

bateries, en termes de temperatures (altes) redundarà en una reducció de la vida útil 
d’aquestes. 

 
L’únic cas en que seria acceptable seria en el que l’estratègia de funcionament 

exigís que el sistema bombegés en moments que no hi ha irradiació solar i que una 
altra font de subministrament no fóra opció. 

 

2.3.4.- SISTEMES COMERCIALS EXISTENTS 
 

Aquest recull s’ha fet amb la idea de fer una mostra dels sistemes que es 
poden trobar disponibles. S’ha centrat en sistemes de bomba submergible, obviant per 
tant els de bomba de superfície, per poca alçada, o els de bomba flotant, en general 
de poc cabal. També s’han deixat bàsicament de banda quantitats importants de 
sistemes que cobreixen 15-25 metres amb bombes DC. 

 
ATERSA 

 
Fabricant espanyol de plaques fotovoltaiques, té disponibles dos sistemes de 

control, un per a motors de fins a 2 kW i un altra de fins a 3,5 kW, sense bateries. 
Utilitzen bombes Grundfos trifàsiques a 220 VAC. El de 2 kW pot proveir, amb 2700 
Wp de plaques, 6 hores solars de pic i 100 metres de THD uns 17,5 m3/dia. El de 4 
kW, amb 3600 Wp, 5 hores solars pic i 100 metres de THD, donaria uns 20 m3/dia. 

(http://www.atersa.com/datosproductos.asp?param=28) 
 
 

KYOCERA 
 
 Proposen sistemes amb bombes submergibles a corrent continu i 

alimentats amb els seus mòduls FV, oferint també les controladores i també 
opcionalment els ‘trackers’ i altres dispositius. Hi ha bombes de fins a 140 W (12 
litres/min a 30 metres THD) o també de 100 W (2,5 lts/min a 70 metres THD). 

 
LORENTZ  

 
Es parlarà abastament de Lorentz en el proper capítol, i en concret en l’apartat 

dedicat a bombes. Lorentz es un fabricant alemany que entrega sistemes integrals, 
fabricant-ne la bomba i el sistema de control. La bomba es, previsiblement un motor 
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síncron d’imants permanents amb una bomba d’alt rendiment.  Molt probablement es 
el millor sistema en termes potencia PV / rendiment, es a dir, el que menys Wp 
requereix per aixecar més aigua i a una alçada major, però el sistema es fa de pagar. 
(Posar exemple) 

(www.lorentz.com) 
  

DANKOFF 
 
Bàsicament venen kits complets de DC. El més potent dels models estàndard 

(dos) dona 1,4 m3/h a 85 metres. Opcionalment hi ha la possibilitat de personalitzar els 
seus models. No es donen masses detalls tècnics tret que van amb bombes DC i que 
fan servir fins a tres mòduls PV de potencia desconeguda. Tot el conjunt val 7.000 
US$. Tenen una versió amb bateries. 

http://www.dankoffsolarpumps.com/sip-kit-complete-systems/ 
 

SCHNEIDER 
 
Es un sistema semblant al d’Omron, venent el seu variador ATV312 amb un 

programa de bombeig solar i una pauta de com ha de ser la instal·lació en quant a la 
quantitat de plaques necessàries per a alimentar el sistema i quina es la disponibilitat 
de profunditat i cabdal en funció de la potencia triada. La potencia dels seus variadors 
va de 0,18 kW fins a 5,5 kW en monofàsica i trifàsica (200 i 400V), el que cobriria una 
majoria de situacions.  5,5 kW permetrien bombejar 51 m3/dia a 100 metres i amb 2,2 
kW afirmen que poden bombejar uns 27 m3/dia a 100 metres, però aquestes 
afirmacions no venen acompanyades de dades de cap bomba amb la que donin 
aquest servei, ni de plaques solars. No s’empren bateries. 

(http://www.schneider-electric.com/products/ww/en/8600-access-to-energy-
collective-solutions/8610-villaya-collective-solutions/62208-solar-water-pumping-
system/) 

 
SUN ROTOR 

 
Aquesta empresa nord-americana fabrica el clàssic sistema de bombeig a base 

de DC  emprant unes bombes de 48 V i un sistema propi de control. La fitxa de la 
bomba SR-6 afirma que aixeca fins 61 metres, i que a 30 metres bomba 1,5 m3/hora, 
però amb 397 W i 76.3 volts; un altre document explica que en la caixa del sistema de 
control hi ha un convertidor DC-DC (Buck, el més probable) als 48 VDC de la bomba. 
També hi ha esmentat que a 30 metres podia aixecar fins 3,4 m3/hora. amb un 
muntatge de 780 Wp. Tots els models que tenen són en base a bomba DC i les 
bateries són opcionals. (www.sunrotor.com)   
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GRUNDFOS 
 
Com a empresa fabricant de bombes Grundfoss no necessita presentació. 

Aquesta empresa danesa té el seu propi sistema de bombeig solar, disposant a més 
d’una versió eòlica. Al igual que Lorentz, tenen sistemes basats en bombes helicoïdals 
mogudes per motors d’imants permanents alimentats a 120 VDC. El sistema de 1400 
Wp a 100 m aixeca uns 8 m3 diaris d’aigua. I com està acostumat en aquests 
sistemes, no posen bateries. 

(http://www.grundfos.com/products/find-product/sqflex.html#overview) 
 

SOLARDYNE 
 
Aquesta empresa d’Arizona es exemple de quelcom d’habitual, ja que ven 

sistemes amb bombes d’altri, en aquest cas Grundfoss. Afirmen que poden bombar 
amb un sistema de SP-1450-400, de 1450 Wp un promig diari de 10 m3/dia, arribant a 
un màxim d’uns 1,3 m3/h, tot plegat salvant una alçada de 120 metres. Suposo que les 
dades climatològiques seran les d’Arizona. La comparació amb el sistema oficial de 
Grundfos es obligada. 

(http://www.solardyne.com/solwatpum.html)  
 

TATA 
 
Fóra incomprensible que d’un país com la Índia que té unes necessitats tan 

importants d’abastiment d’aigua no en sorgís un fabricant autòcton. Efectivament, el 
tenen i és la corporació industrial índia per excel·lència. Ofereixen amb un màxim de 
70 mts de THD, 39 m3/dia amb un sistema amb seguiment de 3000 Wp. No s’aporten 
gaires dades més del sistema emprat. 

(http://www.tatapowersolar.com/Solar-Water-Pump)    



19 
 

Capítol 3: 
TRIA I DIMENSIONAT  

DE COMPONENTS 
 
3.1 Descripció  
 

En aquest capítol es faran els càlculs pertinents pel dimensionat dels elements 
que composen el sistema i es farà prescripció dels elements comercials que en 
formaran part. Com ja s’ha explicat en punts anteriors, aquest estarà compost per 
plaques solars fotovoltaiques que alimentaran un variador de freqüència que a la seva 
vegada modularà una corrent alterna que alimentarà una bomba elèctrica que a la fi 
serà la que bombarà l’aigua a un dipòsit elevat. Els altres elements a determinar seran 
els panells solars i la bomba elèctrica. Es farà esment als accessoris tals com cables, 
sensors, detectors de nivell i d’altres. 

 
Es tractaran dues situacions, una es el projecte de Goundi, que prèviament va 

ser estudiat per Andrea Ainciburu i es revisaran totes les variables. L’altra es un 
projecte simulat en una localització de Catalunya, amb unes prestacions més 
modestes amb l’objectiu de poder fer simulacions amb el material disponible als 
laboratoris de la ETSEIB. 

 
En els dos casos, i en condicions normals, calcularíem el sistema bàsicament 

en funció de les necessitats de consum, de l’emplaçament del projecte, amb les 
limitacions i compromisos a que obligarien el volum de consum i les seves pautes 
horàries, les característiques del pou, el recurs solar disponible i les limitacions 
tècniques i econòmiques del projecte. Com el variador que disposem està prefixat a 
partir del projecte d’Andrea Ainciburu i un dels objectius principals és dilucidar que 
causa avaries als motors d’un sistema solar de bombeig d’aigua, la funcionalitat passa 
a segon pla i construirem un sistema bàsic en base als elements disponibles. 
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3.2.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE GOUNDI 
 
3.2.1.- VARIADOR DE FREQUENCIA 
 

Com l’element que condiciona aquest projecte es el variador de freqüència 
disponible, començarem per aquest punt. 

El variador de freqüència emprat es el Omron MX2 AB15. Aquest variador de 
freqüència pot alimentar un motor trifàsic d’1,5 kW a 230V de tensió de línia. En 
condicions normals, aniria alimentat a 230 VAC. Aquí, en canvi funcionarem amb 
voltatge DC, i sempre seguint instruccions del fabricant, connectarem el positiu a les 
bornes L i N i el negatiu a la borna N/-. D’aquesta manera, com veurem en la següent 
figura, saltarem el rectificador i entrarem directament al bus DC del variador. 

 

 
Figura 3.1. Esquema de potencia del sistema de bombeig solar d’Omron [1] 

 
 
A part de la entrada de tensió d’alimentació i de les sortides de potencia, té vuit 

entrades digitals, les quals farem servir per a entrar senyals dels sensors de nivell i 
dels interruptors de marxa, i dues d’analògiques -una de tensió i una altra d’intensitat- 
que també seran emprades. També hi ha dues sortides digitals, dos sortides de relé i 
una d’analògica. Disposa d’altres entrades que no farem servir en aquest muntatge. 

 
Dintre, és on el MX2 revela les seves característiques més interessants. Es un 

variador de freqüència basat en IGBTs i que funciona amb diferents modes d’operació, 
PWM o vectorial e inclús sensorless. Té funcions pre-programades i accessibles bé 
mitjançant el propi teclat del variador o mitjançant el programa CX-Drive, que permet 
modificar no només els paràmetres, si no també generar programes de certa 
complexitat. Els paràmetres prefixats, operables des del teclat del variador,  permeten 
la operació bàsica d’aquest. Els paràmetres prefixats permeten modificar condicions 
bàsiques d’arrancada i aturada, acceleracions i desacceleracions, definir entrades i 
sortides, crear condicions bàsiques de funcionament, treballar amb PID, i un llarg –
llarguíssim- etcètera.  
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Figura 3.2. Diagrama genèric d’entrades i sortides del variador de freqüència Omron MX2 [2] 

 
El variador té dos modes de treball, Heavy Duty (HD) i Normal Duty (ND). El 

mode HD per a un variador de freqüència implica que la capacitat de sobrecàrrega 
serà 1,5 vegades la corrent nominal de motor durant un minut. Aquesta capacitat 
‘extra’ normalment s’utilitza en els equips de parell constant (transportadores, serres 
de cinta, moviments verticals, etc.) per a poder subministrar una corrent ‘extra’ en cas 
de demandes puntuals, com en el moment d’arrencar. 

 
Un servei ND limita la capacitat de sobrecàrrega a 1,1 vegades la corrent 

nominal durant un minut. Normalment s’utilitza en els equips de parell variable 
(bombes centrífugues, ventiladors, etc.) perquè la característica de parell és 
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quadràtica. Es a dir, màquines que durant l’arrancada no demanen un nivell elevat de 
corrent.  
Aquesta limitació de sobrecàrrega en configuracions ND s’aprofita per a disposar d’una 
major corrent. Per aquest motiu es pot baixar un grau l’escala del variador respecte al 
motor corresponent. Per contra no es disposarà de tanta capacitat de sobrecàrrega. 
Tot plegat, vol dir que el Omron MX2 AB15 pot gestionar en mode ND un motor de 2,2 
kW, i en mode HD un de 1,5 kW. [3]  
 

El variador disposa d’un llenguatge propi amb el que es poden fer programes 
amb els que el variador pot realitzar operacions de certa complexitat, que el porten 
més enllà del que pot fer de sortida i d’una memòria de 6 Kbytes per a contenir-los. 
Aquest llenguatge propi estructura els programes en una rutina principal i unes 
subrutines, instruccions que permeten l’ús directe de funcions pròpies del variador 
(arrencada, aturada, freqüència del motor, aturada per fallada...), condicions 
(if...then...else, case...) salts de programa (goto), ús d’àlies i de variables classificables 
en 30 words (16 bits), 8 Longwords (32 bits) i 8 bits, temporitzadors (8) i pauses, accés 
a paràmetres interns, gestió d’entrades i sortides i d’altres.  

 
Les limitacions d’aquest llenguatge de programació no són poques, i sobre tot, 

no són negligibles. La esmentada memòria de 6 KB no permet programes d’una 
extensió excessiva i a més cada línia de codi implica el consum de 2 ms, exigint tot 
plegat escriure el programa amb un criteri d’economia en el nombre de línies de codi, o 
si més no, estructurar el programa amb racionalitat. Tampoc té recursos de càlcul 
importants, començant per la impossibilitat d’expressar decimals. Està limitat a 
operacions aritmètiques bàsiques (+, -, x, /, abs) i aquestes sempre limitada a dos 
operands, al igual que les instruccions lògiques (AND, OR, EXOR, NEG...) pel que fer 
processos lògics i càlculs de certa complexitat esdevé tortuós. Si n’hi ha tres operands, 
es necessiten dues línies de codi (com a mínim) i un bit o word, dels que l’MX2 no en 
va sobrat, només per a fer de buffer. Aquest problema es fa més punyent en el cas 
d’emprar la instrucció if-then, en el que només pot donar a lloc UNA condició per if-
then, havent de niar fins a un màxim de vuit if-then-else si es dóna més d’una condició.  

 

3.2.2.- RECURS SOLAR 
 

Seguint el procés d’Andrea Ainciburu obtindrem les dades d’irradiació solar per 
a Goundi a partir de la mateixa base de dades de PV-GIS Helioclimate i del SODA, 
Solar Radiation Data. (http://www.soda-is.com/eng/index.html), i en concret les dades 
de la base de dades  HC3v4.  
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Figura 3.3. Gràfica d’irradiació solar a Goundi [4] 

 
 

Mes Hh Hopt DNI Iopt D/G HSP 

Gener 6560 7470 8530 39 0,17 7,47 

Febrer 7010 7610 8410 29 0,18 7,61 

Març 7010 7160 7510 13 0,22 7,16 

Abril 6810 6560 6870 -5 0,25 6,56 

Maig 6280 5780 6070 -19 0,29 5,78 

Juny 5830 5270 5450 -25 0,33 5,27 

Juliol 5100 4700 4250 -21 0,39 4,7 

Agost 5000 4760 3960 -10 0,41 4,76 

Septembre 5580 5570 4860 6 0,35 5,57 

Octubre 6210 6560 6430 23 0,27 6,56 

Novembre 6490 7270 8010 36 0,19 7,27 

Desembre 6260 7230 8190 41 0,18 7,23 

Anual 6170 6320 6530 14 0,26 6,32 
Taula 3.1. Taula de dades d’irradiació solar a Goundi [4] 

 

Hh: Irradiació sobre pla horitzontal (Wh/m
2
/dia) 

Hopt: Irradiació sobra pla inclinat opt. (Wh/m2/day) 

DNI: Irradiació normal directa  (Wh/m
2
/dia) 

Iopt: Inclinació òptima  (º) 

D/G: Ratio d’irradiació difusa respecte la global  (-) 

HSP: Hores solars pic  

 
Goundi está situada a a 9º 21’ 36’’ N i 17º 21’ 50” E i 374 metres sobre el nivell 

del mar. La distribució del recurs solar disponible, com es pot veure, es diferent al dels 
països europeus. Això es degut a que al estar en una zona equatorial, a l’estiu es dona 
l’estació de pluges, el que significa una reducció en la irradiació, sent més elevada a la 
estació seca, que es produeix durant els mesos d’hivern. No només això, si no que cap 
al solstici d’estiu el sol està perpendicular sobre el Tròpic de Càncer, el que té reflex 
sobre la inclinació òptima de les plaques a cada mes. Els valors de la estació humida 
donen negatiu, el que indica que cas de fer seguiment s’ha de posar les plaques cap el 
nord, la qual cosa en principi desafia lo habitual.  
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3.2.3.- INSTAL·LACIÓ HIDRAÚLICA 
 

En condicions normals són els paràmetres de consum i les característiques del 
pou els que defineixen en primera instancia les característiques tècniques de totes les 
parts de la instal·lació. En aquesta ocasió, les característiques del variador MX2 
condicionaran el sistema.  
 
3.2.3.1.- REQUISITS HÍDRICS  
 

El punt de partida es el consum i la fondaria del pou. En el cas de Goundi, ens 
remetrem a les dades fornides pel projecte d’Andrea Ainciburu. El consum promig són 
15 m3/dia, i quant al pou l’aigua està a 80 metres de fondaria. Basant-nos en el 
projecte es fa una aproximació als càlculs fets, donat que no hi ha una memòria de 
càlcul. S’ha de tenir en compte quanta reserva triarem tenir. Caldrien 2-3 dies de 
reserva fent que, tenint en compte el dia en curs, caldria bombejar uns 20-25 m3/dia, i 
tenir un tanc d’uns 30-50 m3, que tardaria en emplenar-se de cinc a deu dies en funció 
del cabal diari aportat i del volum triat.  

 

3.2.3.2.- DIPÒSIT 
 

És un element important quan es treballa amb recursos renovables, doncs no 
es pot controlar la disponibilitat dels mateixos i per tant haurem de recórrer a la 
acumulació en el moment de disponibilitat solar. Aquest actuarà com si fos un sistema 
d’acumulació d’energia per al seu ús posterior, permetent prescindir de les bateries 
elèctriques i augmentant la eficiència del sistema.  

 
A més, l’objectiu, al igual que amb les bateries, és doble, per una banda 

desacoblar la generació d’energia del consum i per l’altre assegurar el 
subministrament d’aigua en cas de no disposar de radiació solar mitjançant 
l’acumulació d’un excedent. El dipòsit ha de tenir un volum adequat per a proporcionar 
l’autonomia suficient.  

 
D’altra banda, per a protegir la qualitat sanitària de l’aigua es necessari 

disposar de dipòsits tancats en els quals l’aigua no interaccioni amb les condicions 
exteriors evitant la contaminació de l’aigua. En el projecte d’Andrea Ainciburu es va 
triar un dipòsit del fabricant Biotanks (www.biotanks.es) , el qual proporciona dipòsits 
de capacitats compreses entre 1 i 50 m3 en quant a models estàndards. Sota 
demanda es podrien fer de més grans. En aquest projecte se seguirà assumint aquest 
fabricant i els seus models com els prescrits.  

 
Tal com hem dit en el punt anterior es necessitaria un dipòsit d’uns 50 m3,  sent 

la mesura de 3x7’6 metres (Dxh) en el projecte original.  Donada l’alçada del model 
vertical, el canvi a un model de dipòsit horitzontal, muntat a sobre d’un suport 
lleugerament inclinat per a facilitar el seu buidatge seria quelcom necessari, retallant 
uns 4,6 metres d’alçada fins al punt d’unió amb el dipòsit. Les mesures del model 
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horitzontal són 3x7,6 metres (DxL), muntant-lo sobre una plataforma d’1,5 metres 
aprox. 

 

3.2.3.3.- INSTAL·LACIÓ HIDRAÚLICA I CALCUL DE PERDUES  
 

A més de la tirada de tub fins a la bomba, s'ha de tenir en compte la tirada de 
tub fins a la posició de la entrada al dipòsit i els trams horitzontals d’aquest. La 
instal·lació segueix el mateix patró que la de Goundi, però amb mesures diferents. Al 
igual que en el projecte de Goundi, es posaran els següents elements: 

1.- Una vàlvula de retenció, o antibloqueig que es col·locarà abans de la 
entrada del dipòsit per a impedir que l'aigua pugui tornar al pou.  

2.- Una clau de pas manual a la sortida del pou, per a permetre tancar el circuit 
per a poder fer feines de manteniment i reparació. 

3.- Hi haurà una T amb una clau per a permetre emplenat de dipòsits petits 
sense passar pel tanc i per a fer verificacions. 

 
S’elimina tot el que no sigui necessari per a no redundar en pèrdues de 

càrrega.  Així doncs, altres elements com les vàlvules de peu, encarregades d’impedir 
que es produeixi el buidat de la canonada de succió, fenomen a tenir en compte en els 
sistemes de bombeig amb bomba de superfície, que no poden funcionar si les tenen 
buides. Aquesta vàlvula permetria mantenir el encebat de la bomba, però al fer anar 
una bomba submergible, el encebat es instantani encara que la bomba estigui aturada.  

 

 
Figura 3.4 Esquema hidràulic bàsic per a una instal·lació de bombeig solar  

 

Tram Tub Vertical 
[m] 

Tub Horitzontal 
 [m] 

No. Colzes  Accesoris 

1 88 0 1 - 
2 0 5 2 Vàlvula tancament 

3 4,6 4,6 1 
Vàlvula retenció + 
connexió a dipòsit 

Taula 3.2. Exposició de dades dels trams de canonada 
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Els elements hidràulics, estaran dividits en trams, com es veu a la figura 3.4 i 
repartits com indica la taula 3.2. 

 
  En el cas que ens ocupa, aquest sistema té unes pèrdues que es mesuraran en 
metres equivalents. Aquesta quantitat de metres ha de ser menor a la alçada que 
pugui aixecar la bomba al cabal desitjat, ans el contrari la bomba no podrà vèncer 
l’alçada i l’aigua no arribarà a destí. Però  a més, en el cas d’una bomba amb regulació 
de freqüència, necessitarem augmentar aquesta distancia. Després veurem perquè.  

 
Hi ha tres factors que generen impliquen pèrdues  
Alçada estàtica: Venen donades per el nivell entre la superfície del pou i el 

nivell de l’aigua. Tot i suposar que la bomba estarà submergida entre 5 i 8 metres, tots 
aquests metres no comptaran perquè la bomba i el tros de canonada fins al nivell de 
l’aigua al pou estaran ja plens d’aigua. 

  
Alçada dinàmica: Es la pèrdua expressada en metres lineals produïda pel 

fregament generat pel desplaçament del líquid per les canonades, comptabilitzant-se 
tota la longitud, sigui vertical o horitzontal. Aquest valor es variable en funció de la 
velocitat de l'aigua per la canonada, i per tant, funció del cabal que hi passa i del 
diàmetre de la canonada. Això també es vàlid per als colzes que hi ha i la unió 
canonada-dipòsit. Als accessoris se'ls dona un valor fix de pèrdues.  

 
Pèrdues per Abatiment: En principi, precisen d'un càlcul i assaig acurat, i 

depenen bàsicament del cabal bombejat, del tipus de terreny i del diàmetre del pou. 
Com la seva determinació requereix una prova in situ i això és difícil d’obtenir, he optat 
per seguir l'aproximació del projecte de l'Andrea Ainciburu, assumint-les com un 10% 
de les estàtiques, 8 metres. 

 

 
Figura 3.5 Esquema hidràulic per a instal·lació de Goundi [5] 
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Així, i definint el diàmetre de la canonada com a 2” i d’acer, per a evitar 

instrumental per treballar canonada de PVC, una alçada vertical de 80 metres des del 

nivell de l’aigua a la superfície del pou, més una alçada de 8,6 metres de terra fins al 

punt superior d’entrada d’aigua. A tot això suposarem uns 5 metres en que la 

canonada correrà arran de terra. Afegirem pèrdues per 4 colzes a 90º, la connexió a 

dipòsit, una vàlvula de tancament i una altra d’antiretorn.  Les pèrdues es calcularan 

seguint el mètode de càlcul definit en el capítol 8 dedicat a aquestes instal·lacions del 

llibre Sistemas Fotovoltaicos, de Miguel Alonso Abella.  

  

Les pèrdues totals es poden verificar en aquesta gràfica. Aquesta és la alçada 

en funció del cabal produït que ha de vèncer la bomba que es col·loqui. 

 

 
Figura 3.6. Gràfica de pèrdues en funció de cabal 

 
3.2.3.4.- BOMBA 
 

Contràriament al que hauria de suposar trobar una bomba adient no ha estat 
simple. La poca potencia del variador seleccionat fa que no hi hagin bombes aptes per 
a treballar amb variador de freqüència, o això ha arribat a afirmar algun comercial. 

 
De les dades de catàleg de les bombes hem de verificar els següents 

paràmetres: 
 

1.- Corba característica 
Defineix quant cabal pot donar la bomba i a quina alçada la pot propulsar, 

creant el que es coneix com la gràfica Q/h, i que varia amb la freqüència. Es pot 
calcular una corba equivalent a una freqüència determinada fent us de les equacions 
de semblança[]  
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Aquestes corbes s’han de superposar amb la corba de pèrdues calculada en el 

punt anterior per a comprovar si hi ha marge de funcionament, tant en condicions 
nominals com en freqüències més reduïdes, i així poder determinar el següent punt. 

 
2.- Freqüència mínima de funcionament  
Alguns fabricants estan atents a l’ús amb variadors i donen una freqüència 

mínima de funcionament. En cas de dubte, emprar una freqüència superior a la corba 
de pèrdues. Per sota d’aquesta, la bomba no pujarà aigua.  

  
3.- Temps d’acceleració a freqüència mínima  
A l’igual que l’anterior, alguns fabricants determinen un temps màxim per a 

assolir de la freqüència mínima. De no arribar-s’hi, podria causa danys a la bomba 
mecànica per manca de refrigeració. 

 
4.- Nombre de cicles d’arrencades i aturades en determinat lapse de temps. 
Els cicles d’arrencades i aturades d’una bomba, si són continuats en el temps 

poden espatllar la bomba. A tal efecte, els fabricants determinen un nombre màxim 
d’aquests cicles per a un espai de temps que no s’hauria de superar. 

 
S’ha intentat treballar amb bombes d’ESPA, prescrites en el projecte d’Andrea 

Ainciburu, però s’ha renunciat donat que afirmen que les seves bombes no eren aptes 
per a treballar en combinació amb un variador de freqüència, ni tenien en venda 
motors de 230 VAC. Crec fermament que en l’actualitat és possible fer funcionar 
qualsevol bomba amb variadors, però que o bé ESPA no ha establert les condicions 
mínimes de funcionament amb variador o bé volen defugir les conseqüències d’un mal 
ús per part de l’usuari. Quant a la manca de motors trifàsics de 230 V això xoca 
frontalment amb el que mostra la seva pàgina web.  

 
També s’ha intentat treballar amb les bombes de Lorentz. Aquesta marca 

proporciona muntatges complets per a bombeig fotovoltaic o si es vol només la bomba, 
però tenen la particularitat que aquestes bombes funcionen en corrent continu. Si bé 
habitualment els muntatges de corrent continu alimenten instal·lacions de bombeig 
bàsiques que son de poc cabal i una alçada justa, els sistemes de Lorentz són 
l’excepció. Donen cabals considerables, alçades importants i consums 
comparativament menors. Es basen en uns motors dels que els detalls son escassos i 
dels que se suposa que són motors síncrons d’imants permanents però amb 
alimentació de corrent continu. Tot i tenir tres fases, el seu ús directe amb CA no era 
possible, tret que es fes servir un mòdul especial que també proporcionen. L’altra part 
de l’èxit d’aquests sistemes, i segurament la més important,  és el molt alt rendiment 
que aporten les seves bombes. A la contra està el preu d’aquestes bombes.  
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Franklin Electric és un fabricant nord-americà amb distribuïdor a Catalunya, el 
qual també distribueix un altre fabricant de motors italians, Coverco, de menor preu, 
però de menors prestacions. Munten aquests motors submergibles amb bombes E-tec. 
Aquestes bombes son de preus molt raonables però de prestacions limitades, si més 
no en comparació amb d’altres.   

 
Ebara és un fabricant japonès que té distribuïdor a Catalunya. Té bombes de 

230 V, el preu es bastant superior als dels models d’Espa i  Franklin, i amb la mateixa 
potencia que les Franklin bombegen una mica més de volum i a una mica més 
d’alçada.  

 
Ideal es un fabricant espanyol. S’ha deixat de banda degut als preus 

excessivament alts de les seves bombes. 

 

Marca Model Tensió 
[V] 

Pot. Eléctrica 
[kW] 

Pot. Mecànica 
[kW] 

Alçada/Cabal* 
[m-m3/h] 

ESPA ES 4 03 24 400 3,0 2,2 106/2,7** 

ESPA ES 4 16 14 400 2,2 1,5 77/3 
ESPA ES 4 04 32 400 4,5 3 105/5,4 
Ideal TXI 25/25 230 4,5 3 112/4 

Franklin Elec. 4” VS 6/13 230 2,2 1,5 71/4,2 
Franklin Elec. 4” VS 6/19 230 3,5  2,2 100/4 
Franklin Elec. 4” VS 6/26 230 5 3 110/6 

Ebara 4” WPS 7-29 230 5,5 3,7 137/4 
Ebara 4” WPS 7-32 230 5,5 3,7 152/4 

Lorentz PS1800 HR-07H-1 105 DC 1,93 kWp 1,4 (estimada) 100/1,3 
Taula 3.3. Exposició de dades de les bombes consultades 

* En el punt de màxim rendiment. Verificar taules de cada model i fabricant  
**  Model triat per en el projecte d’Andrea Ainciburu [] 
 

S’observa que la bomba triada té un problema i es que es un model de 400 V 
(ESPA nega tenir disponibilitat de bombes de 230 VAC, tot i que aquestes apareixen a 
la seva web) i que ESPA afirma que NO es poden connectar a variadors de 
freqüència, només a freqüència nominal.  

 
Apart del problema tècnic esmentat, pot passar que la bomba no bombegi 

suficient aigua. El raonament es el següent: el consum està establert en 15 m3/dia, 
però tanmateix es necessitaria bombejar, pel cap baix 20 m3/dia per a poder fer una 
reserva i guardant-la al tanc. La bomba triada dona 2,7-3 m3/h en el punt de treball. 
Suposant el pitjor mes, juliol, amb 4,7 hores de sol pic, el bombeig serà de 14,1 m3/dia, 
necessitant suport d’una font secundaria i/o una bomba diferent que aporti més cabal.  
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Figura 3.7. Gràfica de pèrdues en funció de cabal en base a Espa 4 04 32 

 

 
Figura 3.8. Gràfica de pèrdues en funció de cabal en base a bomba Ebara 4” 7/32 

 

 
Així, s’ha de refer el projecte. La bomba triada ha de ser una similar a la ESPA4 

04 32, com la Ebara 4” 7/32. Aquestes bombes superen els 3 kW que poden donar de 
si els inversors monofàsics. Això exigirà el canvi del variador. Es recomana utilitzar un 
de alimentació trifàsica a 400 V com el MX2-4040, de 5,5 kW en normal duty.    
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3.2.4.- MÒDULS SOLARS FOTOVOLTAÏCS 
 
Les plaques PV son els elements que generaran la corrent elèctrica necessària 

per a moure la bomba a partir de la energia del sol. A grans trets, generen un corrent 
d’electrons a partir de la llum del sol per la excitació del material semiconductor que 
forma cada cel·la, agrupant cada mòdul un nombre de cel·les, en sèrie generalment, i 
podent-se agrupar aquests mòduls també a la seva vegada en sèrie i paral·lel 

 
Hauran de cobrir tres requisits: la potencia necessària requerida per la bomba, 

proporcionar el nivell de voltatge necessari per a l’inversor (550 Vcc) i no sobrepassar 
els límits de l’inversor en quant a tensió i corrent d’entrada, que són 650 Vcc i 20,2 A 
en el cas del MX2 A4040. La tensió més elevada que pot proveir una placa solar és la 
tensió de circuit obert (Voc) i la corrent més elevada és la corrent de curtcircuit (Isc). 

 
Omron recomana les següents pautes de potencia solar a instal·lar en funció 

de la potencia del motor, segons la següent taula 

 

P. elèctrica  motor 
[kW] 

Model 
Variador 

I Nominal 
[A] 

I Arrancada  
[A] 

Potencia solar 
[Wp] 

Tensió 
[Vcc] 

1,5 3G3MX2-B015-E 8 9,6 2400 310 

2,2 3G3MX2-B022-E 11 13,2 3600 310 

3,7 3G3MX2-2037-E 17,5 21 6000 310 

5,5 3G3MX2-2055-E 25 30 9000 310 

7,5 3G3MX2-2075-E 33 39,6 12000 310 

Taula 3.4. Valors recomanats per Omron, funció de la P elèctrica del motor instal·lat [5] 
 

S’observa que la potencia recomanada a instal·lar supera de llarg la potencia 
de la bomba. Això té una explicació i és que augmentant la potencia instal·lada, en cas 
de una baixada en la irradiació o alteracions degudes a la temperatura de 
funcionament, factors que jugaran en contra nostra, seguirem tenint potencia suficient 
per alimentar la bomba, el que redunda en més temps de funcionament i més volum 
d’aigua bombejat al final del dia. Tot plegat significa l’augment de kWh solars 
disponibles. A la pràctica és com si tinguéssim més hores solars de pic al dia. Si bé el 
concepte proposat no és només completament lògic sinó també assenyat, augmentar 
el camp solar un 60% per sobre de la teòrica potencia màxima potser és exagerat, 
causant que el preu del conjunt es dispari pel nombre de mòduls que s’afegeixen.  

 
Les plaques solars que es faran servir com a model serà les de ATERSA, A-

250P, de la qual es poden veure les seves fitxes als annexos, fent aquí un breu 
esment de les característiques bàsiques.  

 
Un mòdul sol no pot aportar la energia suficient, i per tant s’haurà de agrupar 

un cert nombre de mòduls per a fer-ho. Els mòduls agrupats en sèrie multipliquen la 
tensió pel nombre de mòduls, mantenint la mateixa corrent. En paral·lel, mantenint la 
mateixa tensió multipliquen la corrent pel nombre de branques. La configuració del 
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camp FV no és trivial ja que com s’ha comentat abans no es poden ultrapassar certs 
valors de V ni I, cremant el variador si és fa.  
Per a Goundi, s’ha optat pel següent mòdul PV  

 

A-250P 
Potencia  250 Wp 

Tipus de cèl·lula  Policristal·lina 
Eficiència del mòdul  15,35 % 

Imp  8,45 A 
Vmp  29,53 V 
ISC  8,91 A 

VOC  37,60 V 
Àrea  1,63 m2 

Taula 3.5. Dades del mòdul solar ATERSA A-250P [6] 

 
Si fem un camp solar de 2 branques en paral·lel i 18 plaques PV per branca, el 

total serà de 36 plaques i tindrem les següents dades.  

 

Estructura 2x18 
Potencia  9000 Wp 

Imp  16,9 A 
Vmp  531,5 V 
ISC  17,8 A 
VOC  677 V 
Àrea  58,7 m2

 

Taula 3.6. Paràmetres del camp solar per a Goundi amb mòduls ATERSA A-250P 

 
 

3.2.5.- Cablejat 

 
No menys important es el dimensionat dels cables que transmeten la potencia 

de les plaques al variador i del variador al motor, i que ho han de fer amb la menor 
caiguda de tensió.  

D’acord amb el REBT ITEC-19, la caiguda de tensió ha de ser menor a un 5% 
en tota la instal·lació. Aquestes pèrdues es dissiparan en calor i si son importants 
poden afectar la seguretat de la instal·lació.  

En el primer tram de les plaques a l’inversor el corrent que hi passa és de 
corrent continu, i utilitzarà un cable tripolar F+N+T. El segon, des de l’inversor a la 
bomba, és de corrent altern, i serà un tetrapolar de 3F+T. Ambdós trams empraran 
coure com el material conductor.  

 
Per a seleccionar la secció més adequada per al cable, primer es calcularà la 

intensitat que circularà pels conductors, tenint en compte un factor de seguretat del 
20%. En el primer tram la intensitat serà la generada pels panells PV, mentre que en el 
segon es la que cal per a posar en marxa la bomba. 
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Les properes equacions són per a calcular la secció del conductor, en línies 
monofàsiques i línies trifàsiques. Es buscarà una caiguda de tensió màxima del 5%, 
intentant quedar vora el 3%. Utilitzant coure, la conductivitat serà de 56 S/m i es 
precisa saber la longitud, corrent i caiguda de tensió admissible en cada cas. Els 
valors de referencia de la línia CC serà la Voc de tot el camp solar i la de la línia 
trifàsica 230 V.  

 
Per al cas d’una línia monofàsica s’utilitza l’equació, 

� =
2 · � · �

� · ��
 

 
mentre que en un sistema trifàsic, que té 3 conductors, s’empra l’equació  

� =
� · �

� · �� · �
 

 
Emprant les següents dades, els resultats obtinguts, mirant respectivament a 

les taules de la REBT ITEC-19 i obtenint la secció estàndard aconsellable, dades totes 
elles compilades en la següent taula 

 
Tram Longitud 

[m] 
V Nominal 

[V] 
Potencia 

[W] 
Conductivitat 

[S/m] 
ΔV 
% 

ΔV 
[V] 

S calc. 
[mm2] 

S 
[mm2] 

C.C. 10 677 9000 56 1,5% 10,16 0,6 1,5 

C.A. 100 400 5500 56 2,5% 10 2,45 4 

Taula 3.7 . Càlcul de secció i pèrdues a cablejat  
 

Els cables prescrits son, en el projecte original per al tram CC el Exzhellent 
Solar ZZ-F indicat per a instal·lacions solars i el del segon tram es un TENAFLEX 1000 
DN-F del fabricant General Cable, cable recomanat a la norma UNE 21166 sobre 
bombes submergibles.  

 
3.2.6.- Estratègies per a Goundi 
 

Hem vist que les dades d’operació i la bomba triada en el projecte original no 

corresponen amb el que seria òptim. Davant aquest contratemps, i suposant que les 

dades de sortida siguin correctes, s’ha d’optar per refer la estratègia del sistema de 

bombeig canviant de bomba, de variador, de nivell de tensió del variador, el que obliga 

també a recalcular el nombre de plaques i la seva potencia i paràmetres, dels 

paràmetres d’operació i potser inclús el sistema de bombeig en la seva globalitat donat 

que amb els 3 kW que pot fer funcionar un variador monofàsic no n’hi ha prou. La 

única possibilitat de seguir treballant amb un sistema monofàsic com l’original és 

comptar amb un sistema alternatiu de funcionament per a cobrir el que falta, cosa en 

principi aconsellable però que aquí esdevindria obligatòria.   
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En comptes d’un sistema 230 V monofàsic, s’ha de fer servir un de 400 V 

trifàsic. En comptes del MX2 AB15 original, hauríem d’utilitzar un MX2-4040  de 5,5 

kW en normal duty, funcionant a 400 V de sortida. Hi ha la opció de treballar amb 

trifàsica de 230V tant d’entrada com de sortida, però si volem fer servir estratègies de 

redundància per a alimentar al variador i la bomba, necessitarem que la xarxa sigui 

també de 230 V de tensió de línia, o posar un transformador o un convertidor AC/AC 

trifàsic, amb el cost, pes i espai afegits que això comporta. Es recomana  un sistema 

amb el variador mencionat, una bomba Ebara 4” 7-32 i un camp solar no menor de 7,5 

kWp per a disposar de cert marge per a compensar problemes d’irradiació. També es 

recomana la lectura del projecte dels srs. Biosca i Balcells, ‘Bombeig alimentat per 

plaques fotovoltaiques d’un pou’[6], basat en també en Goundi i que arriba a 

conclusions semblants.  

 
3.3.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE PROVA 
 
 Aquest ‘projecte’ seria un disseny d’avaluació per a treballar com a mostra amb 

el material disponible a la ETSEIB/CITCEA per a poder fer proves amb cert sentit, i 

amb la primera idea de realitzar una instal·lació de prova. A tal efecte es definirà una 

ubicació, un consum i uns requeriments. Per una limitació que serà comentada en el 

apartat 5.1.1, el camp PV no podrà passar els 10 A, el que fa impossible simular un 

sistema com el que Goundi requeriria finalment, obligant a treballar amb un sistema 

més reduït inclús del que permet el variador disponible. 

 
3.3.1.- VARIADOR DE FREQUENCIA 
 
 Es farà servir el Omron MX2 AB15, igual que el prescrit originalment per a 

Goundi. Si calgués menys potencia, redundaria en un model més petit. El programa i 

els complements romandrien igual.  

 
3.3.2.- RECURS SOLAR A CATALUNYA 
 

S’opta per suposar el projecte a realitzar en una finca rural de L’Espluga de 

Francolí, situada a 41,5º N i 1,5º E i 374 metres sobre el nivell del mar. Al igual que 

amb Goundi, es procedirà amb la mateixa base de dades de PV-GIS Helioclimate 

(http://www.soda-is.com/eng/index.html), i en concret les dades del HC3v4.  

 El recurs solar disponible, com es pot veure, està distribuït de manera diferent 

al de Goundi.  
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Figura 3.9. Gràfica d’irradiació solar a L’Espluga de Francolí  

 
 

Mes Hh Hopt DNI Iopt D/G HSP 

Gener 2140 3870 3540 65 0.42 3,87 

Febrer 3110 4900 4570 57 0.36 4,9 

Març 4730 6150 5500 45 0.37 6,15 

Abril 5370 5870 5500 29 0.36 5,87 

Maig 6560 6370 6350 16 0.35 6,37 

Juny 7330 6710 7280 8 0.31 6,71 

Juliol 7340 6910 7670 12 0.28 6,91 

Agost 6270 6540 6470 23 0.33 6,54 

Septembre 4880 5950 5550 39 0.34 5,95 

Octubre 3510 5050 4490 53 0.39 5,05 

Novembre 2350 4060 3740 63 0.40 4,06 

Decembre 1850 3510 3220 67 0.43 3,51 

Anual 4630 5500 5330 37 0.35 5,5 
Taula 3.8. Dades d’irradiació solar a L’Espluga de Francolí  

Hh: Irradiació sobre pla horitzontal (Wh/m
2
/dia) 

Hopt: Irradiació sobra pla inclinat opt. (Wh/m
2
/dia) 

DNI: Irradiació normal directa  (Wh/m
2
/dia) 

 

D/G: Ratio d’irradiació difusa respecte la global  (-) 

Iopt: Inclinació òptima  (º) 

HSP: Hores solars pic 

 

3.3.3. Instal·lació Hidràulica  
 
3.3.3.1. Requisits hídrics e hidràulics 
 

Suposarem que el consum es d'uns 5 m3/dia i que el pou es de 18 metres de 

fondària. Donat l'emplaçament, i suposant que no hi ha cap font alternativa, 

suposarem uns 4 dies d'autonomia, el que dona un dipòsit de 20 m3, la meitat que 

Goundi. Per tant precissaríem per a emplenar el dipòsit el bombeig de com a mínim 

uns 9 m3/dia per a emplenar el dipòsit en cinc dies.  
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3.3.3.2. DIPÒSIT 
  

En quant a quest projecte, s’estipula un dipòsit de 20 m3, que permetrà una 

autonomia de 4 dies, suposant un consum de 5 m3/dia. Les mesures son de 3x3,6 

metres (Dxh) o en el cas d’un horitzontal, 2,4x5,6 metres (DxL) 

 
3.3.3.3. Càlcul de perdues  
 

L’esquema de la instal·lació serà idèntic a la de la figura 3.4. però de menor 
longitud de canonada, estant aquesta i els elements hidràulics repartits en els 
següents trams  
 

 

Tram Tub Vertical 
[m] 

Tub Horitzontal 
 [m] 

No. Colzes  Accesoris 

1 14 0 1 - 
2 0 5 2 Vàlvula tancament 

3 4,6 4,6 1 
Vàlvula retenció + 
connexió a dipòsit 

Taula 3.9. Dades dels trams de canonada 
 

Les pèrdues per abatiment s’estimen en 2 metres lineals. 
 
 Aquí es pot estimar tub de PVCC, donat que la instal·lació seria a 
Catalunya, a on hi ha certesa de poder treballar aquest material. Donat el 
menor cabal, es pot considerar 1,5”. 
 
3.3.3.4. BOMBA 
 
 Per a aquesta instal·lació hi ha aquestes bombes que podrien complir amb la 

tasca. 

 

Marca Model 
Tensió 

[V] 
Pot. Eléctrica 

[kW] 
Pot. Mecànica 

[kW] 
Alçada/Cabal 

[m-m3/h] * 

ESPA ES 4 4 16 400 2,2 1,5 81/3,9 

Franklin Elec. 4” VS 2/14 230  0,75  67/2,0 
Franklin Elec. 4” VS 3/15 230  1,1  70/2,75 

Coverco 4” VS 3/15 230  1,3  1,1  70/2,75 
Ebara 4” WPS 4-19 230 2,2 1,5 65/4 

* En el punt de màxim rendiment. Verificar taules de cada model i fabricant  
Taula 3.109. Dades de les bombes consultades  
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Figura 3.10 Gràfica de la corba de treball de la bomba VS 3/15 a distintes freqüències de treball 

 
 

Donat que en el pitjor mes, s'estima unes 3,5 HSP de mitjana es verifica que es 

compleixen els requeriments, a la alçada donada, tenint un marge de treball d’uns 18 

Hz i un bombeig màxim de 3 m3/h.  Opcionalment, es podria treballar amb una VS 

2_14, de menor potencia, i si calgués es podria optar per una de 1,5 kW.  

 
 
3.3.4. MÒDULS SOLARS FOTOVOLTAÏCS  

 
Seguint el patró del projecte de Goundi, l’adaptarem a les condicions de 

L’Espluga de Francolí seguint les indicacions d’Omron. La placa triada és, a diferencia 

de Goundi la A-100M. 

 

A-100M 
Potencia  100 Wp 

Tipus de cèl·lula  Monocristal·lina 
Eficiència del mòdul  15,07 % 

Imp  5,28 A 
Vmp  18,95 V 
ISC  5,79 A 

VOC  22,21 V 
Àrea  0,66 m2 

Taula 3.10. Taula de dades del mòdul solar ATERSA A-100M [6] 

 
Com hem d’alimentar un motor de 1,1 kW, d’acord amb la tendència de les 

taules d’Omron precisarem de 1760 Wp en plaques PV. Si fem un camp solar de 17 
mòduls en sèrie, obtindrem els següents resultats 
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Estructura 1x17 
Potencia  1700 Wp 

Imp  5,28 A 
Vmp  322,15 V 
ISC  5,79 A 
VOC  377,6 V 
Àrea  11,22 m2

 

Taula 3.11. Dades del camp FV per a alimentar el sistema de bombeig  
 

Es podria optar a una configuració de 1x9 amb A-200M, però la VOC seria de 

400V, massa a sobre del límit teòric del que teòricament pot resistir el variador, i el VMP 

seria de 334,5 V, quasi 25 V per sobre dels 310 V de funcionament, pel que s’ha optat 

per una configuració més conservadora. Quelcom similar passaria si afegíssim una 

placa més amb la A-100M. 

 
 
 

3.3.5. CABLEJAT 
 

Anàlogament al cas anterior, es calculen les seccions adients per a la situació 

descrita inicialment, modificant els paràmetres de potencia longitud i tensió.  

Tram Longitud 
[m] 

V Nominal 
[V] 

Potencia 
[W] 

Conductivitat 
[S/m] 

ΔV 
% 

ΔV 
[V] 

S calc. 
[mm2] 

S 
[mm2] 

C.C. 10 377,6 1700 56 1,5% 5,65 0,37 1,5 

C.A. 40 230 1100 56 1,5% 3,45 0,99 1,5 

Taula 3.12. Càlcul de secció i pèrdues a cablejat (Espluga)  
 

Es recomana posar els cables dels mateixos fabricants especificats en el punt 

homòleg.  
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Capítol 4: 
MODELAT DEL  

SISTEMA EN MATLAB  
 

4.1. Introducció  
  

Per a fer una previsió de la resposta del sistema en determinades situacions 

farem ús d’un dels models descrits en el TFG ‘Sistema de Generació Híbrida 

Renovable per a Bombeig d’Aigua’ per Moisés Pacheco[1]. L’objectiu es veure quina 

resposta dona el variador en determinats casos com pujades i baixades sobtades de 

radiació, o en situacions més suaus com sortida i posta del sol, i veure com respon 

l’inversor a nivell de tensió i de corrent i com actua el motor. 

 

4.2. Descripció  
 

 En el seu treball, Moisés Pacheco defineix dos models per a estudiar 

situacions de bombeig solar fotovoltaic. En un primer model, anomenat mitjanat, el 

model treballa amb certes simplificacions -com per exemple de l’ondulador en surten 

senoidals pures- per a obtenir dades de bastanta fiabilitat i obtingudes amb certa 

velocitat per a simulacions de períodes llargs de funcionament. Aquest model permet 

simular el funcionament del sistema en base a unes certes condicions de temperatura 

e irradiació variables i altres paràmetres modificables com paràmetres del motor i les 

característiques de les plaques FV que l’alimenten, paràmetres del circuit hidràulic i 

d’altres.  

 

Així, amb aquestes dades, es realitza la simulació d’un dia de funcionament i es 

pot veure a quina velocitat s’emplena el dipòsit i el funcionament d’altres paràmetres 

del sistema. No es esperable verificar cap fenomen transitori amb aquest model. 
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Figura 4.1 Esquema del model mitjanat Matlab/Simulink emprat  
 

Tanmateix, el model que ens interessaria es el model complex. Aquest model, 

si bé a primer cop d’ull és molt semblant a l’anterior, tracta només períodes de temps 

molt curts, de segons, i analitza amb detall la resposta del variador i del motor, perquè 

les avalua en base a com actuen els IGBTs, simulant-ne la seva commutació i 

traslladant-ne els efectes sobre el sistema, amb la possibilitat de representar-los 

gràficament. El problema es que les simulacions de tant curts espais de temps 

requereixen de bastant temps de càlcul.  

 

Aquests models son el que emprarem per a realitzar assajos sobre els efectes 

de la variació de radiació en el temps. 

 

4.3.- MODELAT DEL SISTEMA EN MATLAB   
 

Per a verificar el funcionament, s’opta per emprar el model de commutacions  

d’en Moisés Pacheco amb dues modificacions que no consten al model original. 

  

1.- Es considera la longitud de la línia, mitjançant l’intercalat entre motor e 

IGBTs d’un element de Simulink ‘Línia de paràmetres distribuits’, element que no es 

considerava en el seu model.  
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2.- També es modifica el paràmetre de la irradiància, que originalment se 

suposa de valor fix i es posarà al igual que en el mitjanat, a base d’una ‘Look-up Table’ 

que variarà en el temps de la simulació. Per aquí es posaran diversos perfils de 

variació, i la idea es verificar el funcionament en cas d’una variació important.  

 

 
Figura 4.2 Esquema del model SVPWM Matlab/Simulink emprat  

 
Queden tres paràmetres, si bé menors gens negligibles, a definir: els del camp 

FV, els del motor emprat i els de la línia. 

 Els del camp FV es defineixen per les característiques del mòdul triat i 

del nombre de mòduls que constitueixen el camp. Si bé les característiques bàsiques 

(VMP, IMP, Voc, Icc, P...) són de domini públic, altres com les RS, RP i d’altres coeficients 

són molt complicats d’abastar, pel que s’han deixat els que estan definits en el model 

original de Moisés Pacheco.  

 
 Les dades hidràuliques són altres que tindrem que modificar i ho farem 

d’acord amb lo especificat al capítol 3.3.3.3.  
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 Per al motor, es poden seguir les pautes definides en l’article del 

professor Pedra[2]. Per a simplificació del projecte s’ha optat per treballar amb els 

paràmetres originals del motor de 2,2 kW proposat per Moisés Pacheco, donat que 

també comptem amb un motor de 2,2 kW per a fer proves.  

  

Finalment, per a saber els del cablejat s’ha fet en quant a la resistència una 

mesura directa del cable utilitzat i per la L i la C  en base a les següents fórmules[3].  

� = 	
��

��
ln

�

��
 ;  � = 	

����

 �
!

"

 

A on: 
 

µo = 4 ·π ·10-7 N/A2  εo = 8,8542 ·10-12 F/m   #$ = %&',�)·� 
 r= radi del conductor (0,45 mm)        d= distancia entre conductors (3,7mm) 
  

La resistència R del cable, que surt de la esdevé resultat d’una mesura directa, 
mesurant 1 Ohm/km. 

 
Els resultats, per a distintes longituds i per fase, son  
 

Longitud 
[m] 

Resistencia 
[Ω] 

Inductancia 
[uH] 

Capacitancia  
[nF] 

2 0,016 0,612 0,07 
25 0,2 7,65 0,875 
50 0,4 15,3 1,75 
75 0,6 23 2,625 

100 0,9 30,6 3,5 

Taula 4.1. Taula de dades (RLC) del cable 
 
 

4.4. RESULTATS DE LES SIMULACIONS   
 
 S’ha intentat utilitzar ambdós models. La integració en els models de la longitud 
del cable es problemàtica en els dos models. En el dit promitjat, la simulació es penja. 
En el vectorial, a on se simula el PWM amb rigor, el temps de simulació per 10 segons 
supera les 6 hores, més quatre hores de compilació de dades, tot acabant en una 
fallada que impedeix recuperar cap dada. En quant hi hagi àmpliament disponibles 
equips de nova generació VPro amb 16/32 GB RAM, aquest punt podria ser reprès.   
 

Simulant amb el model promitjat, tal com s’esperava, no s’observen grans 
variacions. A l’arrancada sí que es veu el pic de corrent. 
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Figura 4.3 Simulació d’arrencada en esglaó. Model promitjat (G, V, I i P) 

 

 
 Figura 4.4 Simulació d’arrencada en esglaó. Model promitjat (n i Q)  

 
No es verifica doncs cap fenòmen inesperat. 
 
A la hora d’aturar, encara que sigui dràsticament amb un esglaó, com si fos una 

desconnexió imprevista, no passa gran cosa ni en tensió ni en corrent, reduint-se 
aquestes paulatinament com podrem veure tot seguit.  
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Figura 4.5 Simulació d’aturada en esglaó. Model promitjat (G, V, I i P) 
 

 
Figura 4.6 Simulació d’aturada en esglaó. Model promitjat (n i Q) 

 
Finalment, s’ha provat de fer baixades i pujades amb caràcter realista, es a dir 

amb pendents suaus, i no s’aprecia tampoc res fóra de l’esperable. 
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Figura 4.7 Simulació de pujada i baixada d’irradiació. Model promitjat (G, V, I i P) 

 
Amb el model de SVPWM, s’ha realitzat la simulació de funcionament normal i 

una caiguda i posterior pujada, brusques ambdues, de la irradiació per a veure si 
elèctricament generava quelcom d’agressiu.  
 

 
Figura 4.8 Simulació amb ‘sag’ d’irradiació. Model SVPWM  (G, V, I i P) 

 
La tensió no desapareix del tot, la intensitat si cau i per tant la potencia però 

recupera sense problemes amb la tornada de la irradiació. La velocitat de gir i el cabal 
també queden afectats però també es recuperen aviat.  A nivell ‘micro’ es veuen dents 
de serra en la corrent i en la potencia, però de relativa poca magnitud. 
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Figura 4.9 Simulació amb ‘sag’ d’irradiació Model SVPWM  (n i Q)  

 
Així, l’únic ‘problema’ que es visualitza es la corrent d’arrancada. Caldria 

simular els cables amb la seva longitud i paràmetres per a veure si la simulació esdevé 
una mica més realista, però això no és possible.  
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Capítol 5: 
PROGRAMA  

 
 

5.1.- Descripció del sistema  
 

En el present capítol es faran proves reals amb la maquinaria i aparamenta 

disponible al CITCEA/ETSEIB. A tal efecte  les configuracions revisades, es descriuran 

els procediments emprats i s’avaluaran els resultats obtinguts.  

 

En tant que no tenim pou per a posar-hi una bomba ni espai per a posar un 

camp fotovoltaic que l’alimenti, haurem de recórrer a un sistema alternatiu per a poder 

verificar les hipòtesis i el funcionament de lo real.  

El sistema es composa de tres blocs, a saber:  

1.- Un simulador de camp fotovoltaic, sistema complex que mitjançant una 

convertidor de tensió ens donarà el valor de tensió i corrent en funció d’una 

temperatura i una irradiació donades.  

2.- El variador de freqüència i tota la aparamenta de control que porta annexa. 

3.- Un motor amb un pes a l’eix que farà les vegades de bomba. 

 

5.1.1.- SIMULADOR DE CAMP FOTOVOLTAIC 
 

Es tracta d'un sistema compost per quatre unitats, a saber. En primer lloc, una 

font d'alimentació VSC, que gestionarà l'alimentació del sistema a través de diferents 

nivells de voltatge. A aquesta VSC ve tant una alimentació externa de 24 V que 

alimenta a la placa de control i a part del control del la VSC, com la alimentació de la 

potencia, en forma de VDC polsant, procedent d’un sistema trifàsic compost per un 

trafo d’aïllament i després per un autotrafo, que elevarà la tensió del sistema, passant 

finalment per un rectificador de doble ona, amb la que es generarà la senyal DC 

tractada per la simulació realitzada a la placa de control d'acord amb les dades 

prèviament introduïdes.   

 

Aquesta VSC no es pas una mera font d'alimentació, car va equipada amb un 

pont d’IGBTs que és el que generarà la V/I desitjada. A més, també analitza els nivells 

de tensió i de corrent tant d'entrada com de sortida i a més té busos de comunicació 

amb el cor del sistema. Els dos busos de comunicació van a la placa d’adaptació, que 
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a la seva vegada connecta amb el PC que visualitza e introdueix les dades de 

referencia amb un programa ad-hoc, i amb la Sussie via dos busos de comunicació.  

 

La Sussie es el cor del sistema. Controlada per un DSP, aquesta placa analitza 

dades rebudes fonamentalment de la VSC i gestiona la sortida de V e I d'acord amb 

les dades introduïdes via PC mitjançant el control del pont d’IGBTs que hi ha a la VSC. 

Finalment, de la VSC surt la V/I cap a un filtre LCL que la deixarà llesta per a la seva 

introducció i anàlisi final. 

El fet d’implementar un filtre LCL a la sortida del convertidor CC/CC sorgeix de 

la necessitat de complir amb unes especificacions d’arrissat de tensió i corrent. Els 

aparells que es connecten als emuladors fotovoltaics, com poden ser els inversors, 

tenen un condensador a l’entrada i per tant això força a que el comportament de la 

plataforma hagi de ser el d’una font de corrent. 

 

Aquest filtre LCL té, a més de la entrada, dos cables més: un cap a la VSC per 

alimentació i l'altra cap a la placa d’adaptació per a verificar els valors de corrent de 

sortida. La sortida de la LCL serà connectada cap al variador de freqüència. El 

diagrama de la figura 5.1 il·lustra en blocs els elements i la connexió entre ells.  

 

Amb el programa que s’executa al PC, el PV emulator podem definir un mòdul 

PV o inclús un petit camp. Definim la Voc i la Isc en base a una temperatura de 

referencia i a la irradiació de referencia i el programa calcula la corba. El resultat no 

serà igual que la corba proporcionada pel fabricant, però el resultat es raonable i no 

gaire allunyat de la realitat i per tant útil per a fer simulacions d’enginyeria. La única 

limitació important és la tensió i la corrent que pot donar la font, que són 400 VDC i 10 

A, que es el que fa que s’hagi de repensar la instal·lació de mostra a una bomba de 

1,5 kW màxim, ja que en el cas d’utilitzar una de 2,2 kW, la corrent del camp puja cap 

a 11 A.  

 

El programa permet modificar la irradiació sobre la marxa. Una altra manera de 

treballar es generar corbes d'irradiació en funció del temps. Això permetrà simular 

condicions crítiques determinades que afecten al funcionament de la bomba, i fer-les 

més pronunciades en termes d'irradiació i de rapidesa en el temps.  

 
 Per a saber-ne més, es recomana la lectura del projecte de Macià Capó 
‘Emulador fotovoltaic amb interficíe HMI basada en PC pel testeig d’inversors solars’[2] 
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Figura 5.1. Diagrama de connexió del sistema d’assaig 

 

5.1.2. VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 
 

Del variador de freqüència se n’ha parlat abastament en el capítol 3.2.1. Aquí el 

que en parlarem es de l’aparamenta que envoltarà al variador. En un capítol posterior 

parlarem dels programes de control amb els que s’ha assajat. 

Com hi hauran dos programes a assajar es preveuen dues configuracions. Per 

al programa original d’Omron s’han implementat les entrades i sortides originalment 

definides per Omron sense cap més afegitó. En canvi, per al programa nou definit 

adhoc per a aquest programa s’hi ha desenvolupat un seguit d’opcions per a fer el 

sistema més flexible i eficient. 

 

5.1.3. BOMBA 
 

Tenir una bomba per a proves planteja un problema logístic. Si es fa servir una 

bomba real per a les proves, s’ha de fer un simulacre de pou amb aigua circulant. Per 

a que les proves siguin coherents amb els resultats desitjats s’hauria de fer proves 

amb una bomba com la que s’hauria d’emprar. Després s’hauria de fer un circuit 

hidràulic que simulés un pou i una clau que simulés la càrrega. Davant de sobre tot els 

problemes econòmics que suposa adquirir una bomba de veritat. S’ha optat per 

treballar amb un motor elèctric amb una massa col·locada a l’eix que simuli la càrrega.  
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Els motors elèctrics emprats tenen les següents dades  

 ABB M2V AEG 90 LX4 AEG SAM 90 L2 
Potencia  1 CV (~0,75 kW) 2 CV (~1,5 kW)  3 CV (~2,2 kW)  

Numero de fases 3 f+ T 3 f+ T 3 f + T 
V triangle/estrella  220 / 380 V 220 / 380 V 220 / 380 V 
I triangle/estrella  3,5 / 2,0 A 3,7 / 2,14 A 8,5 / 4,9 A 

Freqüència  50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Cos ρ  0,74 0,8 0,81 

Velocitat sincronisme 1500 rpm 1500 rpm 3000 rpm 
Velocitat règim nom. 1410 rpm 1400 rpm 2840 rpm 

Taula 5.1. Característiques motors asíncrons provats  
 

 Es important mencionar que les proves s’han realitzat en buit, ja que tot i els 

esforços fets per tenir una bomba funcional, o bé utilitzar una bancada ja preparada, o 

bé muntar els motors sobre una bancada ja feta, o muntar un pes equivalent a l’eix, 

s’han hagut de descartar per diverses raons.  

 

5.2. PROGRAMA OMRON DE BOMBEIG SOLAR  
 

Omron proporciona amb el seu variador de freqüència un programa dedicat a 

portar a terme aquesta tasca. A nivell de maquinari, el variador només requereix una 

senyal d’arrencada, un interruptor afegit a tal efecte, i una senyal d’aturada que serà el 

detector de nivell del dipòsit. Aigües amunt del variador trobaríem les plaques PV i 

aigües avall el conjunt motor-bomba. Un punt important es que hi ha la possibilitat de 

poder accedir al bus DC directament a través de les bornes de sèrie de l’MX2 i per tant 

sense haver d’obrir el variador.  

 

 
Figura 5.2. Esquema de potencia d’Omron de l’MX2 a un sistema PV [3] 
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Figura 5.3. Esquema de connexió de senyals de l’MX2 per a un sistema PV d’Omron [3] 

 
A nivell de programari, el programa inserit al variador, del que no es troba copia 

als annexos, pivota al voltant de la funció PID que es troba integrada al variador. 

Aquesta funció PID no té un reflex en forma de línies de codi en el programa, és una 

gestió interna de la CPU de l’MX2 en base a una sèrie de paràmetres i una 

realimentació, que s’entren via el CX-Drive prèviament. El PID funciona verificant la 

tensió DC i buscant aproximar-se a una tensió de consigna donada, que faria les 

vegades de VMP objectiu. En funció del valor de la VDC el variador, a través del PID, 

defineix la freqüència a la que gira la bomba. Aquesta VDC de consigna seria fixa e 

inamovible i això planteja alguns problemes. La VMP varia en funció de la irradiació i 

varia també amb la temperatura del mòdul PV com es pot veure en aquestes 

gràfiques.   

 

 
Figura 5.4. Corbes P/V e I /V d’un mòdul fotovoltaic [4] 

 

Queda acreditat que la VMP no es ni remotament constant si varien les 

condicions de temperatura i de irradiació. Encara més, si els mòduls s’acumulen en 

sèrie, cosa segura, aquest error es multiplicarà pel nombre de mòduls en sèrie, i els 

que hi hagi en paral·lel ni tan sols serien vistos per aquest sistema, perquè el que es 

duplicaria seria la corrent, i per tant la potencia.   
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A més, el programa té un sistema de arrencada i aturada de bomba. La bomba 

arrenca suposant que es compleixi una determinada condició de tensió, i s’atura si la 

freqüència de gir de la bomba cau per sota d’un determinat nivell. Si bé el sistema per 

aturar la bomba sembla raonable, el sistema per a les arrencades no depèn de la 

irradiació real, si no suposant que el valor de tensió es indicatiu de que hi ha irradiació 

suficient, la qual cosa no es sempre certa.      

 

El programa fet en CX-Drive, només entra determinades constants i per la resta 

ofereix i gestiona les següents característiques: 

.- Determinació de condicions bàsiques d’arrencada  

.- Control de nivell, s’atura quan s’assoleix el nivell 

.- Control de manca d’aigua al pou 

.- Funció opcional d’autoreset, amb nombre d’autoresets limitat o no.  

.- Comprovació de condicions d’arrencada (nivell de tensió DC)  i d’aturada (nivell de 

freqüència) 

.- Protecció front a microtalls (Paràmetres B001 i B002) 

.- Control de paràmetres del PID.  

 

Els aparents punts dèbils del programa són doncs dependre només de la tensió 

per a analitzar si es donen condicions d’arrencada del motor així com la seva 

arrencada i algun dels paràmetres d’ajustament, com la acceleració que està definida 

en 30 segons, la qual cosa pot cremar una bomba, donat que podria no resistir el 

temps d’acceleració que algunes bombes defineixen. 

 

Davant algunes de les limitacions del programa d’Omron es va optar per 

construir de bell nou un programa per a controlar el procés de bombeig.  
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5.3. NOU PROGRAMA DE BOMBEIG  
 

5.3.1. ANTECEDENTS  
 

En primera instancia s’intentà desenvolupar una rutina de MPPT basada en un 

Perturb & Observe (P&O, d’ara en endavant) de tipus Climb-Hill. A grans trets, el 

principi de funcionament consisteix en que, un cop arrencada la bomba, observar en 

cada ciclat els valors de tensió i corrent del bus DC i calcular la potencia subministrada 

pel camp FV, però  ara per a veure si la freqüència ha de pujar o ha de baixar respecte 

el valor anterior. Com a condició inicial, incrementarà la freqüència sempre. A grans 

trets, si la potencia puja, l’algoritme continua mantenint el signe de la operació, però si 

la potencia baixa l’invertirà. Es a dir, compliria les següents condicions 

 

Comparació P vs. PN-1 Signe Anterior Nou Signe 

P > PN-1 + + 

P < PN-1 + - 

P > PN-1 - - 

P < PN-1 - + 

Taula 5.2. Lògica de velocitat del P&O  
 

Malauradament, i per algun motiu en principi no atribuïble a la programació, la 

rutina era inestable. En general, si P pujava, la freqüència pujava en concordança, 

però si P baixava o no responia o tornava a valors inicials o directament no baixava. 

Es va provar a variar l’increment dels salts de freqüència en funció del valor de la 

diferencia |P - PN-1|, i també a no fer modificacions del valor de freqüència si |P - PN-1| 

no superava un determinat valor. Es va decidir fer-la anar en mode síncron, o sigui, a  

revisar a intervals regulars la diferencia |P - PN-1| i actuar en conseqüència, però si bé 

hi havia una certa millora, la rutina seguia sense ser operativa.   

Davant d’aquesta situació s’opta per hibridar la rutina d’Omron amb la nova 

creada. Pot trobar-se la documentació, grafcet i programes d’aquesta rutina fallida en 

els annexos a aquest projecte. El manual de programació[5] està en el CD, carpeta 

Annexes. 

 

5.3.2. DESCRIPCIÓ DEL MAQUINARI  
 
 

A grans trets, de la rutina Omron es mantenen els següents elements: 

 

 1.- Regulació per PID 
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 2.- Aturada per manca d’aigua 

 3.- Auto-reset 

 

De la rutina P&O creada es mantenen:  

 

 1.- Rutina principal (incloent algoritme d’arrencada i aturada)  

 2.- Subrutina per a gestionar el nivell 

 3.- Subrutina per a calcular valor de potencia  

 

Com el programa es diferent, si bé la estructura de blocs del maquinari és la 

mateixa, no ho és exactament el control i maniobra d’aquest, com es pot veure a 

continuació 

 

 
Figura 5.5. Nou esquema elèctric de potencia de l’MX2 a un sistema PV  

 

 
Figura 5.6. Nou esquema elèctric de maniobra de l’MX2 a un sistema PV  
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Observem que apareixen un contactor, neons (o LEDs) i polsadors que no hi 

eren, i que la seva funció serà descrita a la descripció de l’algoritme. També apareixen 

algunes senyals noves, notòriament un mesurador de corrent i un convertidor DC-DC 

que passa la corrent de 24 VDC a +/-15 VDC. Aquest convertidor alimenta a la sonda de 

corrent i a la seva vegada s’alimenta dels 24 VDC del bloc de senyals del variador de 

freqüència. No es un procediment d’alimentació gaire ortodox però el variador ho 

permetria per a potencies minses com amb les que es treballa.  

 

També val la pena comentar l’aparició d’una resistència elèctrica, la funció de la 

qual serà comentada aviat. 

 

5.3.3. SOBRE L’ÚS DE PIRANÒMETRE 
 

Clarament, el sistema més òptim per a determinar si un sistema FV en general 

o de bombeig solar FV en particular rep irradiació suficient per a ser posat en marxa, 

és un piranòmetre. Es un sensor que determina la irradiació solar que arriba, enviant 

una senyal analògica a, en el nostre cas, el variador. 

 

L’ús d’aquest article simplificaria molt l’algoritme de programa i fa difícil pensar 

que treballant-hi, junt amb un calibrat correcte de les variables del programa, cap 

bomba s’avariés per apagades i arrencades continues, excepte en situacions de 

clarianes i núvols  sobtats i continus. La seva absència causa que s’hagi de recórrer a  

substitutius i simplificacions. Tanmateix, un piranòmetre té dos problemes:  

1.- El preu, verificat superior en tots els casos a 200 €. 

2.- Disponibilitat de recanvi en certes zones, a tenir en compte en el cas 

d’avaries 

 

 La més econòmica que s’ha trobat es la Davis 6450 a uns 220 €, IVA inclòs, un 

preu que ja permet plantejar la seva incorporació. El seu ús en la configuració actual 

requeriria una altra entrada analògica de tensió per a entrar la consigna de 0-3 V que 

gener, i la disponibilitat de trobar-ne un recanvi en zones aïllades o en 

desenvolupament en cas d’avaria, és com a mínim, precària.  

 

 Així les coses, desenvoluparem el programa prescindint-ne. En zones 

geogràfiques a on la seva obtenció no sigui un problema hauria de ser un article del 

qual considerar seriosament la seva incorporació sempre que el sistema tingui cert 

valor i prestacions, i en general quan el preu es posi per sota dels 200 €.  
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 Cabria la possibilitat de fer servir una cel·la solar calibrada, que tenen un preu 

molt inferior,  (19 € + IVA), però les que s’han trobat no són per a ús permanent a la 

intempèrie. Trobar-ne una que si ho fora a un preu que no excedeixi els 100 € 

permetria prescindir del muntatge que es descriurà a l’apartat següent. El model 

incorporat a l’annex dóna una corrent màxima de 300 mA, que hauria de ser 

convertida per a entrar-la a la entrada del variador (0-24 mA).   

 

5.3.4.- MESURA DE CORRENT 
 

El sistema de mesura de corrent i l’algoritme del programa constitueixen les 

principals diferencies amb el sistema d’Omron. El variador MX2 compta amb una sèrie 

de paràmetres interns que poden ser mesurats i mostrats, sigui via el display o el CX-

Drive, com la tensió del bus DC, la freqüència de sortida del motor, la tensió i corrent 

de sortida i d’altres. Però una que no ofereix és la mesura de corrent que circula pel 

bus DC i així necessitarem suport extern per a mesurar-la.  

 

El sistema de mesura a nivell de hardware és relativament senzill, constant 

d’un convertidor DC-DC i d’un transductor de senyal. Trobar un transductor de senyal 

adequat no ha estat un assumpte trivial. Hi ha el problema de la magnitud de la corrent 

a mesurar, de la seva alimentació i del preu. En el primer cas, hi ha transductors que 

mesuren un rang massa gran o massa petit respecte als valors amb els que 

treballarem, i això es trasllada a la escala de mesura, que pot ser de 0-10 V o de 4-20 

mA, segons el model triat. La alimentació tampoc és fàcil, considerant que treballem 

en una instal·lació aïllada, que els nivells de tensió requerits per a la alimentació 

d’aquests transductors no son tan simples com 5 o 24 VDC i que hem de aconseguir-

ho amb uns preus relativament econòmics i sense tenir que optar per sistemes 

tècnicament complexes en cap nivell.   

 

S’ha optat per un transductor de la marca LEM, i en concret pel model LA 25-

NP, del que trobaran la fitxa tècnica als annexes. Es el triat per tres motius. El primer, 

perquè permet regular la escala de mesura i per tant buscar-ne una que s’adapti als 

nostres interessos. El segon, perquè tot i que precisa treballar amb alimentació de +/- 

15 VDC, aquest aparent problema té solució. I el tercer és perquè és relativament 

econòmica, costant 23,15 € +IVA. Un quart motiu és perquè és d’ampli ús als 

laboratoris del CITCEA, pel que la seva disponibilitat no és problema. Aquest model 

estarà configurat per a llegir corrents entre 0 i 8 A, entregant una senyal d’entre 0 i 24 



57 
 

mA.  Això, confrontat amb la entrada analògica de corrent, que va de 4 a 20 mA, 

generarà un desajustament del que es parlarà en els apartats corresponents al 

programa (veure apartat Subrutina Calculation)  Emprar aquest model de transductor 

no desqualifica a d’altres, sempre que estigui en la línia dels criteris exposats.  

 

 
Figura 5.7 Configuració i paràmetres resultants del transductor de corrent LEM LA25-NP [6] 

 

En quant a la alimentació del transductor, s’empra un convertidor DC-DC de 

Traco Power, el TMH 2415D, que a partir de 24 VDC ofereix tensions de +/- 15 VDC, 

per un cost de 7,83 € +IVA. Aquest convertidor s’alimentarà dels 24 VDC del variador 

de freqüència. El bus de 24 VDC pot alimentar fins a 100 mA. Donat que el transductor 

precisarà fins a un màxim de 35 mA per a funcionar, es pot considerar que la jugada 

no es arriscada.  

 

Aquí hem de parlar de l’ús de la resistència i del contacte que porta afegit. 

Malauradament, per a saber de quanta potencia disposem hem de fer circular la 

corrent que poden fer servir les plaques. Amb el variador en marxa no circularà prou 

corrent i la LEM només detectaria la corrent consumida pel variador. Arrencar la 

bomba i aturar-la si no passa prou corrent no és opció. La alternativa es fer passar 

corrent per la resistència, i un cop la LEM doni lectura d’un valor suficient, interrompre 

el pas de corrent per la resistència i arrencar la bomba. Aquesta resistència podria fer-

se servir per pre-escalfar aigua, per exemple, donant ús a l’energia consumida. A nivell 

de paràmetres ha de poder consumir la potencia generada per les plaques, i el seu 

valor de resistència ha de ser 70-80 Ohms, per a que es pugui veure si hi passa prou 

corrent per a  arrencar la bomba. 

 

 

5.3.5.- ALGORITME 
 

La estratègia de control en aquest cas és similar, però no igual a la d’Omron. 

S’opta per un control PID, ja que un control de Climb-Hill, concretament un de 
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Perturbació i Observació (Perturb & Observe) no ha funcionat. S’ha pensat en 

implementar uns altres algoritmes com el de Conducció Incremental o de Lògica 

Difusa (Fuzzy Logic), però es tracta d’una aplicació de bombeig d’aigua, on 

procediments tan alambinats i complexos aportarien una millora teòricament minsa.  

 

Si bé el PID és el cor del programa, no ho gestiona pas tot. No és gens 

secundaria la programació d’encesa i apagada del programa, inserida en la rutina 

principal. Aquesta rutina comprova la potencia que arriba de la placa. Si la potencia 

supera un determinat llindar, la bomba arrenca i se sotmet a l’algoritme de control, en 

aquest cas un PID. Si baixa per sota d’un determinat nivell, la bomba s’atura. El valor 

de consigna d’arrencada i d’aturada NO son iguals, sent la d’arrencada superior a la 

d’aturada. L’objectiu es crear un marge de seguretat per a que, si baixa la irradiació la 

bomba no s’aturi immediatament i així reduir el nombre d’aturades i arrencades que 

podria conduir a la avaria de la bomba.  

 

 
Figura 5.8 Perfil de comportament de la bomba en funció de la potencia 

 

 

Encara hi ha més línies de codi a comentar. Altres parts del programa són les 

que controlen el comportament de la bomba amb el nivell. Tal com s’ha insinuat en el 

apartat 1.4. la idea es crear un marge de treball en la que la bomba no s’activi tan bon 

punt el tanc no estigui al nivell indicat el que podria donar un cicle d’arrencades i 

aturades continu que afectés a la durabilitat de la bomba. Està implementat un lapse 

de temps que fa que quan el detector de nivell s’activi la bomba continuï en marxa un 

cert temps emplenant el dipòsit. Una altra opció seria treballar amb dos detectors de 

nivell. 
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Una altra característica inclosa és la rutina de comprovació de pou buit. A partir 

d’un paràmetre de l’inversor, si es dóna un valor de corrent corresponent a la corrent 

que passa per la bomba si gira en buit, l’inversor ho detectarà i aturarà la marxa 

d’aquest. 

  

Finalment, s’ha implementat una rutina opcional i que precisaria de l’ampliació 

del variador amb el mòdul addicional d’entrades i sortides que permet que el conjunt 

inversor-bomba tingui la possibilitat de funcionar alternativament amb dos fonts 

d’energia. Un cop accionat l’interruptor, atura la bomba, desconnecta el contactor que 

alimenta a la bomba a partir de les plaques solars, connecta el contactor que dona pas 

a la font alternativa i tot això alimentat pel condensador del bus DC del variador. A 

partir d’aquí, suposant que la font no requereixi de regulació de velocitat de la bomba, 

la bomba funcionarà a regim permanent a 50 Hz. L’algoritme PID no s’utilitza, al igual 

que el control d’arrencada i aturada en funció de la potencia. Segueix funcionant la 

rutina del nivell i la comprovació de manca d’aigua al pou. Per retornar al funcionament 

amb mòduls PV se segueix el procediment invers.  

 

5.3.5.1.- FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA  
 

El programa té tres entrades digitals i dues d’analògiques.  

A la entrada X(00) hi ha un interruptor de marxa; sí està habilitat la bomba s’activarà si 

es compleixen unes certes condicions. Així, és condició necessària però no suficient. 

La entrada X(01) té el detector de nivell. Si està a zero, es complirà una de les 

condicions per a que el sistema comenci a bombejar. Si està a u, la bomba si està 

aturada no arrencarà, i si està arrencada i assoleix el nivell, s’activarà un temporitzador 

i quan arribi al límit s’aturarà la bomba.  

La entrada X(04), normalment tancada es un polsador d’emergencia que aturarà via 

paràmetres l’operació de la bomba. 

La entrada analògica O rep la realimentació del valor de VDC via la sortida analògica.  

La entrada analògica OI rep un valor d’intensitat corresponent a la mesura de la 

corrent del bus DC. 

 

Quant a sortides, s’utilitzen les dues digitals i la analògica. 

La sortida digital Y(00), quan s’habilita, activa el contactor K1 per a efectuar la mesura 

indirecta d’irradiació. 

La sortida digital Y(01), un cop habilitada, avisa del dipòsit ple. 

La sortida digital AL1 s’activa quan hi ha un error i encén un avís de fallada.  
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La sortida analògica YA(00), realimenta el cicle del PID. 

 

El programa està estructurat en una rutina principal i sis subrutines que només 

seran executades si es compleixen unes condicions prèvies, funcionant de la següent 

manera, a partir de la rutina principal:  

 

1.- DEFINICIO DE VARIABLES BOMBEIG SOLAR MX2  

En primer lloc es declaren tots els alies de les constants i de les variables. Això es 

necessari per a facilitar la mnemotècnica en el procés de construcció del programa. 

Només comentar que això està fora del grafcet per a no fer-lo farragós i que un cop 

compilat el programa e inserit en el MX2 tots aquests alies es perden.   

 

2.- INICI SECUENCIA DE PROGRAMA  

Inicialitza variables que només han de ser-ho una vegada i truca a la subrutina Init 

pera setejar els valors de les constants i els valors inicials de les altres variables. 

Tampoc hi ha grafcet, car es limita a donar-los valor. No es torna a entrar a aquesta 

subrutina a no ser que s’apagui el variador o es vingui d’una aturada d’emergència.  

 

3.- COMPROVACIÓ EXISTENCIA ERRORS  

Verifica si està en estat de fallada i si ho està envia el programa a la rutina de gestió 

d’errors. 

 

4.- COMPROVACIÓ TEMPS MARXA I ATURADA  

Truca a la subrutina Check_Time, encarregada de la gestió dels temps d’arrencada, 

aturada i penalització.   

 

5.- COMPROVACIÓ PREVIA ARRANC  

Si el polsador de marxa no està activat, atura la bomba. 

 

6.- COMPROVACIÓ NIVELL 

Comprova si el detector de nivell està a 1. Si no ho està, permet la operació normal del 

programa. Si ho està verifica si la bomba està en marxa. Si la bomba està aturada i el 

sensor de nivell està activat el sistema no arrencarà. Si la bomba està en marxa i 

s’assoleix el nivell, s’entra en la subrutina Level, en la que entra un temporitzador que 

després d’un cert temps aturarà la bomba, deixant el detector de nivell submergit sota 

un cert volum d’aigua. Quan el detector de nivell està a 1 s’encén un pilot d’avís.   

 



61 
 

7.- GESTIO DE L'ARRENCADA/ATURADA 

 
Ara toca la comprovació de les condicions d’arrencada i aturada 

.- Si la bomba està aturada, l’interruptor de marxa està activat, no està subjecta a 

penalització i la potencia supera el llindar d’arrencada, la bomba arrenca.  

.- Si la bomba està aturada i pel contrari la potencia no supera el límit d’arrencada, la 

bomba roman aturada. El mateix si alguna de les altres condicions no es compleix.  

.- Si la bomba està arrencada i la potencia està sota el llindar d’aturada la bomba 

s’atura. 

.- Si la bomba està arrencada i la potencia està per sobre el límit d’aturada, la bomba 

roman en marxa i el PID decidirà la freqüència de funcionament.  

  

8.- DETECCIO DE FALTA D'AIGUA A LA CANONADA 

 El següent pas es la comprovació de manca d’aigua. Si la corrent que passa en 

direcció cap al motor es menor que la establerta al paràmetre C039 (descomptant en 

acceleració o frenada), s’activarà un temporitzador. Si en acabat de la temporització es 

mantenen les condicions que l’han originat, es generarà un error. En cas contrari es 

resetejarà el temporitzador.  

 

9.- RUTINA DE RESET AUTOMÀTIC DE FALLADES 

L’últim bloc es la reinicialització de fallades i recompte del seu nombre. Si la variable 

que regeix el funcionament està a 0, no hi haurà autoreinici. Si està a 1 reinicialitzarà 

sempre després de dos segons, i si està a 2 reinicialitzarà mentre no se superin el límit 

de reinicialitzacions.  

 

10.- TORNADA 

Finalment hi ha un una instrucció de salt que envia a l’inici de programa, just després 

de la trucada a la subrutina Init  

 

Les subrutines tenen una funció dedicada i ara se’n farà una breu descripció a 

continuació, la qual complementada amb els grafcets que hi ha a les pàgines 

subsegüents donarà una certa comprensió del programa i del seu abast.   

 

.- Init  inicialitza totes les variables a valors inicials. Es necessari a l’arrencar el 

programa i després d’una aturada d’emergència. 
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.- Calculation  mesura el voltatge i la corrent, i opera els resultats donant un valor de 

potencia. Això que pot semblar una trivialitat de nul·la substància resulta no ser-ho 

degut a les limitacions i manera de funcionar del MX2 i també del transductor, en 

menor mesura. Hi ha una descripció més acurada en l’apartat 5.4.3.2. 

 

.- Level  gestiona la situació en que el detector de nivell s’activa, activant una 

temporització i aturant el sistema quan el temporitzador arriba al límit. S’aborda més 

ampliament en l’apartat 5.4.3.3. 

 

.- Check_Time  verifica els temps dels cicles d’arrencada i aturada de la bomba per a 

determinar si ha arrencat masses vegades. Té dues sub-subrutines, T_on i T_off que 

tenen només per missió arrencar els temporitzadors de bomba en marcha aturada 

respectivament. Es dona més informació a l’apartat 5.4.3.4. 

 

5.4.3.2. RUTINA DE CALCUL DE LA CORRENT   
 

Hi ha dos maneres d’enfocar els valors de corrent i potencia. O es fa per 

consignes, valors que tenen una relació proporcional -però no aparent- amb el valor 

real, o es busca operar amb valors reals. Amb valors reals definir les constants 

d’arrancada i aturada es immediat, així com la interpretació de les dades obtingudes, 

però no així el procés de càlcul que esdevé complicat i que requereix de words i 

longwords. Per motius de monitorització i de claredat expositiva, per a aquest projecte 

es tria treballar amb valors reals. Si es volgués simplificació del programa, s’optaria per 

consignes.  

 

 De primer, si bé el MX2 mesura el voltatge del bus DC, expressa el resultat en 

dècimes de volts, pel que haurem de dividir el valor, en algun moment o altre, entre 10. 

D’altra banda, el MX2 no mesura corrent del bus DC i la mesurem amb un dispositiu 

ad-hoc que mesura corrents entre 0 i 8 A i bolca el resultat en una consigna de corrent 

analògica d’un valor entre 0 i 24 mA, però resulta que el MX2 només tracta senyals 

d’entre 4 i 20 mA, deixant un marge de 4 mA en que perdem el rastre de la mesura. 

Per als primers quatre miliampers, el MX2 declararà un zero, tot i que el transductor 

doni lectura, i per als quatre darrers el MX2 mantindrà el nivell màxim d’escala, 10.000. 

Això vol dir que fins a 1,3 A aproximadament el MX2 no començarà a donar valors 

respecte al que entra a la entrada analògica, i que a partir de 8 A l’augment de corrent 

no es reflectirà en el resultat. Aquest darrer cas no és exactament un problema, tret 

que es treballi permanentment en situacions de 1000 W/m2, cosa gens fàcil, però com 
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treballarem amb un superàvit de Wp  i la sonda manté el valor màxim encara que 

estigui per sobre del màxim que pot mesurar, això en principi no generarà gaires 

problemes. 

  

El problema serà la banda baixa, en que el variador dona un 0. Com que no 

sabrem el motiu real pel qual el variador llegeix 0, calcular el valor de corrent no serà 

trivial. Encara més important és el fet que amb 2 A el sistema ofereix en els millors 

casos 650 W, insuficient en general per a arrencar efectivament aquesta. El problema 

de tot plegat serà veure com podem oferir una dada fiable de corrent DC. Això 

requerirà un assaig previ de la sonda, mesurant la lectura que dona el MX2 a diferents 

nivells de corrent. Posteriorment, amb les dades realitzarem una regressió lineal 

obtenint una equació del tipus Y = m·X + b, on X és la traducció del MX2 de la 

consigna 0-24 mA del transductor, m la pendent i b el terme independent i ho 

implementarem en el programa.  

   

Els entrebancs no acaben aquí. El MX2 no permet l’ús de decimals, pel que per 

a no perdre resolució haurem de treballar en una escala que permeti el treball en la 

regió dels nombres naturals, i finalment desfer-la fent una divisió pel valor de l’escala 

emprada. Per últim, hem de recordar que un word (16 bits) permet emmagatzemar un 

valor fins a 65535, i depassar-lo és més fàcil del que sembla, sobre tot quan treballem 

amb multiplicacions, pel que hem d’emprar Longwords (32 bits) fins que tornem a 

obtenir valors dintre d’escala. Recordem que el MX2 agafa la lectura de 4-20 mA a la 

entrada i la convertirà en un valor de 0 a 10.000, i una multiplicació per set ja faria 

imperatiu l’ús de longwords.  

Finalment, convertirem les dades a una escala raonable per a fer el producte 

P= V x I i acabarem convertint-ho tot a escala de watts, i posat en un word.  Com a 

epíleg, cal dir que les conversions, divisions i arrodoniment per defecte del MX2, pot 

causar un desajust que caldria compensar amb una mesura in situ i una correcció del 

terme independent b.   

 

5.4.3.3 MARXA I ATURADA PER DETECCIÓ DEL NIVELL 
 

Una causa d’encesa i apagada continuada de la bomba podria ser la estratègia 

de la detecció del nivell. Aquest detall, aparentment menor, pot fer que la bomba 

depenent del funcionament tingui un funcionament intermitent. El model d’Omron 

treballa amb un sol detector de nivell que força l’apagada de la bomba quan el nivell 

s’assoleix. Es la configuració mínima per a no vessar l’aigua el límit físic del dipòsit.  
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Aquesta configuració no cobreix un supòsit, en el que el dipòsit es buidi a una 

velocitat menor que la d’emplenat de la bomba. Si es donen les condicions d’irradiació 

per la marxa a màxim cabdal de la bomba mentre s’està buidant el dipòsit a poca 

velocitat, la bomba arrencarà, emplenarà el dipòsit, el detector de nivell actuarà i 

s’aturarà. Com continua buidant-se el dipòsit, el detector de nivell alliberarà a l’inversor 

de l’aturada i l’inversor arrencarà de nou al motor, fent el mateix efecte que una 

irradiació variable. Un altre motiu de buidat pot ser també involuntari per part dels 

usuaris, com per exemple una fuita. Sí està acreditat que les fuites generin un efecte 

d’aturada-arrencada continues. [7] 

 

La idea es crear una certa histèresi entre dos nivells d’emplenat. Això es pot 

implementar amb dues possibilitats. 

La primera opció és mitjançant un sistema de dos detectors de nivell. Un 

detectarà el nivell màxim i un altre que donarà avís per arrencar la bomba quan l’aigua 

estigui per sota d’aquest. Si la bomba s’atura quan el nivell del dipòsit resta entre 

detectors, la bomba no actuarà de nou fins que baixi per sota del segon detector. Així 

el que fem es tenir un marge d’actuació. El decalatge entre sondes de nivell ha de ser 

determinat amb cura. Dependrà del volum del dipòsit, de les prestacions de la bomba i 

de les necessitats de consum, però en general no hauria de ser superior a 0,5 m3. A 

nivell de programació això no planteja cap repte.  

 

Un altre sistema, via programació del convertidor de freqüència, crearia una 

histèresi en base a una temporització que s’activa quan s’assoleixi el nivell del 

detector. En quant el temporitzador arribi al límit la bomba s’aturarà. No tornarà a 

arrencar fins que el nivell baixi per sota del detector. Aquest serà el sistema emprat en 

la nostra instal·lació. Com en l’anterior cas, el posicionament del detector i la elecció 

del temps de desconnexió s’hauran d’efectuar amb cura. 

 

Es podrien implementar estratègies més barroques i de precisió com 

l’esmentada en algun article[9] que inclouen mesuradors del nivell del dipòsit, o 

cabalímetres a la sortida del dipòsit i la ulterior ampliació de funcions del variador. 

Això, si bé és més precís, repercuteix en un augment de complexitat del sistema que 

es traslladarà al preu i a la fiabilitat del sistema. En quant al programa, implicarà un 

augment de les línies de codi, del temps d’scan i de la seva complexitat per a obtenir 

un benefici més aviat escadusser. 
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Gràfica 5.9 Perfil de comportament de la bomba en funció de la potencia 

 

 

5.4.3.4 VERIFICADOR D’ARRANCADES I ATURADES 

 

Cap de les rutines anteriors garanteix plenament ni juntes, i molt menys per 

separat, que no es doni aquest fenomen. Per tant s’implementa una rutina que tallaria 

de soca-rel aquests problemes. Si bé podria funcionar sola, sense les altres rutines 

descrites, és aconsellable fer-la anar en companyia de les altres, car optimitzen el 

funcionament de la bomba.   

 

El funcionament es senzill; es tracta de verificar el temps que passa la bomba 

tant si està aturada com si està en marxa. Es comptaran els cicles arrencada-aturada, i 

si s’arriba a un límit, s’inhabilita el funcionament de la bomba durant un temps 

determinat.  Si la bomba compleix un temps de funcionament determinat, el comptador 

es resetejarà. El mateix si està aquest temps en aturada, o bé de marxa i d’aturada 

sumats.  El temps d’inhabilitació i el temps de funcionament requerit estaran en funció 

del nombre de connexions i desconnexions per minut o hora que ens doni el fabricant 

de la bomba. Als annexes es pot veure el grafcet i el codi de programació.  

  



66 
 

 

5.4.3.5 DETERMINACIÓ DELS VALORS DE CONSTANTS DE CONTROL 
 

Un punt important per al funcionament del programa es la determinació de les 

constants.  

Power_on. Com a condició prèvia, ha de ser superior a Power_off. Una convenció 

raonable seria 1,2-1,25·Power_Off 

Power_off. Hauria de ser, com a mínim, la potencia a la qual la bomba gira a la seva 

freqüència mínima permesa pel fabricant. Com a segona condició, és imperatiu 

arrencar la bomba en una freqüència que se situï per sobre de la corba de parell 

resistent de la càrrega, pel que el seu càlcul és imprescindible. Requeriria segurament 

un assaig amb càrrega i la mesura de V i I durant aquesta. 

Freq_min. Hauria de ser la freqüència mínima de funcionament determinada pel 

fabricant o a la que es dona el Power_off. 

Freq_max: Hauria de ser la freqüència màxima de la bomba, 50 Hz a Europa. Es 

podria plantejar augmentar-ho a 55 o 60 Hz si el motor i la bomba ho permeten. 

m_I i b_I: Paràmetres que defineixen la recta del mesurador de corrent, per a fer que el 

valor obtingut es correspongui amb la corrent real.  

Level_temps_off: Seria el temps a màxim cabal de bombeig que es tardaria en 

emplenar el dipòsit des que el detector de nivell s’activa fins que el temporitzador 

arriba al límit aturant-se la bomba. 

Det_falta_aigua: Marca el cas de detecció de la manca d’aigua a la bomba (0:no 

detectar,1:detectar) 

T_det_falta_Aigua: Temps límit de manca d’aigua. Hauria d’estar per sota del temps 

màxim de funcionament en buit de la bomba, en general a 50-60% del temps. 

Limit_regular: Marca el temps per sobre del qual es considera que es pot reiniciar a 0 

la variable de CNT. Dependria del nombre de arrencades en X temps definit pel 

fabricant de la bomba.  

Limit_penalty: Delimita el temps que la bomba ha d’estar aturada en cas que s’hagi 

superat el límit d’arrencades en un cert temps.  

Low_busDC: Indica el límit de tensió del bus DC per sota del qual la bomba hauria 

d’aturar-se. 

Autoreset_error: Indica el cas pel qual el variador s’ha de regir davant d’un error (0: No 

autoreset; 1: Autoreset sempre; 2: Autoreset fins a un màxim de reintents)           

Num_maxim_reset: Indica  el numero màxim d’autoresets a realitzar.      
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5.4.3.6 SUBRUTINES OPCIONALS  
 

Els programes presentats no són una possibilitat única i tancada, ni tan sols  

impermeable l’una de l’altre.  

 

 Hi ha la possibilitat de tenir una font alternativa. Per al P&O mencionat al 

començament es va crear System B  i la seva subrutina bessona System A . System B 

es el procés de pas de plaques PV a una alimentació alternativa, en aquest cas 

concret de tipus de corrent altern 230 VAC. Si s’activa la entrada X(02), la bomba 

s’atura, s’activa la sortida Y(02) activant a la seva vegada la bobina del contactor K2. 

Després d’una breu pausa i un cop activat el contacte auxiliar del K2, que activa una 

entrada, s’activarà el K3  via Y(03) i entrarà la alimentació de 230 V en alterna. Val a 

dir que a partir d’aquí el programa farà que la bomba treballi a 50 Hz, doncs no es 

necessitaria regulació. Es podria desactivar el PID i no caldria fer la rutina d’arrencada 

i aturada de la bomba, ni testejar la corrent que hi passa (subrutina Calcul). Totes les 

altres subrutines com Level, Check_Time, etc... seguirien en marxa. A més, no caldria 

anular el PID perquè aquest treballaria amb freqüència màxima.  

System A es el procés invers, des d’una situació d’alimentació alternativa, fent 

un retorn ordenat cap a l’alimentació d’origen fotovoltaic. Cal remarcar que son 

opcionals i que es podria fer el procés manualment mitjançant disjuntors, però per 

compte i risc de l’usuari.   

En l’estat actual del programa, aquesta ampliació requeriria d’una altra 

ampliació, de entrades i sortides per al variador de freqüència. 
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Capítol 6: 
FENOMENS REL·LACIONATS  

AMB EL VARIADOR  
 
 

6.1. INTRODUCCIÓ  
 

En aquest capítol s’intentarà dilucidar la magnitud dels fenòmens elèctrics 

coneguts com dV/dt i harmònics en la instal·lació. Aquests fenòmens estan causats 

per l’actuació dels semiconductors del variador de freqüència. A tal efecte, es faran 

proves amb tres motors, descrits a l’apartat 5.1.3. i diferents longituds de cable (100, 

75, 50 i 25 metres). Al final, es descriuran solucions per a reduir els seus efectes. 

Recordarem que les proves s’han realitzat en buit. 

 

6.2. EL dV/dt  
 
6.2.1. DESCRIPCIÓ DEL FENOMEN 
 

En els variadors de freqüència es dóna un fenomen corresponent a un pic de 

tensió causat per la commutació del semiconductor. En connectar l’IGBT el voltatge 

augmenta ràpidament i això causa que s’envii una ona pel cable. Si, com és habitual 

les impedàncies de la càrrega i del cable no són iguals, sinó que a més són molt 

diferents, sent la del motor molt superior a la del cable, les ones de tensió que van 

incidint sobre el motor i adaptades a la impedància del cable, en arribar al motor li 

sembla un circuit obert, i en aquest cas es podria arribar a duplicar el valor de la 

tensió, ja que la tensió reflexada serà igual en magnitud i signe a la incident. Aquest 

efecte s’amplifica si la freqüència de commutació i/o la longitud del cable augmenten[1]. 

 

L’efecte que causa aquest fenomen en primera instància és la degradació dels 

aïllaments del motor i la subsegüent avaria del motor. Els devanats del motor, 

especialment si l’aïllament es de classe B o inferior són també susceptibles al dany 

degut a alts nivells de dV/dt, com aquests atribuïts a al ‘line notching’ i el seu ressonat 

associat degut al flux de corrents harmònics[2]. Un altre efecte son les corrents pel 

coixinet i la degradació del seu lubricant. [3][4] 
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 6.2.2. PROVES DE CAMP 
 

Aquest problema esdevé  bastant reduït en distancies curtes entre l’inversor i el 

motor però s’amplifica si la distancia entre ambdós es llarga. Hom comenta que a partir 

de 10 metres ja comença a ser considerable, el que causaria problemes en 

instal·lacions de bomba submergible, car aquestes poden estar a distancies inclús de 

100 metres o més. El cert es que és verificable (tot i que de poca magnitud) amb tot 

just 2 metres de cable. 

 

 
Figura 6.1. Tensió(blau) i corrent (vermell) amb motor 1,5 kW, 50 mts de cable, a l’inversor 

 

 
Figura 6.2. Cas idèntic a l’anterior però mesurat en borns del motor 

 

 

S’ha fet proves amb diferents llargades, diferents motors i diferents paràmetres 

per a estudiar els efectes del dV/dt.   
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En qualsevol dels casos i en les circumstancies més desfavorables el pic 

causat pel dV/dt no supera els 700 V, bastant per sota de la barrera del kV. Tanmateix, 

aquest fenomen es dona fins a 2000 vegades per segon coincident amb la freqüència 

base de commutació que empra el variador, que es pot pujar fins a 8 KHz, el que 

també amplificaria el dV/dt. Això, en la operació total de la bomba representa un 

impacte important que hauria de ser pres en compte.   

 

 

6.2.2. EL CABLE 
 

El primer que es verifica es que la llargada del cable és, com es preveia, un 

dels factors de major influencia. D’una llargada de cable de 25 metres fins a 100 

metres. 

 

 
Figura 6.3. Tensió(blau) i corrent (vermell) amb motor 2,2 kW, 100 mts cable, mesurat en motor 

 
Figura 6.4. Idem amb 25 mts de cable, mesurat a motor 

 

S’observa que en el primer cas es donen uns pics màxims d’uns 685 V i una 

pertorbació posterior d’uns 30 us de durada, mentre que en els segon el pic oscil·la 

entre 630 i 650 V, però la ona de xoc s’apaga abans -10 us- i la seva amplitud mentre 

dura es menys acusada que en el primer. S’ha de dir que verificant les mesures fetes 
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amb 75 i 50 mts.i comparades amb 100 m les diferències són mínimes. Es a 25 metres 

a on es veu una reducció del pic, però de poca magnitud, sobre un 5%. La influencia 

de la llargada seria sobre tot en la durada de la ona de xoc.  

   

6.2.3. ELS MOTORS 
 

Les diferencies entre motors són petites però visibles. Amb 100 metres de 

cable no hi ha pràcticament diferencia: el motor de 2,2 kW té pics que de vegades 

freguen els 700 V, i l’obtingut amb els motors d’1,5 kW i 0,75 kW, si bé lleugerament 

per sota, estan bàsicament en la línia (670-680 V).  

En canvi, amb 50 metres de cable si que s’observa una tendència que ja 

s’insinuava amb 75 m, en què a menys potencia de motor, es redueix lleugerament el 

pic de tensió, observant 600 V amb un motor de 0,75 kW, 640 V amb el de 1,5 kW i 

670 amb el de 2,2 kW.    

Semblaria que a menys potencia del motor, menys pic de tensió, però per algun 

motiu desconegut, només per sota de certa longitud de cable. La reducció podria ser 

deguda a que motors més petits signifiquen una impedància més petita i per tant el 

desequilibri entre la seva impedància i la del cable es menor. El descens no es acusat 

ja que  la reducció de la impedància no és en termes relatius igual al de la reducció de 

potencia. Tanmateix, les proves no són concloents.    

 
6.2.4. EL PARÀMETRE B033 
 

El variador de freqüència d’Omron implementa un paràmetre, el B033, que 

actua sobre el hardware reduïnt el dV/dt, corresponent a un valor que es pot modificar 

en valor de 5 a 20, unitats adimensionals, i que segons es diu a les instruccions 

d’Omron el seu objectiu es obtenir un major rendiment en el control del motor.  

Normalment, afirma el manual, no és necessari ajustar aquest paràmetre, però 

no debades, en el cas d’ un cable apantallat o de molta longitud fins al motor, on hi ha 

una capacitància de connexió a terra relativament major, s’hauria de modificar-lo amb 

un valor més alt per a obtenir un major rendiment de control del motor. Explica el 

manual d’Omron que el paràmetre, però, es indicatiu i que no hi ha cap fórmula per a 

calcular el valor adequat, més que la regla de que a més longitud més alt és el valor 

seleccionat i que s’ha d’ajustar a conveniència.[Manual Omron] 

 
Així, s’ha provat amb diferents motors i llargades de cable diferents valors del 

paràmetre i els resultats indiquen que a 100 metres no es verifica cap influencia 

decisiva en el valor de tensió. S’intuiria una tendència al descens, però no es continua 
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i de tant en tant apareix algun pic superior. La millora visualitzada estaria entre un 5 i 

un 10% com a màxim. No hi ha cap reducció en la durada de la ona de xoc. 

 

 
Figura 6.5. Tensió(blau) i corrent (vermell) amb motor 1,5 kW, 75 mts cable, B033 a 10 i mesurat a motor  

 
 

 
Figura 6.6. Idem amb B033 a 15  
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Figura 6.7. Idem amb B033= 20 

 

 

6.2.4. ADDICIÓ DE REACTANCIA 
 

En últim terme, s’afegeix una reactància trifàsica, en tant que es una de les 

configuracions de filtres recomanades [veure 6.4.1.]. Seria ideal afegir una calculada i 

feta ad-hoc per al sistema analitzat, però en quant a les característiques més 

semblants a la necessària, només hi havia disponible una reactància trifàsica de 0,1 

mH. Aquesta reactància s’ha emprat en tots els models de motor i llargades de cable. 

 

 
Figura 6.8. Tensió(blau) i corrent (vermell) amb motor 2,2 kW, 100 mts cable i mesurat a motor  
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Figura 6.9. Idem, però amb reactància de 0,1 mH  

 

S’ha de dir que afegir una bobina en sèrie resulta ostensiblement efectiu. Es 

donen reduccions de 150-170 V aprox. amb 100 metres de cable. També hi ha una 

reducció del temps de durada de la ona de xoc a la meitat. Curiosament, amb la 

mateixa llargada es menor en 1,5 kW i 0,75 kW.  

 
Figura 6.10. Tensió(blau) i corrent (vermell) amb motor 0,75 kW, 25 mts cable i mesurat a motor  
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Figura 6.11.  Idem amb reactància de 0,1 mH 

 

Amb 25 metres de cable i amb un motor de 2,2 kW, es ronda els 180 V de 

reducció de pic, passant d’uns 655-670 V a 475-495 V, i en durada passa de 14 us a 

uns 6-8 us. Els resultats amb un motor de 0,75 kW estan en la línia dels anteriors.  

 

6.3. HARMÒNICS 
 

Generats pel variador, es produeixen perquè aquest no genera una sinusoide 

pura, sinó una ona quadrada, que es pot analitzar com la suma de sinusoides de 

diferents amplituds i freqüències, que per sobre de certs límits pot causar problemes. 

La distorsió harmònica augmenta les pèrdues en el motors d’inducció de 

corrent altern i causen un increment de l’escalfament degut a les pèrdues en el coure i 

en el ferro (Foucault + histèresi) addicionals en el debanat de l’estator, circuit rotòric i 

les làmines del rotor.  Aquestes pèrdues s’agreugen per l’efecte skin, especialment a 

freqüències superiors als 300 Hz. Els corrents magnètics de fuita causats per les 

corrents harmòniques a l’estator i a les puntes dels debanats rotòrics poden produir 

substancials pèrdues paràsites dependents de la freqüència addicionals.  

En motors d’inducció amb rotors oblics es poden produir pèrdues de ferro 

substancials degut a corrents induïdes d'alta freqüència i canvis ràpids de flux (p.ex: 

histèresi) a l'estator i al rotor. Un escalfament excessiu pot degradar la lubricació del 

coixinet i resultar en la destrucció d’aquest.  

Les corrents harmòniques poden resultar també en corrents pel coixinet, les 

quals poden ser previngudes mitjançant l’ús de coixinets aïllat, una practica comú en 
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motors CA alimentats amb variadors de freqüència. El sobreescalfament general 

imposa límits significants en la vida efectiva d'un motor d'inducció. Per cada 10ºC 

d'augment sobre la temperatura nominal, la vida dels aïllaments del motor es pot reduir 

tant com un 50%. Els motors de gàbia d'esquirol normalment suporten nivells de 

temperatura superiors a comparats amb els de rotor bobinat. [1,2] 

 
Figura 6.12. Anàlisi harmònic de la ona de tensió amb motor 2,2 kW 

  

Tot el que supera els 0 dB’s té magnitud superior a un volt. Així, és palesa la 

necessitat d’un filtre per a eliminar o si més no reduir tots aquests harmònics i soroll.  

 

6.4.- SOLUCIONS  
 

6.4.1. FILTRES 
 
Els filtres son un dels mètodes habituals utilitzats per a neutralitzar harmònics i 

pics de tensió produïts per elements no lineals, com els IGBTs que composen un 

inversor. Per tant, són candidats a formar part de la solució al problema que ens ateny.  

 

Es sabut que els filtres s’enquadren en dues categories, uns de passius, que 

estan compostos per elements discrets RLC disposats en diferents configuracions les 

característiques dels quals son invariables, i els filtres actius que s’adapten a les 

característiques de la demanda en curs.  

Tot i que la nostra situació es d’una càrrega de característiques variables i per 

tant un d’actiu seria -sobre el paper- el més idoni, les dimensions, pes, preu, 

característiques elèctriques ofertes que estan molt per sobre de lo demandat i a més 
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l’ús en entorns aïllats i de baixa tecnificació esdevenen factors adversos i que forcen a 

deixar de banda aquest element i a considerar només els filtres passius.  

 

Els filtres passius no son limitats en quant a topologies. Descartarem les que 

impliquen ser connectades a la banda del motor, donat que aquest al estar submergit 

també el filtre ho haurà d’estar, amb tot el que comporta. Les topologies possibles son 

reactància en sèrie, LC o RLC, sempre a la banda de l’inversor. El problema dels filtres 

passius es que no s’adapten a les variacions dels harmònics, però donat que estaran 

dimensionats per a una càrrega de determinada potencia nominal, i que en el nostre 

cas funcionarà dintre d’un marge de freqüències acotat i per tant el rang de potencies i 

dels harmònics generats també ho serà, el problema no seria tan greu.   

 

 
Figura 6.13. Topologies de filtres (a) Bobina o filtre L; (b)Filtre LC; (c) Diverses modalitats de filtres RLC 

(d)Filtre LC amb retorn a bus DC via díodes de recuperació ràpida  [5] 

 
 La primera solució es la més senzilla i econòmica: col·locar una 

reactància en sèrie. L’efecte es conegut: redueix el dV/dt al motor. Tanmateix el dV/dt 

es redueix en proporció a la impedància posada. A més impedància, més cost, més 

pes, més pèrdues i per tant menys parell, i a més, subsegüent baixada del factor de 

potencia.   

 

 La segona seria la evolució lògica de la primera, reduint al menys en 

part pèrdues i la baixada del factor de potencia però introdueix el factor de ressonància 

del filtre, pel que s’ha de calcular tenint en compte aquest paràmetre.  
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 La tercera, per a disminuir el problema de la ressonància, inclou 

resistències, obtenint un RLC, amb distintes configuracions. El problema es que 

introduint-les augmentem la mida, el pes i les pèrdues del filtre. 

 

 Finalment, i a partir del LC, es crea un LC amb díodes, que tenen com a 

funció derivar el voltatge ressonant cap al bus de continua gracies als díodes de 

recuperació ràpida, mentre que amb els valors de L i de C controlem el temps de 

pujada de la tensió de sortida. No només això, si no que aquesta topologia requereix 

de Ls i Cs molt més petites.[] 

 

S’ha de tenir en compte que no hi ha una solució netament superior i que la 

triada ha de donar el millor resultat amb el menor cost en termes de preu i despesa 

energètica. En termes de simplicitat i despesa una reactància en sèrie a la sortida de 

l’inversor és el millor, però en termes de fiabilitat i pèrdues reduïdes el LC clamp podria 

ser el més apropiat. El filtre LC seria el compromís entre un i l’altre.  

 

 

 
6.4.1.1 FILTRES COMERCIALS 
 

S’ha fet recerca de filtres comercials per a instal·lar amb el sistema amb la 
configuració descrita i els resultats són, com en el cas de les bombes, desconcertants.  

 
S’ha contactat amb tres fabricants, Circutor, Arteche i Schaffner que ofereixen 

productes per a línies llargues. Apart en el mercat americà, hi ha dos fabricants, MTE i 
TCI que també n’ofereixen però no semblen implantades ni interessades en el mercat 
europeu ja que no han contestat. 

 
Circutor ofereix a la seva pàgina web el Sinus. La informació a la web no es 

gaire extensa i Circutor no ha ofert gaires informacions suplementaries. El que si que 
és aparent es la manca de versions per a 220 VAC de línia. Els comercials contactats 
van arribar a afirmar que desconeixien la seva existència en el catàleg.   

 
Arteche, fabricant basc, ofereix un dispositiu SWF. Afirmen que aquest 

dispositiu només es pensat per a Sudamèrica i que per això es fabrica a Mèxic. 
Tanmateix també ofereixen un altre filtre La informació, com en el cas anterior, es 
escadussera. La documentació que s’ha proporcionat d’altres productes està referida 
models que es posen aigües amunt del variador, no servint per a aquest propòsit.  
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Schaffner té resposta afirmativa amb dues famílies que servirien als propòsits 
del projecte. La FN 5040 i la FN 530 tenen com a objectiu declarat la reducció eficient 
del voltatge dV/dt produït pels inversors i la restricció de sobrevoltatges produïts per 
reflexions en els cables llargs. La FN 5040, que substitueix el FN 510, és un filtre de 
tipus LC, que ofereix diferents sub-models en funció de la potencia, cobreix l’espectre 
de freqüència de commutació de 4 a 16 KHz, té un pes lleuger, i connexió en sèrie 
entre el variador i el motor. A més supera el límit de 80 metres que tenia el FN510, 
essent ara de 200, amb la potencia seleccionada. S’hauria de pujar, però, la 
freqüència de commutació a 4 KHz.   

 
La sèrie FN 530 es un filtre que ofereix connexió de les tres fases del motor, i a 

més requereix connexió al bus DC de l’inversor, cosa que fa pensar en una 
configuració com la mencionada en el punt anterior. Els models d’aquesta família 
cobreixen fins a 7,5 kW, donen servei a cables de fins a 1000 metres però per contra 
la freqüència de commutació amb la que treballen va de 6 a 16 KHz, pel que serà 
necessari pujar la freqüència de commutació del variador de 4 a 6-7 KHz, cosa que no 
planteja més problema que variar un paràmetre (B083) del variador, de 2,0 kHz a 6,0. 
Prèviament, s’haurien de fer proves per a veure si hi ha de-rating, cosa a considerar. 
El pes és ostensiblement superior als FN 510 i 5040 però es manté en marges 
raonables. 
 

6.4.2.- CABLE CONTRA PICS DE TENSIÓ 
 

En aquest punt es proposa l’ús d’una solució novedosa i que en el moment 
d’escriure aquestes línies no es troba disponible a Europa. Es tractaria d’un cable que 
tindria la virtut d’amortir els pics de tensió provinents d’un variador de freqüència. Es 
troba descrit a un article d’IEEE del 2009[6] i està fabricat per OKI al Japó[7]. 
 

El cable seria una solució passiva per a reduir els pics de tensió. Consisteix en 
les tres fases habituals a més del conductor de terra. A més acompanyen al cable 
tetrapolar tres cables més, un per fase hàbil, que són connectats a cada fase del motor 
en paral·lel i a l’altra banda estan lliures, en circuit obert. El cable de supressió de pics 
està fet d’un cable coaxial, i tot cobert amb un recobriment d’alta resistència a la 
superfície. La banda interna de cada cable va connectada al motor i els conductors 
exteriors van connectats entre sí. 

 

 
Figura 6.14. Esquema de muntatge del cable 
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Figura 6.15. Seccions general i particular del cable supressor de pics [7] 

 
Figura 6.16. Resultats dels assajos d’OKI amb el cable supressor de pics [7] 

 

Els avantatges són clars: no afegeix elements, no augmenta la complexitat del 
muntatge ni massa més el pes del cable, en principi, i com la resta de cables, no 
s’espatlla, i el més important, és clarament visible la reducció en el pic que afirmen que 
es produeix, per bé que no l’elimina del tot. Tanmateix, la reducció del pic es, sobre el 
paper, important i ajudaria a reduir els paràmetres i per extensió el cost, el pes, la mida 
i l’impacte sobre el sistema d’un filtre que fos afegit per a reduir encara més el pic.  
En contra té el preu, del que es preveu elevat i que encara no té, de moment, ni el CE 
ni l’UL, pel que la seva implementació a Europa no serà immediata, però molt 
probablement en instal·lacions situades en països amb normatives més laxes podria 
ser una opció, sense comptar la experimentació que se’n podria fer. 
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6.4.3. ALTRES SOLUCIONS 
 

Pel que fa a la bomba, mencionar que hi ha dos maneres de tractar aquest 
assumpte, i són o bé que la bomba faci servir un motor estàndard amb una classe 
superior d’aïllament, en general la 155º (abans F), que és la immediatament superior a 
la habitual 130º[8], o bé un motor construït específicament per a treballar amb variadors 
de freqüència, que haurien de complir la norma IEC 60034-25, Guia per al disseny i 
funcionament de motors d’inducció de gàbia específicament dissenyats per a l’ús amb 
convertidors. En tot cas, el preu respecte a un motor estàndard augmentarà.[10] 

 
No està recomanat fer servir motors amb classe d’aïllament inferior a la 130º 

(abans coneguda com a B, superior a A i E) amb variadors de freqüència.   
 

 Altres mesures que redueixin l’impacte serien treballar amb freqüències de 
commutació lo menors possibles i treballar amb cables no apantallats, ja que aquests 
amplifiquen el problema.[9]  



82 
 

Capítol 7: PARÀMETRES  
DE LA BOMBA  

 

7.1.- MARGE DE TREBALL 
 

Ha quedat introduït en el capítol anterior els problemes que afecten la bomba 
des del punt de vista elèctric. Cal detallar, ni que sigui lleugerament, la importància de 
la tria de la bomba en termes de no només de i alçada si no en termes de connexió 
amb un variador i les conseqüències que té.  

 

Es obvi que una bomba que amb una freqüència nominal de 50 Hz té una 
corba característica bombarà sensiblement menys aigua a menor freqüència, però 
sobre tot bombarà a menys alçada, tot en virtut de les lleis de semblança descrites en 
el capítol anterior.  

 

Tanmateix hi ha un segon entrebanc i es la corba de càrrega. Es necessari 
calcular-la i veure com condiciona l’operació de la bomba en juxtaposició amb un 
variador. Les freqüències que estiguin per sota de la línia de càrrega no bombejaran 
aigua. Per tant, no podrem treballar amb tot el rang de freqüències que doni el variador 
i només podrem treballar amb les freqüències per sobre de la corba de càrrega.  

 

 
Figura 7.1. Rendiments a diferents freqüències de la Bomba VS 4/14 (1,5 kWe) 
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Figura 7.2. Rendiments a diferents freqüències de la Bomba VS 3/10 (1,1 kWe) 

 
Figura 7.3. Rendiments a diferents freqüències de la Bomba VS 3/15 (1,5 kWe) 

 

Són bombes de distintes potencies o diferents característiques, però observem 
que amb la mateixa corba de càrrega cada bomba permet una freqüència d’arrencada 
diferent, inclús a igual potencia. En tot cas, a 50 Hz rendirien un cabal interessant.  
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Si bé seria òptim treballar amb al menys 20 Hz de marge (entre 30 i 50 Hz), 
això no sempre es possible segons la bomba que es triï. El que és segur és que triar 
una bomba que permeti només un marge d’uns 10 Hz es limitar molt el funcionament 
del sistema, car només podrà funcionar en la fracció de temps en que la irradiació 
permeti als mòduls FV generar la energia suficient per a funcionar en aquests rangs, 
bombejant menys aigua.  

 
Hi ha tres possibilitats per a tenir més marge de funcionament 
 

a.- Reduir la càrrega hidràulica amb canonades de major diàmetre o de menor 
fregament, cosa no exactament fàcil ni econòmica. També intentar reduir la seva 
llargada i el nombre de colzes i accessoris emprats. Opcions com el consum requerit o 
inclús la fondària del nivell de l’aigua del pou, poden no ser opcions realistes, i en 
casos de bombes a gran profunditat, és precisament la profunditat el factor 
determinant de les necessitats del sistema hidràulic.     

 
b.- Triar una bomba més potent.  Si seleccionem una bomba amb més potencia, 
possiblement necessitarem un variador més potent que el triat, i per tant més car, i 
segur que més plaques per a alimentar-lo.  

 
c.- Posar més mòduls FV. Aquesta mesura augmenta el marge de funcionament de 
manera indirecta en tant que si hi ha més potencia de pic instal·lada, a mateix perfil 
d’irradiació el sistema funcionarà més temps dintre del marge de freqüències permès, 
perquè es generarà més energia. 

Tanmateix, no podrem superar els límits de corrent i tensió que pugui suportar 
el variador en el seu bus DC.  

 

7.2. PARAMETRES DE LA BOMBA 
 

S’ha introduït en l’apartat 3.2.3.4. la importància dels paràmetres de temps 
d’arrencada, freqüència mínima i nombre d’arrencades per minut i s’ha posat solució a 
l’apartat de programació.. Es necessari que aquests paràmetres estiguin considerats 
en el programa i/o en els paràmetres del variador. Observant el programa d’Omron, 
sorprèn que l’acceleració estigui setejada a 30 segons. Suposant que es tardin 30 
segons en arribar a 50 Hz, significa que la bomba estaria circulant en buit durant 
almenys uns 20 segons, suposant que la bomba bombi efectivament a partir de 30 Hz. 
Això, en combinació amb continues arrencades i apagades, és potencialment lesiu per 
a la bomba.    

 
El paràmetre de la freqüència mínima serà determinat per la corba de càrrega 

com hem vist en el punt anterior. Aquí cal fer un apunt. Si bé un variador + motor 
elèctric té unes limitacions, aquestes són més importants quan hi ha una bomba pel 
mig, en termes de augment de temperatura de l’aigua. cavitació i recirculació[1], 
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refrigeració[2] i sedimentació. Normalment serà la corba de càrrega la que imposi una 
velocitat de gir mínima. Per a motors de 2 i 4 pols s’accepta que per sobre de 35 Hz no 
passarà res en termes de refrigeració. En el cas de la bomba, pot ocórrer que 
funcionar per sota de la línia de càrrega impliqui que l’aigua no pugi efectivament, i que 
la bomba no refrigeri. Així doncs, treballar de 0 a 50 Hz és en definitiva impossible.  

 
El nombre de cicles d’arrencades i aturades només pot ser controlat 

efectivament via programació del variador, el que es veurà en l’apartat 5.4.3.4. Sol ser 
un paràmetre definit en terme d’arrancades/minut u hora. En base a aquest paràmetre 
s’haurà de definir un temps i un nombre màxim d’arrencades per a aquest temps.  

 

 

7.3. FUNCIONAMENT A 60 Hz 
 

Una pregunta a fer-se és que en fem de la potencia de tanta placa instal·lada, 
com hem vist a l’apartat 3.2.4. Una de les possibilitats que tenim mercès al convertidor 
es treballar a una freqüència més elevada. Es un tema ja tractat des dels temps en 
que es pretenia fer servir motors preparats per a una freqüència en xarxes que 
funcionaven a d’altres valors.  

 

Els avantatges semblen clars: en teoria, a més freqüència més revolucions per 
minut i per tant més aigua bombejada, i tan sols modificant alguna línia de codi del 
programa i algun paràmetre de l’inversor. Així mateix, per lo general comptarem amb 
un camp FV sobredimensionat que podria donar la potencia que ens cal per anar a 60 
Hz. Tanmateix, aquest moviment no està exempt de dificultats.  

 

El problema habitual és que un motor, per a treballar amb el màxim de parell, 
ha de treballar a flux constant, i això ho fa el VF mantenint el quocient V/f constant. 
Suposant una bomba de 220/230 V de tensió de línia, augmentar freqüència sense 
augmentar proporcionalment la tensió significaria que el flux cau i en conseqüència 
també el parell, en una relació de 1/f2, amb el que potser no podríem pujar l’aigua a 
l’alçada que esperem. Per a mantenir el flux a 60 Hz, mantenir el V/f constant exigiria 
pujar la tensió a 264/276 V, un +20%, igual que la freqüència. Treballar contínuament 
a aquest nivell significaria forçar el motor a nivell de temperatura i dels aïllaments 
elèctrics. 

 

Hi ha una altra possibilitat no exactament convencional. En un document de 
Siemens[4] està mencionada la possibilitat de treballar en mode de ’característica de 87 
Hz’, tal com està descrita en la gràfica següent.  
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Figura 7.4. Diagrama V/f del funcionament d’un motor a 50 i 87 Hz[4] 

 
A grans trets, i suposant un motor triangle/estrella de 230/400VAC, obliga a 

treballar amb el motor cablejat en triangle i a configurar el variador de manera que en 
estrella a 400V treballés a 87 Hz. D’aquesta manera perllongaríem la zona a on el flux 
seria –bàsicament- constant. En realitat no és completament constant perquè al 
incrementar la freqüència s’incrementen les pèrdues del ferro. Tanmateix això tampoc 
ho soluciona tot. L’objectiu d’aquest mètode es poder treballar a 60 Hz amb el mateix 
parell que a 50 Hz. El problema es que no treballarem només a 60 Hz, si no que la 
freqüència s’ha d’adaptar en funció de la disponibilitat solar.  

 
No només el motor si no també la bomba mecànica ha d’estar preparada per a 

treballar a una velocitat superior. Aquí els problemes serien mecànics i de lubricació. 
El fet es que treballar a 60 Hz desgastaria més ràpidament els coixinets i la lubricació, 
requerint més manteniment. 

 
Una solució de compromís podria ser treballar a 55 Hz. Seria tan sols un 10% 

superior als valors nominals. Això exigiria setejar els valors nominals de freqüència i 
tensió un 10% per sobre de lo habitual.   

 
Cal esmentar la més obvia de les alternatives: si volem treballar a 60 Hz, la 

possibilitat més raonable es posar una bomba amb motor de 60 Hz. L’únic 
inconvenient que tindrem és trobar un distribuïdor que ens la proporcioni, i que hem 
d’anar amb compte si la volguéssim connectar directament a una xarxa de 50 Hz. Fora 
d’això, i mentre estigui acoblada a un variador de freqüència i no superi les prestacions 
de potencia i tensió que aquest ofereix, la resta serien avantatges. 
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Capítol 8:  
PRESSUPOST 

 
 En aquest apartat ens centrarem en les despeses de la implementació 

del sistema d’1,1 kW mencionat en l’apartat 3.3. Només s’inclouen les despeses 
materials per realitzar aquest sistema. No s’inclouran hores d’enginyeria al ser un 
projecte bàsicament centrat en la resolució d’un problema d’operativitat.  

 

Descripció Unitats  Preu per unitat Subtotal  

Variador de freqüència  
3G3-MX2-AB15 

1 204,75 € 204,75 € 

Programa CX-Drive  1 125,8 € 125,8 0€ 

Portàtil HP i3 4 GB RAM 1 321,49 €  321,49 € 

Modul Solar Atersa A-100M 17 214,0  € 3638,0 € 

Motor FE 3f 230 V 1 380,9 € 380,90 € 

Bomba  1 125,6 € 125,60 € 

Cable DC Exzhellent Solar-ZZ F  
3x1,5 mm2 

10 2,59 €/m 25,9 € 

Cable AC 
RV-K 0,6/1 kV Flex 4x2,5 mm2 

30 1,017 €/m 30,51 € 

LEM LA25-NP 1 19,13 €  

TracoPower TMH 2415 1 6,80 € 6,80 € 

Resistencia DP-027C 3000W 
(Aigua) 

1 60,85 € 60,85 € 

Contactor 4xNO 1 28,31 €  

Interruptor 1xNO 1 1,57 € 1,57 € 

Seta d’emergencia Eaton M22-PV/ 
KC11/IY 1xNO+1xNT 

1 32,06 € 32,06 € 

LED 24 V 2 3,01 € 6,02 

Final de cursa de Nivell 1 59,99 € 59,99 

Dipòsit Biotanks  DVA-200 1 3800 € 3800 € 

Tuberia PVC 1,5” 30 4,68 €/m 140,4 € 

Colze 90º PVC 1,5” 4 3,60 € 14,40 € 

Valvules de tancament 1,5” 2 17,46 € 34,92 € 

Vàlvula antiretorn PVC 1,5” 1 24,69 € 24,69 € 

    

SUBTOTAL   8908,85 € 

IVA 21%   1870,86 € 

    

TOTAL   10779,71 € 
    

Taula 8.1. Taula de descripció de despeses materials del projecte  
 

 
I a continuació es detallaran les despeses de material opcional, sigui perquè 

serveix per a desenvolupar altres opcions, sigui perquè ofereix alternativa a material 
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que està descrit a la llista anterior, però que no seria imprescindible per a posar en 
marxa el projecte.  

 

Descripció Unitats  Preu per unitat Subtotal  

Ampliació d’entrades i sortides 
3G3AXMX2EIO15E 

1 96 € 96 € 

Filtre Schaffner FN510-4-29  1 269,46 € 269,46 € 

Filtre Schaffner FN5040-4.5-82 1 235 € 235 € 

Filtre Schaffner FN530-4-99 1 744,38 € 744,38 € 

Resistencia AL-008 2500 W (Aire) 1 35,43 € 35,43 € 

Contacte auxiliar CAL4-11 1 7,17 € 7,17 € 

Contactor 2xNO + 2xNT 1 35,24 €  35,24 € 

Interruptor 1xNO 1 1,57 € 1,57 € 

    

SUBTOTAL   1424,25 € 

IVA 21%   299,09 € 

    

TOTAL   1723,34 € 
Taula 8.2. Taula de despeses d’elements opcionals del projecte  
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Capítol 9: 
 ASPECTES FORA DE 

L’ABAST  DEL PROJECTE  
 

 

En el cas que s’implementés un sistema de bombeig seguint les pautes 

d’Omron, ens trobarem amb un excés manifest de potencia pic en no poques 

ocasions. Contra lo que és habitual, aquí sí es podria considerar hibridar el sistema de 

bombeig amb una electrònica per a carregar bateries. Un sistema que llegeixi quanta 

potencia real està fent servir el bombeig solar i quanta en queda per altres usos o que 

detecti que està aturada i desvií la potencia disponible seria un tema a considerar. Els 

usos d’aquesta energia sobrant podrien ser un sistema de càrrega de diversos formats 

de bateria o escalfament d’aigua si no hi hagués cap altra sistema d’escalfament 

disponible. 

 

 Una altra possibilitat seria implementar un sistema de dues bombes i reservori 

a peu pla, donat que el variador permet l’ús de dues bombes. Les condicions de 

funcionament i limitacions que es donarien queden per a aquest futur projecte.  

 

 Una idea que excedeix aquest l’àmbit del projecte, tot i que no per manca de 

voluntat, es realitzar un sistema que permetés la simulació de la línia de càrrega d’una 

instal·lació hidràulica funcional i veure com funciona el sistema en realitat, així com la 

verificació de funcionament en el límit de parell resistent.  

 

Una altra idea seria treballar amb un DSP extern o inclús amb una Raspberry 

Pi o Arduino. Treballar amb aquests dispositius de preu reduït en el cas de la 

Raspberry o la Arduino millorarien enormement les possibilitats de càlcul  i si hi 

haguessin entrades i sortides digitals això permetria realitzar funcions més avançades i 

complexes per a aplicacions que ho requereixin. A un sistema de bombeig no li caldria, 

però si a més hi haguessin altres consums caldria pensar-ho. 

 

Una possibilitat a plantejar seria estudiar l’ús d’un convertidor DC-DC tipus 

Boost per a intentar reduir el nombre de plaques PV amb les que treballar. Tenir un 

camp FV que fos només un 25-30% major que la potencia de la bomba, en comptes 
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del 60% que suggereix Omron, seria un avantatge econòmic, sobre tot a mesura que 

la potencia creix. La idea es que, com s’ha vist, s’ha de proporcionar un nivell 

determinat de VDC i segons el model de mòdul triat, podem quedar amb un valor 

inferior al requerit, tot i tenir sobradament la potencia que cal. El pla seria prescindir 

d’un nombre de plaques fent servir un Boost que portés la tensió a un nivell aproximat 

al de consigna.  

 

També quedaria per a un projecte futur realitzar una rutina funcional per a 

convertir el variador d’Omron en un MPPT real. Deixo el meu programa i grafcets als 

annexos per a prendre’ls com a referencia. També es podria considerar un altre tipus 

de MPPT. 

 

Finalment, encara una altra idea, que no ja sols excedeix, si no que 

transcendeix els límits d’aquest projecte i els del departament d’Enginyeria Elèctrica: 

un sistema d’aprofitament directe de les pluges que es donen a la estació humida. Si 

no es pot bombar suficient aigua en aquesta estació per manca d’irradiació, potser es 

pot fer servir la que caigui a les pluges directament en base a un sistema de captació, 

filtatge i emmagatzematge.  
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Capítol 10 :  
CONCLUSIONS I 

RECOMANACIONS 
  

 

Les solucions donades en aquest projecte giren al voltant de tres 

ítems, programa, paràmetres de variador i de bomba i filtre. 

 

Solucions inherents al programa  
 

S’han definit rutines que ajuden a reduir el nombre d’arrencades l’arrencada 

basant-se en tres rutines.  

Una genera una histèresi en base a la potencia requerida per a arrencar i 

aturar-se. Això ve a partir de la lectura d’una sonda de mesura de la corrent. Es 

verifica si hi ha una potencia determinada i la bomba arrenca. Si la potencia es posa 

per sota d’un cert nivell la bomba s’atura. 

Un altra aplica un desfasament temporal en el detector de nivell podem evitar 

que passi el mateix que amb la irradiació però en comptes del sol amb el nivell de 

l’aigua. 

Per acabar de verificar que el nombre d’arrencades no sigui causa d’avaria de 

la bomba, s’ha implementat una rutina que verifica el nombre d’arrencades i aturades i 

que actua en conseqüència evitant aquests cicles quan ocorrin amb massa freqüència 

alterant la operació de la bomba.  

 

Totes tres rutines funcionen i realitzen la seva tasca d’acord amb els ajustos 

programats. Es important verificar i calibrar, si bé no amb exactitud matemàtica sí amb 

una certa cura, els paràmetres que regeixen aquestes histèresis. En el projecte s’han 

definit unes certes pautes que ajudaran a definir-los.  

 

Caldria estar amatents al preus de les sondes d’irradiació, car sense que siguin 

exactament barates, podrien suposar la fi del problema en base a una mesura directa. 

En sistemes de certa potencia no cal dir que es justifica plenament el seu ús en 

combinació amb les rutines abans esmentades com la manera més adequada de 

sortir-se’n dels problemes de connexió-desconnexió.  
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Solucions via paràmetres del variador i de la bomba 
 
Un problema que no esperava trobar es que els paràmetres del variador 

(específicament el d’acceleració) afectessin al motor de la bomba. En el cas del 

programa d’Omron, al no prescriure cap bomba, no tenien previst aquest succés.  

 

Es necessari a l’hora de triar la bomba verificar prèviament certs paràmetres de 

la bomba, a saber: temps d’acceleració, freqüència mínima de funcionament, corba de 

funcionament i nombre d’aturades-arrencades en un temps determinat, i tenir-los en 

compte a la hora d’ajustar paràmetres al variador. 

   

Una possibilitat molt consistent amb el problema descrit és que en els casos a 

on deixen l’elecció de la bomba a mans del client, es podrien instal·lar bombes 

inadequades per a funcionar amb variador, es a dir, que sigui per que són recuperades 

i per tant tenen una certa edat, una certa classe d’aïllament molt justa davant 

d’harmònics i dV/dt, de certa manca de manteniment, i sobre tot que les 

característiques d’aquestes no donin marge a regulació, entenent que les seves 

característiques son funcionals connectades a xarxa i a plena càrrega però que potser 

en una regulació de freqüència en un rang respectable (30-50 Hz) no és possible.  

Així, depenent de la càrrega hidràulica, i de la corba de la bomba passada segons les 

lleis de semblança descrites a l’apartat 3.1.3.4. potser no es opció treballar per sota de 

determinada freqüència, sense que el variador estigui configurat per a evitar-ho.  

 

Aconsellaria, bé que Omron oferís el programa reglat per amb una bomba 

determinada que venguessin ells, bé donar com a mínim unes pautes de reglatge per 

a que el client final pugui ajustar-ho i tenir-ho en compte quan dugui a terme el 

muntatge, accedint, el client a un mètode senzill -pel cap baix una fulla Excel- de com 

calcular les seves pèrdues hidràuliques e introduir les dades de les possibilitats que 

ofereix la bomba triada per a que pogués treure les seves conclusions i actuar en 

conseqüència modificant els paràmetres del sistema o triant una altra bomba més 

adient.  

 

Solucions de filtrat  
  

S’ha verificat l’existència de pics de tensió i els harmònics que se’n deriven. Si 

bé no suposarien problemes immediats i que en principi no semblen tenir res a veure 
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en el cas descrit de avaries en cas d’arrencades i aturades continues, s’observa que 

són ambdós d’una magnitud considerable, i en usos perllongats en el temps podrien 

generar desgast en el motor de les bombes, reduint la seva vida i resultant en avaries. 

 

A partir d’una certa longitud (15-20 metres) en els cables que van del variador 

de freqüència al motor seria molt aconsellable considerar alguna solució de filtrat, ni 

que fos una simple reactància a cada fase. Això es tornaria cada cop més necessari si 

augmenten la potencia del motor i la longitud del cable. Seria imperatiu un filtre per a 

suprimir els pics dV/dt com els comentats en el capítol 6.2. un cop superem els 25 

metres i/o un rang de potencia, no ja per l’aportació elèctrica que suposa, si no en tant 

que una bomba més cara mereixeria més protecció.  

 

El paràmetre B033 ha estat la gran decepció, car no s’ha vist cap millora en el 

pic en borns del motor. Val a dir que a través d’aquest paràmetre no s’esperava cap 

reducció que superés els 100 V, però els resultats han estat bàsicament nuls. No 

descarto enterament que s’hagi de trobar el valor exacte del paràmetre per prova i 

error per a obtenir drets resultats. La manca d’una informació més acurada per part 

d’Omron respecte a l’ús d’aquest paràmetre, els límits d’operació i a les expectatives 

que podem tenir són elements a tenir en compte.  

 

 Tot i aportar proves, mostres i solucions del tot funcionals, en el tinter 

malauradament ha quedat poder fer proves, no només amb un muntatge amb bomba i 

un circuit hidràulic simulat, si no amb un motor amb càrrega, lo qual hagués donat una 

idea més exacta de la resposta del programa, el qual ha estat provat amb motors en 

buit donant bons resultats, i de la magnitud de la corrent en les situacions provades, 

quedant per a propers projectes.  
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