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A.  Base de dades de panells i bateries 

 

1. Panells 

 

Seguidament es mostra a la Taula 1 tots els mòduls de la base de dades, identificant la 

potència pic, el fabricant i model, la tecnologia, el seu rendiment, el preu i el preu per Wp. 

 

Potència 
[Wp] 

Fabricant Model Tecnologia  
Eficiència 

[%] 
Preu 
[€] 

Preu unitari 
[€/Wp] 

310 Axitec AC-310P/156-72S Policristal·lí 15,98 268,3 0,87 

300 Axitec AC-300P/156-72S Policristal·lí 15,46 259,7 0,87 

260 Axitec AC-260P/156-60S Policristal·lí 15,98 231,7 0,89 

250 AXITEC 
AXIpower AC-250P/156-

60S 
Policristal·lí 15,37 225,0 0,90 

260 Atersa A 260P-GSE Policristal·lí 15,95 235,7 0,91 

250 Atersa A 250P-GSE Policristal·lí 15,34 227,1 0,91 

240 Atersa A 240P-GSE Policristal·lí 14,73 218,4 0,91 

225 REC 620-225W-PE Policristal·lí - 206,5 0,92 

255 Isofoton ISF-255 Monocristal·lí 15,4 239,0 0,94 

250 EcoSolar Ecosolar 250W 24V Policristal·lí - 235,0 0,94 

250 ECOSOLAR APOLLO SERIES Policristal·lí 15,4 235,0 0,94 

260 EcoSolar Ecosolar 260W 24V Policristal·lí - 245,0 0,94 

250 JINKO 733-JKM250P-60 Policristal·lí - 239,2 0,96 

260 JINKO 733-JKM260P-60 Policristal·lí - 248,7 0,96 

250 AXITEC 
AXIblackpremium AC-
250M/156-60S (MIA) 

Monocristal·lí 15,37 239,6 0,96 

300 Atersa A 300P-GSE Policristal·lí 15,41 290,4 0,97 

300 ATERSA OPTIMUM_24V Policristal·lí 15,41 290,4 0,97 

250 
REC Peak 

Energy 
REC Peak Energy Series Policristal·lí 15,1 243,6 0,97 

240 REC REC 240PE Policristal·lí 14,5 235,0 0,98 

250 Suntech STP250S - 20/Wd Monocristal·lí 15,4 245,6 0,98 

250 JINKO Jinko 250W 24V Policristal·lí - 246,0 0,98 

250 Tamesol Tamesol TM P660250 Policristal·lí 15,37 248,0 0,99 

260 JINKO JKM260P-60B Policristal·lí 15,89 260,0 1,00 

230 Fonroche 
Fonroche 230w 

policristalino 24V 
Policristal·lí - 230,0 1,00 

250 ATERSA A240-A245-A250 Policristal·lí 15,35 253,3 1,01 

175 Merkasol Merkasol 175W 24V Monocristal·lí 13,7 179,5 1,03 
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255 LDK 744-255-M Monocristal·lí - 278,8 1,09 

180 DamiaSolar 
Panel Damia Solar 

180w 24V 
Monocristal·lí - 199,0 1,11 

260 Atersa A-260M Monocristal·lí 15,97 293,2 1,13 

250 SHARP ND-R 250 Policristal·lí 15,2 285,0 1,14 

300 LG-SOLAR 
MONOX- NEON 290 - 

305 Wp 
Monocristal·lí 18,3 348,8 1,16 

200 LUXOR 
ECO LINE M72/190 –210 

W 
Monocristal·lí 15,68 241,0 1,21 

200 ATERSA A-200M Monocristal·lí 15,16 317,1 1,59 

280 Atersa 
A 280P-GSE (pack 20 

mòduls) 
Policristal·lí 14,38 5034,9 0,90 

290 Atersa 
A 290P-GSE (pack 20 

mòduls) 
Policristal·lí 14,89 5563,5 0,96 

300 Atersa 
A 300P-GSE (pack 20 

mòduls) 
Policristal·lí 15,41 5808,0 0,97 

310 Atersa 
A 310P-GSE (pack 20 

mòduls) 
Policristal·lí 15,92 7228,6 1,17 

240 Atersa 
A 240P-GSE (pack 26 

mòduls) 
Policristal·lí 14,73 5679,2 0,91 

250 Atersa 
A 250P-GSE (pack 26 

mòduls) 
Policristal·lí 15,34 5903,9 0,91 

260 Atersa 
A 260P-GSE (pack 26 

mòduls) 
Policristal·lí 15,95 6128,6 0,91 

 

Taula 1: base de dades de diferents panells fotovoltaics que es troben al mercat 
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2. Acumuladors 

 
 

A la Taula 2 es poden veure tots els acumuladors de 12V de la base de dades realitzada: 

 

Capacitat [Ah] Fabricant Tecnologia Energia [Wh] Preu [€] Preu [€/Wh] 

4 Powerfit AGM Plom-Àcid 48 14,5 0,30 

7 Powerfit AGM Plom-Àcid 84 15,36 0,18 

12 Powerfit AGM Plom-Àcid 144 24,96 0,17 

18 Powerfit AGM Plom-Àcid 216 42,25 0,20 

26  AGM Plom-Àcid 312 66,11 0,21 

70  AGM Plom-Àcid 840 163,66 0,19 

100  AGM Plom-Àcid 1200 241,72 0,20 

60 Victron AGM Plom-Àcid 720 165 0,23 

80 Leoch AGM Plom-Àcid 960 165 0,17 

125 Ritar AGM Plom-Àcid 1500 210 0,14 

160 U-Power AGM Plom-Àcid 1920 245 0,13 

250 U-Power AGM Plom-Àcid 3000 299 0,10 

250 MHB AGM Plom-Àcid 3000 343 0,11 

250 EcoSolar AGM Plom-Àcid 3000 343 0,11 

250 U-Power AGM Plom-Àcid 3000 350 0,12 

374 Midac Estacionària OPZS (àcid) 4488 840 0,19 

550 VR Estacionària OPZS (àcid) 6600 990 0,15 

660 VR Estacionària OPZS (àcid) 7920 1095 0,14 

770 VR Estacionària OPZS (àcid) 9240 1265 0,14 
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745 TAB Estacionària OPZS (àcid) 8940 1275 0,14 

797 Midac Estacionària OPZS (àcid) 9564 1310 0,14 

943 VR Estacionària OPZS (àcid) 11316 1435 0,13 

910 Hoppecke Estacionària OPZS (àcid) 10920 1525 0,14 

1258 VR Estacionària OPZS (àcid) 15096 1920 0,13 

1520 TAB Estacionària OPZS (àcid) 18240 2245 0,12 

1605 Exide Estacionària OPZS (àcid) 19260 2455 0,13 

1830 TAB Estacionària OPZS (àcid) 21960 2560 0,12 

1925 Exide Estacionària OPZS (àcid) 23100 2825 0,12 

2250 U-Power Estacionària OPZS (àcid) 27000 3105 0,12 

2560 Exide Estacionària OPZS (àcid) 30720 3900 0,13 

3000 U-Power Estacionària OPZS (àcid) 36000 4150 0,12 

3750 U-Power Estacionària OPZS (àcid) 45000 4925 0,11 

4500 U-Power Estacionària OPZS (àcid) 54000 5690 0,11 

5100 Faam Estacionària OPZS (àcid) 61200 8595 0,14 

375 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 4500 885 0,20 

525 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 6300 1110 0,18 

630 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 7560 1325 0,18 

735 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 8820 1525 0,17 

900 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 10800 1740 0,16 

1200 U-Power Estacionària OPZV (GEL) 14400 2310 0,16 

1967 Hawker Estacionària OPZV (GEL) 23604 5025 0,21 

345 TAB Estacionaria TOPZS 4140 695 0,17 

485 TAB Estacionaria TOPZS 5820 870 0,15 
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542 Exide Estacionaria TOPZS 6504 960 0,15 

650 TAB Estacionaria TOPZS 7800 1145 0,15 

900 VR Estacionaria TOPZS 10800 1295 0,12 

1085 VR Estacionaria TOPZS 13020 1545 0,12 

1300 TAB Estacionaria TOPZS 15600 1925 0,12 

1442 VR Estacionaria TOPZS 17304 2046 0,12 

60 Victron GEL 720 198 0,28 

90 Victron GEL 1080 225 0,21 

100 Blackbull GEL 1200 232 0,19 

160 Blackbull GEL 1920 290 0,15 

175 Haze GEL 2100 335 0,16 

240 Haze GEL 2880 370 0,13 

250 EcoSolar GEL 3000 343 0,11 

65  Monoblock Plom-Àcid 780 96,6 0,12 

115  Monoblock Plom-Àcid 1380 175,69 0,13 

250  Monoblock Plom-Àcid 3000 267,6 0,09 

54 TAB Monoblock Plom-Àcid 648 105 0,16 

70 TAB Monoblock Plom-Àcid 840 125 0,15 

85 TAB Monoblock Plom-Àcid 1020 142 0,14 

94 Trojan Monoblock Plom-Àcid 1128 172 0,15 

115 TAB Monoblock Plom-Àcid 1380 195 0,14 

165 U-Power Monoblock Plom-Àcid 1980 199 0,10 

170 Blackbull Monoblock Plom-Àcid 2040 212 0,10 

160 TAB Monoblock Plom-Àcid 1920 230 0,12 
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250 SolarLux Monoblock Plom-Àcid 3000 255 0,09 

166 Trojan Monoblock Plom-Àcid 1992 260 0,13 

210 TAB Monoblock Plom-Àcid 2520 260 0,10 

250 U-Power Monoblock Plom-Àcid 3000 260 0,09 

250 Blackbull Monoblock Plom-Àcid 3000 265 0,09 

250 TAB Monoblock Plom-Àcid 3000 280 0,09 

249 Trojan Monoblock Plom-Àcid 2988 390 0,13 

200 Victro Energy LiFePO4 2560 2260 0,88 

60 Victro Energy LiFePO4 768 729 0,95 

90 Victro Energy LiFePO4 1152 1025 0,89 

 

Taula 2: base de dades de diferents acumuladors de tensió nominal 12 V que es troben al mercat 
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B.  Anàlisi de la legislació de l’autoconsum en altres 

països pioners en la instal·lació d’energia solar 

fotovoltaica 

 

Si es fa recerca de l’estat actual dels marcs jurídics d’autoconsum en països més 

avançats en implantació d’aquestes tecnologies es pot tenir una idea d’en quin sentit 

s’encaminarà la legislació estatal durant els propers anys. 

Per a saber quins països tenen major atractiu d’implantació en energies renovables es 

pot fer ús del Ranking RECAI, “Renewable Energy Country Attractiveness Index [1]” de la 

consultora Ernst & Young que indexa els països amb generació renovable en funció de 

paràmetres macroeconòmics, del mercat energètic i segons el tipus de tecnologia 

renovable. Vegis la Taula 3: RECAI; Índex i puntuacions a Setembre de 2015: 

 

 

Taula 3: RECAI; Índex i puntuacions a Setembre de 2015 
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Segons aquest índex es pot observar com es considera Estats Units primera potència 

mundial en atractiu a l’hora d’implantar energies renovables, en disputa amb Xina en 

segona posició per una diferència de 0,8 punts. Cal remarcar que Xina ha estat primera 

potència des de setembre de 2014 [2] fins a aquesta darrera publicació en què ha 

descendit a la segona posició (vegis publicacions de Març 2015 [3] i Juny 2015 [4]). 

Dintre d’aquest Ranking és interessant buscar quina és la primera potència Europea en 

aparèixer, que resulta ser Alemanya en quarta posició. Pel que fa a Espanya s’ha 

d’avançar fins a la posició 25ena a la llista per a trobar-la. 

Abans d’entrar en matèria a l’hora d’estudiar els països que poden resultar d’interès 

resulta també d’interès veure la classificació de països en funció de l’Índex-Ranking en 

funció de cada tipus de tecnologia (Technology-Specific Indices-rankings) i en concret la 

classificació Solar PV (solar fotovoltaica). Dintre d’aquesta classificació Estats Units 

roman en primera posició mentre que Alemanya es troba a la sisena. Espanya es troba a 

la posició 23 en aquesta categoria. 

Un cop vist el Ranking d’atractiu d’implantació d’energies renovables sembla d’interès 

estudiar la normativa que s’aplica a la primera potència mundial en implantació d’energia 

fotovoltaica, Estats Units, i a la primera potència europea, Alemanya. 

 

Estats Units 

 
La normativa que afecta a la generació amb energies de tipus renovable varia en funció 

de l’estat dels EEUU. La Taula 4: índex i puntuacions segons l’estat a agost de 2013 

representa el Ranking d’estats dels Estats Units segons atractiu d’implantació d’aquestes 

tecnologies1 a l’any 2013, on destaca l’estat de Califòrnia en primera posició amb un 

Índex solar a llarg termini de 79 punts. 

A la Figura 1: Objectius en implantació de generació renovable segons estat apareixen 

els objectius de cada estat en funció de la data i el percentatge de generació amb 

energies renovables sobre el total de l’energia consumida amb data Setembre de 2015. 

Destaca Califòrnia novament amb un 33% d’energia d’origen renovable per al 2020 i 

Hawaii amb un 100% d’energia generada renovable per al 2045. 

Vist l’atractiu per a la implantació d’instal·lacions d’energia renovable de l’estat de 

Califòrnia resulta interessant estudiar la legislació vigent en aquest estat, ja que en un 
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futur és possible que s’adapti aquest model a altres països que pretenguin augmentar la 

implantació d’aquesta tecnologia. 

 

 

Taula 4: índex i puntuacions segons l’estat a agost de 2013 

 

 

 

 

Figura 1: Objectius en implantació de generació renovable segons estat [1] 
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Califòrnia  

 
Història: 
 
L’any 2009, un 11,6% de tota l'electricitat provenia de fonts renovables petites. Les grans 

plantes hidroelèctriques generaven un altre 9,2% de l’electricitat total. El 12 d'abril de 

2011, es va aprovar la llei SBX1 2 per a requerir que una tercera part de l'electricitat de 

l'estat provingui d'energies renovables amb data límit 31 de desembre de 2020 2, com 

s’especifica a la Figura 1: Objectius en implantació de generació renovable segons estat. 

 

A partir del 2007, la part solar del Programa d'Energies Renovables Emergents va acabar 

i va ser reemplaçada amb la mesura SB 13 per a tenir dos programes de suport a 

projectes d'energia solar: la Energy Commission's New Solar Homes Partnership i la 

California Public Utilities Commission's California Solar Initiative (CSI). A més, hi hauria 

una varietat de programes solars oferts a través de les empreses de servei públic. Aquest 

esforç estatal es coneix com a Go Solar California i té com a objectiu de la campanya 

estatal instal·lar 3000 MW de capacitat de generació solar amb un pressupost de 3350 

milions de dòlars. 

 

La CPUC's California Solar Initiative va iniciar el programa de reemborsament d’energies 

renovables dels consumidors dels habitatges existents de la Comissió d'Energia a les 

empreses de serveis públics sota la direcció de la CPUC. Aquest programa d'incentius 

també proporciona diners en efectiu per implantar instal·lacions d'energia solar de menys 

de 1 MW a llars, comerços nous, industries, instal·lacions del govern, instal·lacions sense 

ànim de lucre, i propietats agrícoles. La CSI té un pressupost de 2 mil milions de dòlars 

en 10 anys, i la meta és assolir 1,940 MW de capacitat solar instal·lada per a l'any 2016. 

 

La comissió d’energia  New Solar Homes Partnership (NSHP) té un programa de 400 

milions de dòlars i ofereix incentius per a fomentar les instal·lacions solars amb alts 

nivells d'eficiència energètica. L'objectiu de la NSHP és instal·lar 400 MW de capacitat 

per al 2016. 
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Punts importants d’aquest model 

 

 Ajuts per a la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica: 

Es pot sol·licitar un ajut en efectiu provinent del CSI seguint 5 passos, com a premissa 

s’ha de tenir un sostre o espai de terra que rebi la llum del sol sense obstacles des de les 

11 del matí a la posta de sol durant tot l'any. 

- Realitzar una auditoria d’eficiència energètica 

- Contractar un instal·lador 

- Sol·licitar el reemborsament 

- Instal·lar el sistema de generació 

- Reclamar  l’incentiu. 

 

 Xarxa elèctrica com a funció de bateria 

La llei Net Energy Metering permet als propietaris usar la xarxa elèctrica com a bateria 

per emmagatzemar l'energia quan és excedentària i recuperar-la gratuïtament quan és 

necessària. La quantitat total d'energia produïda en un any es compara amb la suma total 

de l'energia consumida. Si el sistema produeix exactament tanta energia en un any com 

la que consumeix, la factura per a aquest any serà nul·la, encara que hi hagi moments en 

què es consumeixi més del que es produeix. Es pot cobrar una quota mínima de connexió 

de servei, de l'ordre de 5$.4 

 

 Legislació respecte a la compensació econòmica per l’energia excedentària 

generada 

 
La llei AB 920 aprovada el dia 11 d’octubre de 2009 obliga a les distribuïdores elèctriques 

i cooperatives a compensar als clients-generadors per l’excés d’electricitat amb sistemes 

d’energia solar i eòlica que vessen a la xarxa. Aquesta compensació es pot fer en forma 

de pagament directe o en forma de crèdit al client. 

Els sistemes d'energia solar que són més grans del que és necessari per a servir al client 

in-situ, segueixen podent rebre incentius financers sota la California Solar Initiative i la 
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New Solar Homes Partnership, però poden qualificar per a rebre incentius per només la 

part de la capacitat del sistema necessària per a servir al client in-situ.  

 

 Legislació aplicada a les universitats i campus de Califòrnia 

 
Pel que fa a les universitats i campus de l’Estat de Califòrnia el dia 11 d’octubre de 2009 

es va aprovar la Assembly Bill 1031. Aquesta llei autoritza a tot “campus”, definit com una 

comunitat individual de campus universitari, al campus de la Universitat de Califòrnia, o al 

campus Universitari de l’Estat de Califòrnia, a rebre una compensació econòmica per 

l’electricitat generada amb qualsevol tipus d’instal·lació de tipus renovable vessada a la 

xarxa elèctrica. La capacitat de generació de dita instal·lació ha de ser inferior a 1 MW. 

 

 

Alemanya  

 
En aquest estat regeix la Llei d'Energies Renovables alemanya (Erneuerbare-Energien-

Gesetz, EEG). Aquesta llei va entrar en vigor l'any 2000 i va ser l'espurna inicial d'un gran 

impuls de les energies renovables a Alemanya. 

La EEG o Llei d’energies Renovables alemanya es regeix per tres principis: 

 

 Protecció a la inversió mitjançant tarifes regulades garantides (Feed-in-Tariffs): 

 

 Hi ha un sistema de primes de mercat; les operadores de xarxa han d’alimentar de 

forma preferent la xarxa amb energies de caire renovable per sobre de les fonts 

convencionals (nuclear, carbó i gas) 

 Els operadors de plantes de generació renovables  tenen garantit el preu per kWh 

generat durant 20 anys 

 

 No hi ha subvencions públiques: les tarifes de remuneració no es consideren 

subvencions ja que procedeixen dels consumidors en forma de complement que 

s’inclou a la factura d’electricitat. Per al 2016 aquest complement és de 

0.0756€/kWh 5 
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 Innovació deguda a la disminució de les tarifes regulades: les tarifes regulades 

disminueixen en intervals regulars per a exercir pressió als generadors i 

fabricants. Aquesta reducció anomenada digressió o reducció progressiva força 

que les noves tecnologies que sorgeixen siguin més eficients i barates 

 

 Tarifa regulada depenent de la font d’energia renovable: cada font rep una 

remuneració en funció del cost de generació i la seva capacitat de generació. 

També hi ha incentius per a les companyies que tenen part de la seva generació 

de tipus renovable6 

 

Contribució de la generació fotovoltaica a la demanda total d’energia elèctrica 

 
Segons estimacions del BDEW la generació fotovoltaica a Alemanya arriba als 34,9 TWh 

(incloent l’autoconsum) i cobreix aproximadament el 6,8% del consum d’energia total del 

país. El conjunt d’energies renovables arriba a cobrir el 31% d’aquesta demanda. A la 

Figura 2: percentatge de l’energia renovable sobre el consum net  (energia final) a 

Alemanya de 2004 a 2014 es representa en groc el percentatge d’energia consumida 

generada amb instal·lacions solars fotovoltaiques durant els anys 2004 a 2014.   

 

 

Figura 2: percentatge de l’energia renovable sobre el consum net  (energia final) a Alemanya de 2004 a 2014
7
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C.  Dispositius de càrrega USB 

 

Estacions de càrrega múltiples 

 
Existeixen diversos components que permeten, a partir d’una font de corrent contínua, 

carregar diversos dispositius de tipus mòbil i tablet simultàniament. Seguidament se’n 

mostren dos exemples: 

 

 U16C Universal 16 Port Charge Station8: 

 

- Connectors: 16 connectors USB tipus A  

- Tensió de sortida: 5,2V 

- Intensitat màxima: 2,1A 

- Tensió d’entrada: 5,2V 

- Intensitat màxima d’entrada: 40A.  

 

Figura 3: U16C Component de la marca Cambrionix 

 

Aquest dispositiu es pot connectar a un ordinador de control que permet conèixer els 

dispositius connectats a aquest i el seu consum individual. El seu programari es va 

actualitzant per a poder donar servei als nous dispositius que s’introdueixen al mercat.  

Es poden encadenar fins a 6 components (96 connectors USB) en sèrie per tal de 

compartir el mateix BUS o cable que va a l’ordinador de control. El preu d’un component 

és de 129£ (179,07€). 

Es pot trobar el mateix component per 8 connectors (U8C Universal 8 Port Charge 

Station9) amb un cost de 79£ (109,66€). 
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Carregadors USB individuals 

 
Es poden trobar convertidors DC/DC de sortida tipus USB Tipus-A amb només una 

sortida per component. Seguidament es mostren alguns exemples a la Taula 5: 

 

Component Vsortida [V] Ventrada [V] Imàx Sortida [A] Eficiència [%] Cost unitari [€] 

Active-Semi ACT2802 5 5 2,1 92 79.08 

Active-Semi ACT2813 5 5 2,4 91 68,4 

Active-Semi ACT4526 5, 9, 12 6 – 36 2,4 91 79,18 

Chenyao
10

 5 8 – 20 3 96 2,86 

Convertidor USB Step 
Down Power Module 

5 7,5 - 28 3 96 1,29 

 

Taula 5: diferents convertidors que permeten la carrega de dispositius amb connector USB 2.0 

 

D’aquesta taula destaca el darrer component, que es representa a la Figura 4: 

 

 

Figura 4: Convertidor DC-DC 7,5-28V to 5V USB Step Down Power Module 3A 
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D.  Procés de càrrega dels dispositius 

 

Corba de càrrega 

 

Les bateries de ions de liti Li-ion usades en els dispositius citats anteriorment per la seva 

gran densitat d’energia i el fet que no presenten efecte memòria, han de ser carregades 

seguint un perfil concret de voltatge i corrent. Això és degut a que el liti és un material 

altament inestable. 

Aquestes bateries presenten una tendència a sobrecarregar-se, de manera que s’ha de 

disposar d’un sistema que permeti evitar aquest fenomen. A més, és important que el 

voltatge de càrrega sigui l’òptim, donat que carregar la bateria amb un voltatge un 1,2% 

inferior al voltatge òptim redueix la capacitat d’ aquesta un 9%. En aquest sentit els 

fabricants procuren dissenyar carregadors amb un marge inferior a l’1% respecte al 

voltatge de càrrega òptim.11 

El règim que s’usa per a la càrrega s’anomena corrent-constant/voltatge-contant 

(constant-current/constant-voltage  (DC/CV)). Inicialment s’aplica una intensitat constant 

regulada i s’acaba el procés forçant la gradual disminució de la intensitat per a un voltatge 

de càrrega completa. 

A la Figura 5 apareix l’esquema d’un carregador d’aquest tipus: 

 

 

Figura 5: carregador Corrent-constant/Voltatge-contant 
12
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Figura 6: perfil de càrrega d’una bateria Li-Ion 
13

 

 

A la Figura 6 es pot veure el perfil de càrrega d’una bateria Li-Ion. Es pot apreciar com, si 

la bateria està descarregada per sota de 3 V, s’efectua una càrrega de 

precondicionament a 0,1 C, o el que és el mateix, al 10% de la intensitat màxima de 

càrrega. Aquest pre-condicionat es realitza perquè la bateria no està preparada per a 

rebre la intensitat màxima de càrrega, i per evitar un sobre escalfament.  

Un cop s’assoleixen els 3 V s’inicia la fase d’intensitat constant a 1 C, on aquest valor 

equival al la intensitat màxima que la bateria pot subministrar durant una hora. Per 

exemple, una bateria de 2 Ah rep 1C=2A. Aquest règim finalitza un cop s’assoleixen 4,1V. 

És aleshores que comença la fase o règim a voltatge constant, durant aquesta la 

intensitat disminueix progressivament fins a 0,1C (vegis la corba de corrent del Gràfic 

previ), en aquest punt la càrrega finalitza. 

Si es deixa la bateria connectada arribats a aquest punt, es van realitzant petites 

càrregues puntuals a intensitat constant 1C per a proporcionar l’energia que s’ha anat 

consumint. Aquesta recàrrega s’inicia generalment quan el voltatge assoleix entre 3,9V i 

4V i finalitza arribats als 4,1V de nou. 

Aquest procés de càrrega el realitza el propi dispositiu, que gestiona l’energia provinent 

de la font d’alimentació, per tant, el consum de la font més el dispositiu serà similar al de 

la corba de càrrega de les bateries que alimenta, sempre que el consum del dispositiu es 

mantingui. 
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Esquema del sistema de càrrega dels dispositius 

 

En la següent figura es representa un sistema de càrrega per a una cel·la d’una bateria 

tipus Li-Ion. 

 

Figura 7: sistema de càrrega d’una cel·la d’una bateria tipus Li-Ion  [5] 

 

Aquest disseny està format per un microxip MCP73831, un díode opcional, dues 

resistències i dos condensadors. 

Com a característiques del xip interessants es dóna al full de dades del xip que el voltatge 

d’entrada VDD està comprès entre 3,75V i 6V, estant dissenyat per a una entrada de 5V. 

 

Figura 8: perfil de càrrega per a una bateria de 180mAh  [5] 
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Com es pot veure en el perfil de càrrega, s’usa un procés de precondicionament, seguit 

per un mode de intensitat constant i de voltatge constant al final, explicat anteriorment i 

usat per a bateries de liti. 

A la Figura 9 es representa l’estructura interna del xip MCP73831: 

 

 

Figura 9: diagrama de blocs funcional del MCP73831 

 

Com es pot veure a l’esquemàtic, el xip només permet el flux d’energia de la font al 

dispositiu, evitant així que es pugui cedir energia del dispositiu a la xarxa o font 

d’alimentació. 
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E. Dimensionament d’Instal·lacions Solars 

Fotovoltaiques Aïllades 

 

1. Mètodes 

 

Existeixen tres mètodes per al dimensionament d’instal·lacions solars fotovoltaiques 

aïllades de la xarxa, el mètode usat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía), el mètode simplificat, i el mètode per Ah. Hi ha un sèrie de passos que 

són fonamentals i per tant comuns en els tres procediments, aquests són: 

 

- Determinació dels consums 

- Càlcul de la radiació solar disponible 

- Càlcul de la capacitat de la bateria 

- Càlcul de la potència necessària dels panells fotovoltaics 

 

En els mètodes que s’expliquen a continuació es descriu com realitzar els dos últims 

passos esmentats; càlcul de la capacitat de la bateria i de la potència necessària dels 

panells solars. 

 

 Mètode usat per l’IDAE 

 
Aquest mètode es basa en el plec de condicions usat per l’IDAE al seu programa d’ajudes 

del Pla de Foment de les Energies Renovables corresponent al període 2005 – 2010. [6]  

 

Per al càlcul de la capacitat mínima (Ahmín) que ha de tenir la bateria s’usa la següent 

expressió: 

 

𝐴ℎ𝑚í𝑛 =
 𝐿 · 𝑁

𝜂𝑖𝑛𝑣 ·  𝜂𝑟𝑏 ·  𝑃𝐷𝑚à𝑥
=  

 𝐿 · 𝑁

𝜂𝑖𝑛𝑣 ·  0,81 · 𝑃𝐷𝑚à𝑥
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On: 

L és el consum diari en Ah/dia, s’obté dividint l’energia diària [Wh/dia] entre la tensió 

nominal de l’acumulador (s’entén per acumulador la associació elèctrica de bateries) 

N és el nombre de dies d’autonomia que es desitja obtenir de les bateries, es definirà el 

seu valor posteriorment 

ηrb  és el rendiment considerant les pèrdues en l’acumulador i el regulador, es considera 

de 0,81 

ηinv és el rendiment considerant les pèrdues a l’inversor 

PDmàx és la màxima profunditat de descàrrega a que s’ha de sotmetre la bateria sense 

que es redueixi la seva vida útil, quant major sigui la profunditat de descàrrega menor la 

vida útil. Segons l’IDAE es pren del 60% per a sobredescàrregues habituals i del 80% per 

a sobredescàrregues poc habituals. 

 

Per a dimensionar els panells fotovoltaics, es pot dimensionar la potència mínima (Pmín) 

que ha de tenir el generador a partir de la irradiació rebuda mitjançant la següent 

expressió: 

 

𝑃𝑚í𝑛 =  
𝐸 · 𝐺𝑐𝑒𝑚

𝑃𝑅 · 𝐺𝑑𝑚
=  

𝐸 · 1

0,6 · 𝐺𝑑𝑚
 

 

On: 

E és el consum diari requerit per el sistema en kWh/dia 

Gcem = 1kW/m2 

PR és el rendiment energètic de la instal·lació, en el cas d’un sistema aïllat amb bateries 

és de 0,6 

Gdm és el valor mig mensual de la irradiació diària sobre el pla del generador amb angle α 

i β, en kWh/m2·dia. El valor mig al desembre usat en el càlcul anterior es troba a partir de 

la següent expressió: 

𝐺𝑑𝑚 = 𝐺𝑑𝑚(0) · 𝐾 · 𝐹𝑆 · 𝐹𝐼 =  𝐺𝑑𝑚(0) · 1,7 · 𝐹𝑆 · 𝐹𝐼 



Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació de dispositius dels usuaris d’una biblioteca Pàg. 23 

 

 
 

On: 

Gdm(0) és el valor mig de la irradiació diària al desembre sobre la superfície horitzontal en 

kWh/m2dia 

K = 1,7, que és el valor per al desembre (mètode del mes pitjor), 1 per al juliol i 1,15 com 

a valor anual, es pren 1,7 ja que es dimensiona la instal·lació per a l’hivern. Es defineix 

com al quocient de Gdm(α=0,βopt ) entre Gdm(0) 

FS és el factor d’ombres, és el percentatge de irradiació incident sobre el generador 

respecte al cas en absència d’ombres  

FI és el factor d’irradiació, percentatge d’irradiació incident en un generador respecte a la 

corresponent per a un pla orientat de forma òptima. El seu valor es calcula segons la 

següent expressió per 15º< β <90º: 

 

𝐹𝐼 = 1 − [1,2 ·
( 𝛽 −  𝛽ò𝑝𝑡 )

100002
+

3,5 ·  𝛼2

100000
]   

 

On: 

 

β és l’angle d’inclinació del panell 

βòpt és l’angle òptim d’inclinació del panell, s’aproxima com la latitud més 10º per al mes 

de desembre segons aquest mateix mètode [6] 

α és l’angle d’orientació del panell 

 

Probablement el valor que s’obtindrà de Pmín no serà un valor que podrem obtenir 

exactament com a un únic panell o una combinació d’ells, així doncs es defineix un rang 

d’un 20%, on la potència màxima Pmàx és: 

 

𝑃𝑚à𝑥 = 1,2 · 𝑃𝑚í𝑛 
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 Mètode Simplificat 

 
Aquest mètode es basa en valors mensuals de radiació global que són les mitjanes 

diàries de radiació global. Es considera que les hores de sol pic equivalents a 1kW/m2 

sobre el panell en un dia es poden aproximar a la irradiació diària sobre el pla generador 

[7]. 

Per al dimensionament de la capacitat de la bateria s’usen els mateixos càlculs que en el 

cas anterior (Mètode IDAE), tot i això, es tenen en compte les pèrdues per cablejat, per la 

qual cosa el rendiment és de 𝜂 = 0,774, inferior al valor de l’apartat anterior: 

 

𝐴ℎ𝑚í𝑛 =
 𝐿 · 𝑁

𝜂 ·  𝜂𝑖𝑛𝑣  · 𝑃𝐷𝑚à𝑥
=  

𝐿 · 𝑁

0,774 ·  𝜂𝑖𝑛𝑣  · 𝑃𝐷𝑚à𝑥
 

 

Per al dimensionament del generador usem: 

 

𝑃𝑚í𝑛 =  
𝐸

𝑃𝑅 · 𝐻𝑆𝑃
=  

𝐸

0,645 · 𝐻𝑆𝑃
 

 

On: 

 

HSP [h/dia] són les hores de sol pic equivalents a 1kW/m2 sobre el panell en un dia.  

Es considera HSP ≈ Gdm. Els valors mitjans la irradiació diària sobre el pla del generador 

(Gdm) es poden obtenir directament de Photovoltaic Geographical Information System 

(PVGIS) del Joint Research Center (JRC).14 

PR és el rendiment energètic de la instal·lació, que inclou les pèrdues globals del 

generador (0,75) i les pèrdues de càrrega i descàrrega de la bateria (0,86). El valor és 

0,75*0,86 = 0,645. 
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 Mètode Ah 

 
S’usen els valors de les intensitats que circulen per el sistema per a elegir els diversos 

components. [7] Per al dimensionament de la bateria s’usa l’equació vista anteriorment 

modificant el valor del rendiment de forma que sigui funció del cablejat (0,98), de la 

bateria (0,9) i de la temperatura (0,8): 

 

𝐴ℎ𝑚í𝑛 =
 𝐿 · 𝑁

𝜂 · 𝑃𝐷𝑚à𝑥
=  

𝐿 · 𝑁

0,9 · 0,98 ·  0,8 · 𝑃𝐷𝑚à𝑥
 

Per al dimensionament dels panells es calcula la intensitat de disseny: 

𝐴𝑑 =  
𝐿𝑐

𝐻𝑆𝑃
=  

𝐿
0,9 · 0,98

𝐻𝑆𝑃
 

 

On: 

Lc és el consum diari corregit [Ah/dia] amb el rendiment del cablejat i de la bateria 

 

La intensitat de disseny es corregeix a través de la reducció estacional de corrent que té 

en compte els dies consecutius en que es possible tenir baixa radiació i un factor de 

profunditat de descàrrega estacional: 

𝐴𝑟𝑒 =  
𝐴ℎ𝑚í𝑛 · 𝐹𝐷𝐸

𝐻𝑆𝑃 ·  𝐷𝑆𝑚í𝑛
=

𝐴ℎ𝑚í𝑛 ·  0,75

𝐻𝑆𝑃 ·  45
 

 

On: 

FDE és el factor de descàrrega estacional, per defecte 0,75 

DSmín és el nombre de dies consecutius en que es possible que hi hagi baixa radiació al 

lloc, per defecte 45 dies 

 

Restant aquest valor a la intensitat de disseny s’obté la intensitat de disseny corregida, 

que s’usa per al dimensionament dels panells. A més, s’aplica un factor de correcció per 

al mòdul del panell fotovoltaic: 
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𝐴𝑑𝑐 = 𝐹𝐶𝑀 · ( 𝐴𝑑 − 𝐴𝑟𝑒 ) = 0,9 ·  ( 𝐴𝑑 −  𝐴𝑟𝑒 ) 

 

On: 

FCM és el factor de correcció del mòdul per corregir que aquest no estigui treballant en 

condicions nominals, considerant-se de 0,9 per a un mòdul cristal·lí. 

 

A partir de Adc s’obté el nombre de mòduls com a quocient entre aquesta corrent de 

disseny i la corrent del mòdul fotovoltaic en el punt de màxima potència. 

 

 

 

 

 

 

2. Càlcul del Factor d’ombra (FS)  

 

A les següents pàgines apareixen els dos estudis realitzats per a determinar el factor 

d’ombra mitjançant el programari PVsyst 6.3.9. Primerament es mostra el càlcul amb 

ombres i seguidament sense. 
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3. Anàlisi econòmic de la millor ubicació 

En aquest apartat es pretén escollir entre les dues ubicacions la més rendible en termes 

de cost. La diferència entre ambdues instal·lacions recau en el nombre de panells a 

instal·lar (és menor la potència a instal·lar a la segona ubicació), el nombre de reguladors 

de càrrega, la longitud del cablejat i la secció d’aquest, i els tubs i canalitzacions 

necessàries.  

 

Sobrecost degut a l’increment de panells 

Per a la primera ubicació s’ha calculat que es requereixen 38 panells i 32 per a la segona. 

Així doncs el sobrecost en panells és el cost de sis panells: 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡1 =  𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 ·  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 = 6 ·  268,3 = 1609,8 € 

 

El cost del panell s’ha obtingut de la base de dades realitzada de l’apartat Estat de l’art de 

l’energia solar fotovoltaica. 

 

 

Sobrecost degut al nombre de reguladors 

La ubicació primera requereix d’un regulador més que la segona, això suposa un despesa 

extra de 1425€ (veure apartat Selecció del regulador). 

 

 

Sobrecost degut al cablejat 

Per a la primera ubicació és requereix una línia de 40m de longitud amb secció de 

cablejat de 2,5mm2. Per a la segona són 140m i secció de 10mm2. A la primera línia hi ha 

5 branques i a la segona 4. Cada branca conté dos cables (un per cada polaritat) més el 

terra. 
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Instal·lació Longitud línia [m] Secció [mm2] Branques 

Ubicació 1 40 2,5 5 

Ubicació 2 140 10 4 

 

Taula 6: dades per el càlcul de costos de cablejat 

 

S’han buscat preus per a cablejat de les seccions sol·licitades, per a bobines de 100m els 

preus unitaris són de 0,25 €/m per secció de 2,5 mm2 i de 1,01 €/m per secció de 10 mm2. 

 

El cost del cablejat per a la primera ubicació és: 

𝑐1 =  𝑑1 ·  𝑛𝑏𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠  ·  𝑛𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚  = 40 · 5 · 3 · 0,25 = 150 € 

 

Per a la segona ubicació: 

𝑐2 =  𝑑2 ·  𝑛𝑏𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠  ·  𝑛𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚  = 140 · 4 · 3 · 1,01 = 1546,8 € 

 

A part del cablejat s’ha de tenir en compte els tubs i canals protectores. El cost en tubs es 

calcula com el producte del cost unitari del tub (0,3€/m15) per la longitud de la línia i el 

nombre de branques. Es considera que a cada tub hi van els tres conductors de cada 

branca, havent-hi un tub per a cada regulador. El cost de les canals protectores és 

directament el preu unitari de la canal (6,13€/m16) per la distància de la línia. 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡𝑢𝑏𝑠 𝑢𝑏1 =  𝑑1 ·  𝑛𝑏𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠  ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚 = 40 · 5 · 0,3 = 60 € 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡𝑢𝑏𝑠 𝑢𝑏2 =  𝑑2 ·  𝑛𝑏𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠  ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚 = 140 · 4 · 0,3 = 168 € 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 𝑢𝑏1 =  𝑑1  ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚 = 40 · 6,13 = 245,2 € 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 𝑢𝑏2 =  𝑑2  ·  𝑝𝑟𝑒𝑢1𝑚 = 140 · 6,3 = 882 € 
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Ubicació més econòmica 

 

Com a resum, els sobrecostos de la primera ubicació respecte de la segona són: 

- Panells : 1609,8€ 

- Regulador: 1425€ 

 

Per a la segona ubicació respecte de la primera: 

- Cablejat: 1546,8-150 = 1396 

- Tubs i canals:  882+168-60-245,2= 744,8 

 

A la taula següent es mostra el total dels sobrecostos de la ubicació primera sobre la 

segona i viceversa: 

 

Sobrecostos Ubicació 1 Ubicació 2 

Panells 1609,8 - 

Regulador 1425 - 

Cablejat - 1396 

Tubs i canals - 744,8 

TOTAL 3034,8 2141,6 

 

Taula 7: sobrecostos en funció de les ubicacions 

 

Segons aquests càlcul la ubicació 1 presenta un sobrecost en material de 893,2€. No 

obstant, el cost per ma d’obra no s’ha tingut en compte, i serà molt superior per a la 

segona ubicació. A més la distància de cablejat és suposada i podria ser molt més 

elevada i tampoc s’han tingut en compte colzes per a les canals, que encaririen 

significativament el cost estimat per a les canals de protecció. A part d’això, el fet que la 

línia sigui més llarga implica una major probabilitat de que hi hagi problemes futurs, degut 

al propi desgast dels materials. 

Vist això, s’escull la ubicació 1 com a la més rendible, i és la que es proposa per al 

disseny d’aquesta instal·lació. 
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4.  Variació de Pmín i Cmín en funció de N, CS i PDmàx per a la 

instal·lació de contínua a la primera ubiació 

 

En aquest apartat es calcula com varien la potència mínima a instal·lar i la capacitat 

mínima a instal·lar en funció de les variables següents: 

 

- Nombre de dies d’autonomia N 

- Coeficient de simultaneïtat de la instal·lació CS  

- Profunditat de descàrrega màxima de les bateries PDmàx 

 

S’obtindran unes equacions que relacionen Pmín i Cmín amb N, CS i PDmàx, aquestes 

resulten d’especial interès si es vol modificar un dels paràmetres anteriors, o bé en cas 

que es vulgui ajustar el cost de la instal·lació a un valor concret, multiplicant Pmín i Cmín per 

els costos unitaris de cada un d’ells, de manera que es pugui trobar un compromís entre 

aquests paràmetres i el pressupost que es tingui. Resulta especialment necessari 

conegut el cost inicial en bateries per a les dades inicials. 

 

Per a realitzar els càlculs del dimensionament de potència pic a instal·lar i capacitat de 

bateries s’ha fet ús del programari Excel. Així doncs, a partir de la taula de l’apartat  

Resum de dades (Taula 29) es permet modificar els paràmetres de la instal·lació sense 

haver de refer tots els càlculs. 

Iterant per a diversos valors de N, CS i PDmàx i representant Pmín i Cmín en funció d’aquests 

s’han obtingut les equacions que les regeixen. Tot i que també es podria haver calculat 

analíticament aquesta forma era més ràpida, ja que s’ha calculat mitjançant tres mètodes 

i se’n ha fet la mitjana. 

Iterant el coeficient de simultaneïtat i graficant la potència mínima a instal·lar s’obté una 

recta de pendent 39.057. Al ser aquesta la única variable de les tres esmentades que 

s’usa per al seu càlcul, la potència mínima només es funció d’aquesta. Així doncs: 

 

𝑃𝑚í𝑛[𝑘𝑊]  =  39.057 ·  𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
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Al següent gràfic apareixen els valor obtinguts i la recta ajustada: 

 

 

Figura 10: potència mínima en funció del coeficient de simultaneïtat en alterna 

 

Pel que fa a la capacitat mínima a instal·lar, aquesta és funció de les tres variables 

esmentades. Estudiant com afecten les tres variables per separat es troben els següents 

gràfics: 

 

 

Figura 11: capacitat mínima a instal·lar en funció de CS_alterna 
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Figura 12: capacitat mínima a instal·lar en funció de PDmàx 

 

 

 

Figura 13: capacitat mínima a instal·lar en funció de N 

 

Sabent que el càlcul teòric és segons la següent expressió: 

 

𝐴ℎ𝑚í𝑛 =
 𝐿 · 𝑁

𝜂𝑖𝑛𝑣 ·  𝜂𝑟𝑏 ·  𝑃𝐷𝑚à𝑥
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L’expressió varia segons el mètode emprat, però es sap que N i CS es trobaran al 

numerador (L és funció de CS) i PDmàx al denominador. Així doncs, com que es coneixen 

els valors de N, CS i PDmàx i Cmín del dimensionament es troba el coeficient, quedant la 

següent equació: 

𝐶𝑚í𝑛 = 3.87 ·  
𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

· 𝑁

𝑃𝐷𝑚à𝑥
 

 

Com que la instal·lació que es dissenya és la de corrent contínua es busca la relació 

entre els coeficients de simultaneïtats. De l’apartat Determinació del coeficient de 

simultaneïtat CS es troba l’expressió següent que s’usa per a determinar el de contínua 

respecte al d’alterna: 

 

𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
= 𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

·  
𝜂𝑓𝑜𝑛𝑡 ·  66 ·  𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐴𝐶

66 · (𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐷𝐶 + 𝑊𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝐷𝐶)
=  𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

·  
0.8 · 7.425[𝑘𝑊]

6.60[𝑘𝑊]
 

 

D’aquesta expressió es troba que: 

 

𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
 =  0.9 ·  𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

 

 

Realitzant el canvi de variable a les expressions anteriors s’obté: 

 

𝑃𝑚í𝑛 [𝑘𝑊] =  43.397 ·  𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
 

 

𝐶𝑚í𝑛[𝑘𝐴ℎ] = 4.3 ·  
𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎

· 𝑁

𝑃𝐷𝑚à𝑥
 

 

Expressions que permeten conèixer com varia la potència mínima i la capacitat mínima a 

instal·lar en funció del coeficient de simultaneïtat, el nombre de dies d’autonomia i la 

profunditat màxima de descàrrega de les bateries i viceversa. 
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Coneixent el cost unitari dels panells a instal·lar [€/kWp] i de les bateries [€/kAh] es poden 

relacionar directament amb les variables citades. Per al panell el cost unitari és de 

870€/kWp, mentre que per a la bateria de capacitat 3750Ah i de cost el de dues bateries 

(la tensió d’una bateria és de 12V, per tant calen dues bateries en sèrie) de 9850€ és de 

2627€/kAh. Així doncs: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 [€] = 870 ·  𝑃𝑚í𝑛 = 870 ·  43.397 ·  𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 [€] = 1313 ·  𝐶𝑚í𝑛 = 2627 ·  4.3 ·  
𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎

· 𝑁

𝑃𝐷𝑚à𝑥
 

 

 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 [€] = 37756 ·  𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 [€] = 11296 ·
𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎

· 𝑁

𝑃𝐷𝑚à𝑥
  

 

 

Expressions que relacionen el coeficient de simultaneïtat de la instal·lació, el nombre de 

dies d’autonomia i la profunditat de descàrrega màxima amb la potència i la capacitat 

mínimes a instal·lar. 

 

Veiem que per a la primera expressió si es pren un coeficient de simultaneïtat de 0.27 

(valor inicial) el cost en panells és de 10194.12€, comparant amb els resultats obtinguts 

anteriorment (38 panells a 268.3€/panell) de 10195.4€ es pot dir que és una bona 

aproximació.  
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Per a diferents valors de Cs_contínua s’obtenen els següents costos en panells: 

 

Cs_contínua 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

costpanells 3776 7551 11327 15102 18878 22654 26429 30205 33980 37756 

 

Taula 8: cost dels panells a instal·lar en funció del coeficient de simultaneïtat de la instal·lació 

 

Per a la segona expressió, usant les dades inicials emprades, s’obté un cost en bateries 

de 26737€. Comparant-ho amb el resultat obtingut de 29550€ a l’apartat de selecció de 

bateries s’aprecia un error significatiu, degut a que aquest és el cost de les 6 bateries 

seleccionades, que tenen una capacitat superior a la mínima requerida.  

 

Coneixent la capacitat mínima a instal·lar (10184 Ah) i el cost unitari de la bateria (2 · 

4925 € / 3750 Ah) s’obté un cost en bateries de 26749€, xifra també molt similar a la 

obtinguda mitjançant l’expressió anterior (26737€). 
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F. Fulls de característiques 

 

a. Regulador de càrrega Schneider Conext MPPT 80 600 
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b. Panell Axitec AC-310P/156-72S 
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