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Resum 

 
En l’actualitat l’ús d’energies renovables s’usa per a disminuir els efectes nocius 

relacionats amb l’ús d’energies no renovables, com poden ser el carbó, el petroli, etc. 

Actualment, la biblioteca de la ETESEIB consta de 66 llocs de treball que manquen de 

instal·lació elèctrica per a alimentar els dispositius dels usuaris, en aquest context, en el 

present treball es proposa alimentar els aquests mitjançant energia procedent d’una 

instal·lació solar fotovoltaica. 

S’estudia primerament l’estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica en l’actualitat, el 

principi bàsic d’aquesta, els components que conformen una instal·lació solar fotovoltaica 

i un estudi de mercat de panells solars i bateries. 

Seguidament s’avalua el context en que es troba l’autoconsum actualment a l’estat, fent 

un comparativa amb les primeres potències global i europea en atractiu d’implantació 

d’energia renovable de tipus fotovoltaica, de manera que es coneixen els costos de 

connexió d’una instal·lació a la xarxa, i com pot evolucionar la legislació d’autoconsum en 

un futur. 

En continua realitzant un anàlisi de quins són els dispositius usats majoritàriament i 

habitual per els usuaris de la biblioteca, i les seves característiques i especificacions de 

càrrega (voltatges, consums i tipus de connectors). 

Es proposen diverses alternatives d’instal·lació, es fa un estudi de totes elles i s’escull la 

més sostenible, que en aquest cas s’escull com al tipus d’instal·lació que per una 

demanda igual de càrrega per part dels usuaris requereix de menor infraestructura de 

panells i bateries, bàsicament degut a que presenta un rendiment major que la resta de 

tipus. 

Un cop conegudes les característiques de tal instal·lació es dimensiona, es defineix un 

sistema de gestió de les càrregues de la biblioteca, i es calcula el cost econòmic anual 

que representaria connectar la instal·lació dissenyada a xarxa. 

Finalment s’estudia l’impacte ambiental i es realitza el pressupost del projecte. 
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1. Introducció 

1.1 Objectius del projecte 

 

L’objectiu principal del projecte és el de dissenyar un sistema d’alimentació autònom per 

a donar subministrament elèctric als usuaris d’una biblioteca on principalment els 

consums són de dispositius mòbils, tablets i portàtils. 

 

A partir de l’estudi conceptual dels consums previstos, i coneixent les prestacions 

elèctriques que han de tenir, es dimensiona el sistema de generació per a garantir el 

subministrament elèctric, trobant la potència pic a instal·lar i la capacitat que han de tenir 

les bateries. 

 

Es realitza el disseny de la instal·lació elèctrica tenint  en compte els elements 

necessaris, cablejat i proteccions. Es proposa també un sistema de gestió de càrregues, 

ja que al tractar-se d’una instal·lació aïllada aquest és imperatiu. 

 

Finalment s’estudia el cost que representa connectar la instal·lació a la xarxa, l’impacte 

ambiental i el pressupost del projecte i la instal·lació. 

 

És important, abans de immergir-se en el procés de definició d’una solució per al projecte, 

definir els valors que el definiran. L’objectiu final del projecte que es comença no és 

exclusivament el disseny d’una instal·lació amb la premissa de minimitzar el cost de la 

instal·lació, sinó que a més, es pretén maximitzar la satisfacció dels usuaris de la 

biblioteca, i dissenyar una instal·lació el més sostenible possible mediambientalment, en 

aquest sentit es parla d’una instal·lació solar fotovoltaica. Conseqüentment, i de forma 

inherent a aquests valors, s’aconsegueix fer de la biblioteca un exemple de futur 

sostenible mediambientalment, i una major conscienciació dels usuaris que facin ús de la 

instal·lació. Aquests valors es defineixen inicialment, sabent que a l’hora de definir alguns 

paràmetres s’haurà de trobar un compromís entre aquests. 
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1.2 Abast del projecte 

 

El projecte es centra en el subministrament elèctric d’una part de la biblioteca de la 

ETSEIB on hi ha 66 espais de treball que manquen de cap tipus d’instal·lació elèctrica per 

a la connexió dels dispositius dels usuaris. 

 

En el present projecte s’estudien les diverses alternatives tecnològiques que existeixen 

en l’actualitat, escollint la més viable per a alimentar els dispositius. De forma que es 

continua amb la política de sostenibilitat de la UPC es planteja la possibilitat  de generar 

l’energia elèctrica a partir de panells solars. 

 

Així doncs, primerament cal estudiar el marc jurídic actual de l’autoconsum, tant a 

Espanya com en altres països amb major implantació de generació de tipus renovable. A 

partir es pot estudiar la viabilitat econòmica de la instal·lació d’una nova planta solar per a 

l’autoconsum amb possibilitat de suport de la xarxa. 

 

A continuació, es fa un estat de l’art dels diferents dispositius que poden ser utilitzats pels 

usuaris de la Biblioteca. Això permet analitzar els perfils de càrrega i les especificacions 

elèctriques d’aquests. En el dimensionament d’una instal·lació solar fotovoltaica un dels 

punts més importants és la caracterització del perfils de consums per tal de predir la 

possible mancança de subministrament d’energia elèctrica. 

 

Una vegada dimensionat el sistema de generació i coneixent el perfil de consums cal 

estudiar les diferents configuracions possibles per transferir l’energia tenint en compte la 

possibilitat de dotar a la instal·lació d’una sistema d’emmagatzematge d’energia i de la 

connexió a xarxa. Finalment, es realitza el disseny de tota la instal·lació tenint en compte 

les especificacions elèctriques de tots els components del sistema (panells, consums, 

convertidors d’electrònica de potència), la secció del cablejat, les proteccions, etc.  
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2. Estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica 

 

2.1 Principi de funcionament 

 

En l’actualitat existeixen diferents fonts d’energia que es poden dividir en dos grans 

grups, les fonts d’energia renovables i les no renovables. 

 

Per energia no renovable s’entén una font que es va esgotant amb el consum i el pas del 

temps. Dins d’aquesta categoria s’hi poden trobar energies provinents del carbó, petroli, 

gas natural, l’energia nuclear i l’energia química. Una característica general d’aquests 

tipus d’energies és que a més de finites són contaminants o generen residus altament 

perillosos. 

 

Per altra banda hi ha les energies renovables, aquestes són l’energia solar (en forma de 

calor o llum), l’energia eòlica, la hidràulica, la biomassa i la geotèrmica. Es considera que 

aquestes energies es renoven, i per tant, no s’esgoten amb el pas del temps. 

 

Dins d’aquesta segona categoria, ens resulta d’especial interès l’energia solar fotovoltaica 

per al propòsit del projecte. Aquesta s’obté a partir de la radiació solar mitjançant uns 

dispositius semiconductors anomenats cèl·lules fotovoltaiques o per cèl·lules solars de 

pel·lícula fina.  

 

El principi de funcionament de la cèl·lula fotovoltaica es basa en la propietat que tenen els 

semiconductors de generar electricitat al incidir els fotons procedents de la llum solar 

sobre aquests; s’alliberen els electrons de la capa superior i es romp la barrera de la unió 

P-N, generant una corrent que surt del semiconductor a través d’un circuit exterior. Vegis 

la Figura 1. 

 

Les cèl·lules fotovoltaiques generen 0,4V cada una. Fent ús d’un nombre determinat 

d’aquest tipus de cèl·lules i combinant-les adientment es creen els mòduls fotovoltaics. 
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Finalment val a dir que aquestes cèl·lules fotovoltaiques tenen com a principal constituent 

el silici, molt abundant al nostre planeta en forma de SiO2, concretament és el segon 

element més abundant al nostre planeta. [1] 

 

 

 

Figura 1: Esquema d’una cèl·lula fotovoltaica
1
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2.2 Components d’un sistema solar fotovoltaic 

 
Tota instal·lació solar fotovoltaica compta amb una sèrie d’aparells, en el present apartat 

es fa un reconeixement d’aquests especificant la funció que realitza a la instal·lació. 

L’aparellatge que compon una instal·lació fotovoltaica està format per panells o mòduls 

fotovoltaics, acumuladors o bateries, el regulador en cas que s’usin bateries, i finalment 

l’inversor en cas que es vulgui una sortida en alterna. 

 

Mòduls fotovoltaics 

 

Són generadors elèctrics que transformen energia lluminosa en energia elèctrica en 

contínua. Aquests estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques, el principi de 

funcionament d’aquestes es pot veure a l’apartat anterior (Principi de funcionament), que 

combinades adequadament (connexió sèrie-derivació) i amb uns determinats elements de 

protecció permeten generar una corrent elèctrica sota uns paràmetres de potència, tensió 

i intensitat. 

El mòduls es protegeixen elèctricament per a evitar riscos, es col·loquen díodes de pas 

en el seu circuit de sortida per evitar que accidentalment funcionin com a receptors. Els 

díodes de bloqueig eviten que es dissipi energia dels mòduls o de la bateria en cas de 

defecte elèctric. Finalment es col·loquen fusibles a la sortida de cada sèrie de mòduls. [1] 

 

Els panells fotovoltaic es classifiquen el diversos tipus segons la seva composició: 

 

 Monocristal·lins: presenten un comportament uniforme que implica un bon 

rendiment, concretament entre el 14 i el 18%. La seva fabricació és complexa. 

Presenten un color blau metàl·lic. 

 Policristal·lins: presenten un comportament uniforme amb una eficiència del 10 al 

15%. La seva fabricació és difícil per l’obtenció de silici fus dopat amb bor, però la 

tècnica de preparació és menys exigent que la dels monocristal·lins. Presenten un 

color blau obscur, un preu més econòmic que els monocristal·lins i són molt usats. 



Pàg. 10  Memòria 

 

 

 Amorfs: la seva composició presenta un alt grau de desordre que implica un 

rendiment entorn al 10%. El seu procés de fabricació és més senzill i per tant el 

preu més econòmic. Presenten un color marró homogeni. 

 Altres tipus de mòduls són els Mòduls de Pel·lícula Fina (rendiment d’un 5% 

aproximadament) i el Mòduls d’Arseniür de Gal·li, amb un rendiment del 28%.  [1] 

 

Amb l’objectiu de minimitzar costos s’ha fet una recerca amb l’objectiu de crear una base 

de dades significativa de manera que es puguin reduir costos seleccionant els panells 

fotovoltaics més econòmics, tenint en compte el seu rendiment. És important comentar 

que la major part del cost de la instal·lació serà deguda a panells i bateries. 

A la Taula 1 es mostra una part de la base de dades on s’indica per a cada model el seu 

fabricant, la potència del panell, el tipus (monocristal·lí o policristal·lí), el seu rendiment, el 

preu i el cost per watt pic (Wp) del panell. La taula està ordenada de menor cost watt pic 

a major. En total s’han estudiat 44 models diferents, tot i que a la taula es representin 16 

més rendibles. La taula sencera es pot trobar a l’annex A. 

S’extreu com a conclusió que el panell més rendible trobat correspon al model AC-

310P/156-72S de la marca Axitec, de 310 Wp, rendiment 15,98% i cost 268,3 €, amb un 

preu unitari de 0,87 €/Wp. També es dedueix que en general, i exceptuant alguns models, 

el panells amb major potència pic són els més econòmics en tremes de preu per potència 

pic. S’aprecia finalment com els models de tecnologia policristal·lina presenten una 

disminució de cost respecte als monocristal·lins, com és obvi si es té en compte que el 

procés de fabricació d’aquest segon tipus és més complicat i car. 

 

 

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

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

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 | 245 | 240 | 235 | 230 W 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
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Acumuladors 

 
Són dispositius que es carreguen d’electricitat per al seu subministrament al circuït quan 

els receptors ho requereixin. Aquests es carreguen i subministren exclusivament amb 

corrent contínua.  

Es defineix la capacitat de càrrega com a la quantitat d’energia en Ah que pot 

subministrar la bateria en unes determinades condicions de treball. Aquesta es veu 

afectada per la temperatura, a major temperatura major capacitat, però es redueixen els 

seus cicles de vida. 

La profunditat de descàrrega és el percentatge que es descarrega la bateria durant el 

procés de descàrrega. Aquesta és superficial quan la descàrrega mitja és d’entre un 10 i 

un 15%, podent arribar al 50%. És profunda quan la descàrrega mitjana és d’entre un 20 i 

un 25% de descàrrega mitjana, podent arribar al 80%. Quant menys profundes siguin les 

descàrregues més llarga serà la vida útil de la bateria. [1]  Les bateries de descàrrega 

superficial s’usen principalment com a bateries d’engegada de vehicles, ja que 

proporcionen una corrent molt elevada durant un període de temps relativament curt. Les 

bateries de descàrrega profunda s’usen per a subministraments durant períodes de 

temps més elevats, així doncs es poden trobar en cotxes elèctrics i en instal·lacions 

solars fotovoltaiques. Un altre tipus de bateries són les bateries estacionàries, de 

descàrrega profunda, usualment utilitzades en instal·lacions fotovoltaiques, en sistemes 

d'alimentació ininterrompuda per a ordinadors i d’altres càrregues crítiques,  poden 

romandre un període de temps elevat en espera. Per als sistemes fotovoltaics es 

recomanen només bateries de descàrrega profunda.2 

 

 

La diferència entre els diferent tipus de bateries radica en la seva composició. Com s’ha 

vist anteriorment un tipus de bateries són les de Liti, però les més usades per a 

aplicacions com el subministrament d’energia en instal·lacions són les estacionàries, 

degut a la seva bona relació preu per energia disponible. 

 



Pàg. 12  Memòria 

 

 

 

Figura 2: diferents tecnologies de bateries comparant les seves capacitats en relació al seu pes (eix vertical) i 
el seu volum (eix horitzontal)

 3
 

 

 

Destaquen en la figura anterior les bateries de Liti per tenir una bona relació capacitat 

respecte al seu pes i volum, és per això que s’usen en dispositius mòbils. 

 

Respecte a les bateries en base plom, destaquen els següents tipus: 

 

 Plom-àcid (Pb-H2SO4); estan formades per cel·les de 2 V que s’ajunten en sèrie 

per formar-ne de 12V. Dintre d’aquest tipus trobem: 

 

 Electròlit fluid comú: requereixen un manteniment periòdic, s’ha de comprovar la 

densitat de l’electròlit i afegir aigua destil·lada si és convenient. XXXV 

 VRLA (Valve Regulated Lead Acid battery): recombinen l'oxigen i l’hidrogen que 

surt de les plaques durant la càrrega i així eliminen la pèrdua d'aigua, dintre 

d’aquesta categoria es troben els tipus AGM i GEL, ambdós models es troben 

segellats, no hi pot haver vessaments; 

  AGM (absorbed glass mat): superen els 800 cicles, rendiment 95%. L’àcid es 

troba fixat en fibres de vidre. Presenta una resistència interna baixa, que permet 

corrents elevades. 

 GEL: superen els 800 cicles. L’àcid es troba en forma de gel. 
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 Estacionari: TOPzS OPzS i OPzV: d’ús industrial, arriben a 10000 cicles. El model 

OPzS és el més utilitzat en grans instal·lacions o bé en instal·lacions mitjanes on 

es necessiti una bateria de més durada que les Gel o AGM. Les OPzS tenen una 

vida útil de 20 anys i tenen una gran resistència per a cicles continus de càrrega i 

descàrrega. Es tracta d'una bateria oberta, requereix un manteniment d’emplenat 

cada 2 anys i col·locar-se en un lloc ventilat. El model OPzV té els avantatges 

d'una bateria OPzS i a més disposa d'electròlit gelificat amb la qual cosa es 

converteix en una bateria estacionària completament segellada i sense 

manteniment. Això permet poder col·locar-la en qualsevol posició ja sigui vertical o 

horitzontal. La seva vida útil és de 15 o 20 anys. En darrer lloc hi ha el model 

TOPzS o UOPzS , les quals són bateries com les OPzS però fabricades en un 

envàs translúcid més econòmic i en cadena de muntatge automatitzada, amb la 

qual cosa es redueixen els costos de fabricació. La vida útil de les TOPzS és de 

15 o 20 anys també.4 

 

 Plom-Calci (Pb-Ca) 

 

 Plom-Antimoni (Pb-Sb) 

 

 Liti-Ferrofosfat (LiFePO4): basades en el Liti com a material actiu. Hi ha moltes 

diferents tecnologies, la de ferro és de les més utilitzades. No contenen elements 

tòxics i tenen un rendiment del 98%. Es pot descarregar fins a un 20% de la seva 

capacitat i poden tenir una vida de més de 10000 cicles.5 Com a inconvenient el 

cost d’aquests acumuladors és molt elevat. 
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De la mateixa manera que s’ha fet amb el panells solars, s’ha generat una base de dades 

d’acumuladors que es troben actualment al mercat, en amb un total de 81 elements 

diferents. Aquests es troben catalogats a la base de dades segons capacitat, tensió dels 

borns, distribuïdor, fabricant, tecnologia, energia, preu, preu unitari [€/Wh], i nombre de 

cicles segons el percentatge de descàrrega. Es troben llistats segons tecnologia. 

A la taula 2 apareixen alguns elements de la base de dades de tots els tipus de 

tecnologia estudiats, per valors de capacitat representatius de cada tipus de tecnologia. A 

l’annex A. Base de dades de panells i bateries hi ha la taula sencera. 

Capacitat [Ah] Tensió [V] Tecnologia Energia [Wh] Preu [€] Preu [€/Wh] 

12 12 AGM Plom-Àcid 144 24,96 0,17 

100 12 AGM Plom-Àcid 1200 241,72 0,20 

250 12 AGM Plom-Àcid 3000 343 0,11 

250 12 AGM Plom-Àcid 3000 350 0,12 

374 12 Estacionària OPzS (àcid) 4488 840 0,19 

550 12 Estacionària OPzS (àcid) 6600 990 0,15 

910 12 Estacionària OPzS (àcid) 10920 1525 0,14 

1605 12 Estacionària OPzS (àcid) 19260 2455 0,13 

3000 12 Estacionària OPzS (àcid) 36000 4150 0,12 

5100 12 Estacionària OPzS (àcid) 61200 8595 0,14 

375 12 Estacionària OPzV (GEL) 4500 885 0,20 

735 12 Estacionària OPzV (GEL) 8820 1525 0,17 

1967 12 Estacionària OPzV (GEL) 23604 5025 0,21 

345 12 Estacionaria TOPzS 4140 695 0,17 

650 12 Estacionaria TOPzS 7800 1145 0,15 

1442 12 Estacionaria TOPzS 17304 2046 0,12 

60 12 GEL 720 198 0,28 

175 12 GEL 2100 335 0,16 

260 6 GEL 1560 269 0,17 

54 12 Monoblock Plom-Àcid 648 105 0,16 

160 12 Monoblock Plom-Àcid 1920 230 0,12 

250 12 Monoblock Plom-Àcid 3000 255 0,09 

60 12,8 LiFePO4 768 729 0,95 

160 24 LiFePO4 3840 6950 1,81 

200 12,8 LiFePO4 2560 2260 0,88 
 

Taula 2: alguns elements de la base de dades d’acumuladors 
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De la base de dades se’n poden obtenir diverses conclusions, primer de tot es verifica 

que el preu de les bateries de liti-ferrofosfat és molt superior a la resta, en el següent 

histograma (Gràfic 3) es veu el cost mig de cada tipus d’acumulador a partir de les dades 

de l’anterior taula: 

 

 

Figura 3: cost unitari de l’acumulador en €/kW segons tipus de tecnologia 

 

Els valors concrets de cada tipus de tecnologia es troben a la següent taula: 

 

Tecnologia Preu mig [€/Wh] 

AGM Plom-Àcid 0,17 

Estacionària OPzS (àcid) 0,13 

Estacionària OPzV (GEL) 0,18 

Estacionaria TOPzS 0,14 

GEL 0,18 

Monoblock Plom-Àcid 0,12 

LiFePO4 1,13 
 

Taula 3: cost unitari de l’acumulador segons tipus de tecnologia 

 

De la resta de tecnologies també se’n poden obtenir algunes conclusions; les bateries de 

tipus monoblock plom-àcid resulten les més econòmiques (0,12€/Wh) seguides per les 

estacionàries OPzS i TOPzS (0,13€/kW i 0,14€/kW respectivament). En el següent 

histograma on s’ha eliminat el liti-ferrofosfat s’aprecia de forma més clara: 
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Figura 4: cost unitari de l’acumulador en €/kW segons tipus de tecnologia (sense LiFePO4) 

 

Vists aquests resultats, i tenint en compte les especificacions de cada tipus d’acumulador 

es pot concloure que els millors models, o els més rendibles, són els models estacionaris 

OPzS i TOPzS, ja que garanteixen un major nombre de cicles. 

Concretament, i segons dades dels propis fabricants, s’ha trobat que per a una 

profunditat de descàrrega del 75% per als models OPzS i TOPzS es garanteixen fins a 

1500 cicles, respecte als 400 cicles del tipus Monoblock Plom-Àcid. 

Així doncs, es recomana seleccionar acumuladors de tipus OPzS o TOPzS, ja que 

presenten un preu unitari (€/kW) baix en comparativa als altres models, i a més major 

vida útil. També és significatiu el seu baix grau de manteniment , que consisteix en el seu 

emplenat cada dos anys.  
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Reguladors 

 
El regulador és un dispositiu electrònic que controla i gestiona es funcionament de la 

instal·lació solar fotovoltaica. Aquest dispositiu s’encarrega de regular la corrent que 

circula des dels panells fins a les bateries i la càrrega i descàrrega d’aquestes, aplicant un 

algorisme MPPT, i a més, les protegeix contra efectes de sobrecàrregues i 

sobredescàrregues. Es regula el cicle de càrrega per etapes; càrrega profunda, 

equalització, absorció i flotació. Presenta proteccions contra curtcircuits, sobretensions, 

descàrregues profundes, inversió de polaritat i temperatures elevades. El funcionament 

del regulador es basa en obrir i tancar el circuit entre els panells i les bateries quan 

aquestes es troben carregades. [1] 

- Equalització/igualació: permet la realització automàtica de càrregues d’igualació 

dels acumuladors després d’un període llarg de temps on l’estat de càrrega ha 

sigut baix. 

- Càrrega profunda/intensitat màxima: després de la etapa anterior s’injecta la 

corrent de càrrega sense interrupció fins a assolir la tensió final de càrrega. 

- Absorció: un cop assolit el voltatge màxim es manté aquest constant i es va 

disminuint la intensitat progressivament. 

- Flotació: un cop la intensitat ha disminuït un cert valor s’entra en aquesta etapa, 

que injecta una petita corrent per a mantenir la càrrega completa, evitant que es 

generi gas.6 

 

 

Inversors 

 
Es tracta d’un convertidor DC/AC  també conegut com a Ondulador, transforma la corrent 

contínua en alterna monofàsica o trifàsica. Són necessaris per a poder convertir l’energia 

procedent dels panells i les bateries, en contínua, a alterna per a injectar-la a la xarxa o 

per al consum de mitjançant  elements que funcionen amb alterna. 
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3. Anàlisi de la legislació vigent a Espanya i a altres 

països pioners en la instal·lació d’energia 

fotovoltaica 

 

3.1 Legislació a Espanya 

 

Actualment  les lleis que regeixen l’autoconsum a l’estat espanyol són el Reial Decret 

900/2015 i l’article 9 de la Llei 24/2013. 

 
El 9 d’octubre de 2015 es va aprovar el Reial Decret 900/2015, per al que es regulen les 

condicions administratives, tècniques y econòmiques de les modalitats de 

subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 

on: 

 

 No es veuen afectades les instal·lacions aïllades de la xarxa, considerant 

instal·lació aïllada a una instal·lació que no es connecta, en cap punt, a la xarxa 

elèctrica. Les instal·lacions desconnectades de la xarxa mitjançant interruptor no 

es consideren instal·lacions aïllades. 

 

 L’àmbit d’aplicació és a les instal·lacions acollides a qualsevol de les modalitats 

d’autoconsum d’energia elèctrica a), b) o c) definides a l’article 9 de la Llei 

24/2013 de 26 de desembre, que són les següents: 

 

a) Modalitats de subministrament amb autoconsum. Quan es tracti d'un consumidor 

que disposés d'una instal·lació de generació, destinada al consum propi, 

connectada a l'interior de la xarxa del punt de subministrament i que no estigués 

donada d'alta en el corresponent registre com a instal·lació de producció. En 

aquest cas hi ha d'haver un únic subjecte dels que preveu l'article 6, que serà el 

subjecte consumidor. 
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b) Modalitats de producció amb autoconsum. Quan es tracti d'un consumidor 

associat a una instal·lació de producció degudament inscrita al registre 

administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectada a 

l'interior de la seva xarxa. En aquest cas existiran dos subjectes dels que preveu 

l'article 6, el subjecte consumidor i el productor. 

 

 

c) Modalitats de producció amb autoconsum d'un consumidor connectat a través 

d'una línia directa amb una instal·lació de producció. Quan es tracti d'un 

consumidor associat a una instal·lació de producció degudament inscrita al 

registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a la qual 

estigués connectat a través d'una línia directa. En aquest cas existiran dos 

subjectes dels que preveu l'article 6, el subjecte consumidor i el productor. 

 

 

Respecte a les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa, encara que aquestes 

no hagin de presentar un excedent d’energia que vessar a la xarxa, és a dir, que només 

consumeixin energia de la xarxa i que no n’hi vessin en cap moment, es considera que 

aquestes instal·lacions no redueixen el cost de manteniment de les xarxes de transport i 

distribució ni altres costos del sistema elèctric i provocant en alguns casos costos 

d’inversió addicionals. En aquest sentit els consumidors que realitzen autoconsum hauran 

de contribuir al finançament dels costos i serveis del sistema per l’energia autoconsumida 

abonant els peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució com a contribució a la 

cobertura dels costos d’aquestes xarxes.  

 

A part d’això els consumidors acollits a qualsevol modalitat d’autoconsum s’hauran 

d’inscriure en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica, on 

s’estableixen dues seccions, que són: 

 

- Instal·lacions d’autoconsum de tipus 1 amb potència igual o inferior a 10 kW 

- La resta d’instal·lacions de tipus 1 i tipus 2 
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El tipus de la instal·lació d’autoconsum respon a la modalitat d’autoconsum a la que 

s’aculli la instal·lació, aquestes modalitats són: 

 

a) Modalitat d’autoconsum tipus 1: definida a l’article 9,1.a) de la Llei 24/2013. 

Afecta a instal·lacions en què un consumidor disposés d'una instal·lació de 

generació, destinada al consum propi, connectada a la xarxa i que no estigués 

donada d'alta en el corresponent registre com a instal·lació de producció. Es 

denomina a aquest subjecte consumidor. Requisits: 

 

- P contractada  ≤  100kW 

- P instal·lada generació  ≤  P contractada   

- El titular del punt de subministrament serà el mateix que el de tots els 

equipaments de consum i instal·lacions de generació connectades a la seva xarxa 

- No podrà rebre cap tipus de contraprestació econòmica 

 

b) Modalitat de consum tipus 2: definides a l’article 9,1 b) i c). Quan es tracti d'un 

consumidor d'energia elèctrica en un punt de subministrament o instal·lació, que 

estigui associat a una o diverses instal·lacions de producció degudament inscrites 

en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica 

connectades a l'interior de la seva xarxa o que comparteixin infraestructura de 

connexió amb aquest o connectats a través d'una línia directa.  

Existiran dos subjectes; el subjecte consumidor i el subjecte productor. Requisits: 

 

 

-  P instal·lada generació  ≤  P contractada   

- En el cas que hi hagi diverses instal·lacions de producció, el titular de totes elles 

haurà de ser la mateixa persona física o jurídica 

- Els titulars de les instal·lacions de producció, per l'abocament horari definit a 

l'article 3, han de satisfer els peatges d'accés establerts en el Reial Decret 

1544/2011 , de 31 d'octubre 

- Podran rebre contraprestació econòmica per l’energia vessada a la xarxa 
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Respecte a l’ús de bateries: el text diu que “podran instal·lar-se elements d'acumulació 

a les instal·lacions d'autoconsum que regula aquest Reial decret, quan disposin de les 

proteccions establertes a la normativa de seguretat i qualitat industrial que els apliqui i es 

trobin instal·lades de tal forma que comparteixin equip de mesura que registri la 

generació neta o equip de mesura que registri l'energia horària consumida”. 

 

Respecte al procediment de connexió i accés: s’haurà de sol·licitar una nova connexió 

o modificar la existent a l’empresa distribuïdora, fins i tot encara que no s’hagi de vessar 

energia elèctrica a les xarxes de distribució i transport procedent de la instal·lació de 

generació. Segons la modalitat d’autoconsum: 

- Tipus 1: s'ha de seguir el procediment establert en el capítol II del Reial decret 

1699/2011, de 18 de novembre. Per a aquesta mateixa modalitat, si la potència 

contractada és inferior o igual a 10kW i s’acredita que es té un dispositiu que 

impedeix el vessament instantani d’energia a la xarxa de distribució, s’estarà 

exempt del pagament dels estudis d’accés i connexió previstos a l’article 30 del 

Reial Decret 1048/2013 de 27 de desembre 

 

- Tipus 2: el procediment de connexió i accés serà el que regula el Reial decret 

1699/2011 

Els peatges a pagar a la modalitat tipus 1 queden representats per períodes a les 

següents tables: 

 

 

Taula 4: Càrrec fixe sobre la potència d’aplicació dels càrrecs 
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Taula 5: Càrrec variable a partir del 1 de gener de 2016 

 

Aplicació de càrrecs variables: es realitzarà sobre l'energia corresponent a la suma de 

la demanda horària i de l'autoconsum horari definits a l'article 3. Cobraran sobre l’energia 

que es consumeix de la xarxa i la que s'està generant en cada moment per la instal·lació 

d'autoconsum. 

 

Finalment, cal esmentar que es cita que “de forma excepcional i sempre que es garanteixi 

la seguretat i la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i amb les condicions que 

el Govern reguli, es podran establir reduccions de peatges, càrrecs i costos per a 

determinades categories de consumidors de baixa tensió de la modalitat de 

subministrament amb autoconsum. En tot cas, tant la potència màxima contractada de 

consum com la instal·lada de generació no seran superiors a 10 kW”.  

 

Tot i això no queda clar si aquestes instal·lacions quedaran o no lliures de peatges, i com 

s’ha esmentat abans seria una possible modificació feta en un futur, ja que de moment no 

s’han establert tals modificacions. 
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3.2 Règim jurídic de la instal·lació proposada 

 

En el present projecte es pretén realitzar una instal·lació que generi l’energia que 

consumeixen els dispositius d’una biblioteca, i per tant no es pretén realitzar una 

instal·lació per a vendre l’energia generada a xarxa. També cal remarcar, lligat a això 

anterior, que es pretén realitzar la menor inversió inicial possible, per tant no hauria 

d’haver-hi un gran excedent d’energia.  

 

Vist això, i un cop estudiada la legislació vigent, queda descartat per complet realitzar una 

instal·lació de tipus II, quedant patents dues opcions a l’hora de dissenyar-la: 

 

 Instal·lació connectada a la xarxa: es consideraria Modalitat d’autoconsum tipus 

1, i en concret el cas 9,1a) Modalitat de subministrament amb autoconsum. El 

principal avantatge d’aquesta opció recau en que no cal discriminar entre els 

dispositius a carregar donat que la potència que no poguessin subministrar les 

bateries seria subministrada per la xarxa. L’inconvenient principal és el sobrecost 

que comportaria la connexió a la xarxa si es dimensiona com si fos una instal·lació 

aïllada: s’hauria de pagar una taxa per a estar connectat a la xarxa elèctrica i 

pagar per cada kWh generat i autoconsumit. A més, s’hauria d’instal·lar un 

comptador per a saber l’energia generada per els panells. Un avantatge seria el 

de poder evitar fer ús d’un sistema de gestió de càrregues. 

 

 Instal·lació aïllada de la xarxa: en aquest cas la instal·lació no es veu afectada 

per el Reial Decret 900/2015 i per tant queda exempta de contribuir als costos i 

serveis del sistema per l'energia autoconsumida, per tant no ha de pagar taxes per 

l’energia generada consumida. El principal inconvenient d’aquest tipus 

d’instal·lació és, com s’ha dit anteriorment, que s’ha de dissenyar el sistema tenint 

en compte que la potència subministrada per les bateries pot esser inferior a la 

demandada i per tant caldrà instal·lar un sistema de gestió de càrrega. 

 

Es proposa dimensionar i dissenyar un instal·lació aïllada de la xarxa, i posteriorment 

realitzar un càlcul des cost que podria representar la connexió d’aquesta a la xarxa. 
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3.3 Legislació d’altres països 

 

A l’annex B. Anàlisi de la legislació de l’autoconsum en altres països pioners en la 

instal·lació d’energia solar fotovoltaica s’estudien quines són les primeres potències 

mundial i europea en implantació d’aquest tipus de generació i s’estudia el marc jurídic 

actual d’aquests països. Es determina que Califòrnia és primera potència mundial i 

Alemanya primera potència europea en atractiu d’implantació de la tecnologia 

fotovoltaica. 

 

3.4 Comparativa 

 

Estudiant els dos casos d’Alemanya i Califòrnia resulta versemblant pensar que en un 

futur a Espanya s’aposti de nou per una major generació de tipus renovable i en concret 

de tipus fotovoltaica. Dels dos models, a priori pot semblar més interessant el segon, 

donades les característiques financeres i de disseny de la xarxa elèctrica espanyola. 

 

Si s’estudia el cas de Califòrnia, hom pot veure com en aquest estat s’ha fet una aposta 

ferma en vers a un futur que s’encamina a generació gairebé totalment renovable. És 

característic com s’impulsa a que siguin els ciutadans els qui instal·lin aquesta generació, 

apostant així per un model de la xarxa amb generació distribuïda, completament diferent 

al que hi ha a l’estat espanyol actualment, caracteritzat per tenir la generació 

centralitzada.  

Entre els punts forts d’aquest model se’n destaquen tres; inicialment hom rep una ajuda 

econòmica en cas que vulgui instal·lar una instal·lació de generació renovable amb un 

model burocràtic àgil, cosa que facilita que els usuaris s’animin a fer tal inversió. Els 

usuaris no tenen per què haver d’instal·lar bateries donat que la xarxa elèctrica en fa 

aquesta funció, permetent recuperar l’excedent generat totalment de franc en qualsevol 

altre moment. Finalment, es compensa tot excedent d’energia generat anualment 

econòmica. 

Un cop estudiats aquest model i l’espanyol queda palès que actualment no hi ha gairebé 

res en comú. Donat l’estat de finançament del sistema, que sol·licita que els consumidors 
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amb autoconsum contribueixin al finançament dels costos i serveis del sistema en la 

mateixa quantia que la resta de consumidors, és impensable a curt o mig termini que es 

puguin oferir subvencions per a la implantació de noves instal·lacions de generació de 

tipus renovable. 

A part d’això, el fet que l’estructura de la xarxa a Espanya sigui de generació centralitzada 

fa pràcticament inviable que es pugui introduir, almenys a curt termini, un model similar. 

Segons el propi Reial Decret 900/2015 es diu que “la generació distribuïda no redueix els 

costos de manteniment de les xarxes de transport i distribució ni altres costos del sistema 

elèctric [...] provocant, en alguns casos, costos d’inversió addicionals a les xarxes per a 

adequar-les a les necessitats derivades de la citada generació distribuïda”, confirmant 

que la xarxa no està adaptada a tal propòsit, i quedant palès que és inviable a curt i mig 

termini poder implantar una mesura com la que s’aplica a Califòrnia, que permet usar la 

xarxa elèctrica com un acumulador quan hi ha energia excedentària. 

 

Un cop estudiat el model alemany, resulta molt característica la gestió que fan per a 

poder avalar un preu mínim als productors d’energia renovable. Concretament, 

contribueix a promoure la connexió a xarxa de les instal·lacions generadores renovables, 

de manera que en cas de presentar excedents en treguin un benefici rendible, a més, 

aporten confiança als usuaris generadors. A part d’això, és significatiu que aquestes 

ajudes no siguin subvencions ofertes directament per l’estat, si no un cànon a la factura 

de la llum. 

 

D’aquests dos models estudiats, el més interessant que podria posar-se en pràctica a mig 

termini seria el segon, donat que el primer presenta grans inconvenients deguts a l’estat 

actual del sistema elèctric espanyol. Com a principal conclusió es pot dir que actualment 

al marc jurídic espanyol té una legislació d’autoconsum poc atractiva per a la nova 

implantació d’instal·lacions d’energia renovable. Tot i això analitzant el marc jurídic 

d’altres països es pot  preveure un canvi de model semblant a l’alemany, permetent una 

major implantació d’aquesta tecnologia sense repercutir en un cost significatiu i directe 

sobre l’Estat. 
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4. Anàlisis dels consums 

 

4.1 Descripció i especificacions elèctriques 

 

En el dimensionament d’una instal·lació solar és molt important conèixer el tipus consums 

que ha s’han d’abastir, definint perfils de càrrega i les especificacions elèctriques de 

cadascun d’ells. Així el primer pas és definir els dispositius que els usuaris de la biblioteca 

aquesta solen utilitzar.  

 

 Mòbils 

Són telèfons mòbils que es poden utilitzar com a  petits ordinadors amb la possibilitat de 

connexió a Internet.7 És destacable que un 80% de la població utilitza aquests 

dispositius.8  

 

A la Figura 5:  s’analitza el percentatge d’ús de mòbils per cada grup d’edat (per a joves 

de menys de 25 anys és del 96%, per al grup d’entre 25 i 34 anys és del 98%, pel grup 

d’entre 35 i 44 anys passa a ser del 95%, descendeix al 87% per al grup d’edats entre 45 

i 54 anys i finalment és del 52% per a gent major de 55 anys). 

 

 

Figura 5: Percentatge d’ús de mòbils segons diferents grups d’edat 
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Així com la majoria dels usuaris de la biblioteca de la ETSEIB seran persones amb un 

rang d’edats on la probabilitat de disposar d’un mòbil és superior al 95%, s’analitzen 

quines són les especificacions elèctriques d’aquests dispositius.  

 

Actualment les marques de mòbils més comuns són Samsung, Apple, HTC, Nokia, i LG9. 

Totes aquestes marques fan ús de bateries de liti (Li-Ion), aquestes són una evolució de 

les antigues bateries de níquel, cadmi i plom. Com a principal característica de 

funcionament no tenen efecte memòria. 

La tensió d’entrada és de 5 V aproximadament. La intensitat que consumeixen varia en 

funció del dispositiu i del procés de càrrega, assolint 1 A com a intensitat màxima. 

 

 Tablets 

 
Són petits ordinadors portàtils d’una sola peça que hom usa mitjançant una pantalla tàctil. 

La diferència principal entre mòbils i tablets radica en la mida de la pantalla. Es 

consideren tablets als dispositius de més de 7 polzades de longitud a la diagonal a la 

pantalla.10 Aquests dispositius són usats per un 38% de la població espanyola. En aquest 

tipus de dispositius el seu ús augmenta a mesura que augmenta l'edat de l’usuari fins als 

44 anys, on l’ús és del 55% de la població.11  

 

 

Figura 6: Anàlisi del percentatge d’ús dels tablets segons els diferents grups d’edat a Espanya 
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Segons la Figura 6 un de cada tres estudiants (grup d’edat de menys de 25 anys) disposa 

d’un dispositiu tipus tablet, i per tant s’ha de tenir aquest tipus també es consideració a 

l’hora de dissenyar la instal·lació. 

Les marques més comunes dels tablets són les mateixes que per als mòbils, amb igual 

tensió d’entrada de 5V i intensitat màxima d’uns 2 A generalment. 

En general, aquests dispositius es venen junt amb la seva pròpia font d’alimentació, 

aquesta transforma l’energia de la xarxa en alterna a contínua a 5V. Així doncs, aquestes 

fonts presenten un consum lleugerament superior al que requereixen els dispositius a 

carregar degut a les pèrdues que presenten. Es considerarà que el rendiment d’una font 

d’alimentació de mòbils i tablets és igual al de la majoria fonts d’alimentació de portàtils. 

 

 Portàtils 

 
Concretament es tracta d’un ordinador portàtil. Segons el baròmetre de consum de 

Google un 73% de la població espanyola fa ús d’ordinadors, aquesta categoria inclou 

ordinadors de sobretaula i portàtils.12 

Segons la Figura 7 el 93% de la població de menys de 25 anys fa ús d’aquests 

dispositius. 13  

 

 

Figura 7: ús d’ordinadors a Espanya segons grups d’edat 
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Per al propòsit d’aquest projecte es poden classificar els portàtils en dues categories en 

funció del sistema de càrrega que presenten: 

 

- Portàtils amb càrrega des de font d’alimentació 

 
La majoria d’ordinadors portàtils tenen un connector propi de cada marca o inclús del 

propi model, en general hi ha una gran varietat de connectors d’entrada segons la marca 

de l’ordinador. Presenten també una font d’alimentació que transforma de corrent alterna 

(voltatge d’entrada entre 100 V i 240 V, 50-60 Hz) a corrent contínua a un voltatge de 

sortida que depèn del model i de la marca també. 

 

Tensió d’entrada: generalment entre 12 V i 19,5 V, tot i això es poden trobar al mercat 

dispositius que presenten voltatges d’entrada d’entre 9,8 V i 24 V14. A la següent Taula 6 

es mostren els voltatges d’entrada juntament amb el tipus de connector més usats 

d’algunes marques: 

 

 

 

Taula 6: voltatges d’entrada i tipus de connector en funció d’algunes marques de portàtils 
15

 

 

Consum: actualment es considera de 70 W , tot i això, els ordinadors que presenten 

targetes gràfiques potents o potents capacitats poden arribar a requerir 90 W 16. Al estar 

parlant d’una biblioteca on els usuaris faran ús de programes potents que poden implicar 

elevats consums dels ordinadors, es prendrà aquest valor com a referència. 
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Rendiment de les fonts d’alimentació: es considera del 80%. 

A principis dels anys noranta el rendiment de les fonts d’alimentació externes era del 50% 

en càrrega i presentava pèrdues molt significatives quan el dispositiu no estava encès o 

inclús ni connectat. Es calculava als Estats Units que, si no es feia res al respecte, en vint 

anys les fonts d’alimentació externes representarien el 30% de tota l’energia consumida. 

Amb la intenció de millorar l’eficiència d’aquests dispositius i reduir el consum que podria 

suposar es van crear uns estàndards d’eficiència de les fonts d’alimentació externes, que 

encara s’usen a dia d’avui. [2] Aquests es mostren a la Taula 7: 

 

 

Taula 7: eficiència de les fonts d’alimentació segons el nivell. El terme “power” correspon a la potència segons 
l’etiquetat de la font 

 

Actualment, als Estats Units i Canadà es sol·licita el nivell IV, mentre que a la Unió 

Europea el V, essent la única comunitat que insisteix en el compliment d’aquesta 

normativa. Malauradament, molts productors de fonts d’alimentació externes ajusten les 

especificacions de manera que s’ajustin a aquest requeriment. [2] 

Segons el nivell V el rendiment de les fonts d’alimentació hauria de ser del 86% com a 

mínim, tot i això es poden trobar per la xarxa diversos models on la eficiència supera 

vagament el 80% per a tensions d’entrada de 230V. En aquest sentit es proposa prendre 

per a l’estudi posterior un valor del 80% per a l’eficiència de les fonts d’alimentació.  
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- Portàtils amb càrrega USB 

 
Com s’ha pogut veure, tot i que els dispositius tablets i mòbils es puguin carregar 

mitjançant una font de corrent contínua a 5V i de connector USB, els portàtils fins al 

moment no s’han pogut carregar mitjançant aquest tipus de connector, ni tampoc a 

aquesta tensió. Això és òbviament degut al major consum que sol·liciten per al seu 

funcionament i a que els connectors USB no permeten la transmissió d’aquesta potència. 

 

To i això, és necessari remarcar que actualment comença a haver-hi ordinadors que es 

poden carregar des d’una font de corrent contínua a 5V, aquests són el MacBook d’Apple 

i el Chromebook Pixel de Google. Aquests es carreguen generalment amb una font 

d’alimentació que transforma la corrent alterna (230V, 50Hz) a corrent contínua, i 

mitjançant un cable tipus USB Type-C (aquest connector s’estudia a l’apartat Tipus de 

connectors) es transmet aquesta energia a l’ordinador. El fet que es puguin recarregar a 

través d’una instal·lació de corrent contínua o inclús d’una bateria portàtil és degut al 

connector USB que incorporen, que no només és capaç de transmetre informació, sinó 

també d’alimentar el dispositiu amb una potència que pot arribar als 100W en alguns 

casos. En el següent apartat s’especificaran les característiques d’aquest nou connector. 

 

Tot i que de moment és una tecnologia poc implantada, és necessari estudiar-la per a 

conèixer com pot evolucionar el procés de càrrega dels portàtils, amb l’objectiu de 

conèixer com haurà d’evolucionar la instal·lació a dissenyar en un futur. 
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4.2 Tipus de connectors 

 

Tipus de connector per a mòbils, tablets, i portàtils amb càrrega USB 

 
A dia d’avui, si es pretén realitzar una instal·lació elèctrica en corrent contínua, per tal que 

la majoria d’usuaris puguin fer-ne ús, s’han d’usar connectors que estiguin generalitzats 

en la societat actual, en el cas que s’està tractant a través de connectors del tipus USB, 

sigles de Universal Serial Bus. 

 

 

Figura 8: Nombre de ventes de dispositius estimades segons el tipus d’USB que incorporen (2014)
17

 

 

A partir de la Figura 8 es conclou que els tipus d’USB més implantats en la societat actual 

són els models USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 High Speed, i els USB 1.0 Low Speed o 

Full Speed en menor mesura. 

 

Fins al moment els connectors USB tipus 1.0, 2.0 i 3.0 tenien la mateixa geometria 

respecte a les dimensions del connector, apareixent més pins a mesura que augmenta el 

model del connector. Tot i això actualment ha aparegut un nou connector del tipus USB 

de geometria diferent a la dels connectors explicats anteriorment, es tracta de l’USB 3.1 

Type-C, més petit que el format actual i reversible. A la Figura 9 s’aprecia la diferència de 

geometria: 
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Figura 9: Connector USB 3.1 Type-C a l’esquerra i USB 3.0 a la dreta 

 

Aquest nou connector presenta unes característiques noves molt atractives i és un ferm 

candidat a substituir la resta de connectors que hi ha al mercat. 18  

Presenta velocitats de transferència de 10 Gbps i és capaç de transmetre fins a 100W. 

Això permetrà que durant els propers anys es vagin eliminant poc a poc els connectors de 

tipus VGA, HDMI i de càrrega entre d’altres per un únic cable de connector USB tipus C.  

Únicament es podran carregar ordinadors des d’USB que incorporin aquest tipus de 

connector, això és degut a que els dispositius que incorporen aquest tipus de connexió 

permeten negociar amb el dispositiu amb el que es troben connectats la potència a 

transmetre’s de forma bidireccional, és a dir, es pot transmetre l’energia del dispositiu 

connectat cap a l’ordinador i viceversa. Aquesta negociació de potència que es fa no és 

exclusivament variant la intensitat, sinó que s’adapta el voltatge també. D’aquesta forma, 

encara que el rectificador propi de ordinador proporcioni un voltatge de 14,5 V i 2,0 A, 

l’ordinador es podrà connectar a una font de 5V per a carregar-se sense que aquesta 

diferència de potencial sigui un problema.  

 

Es pot concloure doncs que, tot i que el USB 3.1 Type-C sembla que anirà decantat 

progressivament a la resta de connectors, si el que es pretén és donar servei al major 

nombre de dispositius el millor connector que es pot usar és el USB 2.0 o 3.0. Des 

d’aquest es poden carregar tots els dispositius actuals que hi ha al mercat, i amb un 

adaptador USB 2.0 a USB 3.1 es podran connectar els futurs ordinadors que incorporin 

aquest tipus de connector per a la seva càrrega.  
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Tipus de connectors per a portàtils convencionals 

 

Com s’ha explicat anteriorment, per als portàtils actuals que no són de càrrega USB no hi 

ha estandardització pel que fa a connectors d’alimentació.  Els més usats per a la majoria 

de marques i ordinadors apareixen a la Taula 8. El primer nombre correspon al diàmetre 

exterior del connector, el segon a l’interior: 19 

 

Connector Marca del portàtil 

6,3 x 3,0 mm Toshiba 

5,5 x 2,5 mm IBM / Lenovo / MSI 

6,5 x 4,4 mm Sony / Fujitsu 

4,8 x 1,7 mm HP / Compaq / LG 

5,5 x 2,5 mm Acer / Delta / Lenovo / Dell 

5,0 x 3,0 mm Samsung 

5,0 x 3,0 mm Acer / Compaq 

6,5 x 4,4 mm Sony 

4,0 x 1,7 mm HP / Compaq 

2,5 x 0,7 mm Asus 

1,7 x 5,5 mm Acer / Toshiba 

5,0 x 7,4 mm HP / Compaq / Dell 

 

Taula 8: connectors més usats segons marca de portàtil 

 

De la mateixa manera que no hi ha estandardització per a les tensions d’entrada, tampoc 

existeix per a la polaritat del connector, tot i això en general els connectors solen 

presentar polaritat positiva per a evitar que l’usuari rebi possibles descàrregues 

elèctriques al tocar-lo. 

 

Figura 10: Símbols de les polaritats positiva (esquerra) i negativa (dreta) 

  



Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació de dispositius dels usuaris d’una biblioteca Pàg. 35 

 

 
 

4.3 Dispositius de càrrega USB 

 

A l’annex C. Dispositius de càrrega USB es detallen estacions de càrrega múltiples i 

carregadors USB individuals que es poden trobar actualment, juntament amb les seves 

especificacions de càrrega. 

 

 

4.4 Procés de càrrega dels dispositius 

 

A l’annex D. Procés de càrrega dels dispositius s’explica la corba de càrrega que s’usa 

per a carregar les bateries Li-Ion. També apareix l’esquema d’un sistema de càrrega, on 

es veu que per a alguns dispositius la transmissió d’energia entre la font i la bateria no és 

bidireccional. 

 

 

  



Pàg. 36  Memòria 

 

 

5. Esquema conceptual de la solució  

 

Un cop conegut l’estat de l’art que hi ha respecte a la tecnologia de generació fotovoltaica 

i als elements de càrrega dels dispositius que usen els usuaris de la biblioteca, es pot 

procedir a proposar solucions que es puguin arribar a implementar per al propòsit 

d’aquest projecte. 

Pel que fa a la generació, com ja es descriu al títol del projecte, es proposa una 

instal·lació solar fotovoltaica, composta per alguns dels elements vistos anteriorment a 

l’estat de l’art. 

Respecte a la càrrega dels dispositius dels usuaris, s’ha vist com aquests funcionen 

íntegrament en corrent contínua, i fan ús de fonts d’alimentació que rectifiquen la corrent 

de la xarxa transformant-la en contínua a les especificacions d’entrada del dispositiu. Així 

doncs, es podran proposar solucions que no impliquin necessàriament l’ús d’energia en 

alterna. 

 

5.1 Generació 

 

Pel que fa a la generació l’esquema d’aquesta serà únic, es farà ús d’un generador format 

per un conjunt de panells solars fotovoltaics, un regulador o un conjunt d’aquests 

(representat com un convertidor DC/DC), i un acumulador format per un conjunt de 

bateries. El següent esquema representa l’esquema de generació proposat: 

 

DC

DC
 

Esquema 1: Esquema bifilar de la generació 
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5.2 Instal·lació en alterna 

 
A l’hora d’alimentar les càrregues dels usuaris, una opció és la de fer ús d’un inversor per 

a subministrar l’energia en corrent alterna. Aquesta acostuma a ser la opció més 

emprada, ja que molts dispositius funcionen únicament en alterna, perquè la xarxa 

funciona amb aquest tipus de corrent, i perquè els dispositius que funcionen en contínua 

incorporen la seva pròpia font d’alimentació. L’esquema d’aquest tipus de solució és el 

que apareix seguidament: 

DC

DC

DC

AC

FONT 
ALIMENTACIÓ

 

Esquema 2: Esquema proposta en alterna 

 

Com es pot observar, l’esquema de generació és igual que el vist anteriorment. Si la 

tensió DC del bus és elevada la bateria s’hi haurà de connectar amb un altre convertidor 

DC/DC. Seguidament es fa ús d’un inversor que converteix la corrent contínua en alterna, 

finalment l’usuari pot endollar el dispositiu amb la seva pròpia font d’alimentació. 

 

Es representa la font d’alimentació i la càrrega a la dreta d’una línia discontínua, aquesta 

separa la part de la instal·lació elèctrica i la part que aporta l’usuari, és a dir, la font 

d’alimentació i el dispositiu. 

 

Aquest tipus d’instal·lació presenta certs avantatges: 

- Es pot endollar qualsevol dispositiu que funcioni en alterna i no només els 

esmentats per al propòsit del projecte. 

- Els components d’aquest tipus d’instal·lació són molt comuns i per tant més 

econòmics. 
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Per altra banda els inconvenients que presenta són els següents: 

- Al carregar-se els dispositius dels usuaris en contínua, es produiran pèrdues a 

l’inversor de la instal·lació i posteriorment a les fonts d’alimentació dels usuaris, 

donat que cap d’aquests té un rendiment del 100%. 

- Els usuaris han de transportar les fonts d’alimentació dels seus dispositius, que 

ocupen espais i tenen pesos notables. 

 

 

5.3 Instal·lació en contínua i en alterna 

 
 
Es proposa una variació de la solució anterior. Com s’ha vist anteriorment els dispositius 

tipus mòbil i tablet es poden carregar des d’una font en contínua a voltatge 5V 

aproximadament. Així doncs, es proposa realitzar una instal·lació en alterna com l’anterior 

per a alimentar les fonts d’alimentació dels portàtils i una instal·lació en contínua amb 

sortida USB per a alimentar els dispositius esmentats. L’esquema d’aquesta instal·lació 

apareix a continuació: 

 

DC

DC

DC

AC

DC

DC

FONT 
ALIMENTACIÓ

 

 

Esquema 3: Esquema proposta en contínua i alterna 
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Avantatges de la solució: 

- Igual que en el cas anterior, es pot endollar qualsevol dispositiu que funcioni en 

alterna i no només els esmentats per al propòsit del projecte. 

- No cal que els usuaris transportin les fonts d’alimentació dels mòbils i tablets. 

- Les pèrdues degudes a l’inversor i a les fonts d’alimentació es redueixen, ja que 

només s’usen les dels portàtils. 

 

Inconvenients: 

- Es necessita el doble de cablejat ja que hi ha dues instal·lacions en paral·lel. 

- Es necessita igualment inversor i convertidor per als dispositius de càrrega USB. 

 

5.4 Instal·lació en contínua 

 
 
Finalment es proposa una darrera proposta que consisteix en fer una instal·lació 

íntegrament en contínua per a alimentar tots els dispositius, mòbils, tablets i portàtils. Per 

a això s’ha de tenir en compte que tot i que els dos primers dispositius tinguin 

característiques de càrrega molt similars, els portàtils no tenen el mateix voltatge 

d’entrada, presenten consums molt superiors, i entre ells no hi ha estandardització pel 

que fa a voltatge, polaritat o connectors. L’esquema representatiu és el següent: 

DC

DC

DC

AC

DC

DC

DC

DC

 

Esquema 4: Esquema proposta en contínua 



Pàg. 40  Memòria 

 

 

Un cop més es veu com l’esquema de la generació és igual al plantejat inicialment. Pel 

que fa a l’alimentació de les càrregues es plantegen dos tipus de sortides, ambdues en 

contínua, on una és de tipus USB a 5V per a alimentar mòbils i tablets, i una darrera amb 

un voltatge i un tipus de connector a especificar per a la càrrega de portàtils. 

 

Avantatges de la solució: 

- No hi ha pèrdues degudes a l’inversor i a les fonts d’alimentació. 

- Només hi ha una instal·lació, no dues en paral·lel. 

- No cal que els usuaris transportin les fonts d’alimentació. 

 

Inconvenients: 

- No es poden carregar dispositius que funcionin únicament en alterna. 

- Es necessiten conductors més gruixuts, els voltatges són molt inferiors i per tant 

les intensitats molt superiors. 

- Cal implementar un connector especial que permeti carregar els portàtils. 
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6. Dimensionament de les solucions proposades 

segons la ubicació dels panells 

 

6.1 Consums 

 

El primer pas a realitzar a l’hora de començar amb el dimensionament de la instal·lació és 

conèixer o determinar quin consum es tindrà a la biblioteca per part dels usuaris, en 

funció d’aquest es dimensionaran panells, bateries, cablejat, i en definitiva la instal·lació. 

 

La biblioteca consta de 66 llocs de treball sense instal·lació elèctrica on es proposa 

subministrar energia. Per a calcular la potència a instal·lar s’usaran les dades 

proporcionades als apartats anteriors sobre les necessitats energètiques de mòbils, 

tablets i ordinadors, en concret els seus consums individuals. També és necessari 

conèixer quina serà la demanda real, és a dir, dels endolls disponibles quin percentatge 

serà usat i amb quins dispositius, en aquest sentit es parla del coeficient de simultaneïtat. 

Un cop conegut aquest coeficient, que varia per a cada tipus d’instal·lació, es pot 

determinar el consum i per tant potència a instal·lar a cada una d’aquestes instal·lacions. 

 

Consums Individuals en DC i AC 

En aquest apartat es detallen els consums individuals de cada tipus de dispositiu en 

funció de si es troba alimentat en contínua o bé en alterna amb el consum de la font 

d’alimentació inclòs. Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’apartat Anàlisi dels 

consums:  

 

Tipus de dispositiu Consum en contínua [W] Consum en alterna [W] 

Mòbil 5 6,25 

Tablet 10 12,5 

Portàtil 90 112,5 

 

Taula 9: consums dels dispositius en contínua i en alterna (consum de les fonts d’alimentació incloses) 
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Determinació del coeficient de simultaneïtat CS 

 
Amb l’objectiu de determinar precisament la potència necessària a instal·lar es fa ús del 

coeficient de simultaneïtat. Aquest es calcula com el quocient de la potència que pot 

subministrar la instal·lació, la potència a instal·lar, entre la suma de potències de totes les 

càrregues que poden fer ús d’aquesta. 

El fet que en aquest projecte es proposin tres tipus d’instal·lacions per a la biblioteca 

implica que s’hagi d’especificar un coeficient de simultaneïtat concret per a cada 

proposta. La explicació d’això recau en què, en qualsevol dia aleatori, el nombre 

d’estudiants que aniran a la biblioteca no dependrà del tipus d’instal·lació que s’hagi 

instal·lat, però en funció del tipus d’instal·lació implantada hi haurà un determinat nombre 

d’endolls i d’uns determinats tipus, per tant, hi haurà d’haver diferents coeficients de 

simultaneïtat.  

A la Taula 10 es calcula la màxima potència de cada instal·lació, que es funció del 

nombre d’endolls d’aquesta i del consum de les càrregues que s’hi poden connectar. 

 

Instal·lació NA N.USB N.C.L Expressió Wmàx Wmàx [kW] 

Alterna 66 0 0 66·WLaptopAC 7,425 

Contínua i alterna 66 66 0 66·(WLaptopAC+WTabletDC) 8,085 

Contínua 0 66 66 66·(WLaptopDC+WTabletDC) 6,600 

 

Taula 10: suma de càrregues de tots els dispositius que poden fer ús de cada tipus d’instal·lació 

 

On: 

N.A: Nombre d’endolls de corrent alterna 

N.USB: Nombre d’endolls tipus USB 

N.C.L: Nombre d’endolls de corrent contínua per a portàtils 

WLaptopAC: Potència màxima consumida per un ordinador portàtil amb font d’alimentació 

WLaptopDC: Potència màxima consumida per un ordinador portàtil sense font d’alimentació 

WTabletDC: Potència màxima consumida per una tablet sense usar la font d’alimentació 
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Vistos els valors de les potències màximes Wmàx i tenint en compte que la demanda real 

dels usuaris no és funció del tipus d’instal·lació que s’implementi, es conclou que s’ha 

d’adoptar un coeficient de simultaneïtat diferent per a cada model. 

 

Tenint en compte que el sol fet d’implantar una instal·lació elèctrica a la biblioteca on no 

n’hi ha ja representa una millora significativa i que un major valor d’aquest coeficient 

implica un augment significatiu dels costos de la instal·lació i sobredimensionar-la en 

determinades èpoques del curs escolar, es proposa aplicar un mètode heurístic, prenent 

com a valor inicial per a la instal·lació en alterna un coeficient de simultaneïtat CS=0,3. 

 

Un cop s’ha determinat el coeficient de simultaneïtat per a un tipus d’instal·lació, es 

proposa trobar el factor equivalent a les altres. Tot i que la potència màxima Wmàx i els 

coeficients siguin diferents, com s’ha vist abans, la potència de consum dels usuaris o 

potència nominal de la instal·lació Wnom es considerarà igual en els tres tipus, tenint en 

compte l’energia que dissipen les fonts d’alimentació dels portàtils. Així doncs: 

 

𝑊𝑛𝑜𝑚 =  𝐶𝑆_𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ·  𝑊𝑚à𝑥𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
=  𝐶𝑆_𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ·  66 ·  𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐴𝐶 

 

Coneguda la potència nominal a instal·lar es determinen la resta de coeficients de 

simultaneïtat: 

 

- Per a la instal·lació en contínua i alterna: 
 

𝐶𝑆 =  
𝑊𝑛𝑜𝑚

𝑊𝑚à𝑥
=  

𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
·  66 ·  𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐴𝐶

66 · (𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐴𝐶 + 𝑊𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝐷𝐶)
=

0,3 · 7,425[𝑘𝑊]

8,085[𝑘𝑊]
= 0,2755  

 

- Per a la instal·lació en contínua s’aplica un factor corrector al numerador per a 

tenir en compte el rendiment de les fonts d’alimentació, a la potència nominal 

calculada abans se l’hi ha de decantar la proporció que consumeixen les fonts 

d’alimentació. Considerant un rendiment del 80% d’aquestes: 
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𝐶𝑆 =  
𝑊𝑛𝑜𝑚

𝑊𝑚à𝑥
=  

𝜂𝑓𝑜𝑛𝑡 ·  𝐶𝑆𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
·  66 ·  𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐴𝐶

66 · (𝑊𝐿𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝𝐷𝐶 + 𝑊𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝐷𝐶)
=  

0,8 · 0,3 · 7,425[𝑘𝑊]

6,60[𝑘𝑊]
= 0,27  

 

Així doncs, a la següent taula apareixen els coeficients de simultaneïtat per a cada cas i 

els seus valors: 

 

Instal·lació Coeficient de Simultaneïtat [%] 

Alterna 30 

Contínua i alterna 27,55 

Contínua 27 

 

Taula 11: factors de simultaneïtat de cada tipus d’instal·lació 

 

 

Determinació dels consums de cada instal·lació 

 

Un cop es coneix la potència màxima de cada tipus d’instal·lació i els factors de seguretat 

de cada una d’elles es calcula la potència nominal com al producte d’aquests dos valors. 

Tenint en compte que la biblioteca roman oberta 12 hores diàries20 es pot calcular 

l’energia diària fent el producte de la potència nominal per aquest nombre d’hores. A la 

Taula 12 apareixen les potències nominals i energies segons el tipus d’instal·lació: 

 

Instal·lació Wmàx [kW] CS 
Potència nominal 

[kW] 
Energia [kWh/dia] 

Alterna 7,42 0,30 2,23 26,73 

Contínua i alterna 8,08 0,28 2,23 26,73 

Contínua 6,60 0,27 1,78 21,38 

 

Taula 12: potències nominals de cada tipus d’instal·lació 

 

Arribats a aquest punt, en que es coneixen els consums i l’energia diària de cada tipus 

d’instal·lació, es pot procedir a estudiar i realitzar el dimensionament d’aquestes. 
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6.2 Càlcul de la potència i capacitat a instal·lar en funció de la 

ubicació 

 

Ubicacions per als panells fotovoltaics 

 
Seguidament s’analitza la generació de la instal·lació solar fotovoltaica que es vol 

implementar. Al ser la instal·lació per a la biblioteca, la ubicació idònia a priori per a situar 

els panells és al terrat d’aquesta. 

Tot i això hi ha una sèrie de factors a tenir en compte, per exemple les ombres que 

puguin incidir sobre els panells, l’espai disponible, la orientació que hagin de tenir els 

panells (en funció de si els panells es col·loquen en façanes o teulades on no es pot 

optimitzar la seva orientació) i la longitud de conductor fins a la instal·lació entre d’altres. 

 

Pel que fa al terrat de la biblioteca (Figura 11) es proposa fer ús d’un espai d’uns 100m2 

aproximadament. Es definirà aquesta espai com a Ubicació 1. 

 

 

Figura 11: Terrat de la biblioteca, Ubicació 1 
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En aquesta ubicació la longitud de conductor a usar és mínima, tot i això, la trajectòria 

que segueix el sol durant tot el dia es pot veure bloquejada per diversos edificis que es 

troben més al sud d’aquesta ubicació. Posteriorment es calcularà el factor d’ombra 

d’aquesta ubicació per veure com afecten aquests edificis. 

Es proposa per tant una segona ubicació que no presenti aquest problema, és a dir, que 

tingui un factor d’ombra igual a la unitat. Aquesta segona ubicació pot esser sobre l’edifici 

d’enginyeria Nuclear al Pavelló C, on no hi ha ombres degut a obstacles durant tot el dia. 

Es defineix aquesta zona com a Ubicació 2. A la Figura 12 es remarquen en vermell 

aquestes dues zones d’estudi: 

 

 

 

Figura 12: Imatge aèria de les ubicacions on es poden instal·lar els panells 

 

 

 

 

 



Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació de dispositius dels usuaris d’una biblioteca Pàg. 47 

 

 
 

La figura que s’ensenya està orientada cap al nord. Si hom mira la Ubicació 1, pot veure 

que l’edifici H pot resultar un obstacle a l’hora de rebre la llum solar, de la mateixa 

manera que ho pot esser l’edifici d’Arquitectura (ETSAB), que apareix al lateral esquerre 

de la imatge. Pel que fa a la Ubicació 2, no té cap edifici elevat a l’est, sud i oest, pel que 

el seu factor d’ombres és la unitat. 

 

Pel que fa a la longitud de conductor, es pot considerar que a la Ubicació 1 aquesta serà 

d’uns 40 m, mentre que la distància lineal entre la Ubicació 2 i la biblioteca és d’uns 100 

m, per la qual cosa es poden suposar 140 m de conductor. 

 

A mode de resum, a la següent taula apareixen els avantatges i inconvenients de les 

ubicacions plantejades: 

 

Ubicació Avantatge Inconvenient 

1 Distància mínima a la instal·lació 
FS < 1, l’eficiència dels panells és 

baixa per les ombres 

2 
FS = 1, eficiència màxima dels 

panells 
Pèrdues per cablejat importants 

 

Taula 13: Avantatges i inconvenients de les Ubicacions plantejades 
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Dimensionament d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Aïllades 

 

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. L’explicació d’aquests es troba a 

l’annex E. Dimensionament d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Aïllades. 

 

Dimensionament de les instal·lacions proposades 

 

Un cop estudiats aquests tres mètodes i coneguts els consums de la biblioteca, es 

procedeix a realitzar el dimensionament de les instal·lacions proposades. Abans de 

començar a fer els càlculs d’aquests mètodes s’estudiaran les variables d’aquests, així 

doncs primerament es definiran el nombre de dies d’autonomia de les bateries, el càlcul 

del factor d’ombra, i es buscarà quina és la radiació solar disponible. 

 

 Nombre de dies d’autonomia de les bateries (N) 

 

El fet d’escollir un valor determinat de dies d’autonomia o un altre pot comportar en que 

es deixi de donar servei als usuaris durant un determinat període de temps o bé pot 

comportar sobredimensionar les bateries, la qual cosa comporta un sobrecost. També és 

cert que en aquest segon cas la profunditat de descàrrega de les bateries és menor, 

allargant així el nombre de cicles d’aquestes, i per tant la seva vida útil. 

 

Segons 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, en que es basa el 

mètode primer del dimensionament d’instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades, s’ha de 

prendre una autonomia mínima de tres dies [3]. 

 

Per a obtenir un valor més afinat o acurat del nombre de dies d’autonomia s’ha consultat 

el Surface Meteorology and Solar Energy de l’ Atmospheric Science Data Center21, 
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patrocinat per la NASA, on es pot trobar una base de dades de 22 anys, concretament 

entre el Juliol del 1983 i el Juny de 2005, en la que es poden obtenir dades dels nivells de 

irradiació entre d’altres i el nombre de dies que el sistema ha de tenir d’autonomia 

(anomenats NO-SUN o també BLACK days), a la zona que es sol·liciti mitjançant les 

coordenades del lloc. 

 

Introduint les coordenades de la ETSEIB, que són 41,385N 2,115E, el programari ens 

proporciona les dades de la zona delimitada entre 41º i 42º Nord i 2º i 3º Est. 

Així doncs, sol·licitant Equivalent Number Of NO-SUN Or BLACK Days (days), definit com 

al nombre de dies d’autonomia que ha de tenir el sistema22, s’obté una taula que 

proporciona, per a cada mes i per períodes de dies, que poden ser d’un dia, tres, set, 

catorze, vint-i-un dies o un mes, el nombre de dies equivalents en que pot haver-hi nivells 

de irradiació quasi nuls degut a les condicions atmosfèriques. 

 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 
Setem

bre 

Octubr

e 

Novem

bre 

Desem

bre 

1 dia 0,91 0,95 0,90 0,85 0,91 0,89 0,80 0,91 0,92 0,95 0,96 0,97 

3 dies 2,26 2,27 2,37 2,01 2,16 1,76 2,12 1,70 1,72 2,47 2,50 2,53 

7 dies 4,62 3,10 4,28 3,32 4,19 3,30 3,04 2,94 2,47 3,44 5,16 3,61 

14 

dies 
6,38 5,47 5,28 5,07 5,09 3,79 4,36 3,96 3,28 5,21 6,22 3,98 

21 

dies 
7,10 6,58 4,53 4,54 6,20 4,48 5,74 4,42 3,73 6,67 7,08 5,72 

1 mes 7,26 6,61 5,75 4,55 5,83 5,24 6,06 3,57 4,01 4,98 4,48 6,65 

 

Taula 14: Nombre de dies de baixa radiació consecutius per períodes i mesos 

 

Així doncs es veu que el període més crític que hi ha hagut durant els 22 anys de 

recopilació de dades va ser de 7,26 dies durant un mes de gener. 
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Tot i que el període més crític del que disposem sigui de 7,26 dies, el nombre de dies 

d’autonomia que es prendrà no serà aquest valor. Això és degut a que la biblioteca roman 

oberta cinc dies a la setmana la major part del curs, aleshores amb que es fixi el nombre 

de dies d’autonomia a 5,26 serà suficient.  

Tot i això, la biblioteca si que roman oberta set dies a la setmana durant el períodes 

d’exàmens23, on a més a més, és quan hi ha més afluència d’estudiants i per tant major 

demanda energètica. Això no representa un problema greu per als mesos de juny i juliol, 

donat que el nombre de dies consecutius crítics registrats és de 5,24 i 6,06 dies, valors 

propers als 5,26 dies que es proposen. Malauradament, els mesos de desembre i gener 

si que resulten conflictius, ja que si es repetissin tals circumstàncies climàtiques es podria 

deixar de subministrar energia durant dos dies. 

Tot i això, es proposa agafar el valor de 5,26 dies per a evitar així sobredimensionar la 

capacitat de les bateries durant la majoria dels curs, i incrementar considerablement el 

cost de la instal·lació. Finalment esmentar que, encara que es prengui N=5,26, no es pot 

garantir que en algun moment l’autonomia de les bateries es pugui arribar a esgotar, ja 

que tot i que en 22 anys el període màxim de dies sense un nivell alt de irradiació no hagi 

excedit de 7,26, si que es possible que succeeixi tal cosa en el futur. 

 

Paràmetre Valor Unitats 

N 5,26 dies 

 

Taula 15: Paràmetre N amb el seu valor i unitats 

 

 

 Càlcul del Factor d’ombra (FS)  

 

En aquest apartat es calcula el factor d’ombra de la Ubicació 1 proposada al terrat de la 

biblioteca. Per a fer aquest càlcul es fa ús del programari PVsyst 6.3.9. amb el que s’ha 

definit l’edifici de la biblioteca i la zona on aniran col·locats els panells, en una variant 

d’estudi sense tenir en compte l’edifici H ni l’edifici de l’ETSAB, i en una segona variant 

incloent-los. Aquests es troben a l’annex E. Dimensionament d’Instal·lacions Solars 

Fotovoltaiques Aïllades. 
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S’ha realitzat un estudi d’instal·lació connectada a xarxa, donat que només es pretén 

obtenir els valors d’energia total generada anual en funció de si hi ha ombres i de si no hi 

són. S’han escollit les condicions climàtiques de Barcelona, s’ha seleccionat una potència 

a instal·lar similar a la real, i panells i inversors que resultin adients. 

Un cop realitzats els dos estudis, amb els mateixos paràmetres i incloent l’edifici H i 

l’edifici d’Arquitectura al segon d’ells, s’ha obtingut dues energies totals anuals diferents. 

Calculant el quocient entre el valor del cas amb ombres, de 6983 kWh, i el valor sense 

ombres, de 8471 kWh, obtenim un factor d’ombres FS = 0,8243. 

 

Ubicació Energia Generada [kWh] Factor Ombra (FS) 

Ubicació 1 6983 0,8243 

Ubicació 2 8471 1 

 

Taula 16: Factors d’ombra en ambdues ubicacions 

 

 Radiació solar disponible 

 

La irradiància és la radiació directa que arriba a la superfície, en un pla horitzontal, 

procedent únicament del disc solar, mentre que la radiació difusa és la que incideix 

igualment en un pla horitzontal, procedent en aquest cas de la resta del cel degut a 

processos de dispersió que es produeixen a l’atmosfera. La radiació global és la suma 

d’aquestes dues.  

La irradiació solar, o densitat d’energia solar radiant, és l’energia procedent del sol que 

arriba a una unitat de superfície durant un temps determinat. Es sol expressar en 

kWh/(m2·dia).24 

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

kWh/(m2dia), prenem el valor al desembre, que és quan aquest valor és mínim. El seu 

valor es pot obtenir consultant a l’Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). 

A la Figura 13 es representen els valors d’irradiació mitjans mensuals, desglossada en 

directa (groc), difusa (blau) i la irradiació global mitjana en color granat 25. 
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Figura 13: Irradiacions directa, difusa i els seus valors mitjans [kWh/(m
2
·dia)] 

 

Les taules següents contenen els valors de les irradiacions globals mitjanes mensuals i 

les directes: 26 

 

Mitges Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

G D G D G D G D G D G D G D 

4,56 2,99 2,18 1,36 3,14 2,09 4,34 2,80 5,69 3,85 6,47 4,17 7,10 4,73 

 

Taula 17: dades d’irradiació globals i difuses per els mesos de gener a juny i mitges anuals 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

G D G D G D G D G D G D 

7,33 5,25 6,12 3,9 4,78 3,09 3,33 2,05 2,31 1,43 1,91 1,2 

 

Taula 18: dades irradiació globals i difuses per els mesos de  juliol a desembre 
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A la Taula 18 s’indica en negreta el valor mínim de totes les mitjanes d’irradiacions 

globals mensuals, aquest valor és Gdm(0): 

 

Paràmetre Valor Unitats 

Gdm(0) 1,91 kWh/(m2·dia) 

 

Taula 19: Paràmetre Gdm(0) amb el seu valor i unitats 

 

 

 Inclinació i orientació dels panells 

 

Les ubicacions que es proposen per a emplaçar els panells solars no requereixen que 

aquests s’hagin d’orientar necessàriament d’una forma predeterminada per la geometria 

de l’espai, és a dir, no es proposa instal·lar panells a les parets o amb la mateixa 

inclinació i orientació que un terrat. Es planteja que aquests estiguin fixos, i al no tenir 

restriccions orientatives, que es posicionin en els angles d’orientació α i inclinació β que 

maximitzin el rendiment de la instal·lació. 

 

Així doncs, es determina que la orientació dels panells sigui de zero graus (α=0), que és 

la orientació òptima αòpt.  

 

Pel que fa al càlcul de la inclinació òptima dels panells βòpt hi ha diversos mètodes 

alternatius que proporcionen resultats diferents. En tots aquests es té en compte la latitud 

Φ de la ubicació; la latitud de la ETSEIB és Φ = 41,385º. 

 

- Càlcul de βòpt segons el mètode usat per l’IDAE: es defineixen tres períodes de 

disseny; desembre, juliol, i anual. Segons els període per al que es vulgui 

dimensionar es sumarà un valor a la latitud de la ubicació. També es proporciona 

el valor de K.  
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Període de disseny βòpt K 

Desembre Φ + 10º = 51,38º 1,7 

Juliol Φ – 20º = 21,38º 1,5 

Anual Φ – 10º = 31,38º 1,15 

 

Taula 20: càlcul de βòpt i valor de K en funció del període de disseny 

 

Al dimensionar-se la instal·lació per al període lectiu, s’escull el desembre com a 

període de disseny. Així doncs, segons aquest mètode obtenim βòpt=51,4º, i 

K=1,7. 

 

- Càlcul segons el mètode del llibre Instalaciones Solares Fotovoltaicas [1]: igual 

que el primer mètode, es defineixen tres valors en funció de l’època en que s’usi la 

instal·lació, per tant s’escull el valor per al període d’hivern: 

 

Període de disseny βòpt 

Hivern Φ + 20º = 61,38º 

Ús parcial en estiu i hivern Φ - 10º  = 31,38º 

Us durant tot l’any Φ + 10º = 51,38º 

 

Taula 21: càlcul de βòpt en funció del període de disseny 

 

- Càlcul de βòpt segons el programari PVsyst 6,3,9: per a una ubicació a Barcelona, 

es donen els següents valors: 

 

Període de disseny βòpt 

Hivern (octubre-març) 60º 

Estiu (abril-setembre) 20º 

Us durant tot l’any 38º 

 

Taula 22: valors de βòpt en funció del període de disseny i la ubicació (Barcelona) 
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Aquests valors s’obtenen mitjançant algorismes astronòmics27. Segons aquest 

mètode es proposa un angle βòpt = 60º. 

 

Així doncs, per els tres mètodes estudiats s’han obtingut tres valors de βòpt diferents: 

 

Mètode βòpt 

IDAE 51,4º 

Bibliografia 61,38º 

PVsyst 6,3,9 60º 

 

Taula 23: valors de βòpt obtinguts mitjançant els diferents mètodes 

 

Donat que els valors obtinguts varien uns 10º, es proposa prendre el valor de la mediana 

d’aquests tres, és a dir, βòpt = 60º. Finalment remarcar que es pren la inclinació β = βòpt. 

 

Paràmetre Valor Unitats 

α 0 º(Graus) 

β 60 º(Graus) 

 

Taula 24: Paràmetres α i β amb els seus valors i unitats 
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 Resultats del dimensionament 

 
A partir dels paràmetres calculats anteriorment i dels tres mètodes explicats s’ha procedit 

a realitzar el dimensionament de les tres propostes de solució en les dues ubicacions 

plantejades. 

 

El dimensionament de les bateries és el mateix per ambdues ubicacions, donat que es 

tenen en compte consums, rendiments i paràmetres de la bateria com el nombre de dies 

d’autonomia o la profunditat de descàrrega, que són iguals en ambdues ubicacions. Així 

doncs, la capacitat de les bateries a instal·lar en kAh per ambdues ubicacions apareix a la 

Taula 25: 

 

 
MI-IDAE MII-SIMPLIFICAT MIII-Ah Mitjana 

Instal·lació Alterna 13,39 13,67 13,84 13,63 

Instal·lació Híbrida 13,39 13,67 13,84 13,63 

Instal·lació Contínua 9,64 9,84 11,07 10,18 

 

Taula 25: capacitat de les bateries a instal·lar en kAh per ambdues ubicacions 

 

Per a la primera ubicació, sobre el terrat de la biblioteca, s’han obtingut els següents 

valors de potència mínima a instal·lar [kW]: 

 

 
MI-IDAE MII-SIMPLIFICAT MIII-Ah Mitjana 

Instal·lació Alterna 13,26 11,94 18,73 14,64 

Instal·lació Híbrida 13,26 11,94 18,73 14,64 

Instal·lació Contínua 10,61 9,55 14,98 11,71 

 

Taula 26: Potències mínimes a instal·lar en kW segons cada mètode per a la ubicació 1 
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Les potències mínimes a instal·lar [kW] a la segona ubicació segons cada proposta es 

poden veure a la taula següent: 

 

 
MI-IDAE MII-SIMPLIFICAT MIII-Ah Mitjana 

Instal·lació Alterna 10,93 9,84 15,43 12,07 

Instal·lació Híbrida 10,93 9,84 15,43 12,07 

Instal·lació Contínua 8,75 7,87 12,34 9,65 

 

Taula 27: potències mínimes a instal·lar en kW segons cada mètode per a la ubicació 2 

 

Es pot apreciar com el simple fet de variar la ubicació dels panells a un lloc sense ombra 

implica una reducció important de potència a instal·lar. També es comprova com la 

proposta de instal·lació en contínua implica una reducció significativa d’aquesta, essent la 

combinació de instal·lació en contínua a la ubicació segona la proposta més rendible a 

l’hora d’instal·lar potència. 

 

En aquest punt es conclou que la instal·lació en contínua és la més rendible de totes les 

estudiades, a més es negligeix l’ús d’un inversor. S’estudiarà ara quina de les dues 

ubicacions és més econòmica. 
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7. Selecció dels elements de la instal·lació en funció de 

la ubicació dels panells 

 

7.1 Bateries 

Un cop conegut el tipus d’instal·lació òptima es coneix la capacitat mínima que han de 

tenir les bateries i es pot seleccionar quins acumuladors s’usen i amb quina distribució. 

Recordem que la ubicació on es situïn els panells no afecta al càlcul d’aquesta. 

Segons els resultats obtinguts la potència mínima a instal·lar per a la instal·lació en 

contínua és de 10184Ah. 

La tensió nominal de les bateries de la base de dades és de 12V. Així doncs haurà 

d’haver-hi mínim dues bateries en sèrie per a que es puguin connectar al regulador a 

24V. Es podran posar tantes branques de dos acumuladors com es vulgui en paral·lel per 

a augmentar la capacitat. 

 

Configuracions 

 Dues bateries en sèrie: 

Per a poder connectar únicament dues bateries en sèrie ambdues haurien de tenir la 

mateixa capacitat, com a mínim de 10184Ah. No hi ha cap bateria de la base de dades 

que compleixi aquest requisit. 

 

 Quatre bateries en sèrie-paral·lel: 

En cas que es vulguin usar quatre bateries, dues branques en paral·lel de dues bateries 

en sèrie, cada una ha de tenir una capacitat de 5092Ah com a mínim. Buscant a la base 

de dades únicament hi ha una bateria que compleixi aquest requisit: 

 

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

5100 12 Faam Estacionària OPzS 61200 8595 0,14 

 

Taula 28: llista acumuladors de més de 5092Ah de capacitat 
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 Sis bateries en sèrie-paral·lel: 

En aquest cas les bateries han de tenir una capacitat mínima de 3395Ah. Consultant a la 

base de dades apareixen tres models que compleixen aquest requisit. Es descarta el 

model del cas anterior per tenir una capacitat suficientment gran com per suprimir la 

branca en paral·lel. 

 

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

3750 12 U-Power Estacionària OPzS 45000 4925 0,11 

4500 12 U-Power Estacionària OPzS 54000 5690 0,11 

 

Taula 29: llista d’acumuladors de capacitat entre 3395Ah i 5092Ah 

 

 Vuit bateries en sèrie-paral·lel: 

En aquest cas les bateries han de tenir una capacitat mínima de 2546Ah. Consultant a la 

base de dades apareixen cinc models que compleixen aquest requisit: 

 

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

2560 12 Exide Estacionària OPzS 30720 3900 0,13 

3000 12 U-Power Estacionària OPzS 36000 4150 0,12 

 

Taula 30: llista d’acumuladors de capacitat entre 2546Ah i 3395Ah 

 

 Deu bateries en sèrie-paral·lel: 

En aquest cas les bateries han de tenir una capacitat mínima de 2036,8Ah. Consultant a 

la base de dades apareix només un sol model nou: 

 

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

2250 12 U-Power Estacionària OPzS 27000 3105 0,12 

 

Taula 31: llista d’acumuladors de capacitat entre 2036,8Ah i 2546Ah 

 



Pàg. 60  Memòria 

 

 

De les configuracions realitzades abans se’n poden extreure diverses conclusions; les 

bateries de major capacitat del mercat són del tipus estacionària OPzS, i es pot veure que 

el preu unitari ha disminuït fins a la configuració de sis bateries en sèrie-paral·lel i ha 

tornat a augmentar. 

 

De l’estudi previ que s’havia fet s’havia conclòs que les bateries de tipus monoblock plom-

àcid resulten les més econòmiques (0,12€/Wh) seguides per les estacionàries OPzS i 

TOPzS (0,13€/kW i 0,14€/kW respectivament).  Efectivament, fent una ullada a la base de 

dades ordenada segons capacitat es veu com primer es fa una disminució fins a la 

configuració de 6 bateries i posteriorment augmenta el preu unitari fins a la capacitat de 

250Ah per a bateries de tipus monoblock plom-àcid. Per a usar les bateries d’aquesta 

capacitat hauria d’haver-hi 80 bateries d’aquest tipus en sèrie-paral·lel, la qual cosa 

resulta completament incoherent per tema d’espai i connexions. A més, per a una 

profunditat de descàrrega del 75% per als models OPzS i TOPzS es garanteixen fins a 

1500 cicles, respecte als 400 cicles del tipus Monoblock Plom-Àcid, s’haurien de canviar 

les bateries més de tres vegades més que amb les estacionàries. 

 

Així doncs es conclou que la configuració òptima és de 6 bateries en sèrie-paral·lel de 

tipus OPzS de capacitat 3750Ah. L’esquema de  connexió de les bateries és el següent: 

 

24V

11.25 kAh

12V
3.75 kAh

 

 

Esquema 5: distribució de les bateries i valors nominals de tensió i capacitat 
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A la següent taula apareixen les característiques del model seleccionat: 

 

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

3750 12 U-Power Estacionària OPzS 45000 4925 0,11 

 

Taula 32: característiques de la bateria seleccionada per a la instal·lació 

 

Un cop conegudes aquestes dades es pot calcular el cost en bateries, que serà sis cops 

el preu d’una bateria, resultant un total de 29550€. Resulta peculiar que per a les bateries 

més econòmiques de tipus monoblock plom-àcid el cost total en bateries ascendeix a 

22400€, xifra molt elevada en comparació a les bateries estacionàries considerant que 

s’han de canviar 2,75 vegades més que aquestes, degut al seu baix nombre de cicles de 

vida. 

Vist que el cost en bateries és tant elevat, es proposa, un cop coneguda el tipus 

d’instal·lació i ubicació idònies, trobar les equacions que determinen la potència mínima i 

la capacitat mínima a instal·lar. 
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7.2 Regulador de càrrega 

 

Arribats a aquest punt es coneix que es pensa realitzar la instal·lació de corrent contínua, 

aleshores es coneix la potència màxima a instal·lar, que en aquest cas serà la de la 

ubicació 1 de 11,71kW. 

S’ha fet una busca de reguladors de diverses marques (SMA, Schneider, Victron) i s’ha 

escollit regulador ConextTM MPPT 80 600 de la marca Schneider Electric. Aquest permet 

la instal·lació de grans sistemes de panells solars connectats a bancs de bateries. El full 

de característiques d’aquest es troba a l’annex F. Fulls de característiques. 

 

Característiques tècniques del regulador: 

Intensitat de màxima de càrrega de bateries 80A 

Potència màxima de sortida per a bancs de 24V 2560W 

Voltatge operatiu per als panells entre 195V i 550V 

Eficiència de potència de conversió (24V) 94% 

Intensitat de curtcircuit dels panells 35A (28A en condicions de test estàndard) 

 

Taula 33: característiques tècniques del regulador ConextTM MPPT 80 600 

 

Coneixent la potència màxima que el regulador pot entregar a les bateries i el rendiment 

de conversió es determina que la potència màxima que pot rebre dels panells és: 

𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑃𝑚à𝑥_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó
=  

2560

0,94
= 2723,4 𝑊𝑝 

 

Coneixent la potència màxima a instal·lar el nombre de reguladors necessaris serà: 

𝑛𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠_𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó1 =  
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
=  

11,7122

2,7234
= 4,3 ≈ 5 

𝑛𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠_𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó2 =  
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
=  

9,6524

2,7234
= 3,54 ≈ 4 

 

El cost d’un regulador d’aquest tipus que es pot trobar a la xarxa és de 1425,00€.28 
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7.3 Panells 

 

El mòdul fotovoltaic que es proposa és el que presenta menor cost unitari de potència pic 

[€/Wp]. Aquest ja s’ha determinat anteriorment a l’estat de l’art de l’energia solar 

fotovoltaica. 

El panell escollit és el model AC-310P/156-72S de la marca Axitec, de 310Wp, rendiment 

15,98% i cost 268,3€, amb un preu unitari de 0,87€/Wp. El full de característiques 

d’aquest es troba a l’annex F. Fulls de característiques. 

 

Nombre i distribució dels panells 

 

El panell seleccionat per a la instal·lació és AXITEC AC-310P/156-72S, a la següent taula 

es veuen algunes de les característiques tècniques d’aquest: 

 

DADES Símbol Valor Unitats 

Rendiment Panell Solar Rpanellsolar 0,1598 - 

Tensió nominal panell V 37,02 V 

Intensitat nominal panell Inom 8,39 A 

Potència pic panells Wp 310 Wp 
 

Taula 34: característiques del mòdul fotovoltaic AXITEC AC-310P/156-72S 

 

Determinació del nombre de panells 

El nombre de panells a instal·lar es determina a partir de la potència pic a instal·lar i la 

potència pic del panell: 

 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠_𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó1 =  
𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑟

𝑊𝑝𝑖𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙
=  

11712,2

310
= 37,78 ≈ 38 

 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠_𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó2 =  
𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑟

𝑊𝑝𝑖𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙
=  

9652,4

310
= 31,13 ≈ 32 
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Coneguts el nombre de panells i de reguladors per a cada ubicació es procedeix a 

determinar la distribució d’aquests. 

 

Distribució a la Ubicació 1 

 

Per a la primera ubicació caldrà instal·lar 38 panells i 5 reguladors. Hi haurà aleshores 5 

branques amb panells, dues amb 7 panells i tres amb 8 panells. 

El rang de voltatges d’entrada per al regulador és d’entre 195V i 550V. Amb la intenció de 

que la intensitat sigui mínima, i així poder tenir menys secció, es proposa connectar els 

panells, a cada branca, en sèrie. Es comprova com el voltatge resultant és inferior a 

550V. 

𝐼8𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 = 37,02𝑉 · 8 = 296,16 𝑉 

 

 

Així doncs, l’esquema de distribució és el següent: 

 

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC
 

Esquema 6: esquema de la generació de la instal·lació 
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DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC
 

Esquema 7: esquema de la generació amb acumulador 

 

 

Distribució a la Ubicació 2 

 

En aquest cas hi ha 32 panells i 4 reguladors, per tant hi haurà 4 branques de 8 mòduls, 

que com s’ha calculat abans presentaran un voltatge de 296,16V, valor inferior al màxim. 

 

L’esquema de generació serà el següent: 

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC
 

Esquema 8: esquema de la generació amb acumulador per a la segona ubicació 
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Tensions i corrents per a cada ubicació 

 

Com a resum s’adjunta una taula amb els voltatges de cada tipus d’instal·lació i segons el 

tipus de branca, i de les intensitats. Amb aquestes es determinarà la secció del cablejat 

des dels panells fins al regulador. 

 

Branca Voltatge Intensitat 

Ubicació 1   

8 mòduls en sèrie 296,16 V 8,39 A 

7 mòduls en sèrie 259,14 V 8,39 A 

Ubicació 2   

8 mòduls en sèrie 296,16 V 8,39 A 

 

Taula 35: voltatges i intensitats segons ubicació i branca 

 

Distància entre files de panells 

 

La distància d entre mòduls es calcula com a [1]: 

𝑑 =
ℎ

tan (67º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 [𝑚] 

On: 

h és la altura màxima que fa el panell inclinat en metres  

 

Suposant que els panells es col·loquen amb el costat llarg paral·lel al terra i el curt inclinat 

a l’angle òptim (60º): 

ℎ = 𝑎𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙  · sin β = 0,992 𝑚 · sin 60 = 0,86 𝑚 

 

Per tant: 

𝑑 =
0,86

tan (67º − 41,38º)
= 1,79 𝑚 
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7.4 Convertidors de consums 

 

A l’apartat de dimensionament de les instal·lacions proposades s’ha conclòs que la 

instal·lació que presenta major rendiment i per tant menor cost en panells i bateries és la 

de corrent contínua, es procedeix a realitzar-ne el seu disseny conceptual. 

Aquesta instal·lació s’alimenta de la instal·lació generadora dissenyada anteriorment, i al 

seu torn alimenta els dispositius citats a l’inici del projecte mitjançant dos connectors 

diferents. Així doncs es distingirà entre el Sistema de càrrega de portàtils i el Sistema de 

càrrega de mòbils i tablets. 

 

Sistema de càrrega de portàtils 

Respecte a l’estructura de disseny, es proposa un endoll on l’usuari hi connectarà un 

cable amb una terminació on podrà connectar-hi el connector que necessita el seu 

dispositiu. Aquests connectors s’han determinat a l’apartat Tipus de connectors. 

Com s’ha vist a l’apartat Anàlisi de consums la càrrega en contínua de portàtils implica 

una sèrie de problemes, deguts tots ells a la manca d’estandardització de  voltatges 

d’entrada dels dispositius i de polaritat dels connectors. Així doncs, aquests seran els 

problemes principals a tenir en compte. 

 

Sistema retallador de tensió 
 
La tensió d’entrada de la instal·lació és de 24V en contínua. Com s’ha vist a l’apartat de 

Propietats i característiques de càrrega de mòbils, tablets i portàtils el rang de tensió 

d’entrada que poden tenir aquests oscil·la entre 24V i 9,8V, i en general entre 19,5V i 

12V. S’haurà de proposar llavors un sistema retallador de tensió que redueixi el voltatge 

que va al dispositiu al requerit per aquest. Es proposen dues alternatives per a realitzar 

aquesta tasca: 

 

 Sistema retallador mitjançant díodes 

Aquesta  alternativa té com a avantatge que és de fàcil implementació donat que 

únicament s’haurien de proporcionar components formats per un conjunt de díodes que 
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reduïssin la tensió a un valor especificat. En funció del portàtil a connectar es 

proporcionaria a l’usuari un retallador de tensió adequat a aquest. 

Tot i això, els díodes presentarien pèrdues significatives ja que la potència nominal que 

es transmet als portàtils és de 90W, això implicaria baixa eficiència a la instal·lació, cosa 

que no es desitja. 

 

 Convertidor DC/DC 

Es pot usar un convertidor que transformi del voltatge de la instal·lació al nominal de 

l’ordinador. La tensió de sortida del convertidor podria ser de selecció manual de manera 

que l’usuari en seleccionés el valor, o bé de selecció automàtica per el convertidor. 

-Selecció manual: l’usuari disposaria d’un selector amb el qual escolliria la tensió de 

sortida idònia per al seu dispositiu. 

-Selecció automàtica: es tractaria d’un convertidor que apliqués una corrent petita i 

voltatge baix durant un període de temps molt petit, calculés el voltatge a aplicar i 

modifiqués la seva sortida a aquest valor de tensió. 

Aquests dispositius presentarien un pèrdues molt menors al sistema compost per díodes, 

tot i això el seu cost seria més elevat, però al no desitjar que el rendiment de la 

instal·lació disminueixi considerablement per l’ús de díodes es decideix fer ús d’aquests 

per a ajustar la tensió de sortida. 

 

Polaritat 

Els sistemes de protecció de polaritats es poden instal·lar als dispositius. Aquests, al 

connectar-se a una font d’alimentació de corrent contínua inverteixen la polaritat si 

aquesta no és la correcta de manera que el dispositiu funcioni amb normalitat. Un sistema 

clàssic que es pot usar és per exemple un pont de Graetz, que inverteix la polaritat si és 

necessari de manera que a la sortida sempre hi ha la mateixa polaritat.  

Tot i això, els portàtils no acostumen a incorporar cap tipus de sistema com aquest ja que 

es venen amb la seva pròpia font d’alimentació, per tant, el més raonable és escollir la 

polaritat positiva, que és la més habitual a la majoria de dispositius. L’usuari haurà de 

verificar que el seu dispositiu té la mateixa, i en cas contrari usar un cable o connector 

diferent que inverteixi la polaritat. 
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Sistema de càrrega de mòbils i tablets 

 

Per a la càrrega d’aquests dispositius s’ha vist que s’ha de proporcionar una sortida amb 

connector tipus USB 2.0 amb voltatge en contínua de 5V i intensitat màxima superior als 

2A per a poder subministrar energia a tablets de forma eficient. 

En aquest sentit, tant es poden usar les estacions de càrrega múltiples, com per exemple 

la U16C Universal 16 Port Charge Station, o bé dispositius individuals per a cada 

connector, com per exemple el Convertidor DC-DC 7,5-28V to 5V USB Step Down Power 

Module 3A, vistos ambdós a l’apartat de Propietats i característiques de càrrega. 

Coneguts aquests dos tipus de components, i sabent que el voltatge de la instal·lació és 

de 24V es considera fer ús d’aquest segon dispositiu ja que opera dins un rang de 

voltatges d’entre 7,5V i 28V, mentre que per al component de 16 ports s’hauria de fer ús 

d’un convertidor que reduís la tensió de 24V a 5V. 
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7.5 Cablejat 

 

Consultat al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) a la instrucció tècnica 

complementària ITC-BT-19 s’especifica el material dels conductors i les caigudes de 

tensió que hi ha d’haver a una línia segons el tipus d’instal·lació. 

 

Material: els conductor i cables d’una instal·lació seran de Cu o Al, sempre aïllats. Per a 

habitatges i instal·lacions similars sempre seran de coure. 

 

Caigudes de tensió: segons la ITC-BT-19, apartat 2,2,2, la secció es determina a partir 

de la caiguda de tensió, aquesta serà menor que: 

 3% de la tensió nominal per a qualsevol circuit intern d’habitatges, i per altres 

instal·lacions interiors o receptores 

 3% per a l’enllumenat 

 5% per a la resta d’usos 

 

Es considera la caiguda de tensió com la que es produeix quan s’alimenten tots els 

aparells susceptibles de ser usats al mateix temps, i.e. la potència màxima per el 

coeficient de simultaneïtat o la potència a instal·lar. 

 

Secció dels conductors: per a realitzar el càlcul de les seccions dels conductors es fa 

ús de les fórmules del llibre Instalaciones Solares Fotovoltaicas [1]. Per a una instal·lació 

de corrent contínua es calcula la secció del conductor com a: 

 

𝑆 = 3,42 ·  
𝐿 · 𝐼

𝑉𝐴𝐵 ·  𝛥𝑉
 

 

On: 

S és la secció del conductor [mm2] 

L és la longitud de la línia entre els punts A i B [m] 
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I és la intensitat [A] 

VAB és la tensió nominal entre els punts A i B [V] 

ΔV és la caiguda de tensió entre els punts A i B [%] 

 

Les seccions no seran inferiors a 2,5mm2 entre generador i regulador i a 4mm2 entre 

regulador i bateries. [1] 

 

Cablejat entre panells i regulador segons ubicació 

 

Ubicació 1: cablejat entre panells i reguladors 

 

En aquesta ubicació la longitud de cablejat es considera de 40m, la intensitat i la tensió 

nominal s’han calculat a l’apartat Panells.  

Per a les branques amb vuit panells la tensió es considera de 296,16 V i la intensitat 

màxima és de 8,89 A. La caiguda de tensió ha de ser inferior al 3%. 

Mitjançant l’expressió anterior s’obté que la secció mínima ha de ser de 1,37 mm2. Al ser 

aquest valor inferior a 2,5mm2, segons el propi REBT s’imposa que la secció del 

conductor sigui la citada.  

Per a les branques amb 7 panells el càlcul de la secció és lleugerament inferior i per tant 

s’ha d’usar el mateix cablejat, de 2,5 mm2 de secció.  

 

Ubicació 2: cablejat entre panells i reguladors 

 

Per al càlcul de la secció de cablejat d’aquesta ubicació únicament varia la longitud del 

cablejat, que en aquest cas és de 140 m. 

Així doncs, serà necessària una secció de cablejat superior a 6,75 mm2. Segons la norma 

IEC 6022829 (Norma internacional de la Comissió Electrotècnica Internacional par a 

conductors de cables aïllats) la secció immediatament superior a 6mm2 que es fabrica és 

de 10 mm2. 
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Cablejat entre regulador i bateries 

Es considera que les bateries i els reguladors estaran al mateix recinte, per la qual cosa 

la distància entre aquests serà reduïda. Per a garantir un càlcul que no resulti 

infradimensionat es proposa una longitud entre aquests elements de 3m. 

Es recomana que la caiguda de tensió entre regulador i panells sigui inferior a l’1% i la 

secció dels conductors en aquest tram no serà inferior a 4mm2. [1] 

La intensitat és la intensitat màxima de càrrega que segons especificacions és de 80A. El 

voltatge nominal és de 24V amb valor mínim de 16V. La potència màxima és de 2560W, 

que a la intensitat màxima donada implica una tensió de 32V. 

Així doncs, fent ús de l’expressió anterior (apartat Secció dels conductors):  

𝑆 = 3,42 ·  
𝐿 · 𝐼

𝑉𝐴𝐵 ·  𝛥𝑉
= 3,42 ·  

3 · 80

32 ·  1
= 25,65 𝑚𝑚2  

 

Segons les especificacions tècniques la secció màxima de connexió és de 13,5mm2, per 

la qual cosa impera usar secció de 10mm2. La caiguda de tensió en aquest cas serà de 

2,565%. 

 

Cablejat entre l’acumulador i el CGP 

Es recomana que la caiguda de tensió entre el regulador i les càrregues sigui inferior al 

3%. Es suposa una distància de 5 metres entre ambdós elements. Dels resultats dels 

dimensionaments fets s’ha determinat que per a la instal·lació a realitzar la potència 

nominal que consumeix la instal·lació és de 1,782kW. Per a 24V la intensitat serà doncs 

de 74,25A. 

𝑆 = 3,42 ·  
𝐿 · 𝐼

𝑉𝐴𝐵 ·  𝛥𝑉
= 3,448 ·  

5 · 74,25

24 ·  3
= 17,63 𝑚𝑚2 

 

Així doncs es farà ús de cablejat de 25mm2 de secció. La caiguda de tensió serà del 

0,46%, degut a l’increment de secció al no haver-hi cap secció comercial inferior a aquest 

valor i superior a la secció mínima calculada. 
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Cablejat de protecció 

Amb el propòsit de protegir la instal·lació i els seus operaris, la ITC-BT-18 Instal·lacions 

de posada a terra estableix que totes les masses metàl·liques s’han de connectar amb el 

terra, amb l’objectiu d’evitar diferències de potencial perilloses entre aquesta i l’entorn, i 

que permeti el pas al terra de les corrents de defecte o descàrregues d’origen atmosfèric. 

 

La posada a terra de la instal·lació està composta per: 

 Preses de  terra: són elèctrodes formats per barres, tubs, platines o malles que es 

troben en contacte directe amb el terreny on es drenarà la corrent de fuga que es 

pugui produir en algun moment. Aquestes estaran enterrades a una profunditat 

sempre superior a 0,5m.  Es proposa un elèctrode de tipus conductor nuu de 

35mm2 de coure, i profunditat 0,5m. 

 

 Conductors de terra: són els conductors que uneixen l’elèctrode de la posada a 

terra amb el born principal de la posada a terra. En cas que estigui protegit de la 

corrosió i mecànicament protegit es determina la seva secció a partir de la taula 

de Conductors de protecció, altrament ha de ser de 25mm2 de coure. Si està 

protegit de la corrosió però no mecànicament corregit ha de ser de 16mm2. 

No obstant això, és recomanable que la secció mínima del coure enterrat nuu 

sigui de 35mm2. Les connexions són elèctricament correctes si es realitzen amb 

grapes o soldadura aluminotèrmica o autògena.  

 

 Borns de posada a terra: són la unió de tots els conductors de protecció de la 

instal·lació que provenen dels diferent elements o masses a protegir. 

 

 Conductors de protecció: segons la norma els conductors de protecció han de ser 

del mateix material que la resta de conductors usats a la instal·lació (coure)  i la 

seva secció es determina a partir de la secció del cablejat de les fases (en aquest 

cas pols) segons els rangs de la Taula 36: 
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Secció dels conductors dels pols S (mm
2
) Secció mínima dels conductors de protecció Sp (mm

2
) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

Taula 36: relació entre les seccions dels conductors de protecció i dels pols 

 

Cablejat entre panells i regulador 

En aquest tram la secció del cablejat és de 2,5mm2, i per tant la secció del cablejat de 

protecció és la mateixa. 

 

Cablejat entre regulador i bateries 

S’usa cablejat de secció  10mm2, de nou la secció del cablejat de protecció serà la 

mateixa. 

 

Cablejat entre l’acumulador i el CGP 

En aquest cas la secció instal·lada és de 25mm2 i per tant bastarà instal·lar secció de 

16mm2. 

 

Instal·lació i materials 

 

Els sistemes d’instal·lació i els materials, concretament tubs i canals protectores, 

s’escolliran en compliment de les següents instruccions tècniques complementàries: 

 ITC-BT-20 Sistemes d’instal·lació 

 ITC-BT-21 Tubs i canals protectores 

 

La determinació d’aquests no entra dins l’àmbit del projecte, entre d’altres motius perquè 

es manca de plànols per al disseny de la instal·lació. 
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7.6 Anàlisi econòmic de la millor ubicació 

En aquest apartat s’estudien els diferents sobrecostos que representa la instal·lació dels 

panells en una ubicació respecte a l’altra. D’aquesta manera s’escull la ubicació primera 

per a la instal·lació dels panells. L’estudi complet es troba a l’annex E. Dimensionament 

d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Aïllades. 

 

7.7 Proteccions 

 

Segons l’apartat 2,7 Possibilitat de connectar i desconnectar en càrrega de la ITC-BT-19 

Instal·lacions interiors o receptores s’instal·laran dispositius apropiats que permetin 

connectar i desconnectar en càrrega i en una sola maniobra, entre d’altres, tota 

instal·lació interior o receptora en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris, 

qualsevol receptor, circuits auxiliars de control, instal·lacions a la intempèrie, 

instal·lacions d’acumuladors i circuits de sortida de generadors. 

Els dispositius admesos per a tal connexió i desconnexió en càrrega són els interruptors, 

fusibles d’accionament manual i clavilles de les preses de corrent d’intensitat nominal no 

superior a 16A. 

Segons la ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de baixa tensió apartat 7.Proteccions 

s’especifica que les proteccions mínimes a instal·lar per a tota instal·lació de generació 

de baixa tensió són: 

- De sobreintensitats 

- De sobretensió, que actuaran en un temps inferior a 0,5s a partir que la tensió 

arribi al 110% del valor assignat 

 

Protecció contra sobreintensitats 

La ITC-BT-22 protecció contra sobreintensitats especifica que tot circuit ha d’estar 

protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant interruptors automàtics de tall 

omnipolar o bé tallacircuits fusibles calibrats. Els magnetotèrmics protegeixen també 

simultàniament curtcircuits i sobredescàrregues. 
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- Fusibles 

Quan circula una sobreintensitat per el circuit aquests es fonen obrint-lo i impedint que es 

danyin altres elements de la instal·lació.  

La corba de fusió relaciona el temps de desconnexió en funció de la intensitat per a un 

fusible concret. La corba de limitació dóna la intensitat màxima que el fusible permet 

circular ja que fon abans d’arribar al valor màxim de la intensitat. El poder de tall és 

màxima corrent en valor eficaç que pot interrompre un fusible. Hi ha diversos tipus de 

fusibles, els d’aplicació general són de tipus gL. [4] 

Tot i que els fusibles i interruptors per a DC són diferents que els de AC, el seu càlcul és 

similar; un dispositiu protegeix contra sobrecàrregues a un conductor si es verifica: 

 

𝐼𝐵  ≤   𝐼𝑛  ≤  𝐼𝑍 

𝐼2  ≤  1,45 𝐼𝑍 

 

On: 

IB és la intensitat per a la que s’ha dissenyat el circuit segons la previsió de càrregues 

IZ és la intensitat màxima admissible del cable en funció del sistema d’instal·lació usat 

In és la intensitat assignada del dispositiu de protecció 

I2 és la intensitat que assegura la actuació del dispositiu de protecció per a un temps llarg 

 

Els fusibles es situen després dels panells fotovoltaics per a evitar sobreintensitats. La 

intensitat dels panells és la intensitat d’un d’ells al estar en sèrie, aquesta és de 8,39A. El 

cablejat és de 2,5mm2, podent suportar una intensitat màxima de 21A. 

 

Per tant: 

8,39𝐴 ≤   𝐼𝑛  ≤  21𝐴 

1,9 · 8,39𝐴 = 15,941𝐴 < 30,45𝐴 =  1,45 · 21𝐴 
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El dispositiu de protecció (de 500V) tipus gL pot ser de calibre 10, 16 o 20. S’escull el 

fusible de talla 00, dimensions 8,5x31,5, poder de tall 20kA i calibre 10. [4] 

 

 

- Interruptor automàtic magnetotèrmic 

És un aparell capaç d’establir, suportar i interrompre corrents en les condicions nominals 

de funcionament del circuit, això com d’establir, suportar durant un temps especificat i 

interrompre corrents de sobrecàrrega i curtcircuit que es puguin produir a la instal·lació 

elèctrica situada per sota de l’interruptor. 

Per aquests dispositius es compleix sempre que I2 = 1,45· IZ , per tant únicament s’ha de 

verificar que es compleix la condició:  

𝐼𝐵  ≤   𝐼𝑛  ≤  𝐼𝑍 

 

 Per als magnetotèrmics que es troben abans de la sortida de la instal·lació la 

intensitat nominal és de 74,25A, i la intensitat màxima que pot suportar el cablejat 

és de 105,26A: 

 

𝐼𝑍  =  
𝑆 · 𝑉𝐴𝐵 ·  𝛥𝑉

𝐿 · 3,42
=  

25 · 24 ·  3

5 · 3,42
= 105,26𝐴 

 

74,25 𝐴 ≤   𝐼𝑛  ≤  105,26 𝐴 

 

Es pot usar un magnetotèrmic de intensitat nominal 80A o 100A.  

El poder de tall ha de ser superior a la intensitat màxima de curtcircuit que pugui passar 

per ell. El voltatge nominal és de 24V . La residència es calcula en funció de la distància. 

En aquest cas es consideren els 5m entre bateries i magnetotèrmic. 

 

𝑅 =
𝐿 · 𝜌 

𝑆
=

2 · 5𝑚 · 1,71 · 10−8 𝛺 · 𝑚

25 · 10−6𝑚2
= 0,00171𝛺 
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𝐼𝑐𝑐 =  
𝑉

𝑅
 =  

24𝑉

0,00171𝛺
 =  14035𝐴 =  14,03𝑘𝐴 

 

S’haurà d’usar un magnetotèrmic amb poder de tall de 22kA. Es considera corba C 

(protecció de circuits amb càrrega mixta i habitualment en instal·lacions d’usos domèstics 

i anàlegs). 

 

 Per als magnetotèrmics que es troben a les branques dels mòduls: 

La intensitat nominal es considera la mateixa que circula per els panells, de 8,39A. La 

intensitat màxima és: 

 

𝐼𝑍  =  
𝑆 · 𝑉𝐴𝐵 ·  𝛥𝑉

𝐿 · 3,42
=  

2,5 · 296,16 ·  3

40 · 3,42
= 16,23 𝐴 

 

Per tant: 

8,39 𝐴 ≤   𝐼𝑛  ≤  16,23 𝐴 

 

Es farà ús d’un dispositiu magnetotèrmic de 16A. 

 

 

Protecció contra sobretensions 

 

 La ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions especifica les proteccions a usar en 

instal·lacions elèctriques interiors (com és el cas) contra sobretensions transitòries que 

s’originen fonamentalment com a conseqüència de descàrregues atmosfèriques. Es 

recomana específicament disposar de dispositius de protecció d’aquest tipus adequats si 

la instal·lació es troba a menys de 50m d’un parallamps.  
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- Descarregadors de sobretensió 

Els descarregadors de sobretensió usats en instal·lacions fotovoltaiques poden ser de 

classe 1 o 2.  En general, es pot aconseguir una protecció de la instal·lació mitjançant un 

dispositiu de tipus 2, instal·lat el més a prop possible de l’origen de la instal·lació interior, 

tot i això, quan l’edifici presenti un sistema de protecció externa contra llamps, serà 

necessari a més, instal·lar a l’origen de la instal·lació un dispositiu de tipus 1. 

Per a escollir-los la tensió nominal d’aquests ha de ser superior a la tensió en buit dels 

panells. A partir de la intensitat màxima es troba el dispositiu idoni. 

La tensió de circuit obert dels panells és de 45,52 V, al haver-hi vuit panells en sèrie la 

tensió total és de 364,16 V, per tant es buscarà un descarregador de sobretensions que 

tingui una tensió nominal superior a aquest valor. 

Es proposa fer ús del dispositiu OBO V25-B+C 0-450PV a la part de la instal·lació dels 

mòduls fotovoltaics. Aquest dispositiu és un descarregador de sobretensió de tipus 1 i 2 

de tensió nominal 450V, d’aquesta manera s’estalvia haver de fer ús d’un descarregador 

de sobretensions de tipus 1 a la sortida de la instal·lació de generació. 

  

 

Interruptors seccionadors 

 

Aquests tenen la funció d’aïllar zones de la generació per a poder realitzar tasques de 

manteniment dels panells entre d’altres. 

Per a escollir els interruptors idonis es té en compte la tensió de servei de la línia i la 

intensitat que ha de ser capaç de interrompre al obrir el circuit. Així doncs, la tensió serà 

la tensió màxima en buit per a la línia i la intensitat màxima serà la corrent de curtcircuit 

de cada panell per el nombre de panells en sèrie. 

Es farà ús de 5 d’aquests dispositius, un després de cada regulador de càrrega. Per al 

seu dimensionament es té en compte la tensió de servei, de 24V, i la intensitat màxima 

que han de ser capaços de interrompre, que segons especificacions del regulador és de 

80A. 

Així doncs, serà necessari un interruptor seccionador de tensió nominal superior a 24V i 

que suporti intensitats superiors a 80A. 
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Proteccions contra contactes indirectes 

 

Interruptor diferencial 

L'interruptor diferencial és un equip elèctric de protecció contra derivacions elèctriques a 

terra. Aquestes derivacions suposen un perill d'electrocució per contacte directe o 

indirecte per les persones. 

 

La norma CEI 755 defineix tres tipus de diferencials: els de classes AC, A i B, a triar 

segons el corrent diferencial a detectar. La classe AC s’usa per corrents alternes 

sinusoïdals. La classe A per a corrents alternes sinusoïdals, contínues polsants, o 

contínues polsants amb una component contínua de 6 mA. Finalment la classe B s’usa 

per a les mateixes corrents que la classe A però, a més, per a les procedents de 

rectificadors que produeixen corrent contínua.30 

 

 
Així doncs, s’ha de fer ús d’un interruptor diferencial de classe B. 

La intensitat nominal és de 74,25A, i la intensitat màxima que pot suportar el cablejat és 

de 105,26A. El poder de tall serà inferior a 30mA segons REBT. 

Així doncs s’escollirà un diferencial d’intensitat nominal 80A i poder de tall de 30mA. 
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7.8 Sistema de gestió de càrregues 

 

Donat que es proposa una instal·lació aïllada de la xarxa, és necessari implementar o 

proposar un sistema que permeti gestionar l’energia que pot subministrar la instal·lació en 

funció de la demanda de les càrregues dels usuaris, el nivell de les bateries i la potència 

generada per els panells. 

 

A continuació es proposen diferents sistemes de gestió de les càrregues, els seus 

avantatges i inconvenients i un anàlisi de si es podria realitzar al seva implementació. 

 

Sistema amb identificació d’usuari 

Sistema on l’usuari de la biblioteca ha de proporcionar les seves credencials per a que 

comenci el procés de càrrega. Aquestes podrien ser, per exemple, les de la intranet de la 

universitat o la banda magnètica del carnet de membre de la ETSEIB. 

 

Avantatges: únicament s’alimentarien dispositius d’estudiants de la ETSEIB i es podria 

monitoritzar l’energia consumida per cada usuari, evitant actituds parasitàries. 

 

Inconvenients: tot i que es podria realitzar amb certa complexitat per als connectors USB, 

per als connectors de portàtils això no seria viable ja que aquests únicament transmeten 

potència, i no dades. Per tant caldria que cada lloc de treball disposés d’un sistema de 

credencials, tant podria ser un lector de targetes com un petit computador. 

 

El propòsit de la instal·lació és subministrar un servei a la biblioteca amb coneixement 

que aquest pot presentar períodes de temps en el que no sigui operatiu. Es pot descartar 

que la instal·lació rebi usuaris d’altres facultats per a carregar els seus dispositius per 

raons òbvies, i a més, privar a aquests de càrrega és si més no un acte insolidari. A més, 

es pretén que l’usuari de la biblioteca raoni sobre el recurs limitat que és l’energia 

d’aquesta instal·lació i prengui consciència del repartiment que s’ha de fer d’aquesta, 

evitant així conductes parasitàries. Per tot això, es descarta portar a terme un sistema 

d’aquestes característiques. 
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Sistema microxarxa 

El concepte de microxarxa representa la idea de que el conjunt de dispositius que es 

connecten a la xarxa puguin interaccionar entre ells, en aquest cas transmetent energia 

dels uns als altres. Es proposa un sistema on la instal·lació permet carregar dispositius 

amb poca càrrega mitjançant energia de les seves bateries i/o d’altres dispositius que 

tenen un alt nivell de càrrega. 

 

Avantatges: aquest tipus d’instal·lació permetria que en cas de haver exhaurit l’energia de 

l’acumulador, permetés carregar igualment dispositius mitjançant l’energia provinent 

d’altres. 

 

Inconvenients: s’hauria de dissenyar tot un sistema de gestió on els usuaris poguessin 

especificar si desitgen cedir energia o rebre-la.  

 

Com s’ha vist a l’apartat de Procés de càrrega dels dispositius la carrega és 

unidireccional, per tant aquesta idea queda descartada. També podria semblar poc 

convincent la idea de que algun usuari volgués cedir part de la seva càrrega. 

 

 

 

Sistema selectiu per branques 

Es tracta d’una instal·lació convencional amb un nombre determinat de branques i un 

sistema discriminador de potència que les connectés o desconnectés en funció del nivell 

de les bateries. Un exemple seria una instal·lació amb tres branques on es desconnectés 

una primera quan les bateries estiguessin 40% de la seva capacitat, una segona (més 

l’anterior) quan fos del 30% i finalment la darrera (i per tant totes) quan s’assolís la 

profunditat de descàrrega màxima del 80%. 

 

Avantatges: la implementació d’aquesta solució seria relativament senzilla en comparació 

amb les vistent anteriorment, presentant un cost no molt elevat. 
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Inconvenients: hi hauria selectivitat entre dispositius però no amb un criteri adequat. Es 

donaria servei a un usuari segons la seva ubicació, i no segons el nivell de càrrega del 

seu dispositiu.  

 

Implementar un sistema d’aquest tipus implicaria que a llarg termini els usuaris 

s’asseguessin preferentment als llocs de treball que es desconnectessin en última 

instància. A més no s’usaria un criteri d’elecció de dispositiu a carregar ètic. 

 

 

Sistema amb discriminació segons consum  

A l’apartat Procés de càrrega dels dispositius s’ha vist que el procés de càrrega de les 

bateries de liti es fa seguint una corba de càrrega característica, on hi ha una fase de 

condicionament en cas que el nivell sigui molt baix, una fase a intensitat constant i 

finalment una fase a voltatge constant, on la intensitat va disminuint gradualment. 

És per això que com a norma general, es pot considerar que els dispositius que major 

consum presenten tenen un nivell de càrrega més baix, no essent així en cas que la 

bateria es trobi en estat de condicionament. 

A partir d’aquesta premissa es pot considerar un sistema que permeti determinar la 

intensitat que consumeix cada receptor (i per tant el seu consum) i discrimini quins s’han 

de carregar i quins no a partir d’aquest consum, que va lligat a l’estat de càrrega del 

dispositiu, i de l’energia disponible procedent de les bateries. Hi hauria un sistema per als 

dispositius connectats mitjançant USB i un altre per als portàtils. 

 

Avantatges: el criteri de discriminació és més ètic que els anteriors, en el sentit que es 

prioritzen els usuaris que requereixen de majors necessitats energètiques entre d’altres 

degudes a un menor nivell de càrrega. 

 

Inconvenients: al no ser tots els dispositius a carregar iguals, poden tenir necessitats 

energètiques diferents per a estats de càrrega iguals, és per això que per exemple es 

podria succeir que el sistema carregués una tablet amb menor estat de càrrega que un 
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mòbil, o bé un ordinador amb un consum molt elevat però amb càrrega elevada respecte 

a un altre amb càrrega baixa però amb consum baix. 

 

Tot i els inconvenients vistos, aquest sistema de gestió de càrregues és el més ètic a 

l’hora de realitzar la discriminació de dispositius a carregar en funció de l’energia 

disponible, i per tant, resulta el més idoni per al propòsit d’aquesta instal·lació. 

El cost d’aquest sistema seria superior al sistema selectiu per branques (sistema més 

complex i amb més longitud de cablejat), tot i això s’estima que seria inferior a la resta de 

sistemes plantejats. 
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8. Esquema de la instal·lació  

 

Com s’ha especificat anteriorment, la instal·lació que ha resultat òptima dels models 

proposats és la de contínua (estudiant per potència i capacitat mínimes a instal·lar) i de 

les dues ubicacions s’ha escollit la primera, sobre la biblioteca, estudiant la diferència de 

costos entre ambdues ubicacions. 

Així doncs, s’han determinat quins models de panells, reguladors i bateries s’usaran i 

quants se’n hauran d’usar de cada tipus, així com la seva distribució. 

Al següent esquema es representen els panells, reguladors i acumuladors i la seva 

distribució: 

 

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

-   +

24V CC
 

Esquema 9: Instal·lació de generació sense proteccions 

 

Com es pot comprovar, hi ha tres branques de vuit mòduls i dues de set que van cada 

una a un regulador. Els reguladors presenten una sortida a 24V nominals a la qual es 

connecten les bateries i la instal·lació receptora, en aquest cas en contínua. 
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Al següent esquema apareixen els elements de la instal·lació vistos a l’esquema anterior 

més el dispositius de protecció necessaris: 
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Esquema 10: Instal·lació de la generació amb elements i proteccions 
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Com es pot veure, per a cada branca de panells en sèrie s’instal·la un descarregador de 

sobretensió de tipus 2, abans d’aquest s’incorpora un interruptor automàtic 

magnetotèrmic en compliment del REBT ITC-BT-23 Protecció contra sobreintensitats. Hi 

ha dos fusibles com a dispositius de protecció de sobreintensitats. 

 

A la sortida dels reguladors s’instal·la un interruptor d’aïllament perquè hi hagi selectivitat 

a la instal·lació, de manera que es puguin dur a terme tasques de manteniment a una 

branca sense que la resta es vegin afectades. 

 

Finalment, hi ha un magnetotèrmic que protegeix de sobreintensitats i sobredescàrregues 

i un dispositiu de descàrrega de sobretensions de tipus 1 ja que la instal·lació es troba al 

un edifici on hi ha un parallamps, aquest incorpora també de nou un magnetotèrmic 

perquè en cas que falli la instal·lació segueixi en funcionament (segons REBT). Finalment 

hi ha la sortida a la instal·lació receptora. 

 

Per a la part de l’interior de la biblioteca el disseny conceptual de la proposta de solució 

es mostra al següent esquema: 

 

CGP
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SGC
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...
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Laptop 1

Laptop 66
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Tablet/Smartphone 66

...

Adaptador

Adaptador

 

Esquema 11: Instal·lació receptora de la biblioteca 
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 Com es pot veure l’energia procedent de la instal·lació receptora arriba al quadre general 

de proteccions (CGP) i al sistema de gestió de càrregues (SGC) que gestiona quines 

sortides s’han d’habilitar i quines no.  

Hi ha 66 sortides que van als adaptadors USB (Convertidor DC-DC 7,5-28V to 5V USB 

Step Down Power Module 3A) i 66 sortides que van als convertidors que s’encarreguen 

de modificar la tensió a la d’entrada del portàtil a connectar.  

A la sortida del convertidor per a l’alimentació de portàtils hi ha d’haver un cable de que 

disposi l’usuari que l’hi permeti connectar-se al convertidor i que permeti a l’altre extrem 

seleccionar el connector que permet la càrrega amb el seu portàtil. 
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9. Avaluació econòmica de la instal·lació aïllada versus 

connectada a la xarxa 

 

En aquest apartat es calcula el sobrecost que implicaria connectar la instal·lació 

dissenyada a la xarxa respecte a si estigués aïllada segons la legislació actual 

d’autoconsum.  

Donat que el propòsit era el de crear una instal·lació el més sostenible possible, es 

consideren el mateix nombre de panells i acumuladors (es permet l’ús d’aquests segons 

el darrer Reial Decret). Per tant, pel que fa a infraestructura, s’ha de tenir en compte un 

sobrecost en elements per a la instal·lació, cal incloure un inversor i comptadors 

homologats (als acumuladors i al punt frontera de la instal·lació). També s’ha d’optar per 

instal·lar un dispositiu injecció zero (800€ aproximadament) o sol·licitar un estudi de 

connexió de la companyia elèctrica (de cost nul si la potència instal·lada és menor de 

10kW). De la mateixa manera no s’ha de tenir en compte el sistema de gestió de 

càrregues. Finalment cal esmentar que caldrà realitzar la inscripció en el registre 

administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica, a la secció segona (tipus 1 a potència 

instal·lada superior a 10kW). 

 

El Reial Decret 900/2015 d’autoconsum dicta que la suma de les potències instal·lades 

de generació serà igual o inferior a la potencia contractada per al consumidor. La 

potència instal·lada és de 11,71kW, per la qual cosa es considera la tarifa 2,1A, que té un 

terme fix de 15,39€/kW i un terme variable de 0,060728€/kWh (vegis les taules dels 

peatges a pagar a la modalitat tipus 1 a l’apartat Legislació vigent de les modalitats 

d’autoconsum). 

 

Cost del terme variable: aquest afecta a l’energia generada i autoconsumida. És 

obligatori per a instal·lacions amb potència instal·lada superior a 10kW, en el cas 

plantejat s’hauria de pagar per aquest terme. Al haver dimensionat  la instal·lació per a 

que proporcioni l’energia sol·licitada per els usuaris de la biblioteca, es pren el valor de 

l’energia diària necessària per a realitzar aquest càlcul. 
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Els consums de la biblioteca són de 1,782kW, al considerar 12 hores diàries de consum 

l’energia sol·licitada i per la que s’ha dimensionat la instal·lació és de 21,384kWh/dia. Per 

tant, el cost que implica la generació i el propi autoconsum d’aquesta energia diari és de 

1,30€/dia. Anualment el cost ascendeix a 474€. 

 

Cost del terme fixe:  

L’aplicació del càrrec fixe es realitza sobre la diferència entre la potència d’aplicació dels 

càrrecs fixes i la potència a facturar a efectes d’aplicació dels peatges d’accés, 

considerant la diferència nul·la quan el valor sigui negatiu. 

On: 

Potència d’aplicació dels càrrecs fixes: suma de la potència màxima registrada per el 

comptador, més la potència màxima generada per la instal·lació solar 

Potència a facturar: potència contractada a la companyia elèctrica 

 

Considerant un període on la potència màxima generada per la instal·lació solar és la 

potència pic instal·lada en un instant i nul·la en un altre amb consum màxim, la potència 

màxima generada per la instal·lació solar serà de 11,78kW i la màxima registrada per el 

comptador de 12kW. Considerant que la potència contractada és aquesta el càlcul de la 

potència d’aplicació dels càrrecs fixes és de 11,78kW. Per a la tarifa 2,1A això representa 

un cost de 181,30€, que el Reial decret no especifica si són mensuals o anuals, es 

suposa que anuals en similitud al cost del terme fixe. 

 

Així doncs, suposant que s’està connectat a la xarxa i no es consumeix durant tot un any, 

el cost anual màxim que representaria aquesta connexió és de 655,29€ sense tenir en 

compte el cost de l’energia consumida. 

 

Una opció més econòmica seria la de reduir la potència pic instal·lada a 10kW, de 

manera que es prescindís en tot moment del terme variable, a més, l’estudi de connexió 

de la companyia elèctrica seria gratuït. Tot i això s’hauria d’avaluar quina energia es 

consumiria de la xarxa i calcular-ne el cost. 
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10. Impacte mediambiental 

 

La llei 21/2013, de 9 de desembre sobre l’avaluació de l’impacte mediambiental, exposa 

el següent en referència a l’avaluació de projectes: “L’avaluació de l’impacte 

mediambiental és indispensable per a la protecció del medi ambient. Facilita la 

incorporació dels criteris de sostenibilitat a l’hora de prendre decisions estratègiques, a 

través de l’avaluació de la planificació i programes. A través de l’avaluació de projectes, 

es garanteix una adequada prevenció dels impactes mediambientals concrets que es 

puguin generar i estableix mecanismes eficaços de correcció i compensació. Per dur a 

terme la prevenció dels possibles impactes mediambientals s’ha de conèixer amb 

anterioritat el que es pretén fer i com”. 

 

Es considera que l’impacte ambiental d’una instal·lació solar fotovoltaica és nul 

exceptuant la fabricació dels components. Es poden analitzar diversos factors ambiental 

com són emissions, sorolls, impacte visual i residus tòxics. 

 

Emissions: aquestes són nul·les exceptuant la seva fabricació. Tot i això, es poden 

estimar les tones de CO2 equivalents que es deixen d’emetre a l’atmosfera generant 

l’energia que consumeixen els dispositius de la biblioteca a través de mòduls fotovoltaics 

respecte a una central tèrmica de carbó: 

Es considera que una instal·lació fotovoltaica de 1 kW emet 2,06 tones de CO2 

equivalents, per a la instal·lació dissenyada les emissions per al seu disseny són de 

24,27 tones CO2 eq. 

L’energia anual generada per la instal·lació és de 21,38kWh/dia, considerant que es 

genera 1 kgCO2/kWh 31 anualment es generen 7,80 tones CO2 . 

Això implica que aproximadament a partir del tercer any de funcionament es pot 

considerar que l’energia procedent dels panells no genera CO2, i que per aquests tres 

primers contamina igual que si rebés l’energia d’una central tèrmica. 
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Sorolls: al tractar-se d’una instal·lació de components estàtics no es produeixen sorolls 

que puguin causar molèsties o cap tipus de contaminació acústica. 

 

Impacte visual: al ubicar els panells al sostre de la biblioteca aquests no són visibles des 

de la mateixa, si des de altres edificis més alts. Tot i això, al estar ubicat a una zona amb 

molts edificis l’impacte visual no és significatiu. 

 

Residus tòxics: en aquesta instal·lació és important el bon tractament de les bateries i el 

correcte reciclatge d’aquestes al final de la seva vida útil. Respecte al seu manteniment 

només cal reomplir-les amb aigua destil·lada cada dos anys. 
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11. Pressupost 

 

Es desglossa el pressupost en tres apartats, el cost en recursos humans, el cost en 

recursos I+D i finalment el cost de la instal·lació. 

 

Recursos humans 

Aquest apartat té en compte totes les hores invertides en el projecte, tot diferenciant les 

tasques que s’han desenvolupat. El desglossament d’aquestes tasques junt amb el seu 

preu associat ve detallat a la Taula 37. 

 

Tasca Preu per hora [€/h] Hores dedicades [h] Cost [€] 

Investigació 45,00 50 2250 

Disseny conceptual 45,00 100 4500 

Càlculs 45,00 100 4500 

Redacció de la memòria 45,00 50 2250 

Subtotal  300 13500 

IVA  [21%]   2835 

TOTAL   16335 

 

Taula 37: desglossament dels costs en recursos humans 

 

Recursos I+D 

En aquest apartat es consideren els programes emprats, així com els equips necessaris. 

Concepte Preu [€] 
Amortització en 

anys [anys] 
Temps d’ús Cost [€] 

Ordinador de taula 300,00 5 5 mesos 25,00 

Ordinador portàtil 700,00 5 5 mesos 58,40 

Office 2013 269,00 5 5 mesos 22,42 

PVsyst 6,3,9 1219,00 5 5 mesos 101,59 

Visio 2013 739,00 5 5 mesos 61,59 

TOTAL (IVA inclòs)    269,00 

 

Taula 38: desglossament dels costs en recursos I+D 
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Instal·lació 

Es considera el cost de tots els elements necessaris per a dur a terme la instal·lació 

dissenyada. El desglossament es pot veure a la Taula 39: 

 

Component Quantitat Preu unitari [€] Cost [€] 

Bateries 6 4925,00 29550,00 

Reguladors 5 1425,00 7125,00 

Panells 38 268,30 10195,40 

Convertidor per a portàtil 66 50,00 3300,00 

Convertidor USB 66 1,29 85,14 

Cable 2,5 mm2 600 1,17 702,00 

Cable 10 mm2 45 1,01 45,45 

Cable 25 mm2 15 4,28 64,20 

Fusible gL 00 10 8,86 88,60 

Magnetotèrmic 22kA C 80A 5 195,11 975,55 

Magnetotèrmic 22kA C 16A 2 177,18 354,36 

Descarregador OBO V25-B+C 0-450PV  10 87,66 876,60 

Seccionador 80A 5 58,80 294,00 

Diferencial 80A 30mA Classe B 1 3822,45 3822,45 

Sistema Gestió Càrregues 1 3000,00 3000,00 

PEM     53656,30 

Benefici industrial 
 

0,06% 3219,38 

Despeses indirectes   0,13% 6975,32 

Subtotal 
  

63851,00 

IVA  [21%]     13408,71 

TOTAL     77259,71 
 

Taula 39: desglossament dels costs de la instal·lació 

 

El cost en recursos humans i I+D del projecte és de 16604,00 €. El cost estimat dels 

components de la instal·lació és de 77259,71 €.  
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Conclusions 

 

En el present projecte s’ha dissenyat una instal·lació elèctrica que permet la càrrega dels 

dispositius dels usuaris de la biblioteca de la ETSEIB mitjançant generada a través de 

panells fotovoltaics. 

A  l’estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica s’ha conclòs que els panells policristal·lins, 

(0.87 €/Wp) i les bateries estacionàries OPzV (0,13 €/Wh)  són els més rendibles. 

S’ha vist que, en cas de voler fer una instal·lació connectada a la xarxa, s’haurien de 

pagar una sèrie de peatges en cas que s’instal·lessin més de 10 kW de potència i hi 

hagués acumuladors a la instal·lació. Comparant amb el model alemany s’ha deduït que 

en un futur es podria implantar un model similar a aquest a Espanya, de manera que en 

comptes de pagar per l’energia autoconsumida es pagui per l’excedent injectat a la xarxa. 

S’ha determinat dissenyar la instal·lació aïllada i calcular el cost de connectar-la a la 

xarxa. El consums de la biblioteca s’han determinat que poden alimentar-se mitjançant un 

connector USB 2.0 a una tensió de 5 V, i per a portàtils amb una font contínua de tensió 

amb un rang de tensió d’entre 12 V i 19,5 V segons la marca i model. Les potències de 

mòbils són de 5 W, 10 W per a tablets i 90 W per a portàtils. 

Dels dimensionaments de les tres propostes s’ha vist que la més rendible és la de 

contínua, amb una potència a instal·lar de 11,71 kW i una capacitat de 10,18 kAh. 

Per a les dues ubicacions estudiades s’ha determinat que la òptima és la del terrat de la 

biblioteca, on s’han d’instal·lar 38 panells Axitec de 310 Wp, 6 acumuladors OPzV U-

Power de 3750 kAh i 5 reguladors ConextTM MPPT 80 600. 

S’ha proposat un sistema de gestió de càrregues amb discriminació segons consums, 

que discrimina els dispositius a carregar en funció de la potència consumida, la dels altres 

dispositius i la càrrega de les bateries. 

El cost anual de connectar la instal·lació a la xarxa s’ha estimat de 655,29€ sense tenir en 

compte components necessaris. Suposant una vida útil dels panells de trenta anys, s’ha 

determinat que s’envien a la atmosfera un 10% de les emissions de CO2 que s’enviarien 

generant la mateixa energia amb una central tèrmica de carbó 

Per últim s’han estimat el costos dels elements de la instal·lació en 77259,71€ i en 

16604€ el cost del projecte. 
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Agraïments  

 

Primerament, l’autor vol agrair al centre CITCEA-UPC la possibilitat d’haver pogut 

desenvolupar aquest projecte a les seves instal·lacions. Els coneixements adquirits 

durant aquest procés, de la temàtica del projecte i d’altres diferents tenen un valor molt 

significatiu per a la meva persona. 

Destacar també i de forma principal l’ajuda rebuda del tutor Carlos Miguel Espinar durant 

tot el projecte, que se’ns dubte ha sigut clau perquè aquest treball arribés a bon port. Tots 

els coneixements rebuts, totes les hores dedicades i tots els ànims inculcats han 

contribuït significativament al resultat d’aquest treball. 

Agrair a Antoni Sudrià Andreu, director d’aquest projecte, que m’oferís la possibilitat de 

realitzar-lo i tot l’assessorament donat durant aquest procés. De la mateixa manera agrair 

a tots els companys del centre, i en especial de l’àrea de Mecatrònica -1 tots els consells, 

l’ajuda, i la companyonia rebuda. 

Finalment, resulta indispensable agrair tot el suport rebut per part de la meva família, 

especialment  a la meva mare i al meu germà. A la meva mare, Joana Maria, pel seu 

afecte incondicional i per estar-hi sempre en els moments més durs, al meu germà, 

Mateu, per saber animar-me en qualsevol circumstància, i per el seu gran afecte.  

Agrair igualment a tots els amics la seva companyia i suport, riures i moments 

agradables, que se’ns dubte han sigut per mi una via d’escapament i una font de 

motivació molt important. 
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