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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

No es garanteix que el sistema compleixi les seves especificacions tècniques 

si l’usuari o l’instal·lador no compleixen els següents requeriments o 

realitzen accions no especificades en el present manual. 

Per assegurar el correcte funcionament de tot el sistema és imprescindible 

seguir detingudament aquest manual de usuari que inclou la guia 

d’instal·lació de la maqueta i el manual de funcionament del software de 

visualització de dades. 

 

Figura 1. Sistema complet 
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També es recomana seguir les següents normes de seguretat per evitar 

d’anys personals i del sistema electrònic: 

 

 Asseguris que cap dels sistemes electrònic està alimentat abans de 

manipular-los. 

 Disposi la maqueta sempre sobre superfícies planes (en cas de 

utilitzar una altra estructura segueixi les instruccions del fabricant). 

 Asseguris que tots els cables estan connectats correctament abans 

d’activar l’alimentació. 

 Apagui sempre el sistema per l’interruptor en acabar (en el cas de la 

maqueta de proves). 

 En cas de que el sistema deixi de funcionar no agafi les plaques sense 

haver desactivat l’alimentació. Si això passa comprovi primerament 

els fusibles de les fonts i posis en contacte amb el fabricant. 

 No intenti forçar el moviment dels motors de manera manual quan 

aquests estan en funcionament ( en cas de la maqueta de prova). 

 No forçar els motors en els seus extrems encara que aquests estiguin 

apagats. 

 No colpejar cap part de la maqueta ni cap de les plaques 

electròniques. 

 Mantenir allunyat dels infants quan el sistema està en funcionament. 

 Abstenir-se de mullar amb qualsevol líquid la part electrònica. 

 En cas de que el sistema respongui anormalment al seu 

comportament desconnecti immediatament les dues fonts començant 

per la que alimenta els motors i posis en contacte amb el fabricant. 

 

Totes aquestes normes de seguretat juntament amb un tracte apropiat del 

material asseguren el seu bon funcionament tan en l’aspecte mecànic com 

electrònic.  

Si s’utilitza una estructura diferent de la maqueta de probes consultar 

també les instruccions i indicacions del seu fabricant i molt detingudament 

les de la nova alimentació i els nous motors o accionadors. 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIÓ DE 

L’ESTRUCTURA 

La instal·lació de la maqueta o de qualsevol altre estructura s’ha de realitzar 

seguint tots els passos de manera estricta per evitar problemes en tots els 

nivells.  

2.1. Orientació al Sud 

En la gran majoria d’estructures és important aconseguir una bona 

orientació en el moment de la instal·lació ja que els actuadors o motors 

poden estar limitats de moviment per altres parts de l’estructura o per les 

seves pròpies característiques tècniques com els servomotors. Així doncs, 

sigui la estructura que sigui, s’ha d’assegurar que el mòdul fotovoltaic 

estigui encarat al sud en la seva posició central. 

 

Figura 2. Orientació de la maqueta 
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2.2. Instal·lació de sensors 

Si l’estructura utilitzada no és la maqueta de prova s’ha de procedir a 

realitzar la instal·lació dels sensors. L’acceleròmetre ha de quedar subjectat 

a la part més alta de l’estructura que realitzi el moviment de inclinació. La 

placa porta dos forats per ser subjectada. La part de subjecció estarà en 

contacta amb l’estructura mentrestant que la part on hi ha els components 

pot quedar tant lliure com subjecte a l’estructura però és imprescindible que 

quedi cap al costat de darrera del mòdul solar i la part de subjecció quedi 

més propera a la part frontal del seguidor. 

Pel què fa a la instal·lació de la brúixola el requeriment principal és que 

s’instal·li en la part de l’estructura que realitzi el moviment azimutal però 

que no s’inclini. La brúixola mantindrà sempre la seva posició horitzontal. És 

important respectar la seva orientació. Per això s’instal·larà una vegada 

orientada l’estructura i s’orientarà cap al nord respectant la fletxa pintada 

en el sensor que indica el nord. 

 

Figura 3. Instal·lació acceleròmetre 

 

Figura 4. Instal·lació brúixola digital 

2.3. Connexions de la placa principal 

A la placa principal és on s’han de realitzar les connexions dels motors, els 

sensors, l’alimentació i també s’ha de connectar a la placa master de la 

comunicació en cas que es disposi de més d’un seguidor solar. 
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2.3.1. Connexió dels motors 

La senyal de control de que disposa la placa principal per el moviment dels 

motors s’ha d’adaptar segons el motor utilitzat en cada seguidor solar. Pel 

que fa a la senyal implementada de sèrie en el sistema és una senyal per 

servomotors. 

Els servomotors disposen d’un connector de tres fils els quals corresponen a 

alimentació, massa i senyal de control que es diferencien amb els colors 

vermell i negre (marró en alguna ocasió) per alimentació i massa 

respectivament i un tercer cable normalment blanc, taronja o marró segon 

el fabricant del servomotor. Consulti les instruccions del fabricant per 

comprovar aquesta informació abans de connectar el motor a la placa. 

La placa principal disposa de tres pins per encaixar el connector dels 

servomotors. Un per el que controla l’angle azimut i l’altre per el de 

inclinació. El connector s’ha de col·locar de manera que el cable de massa 

sigui el que queda més a prop del marge de la placa i sent el connector del 

servomotor de l’angle azimut el que quedi també més allunyat del centre de 

la placa.  

 

Figura 5.Connexió dels motors. 

Asseguris que els connectors queden ben fixats en els pins de connexió per 

obtenir un bon contacte i no alimenti els motors fins haver revisat que els 

tres cables corresponen als seus pins corresponents. 

2.3.2.  Connexió dels sensors 

El sistema disposa dels sensors necessaris per el seu correcte 

funcionament. La connexió d’aquest a la placa principal es realitza amb 

connectors de cable pla.  

El sensor instal·lat en la part superior de l’estructura que s’encarrega de la 

medició de la inclinació disposa d’un connector de cable pla de 6 fils el qual 
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encaixa amb el connector mascle de 6 pins de la placa principal. Pel què fa 

a la placa de la brúixola els connectors són de 8 fils així com el connector 

mascle de la placa principal. 

Comprovi primerament el nombre de pins del connector de la placa principal 

abans de procedir a introduir la femella procedent dels sensors a la placa 

principal. En cap cas ha de forçar la femella perquè aquest entri 

correctament. 

La posició de connexió entre mascle i femella del cable pla ve donada per la 

pestanya que té la femella en un dels seus costats que coincideix amb el 

costat on el mascle té una obertura per aquesta pestanya. Asseguris que 

està en aquesta posició abans de la connexió.   

 

Figura 6. Connexió dels sensors 

2.3.3. Connexió del cable sèrie o a la placa master de comunicació 

En el cas particular que disposi de més d’una estructura que vulgui 

comunicar amb el PC serà necessari utilitzar la placa master.  

La placa principal disposa d’una regleta de 4 sortides que va connectada a 

la regleta de 4 de la placa del 485. S’han de connectar correctament cada 

sortida amb la seva entrada fent coincidir l’alimentació, la massa, la sortida 

A i la sortida B de la comunicació rs-485.  

Si utilitza aquesta placa del sistema tingui en compte la imatge següent per 

la seva correcta connexió i funcionament posterior: 
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Figura 7. Connexió rs485 placa principal - master 

 

Una vegada es tenen els cables ben subjectes amb els cargols de la regleta 

s’ha de col·locar el cable sèrie. Es posarà la part mascle del cable coincidint 

amb la femella que té la placa tot respectant la forma i sense forçar 

l’entrada. Seguidament es cargolen els cargols petits que té el connector als 

dos extrems perquè quedi ben subjecte a la placa. Seguidament es 

connecta l’altre extrem al port sèrie del PC repetint la mateixa operació. 

En el cas de disposar d’una sola estructura es connectarà el cable sèrie 

directament al connector de la placa principal i no s’utilitzarà aquesta placa 

master. En aquest cas no realitzi la connexió dels 4 pins explicada 

anteriorment. 

 

Figura 8.Connexió cable sèrie. 

2.3.4. Jumpers 

Existeixen tres punts en la placa principal que disposen de jumpers. Els 

jumpers són una petita pestanya que realitza un contacte entre dos punts i 

que permet canviar la configuració del sistema de manera manual. 
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A 
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VCC 

VCC 

B 

A 

GND 
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Aquestes pestanyes tan sols s’han de modificar si el sistema forma part d’un 

conjunt de seguidors solars i es volen monitoritzar les senyals de més d’un 

d’aquests seguidors. En el cas contrari no canviï la posició dels jumpers i 

connecti el cable del port sèrie a la placa principal. 

Juntament amb l’integrat max485 es troba un dels jumpers. Aquest jumper 

ha d’estar col·locat en aquests dos pins si el seguidor solar és el primer o 

l’últim d’un seguit de seguidors que es connectaran tots al sistema de 

visualització a partir de la placa del master. En qualsevol altre cas el jumper 

ha d’estar desconnectat. 

Entre la posició del PIC i el max232, aproximadament a mitja placa 

principal, es troben els altres dos jumpers. La funció d’aquests dos és 

seleccionar si comunicarem tan sols la placa principal o si aquesta formarà 

part d’un grup que es comunicarà amb la placa master 485. Si la pestanya 

està posada entre la primera i la segona pota la placa es pot comunicar per 

si sola. Si la pestanya està posada entre la segona i la tercera pota la placa 

treballarà amb rs485.  

En cap cas deixi els jumpers sense posar ja que en cas de fer-ho la 

comunicació amb el PC no seria possible i el programa de visualització no 

rebria les dades. 

 

Figura 9. Jumpers selecció 232-485 i principi-final de línea. 

2.3.5. Fonts d’alimentació 

Si l’estructura utilitzada és la maqueta que ve inclosa ha de utilitzar les 

plaques de les fonts d’alimentació.  

La font gran és la que alimenta a tot el sistema de control, PIC, sensors i 

elements per la comunicació. Aquesta disposa de dues sortides de tensió 

contínua, una de 5V i una altre de 3V així com la massa. La regleta de 

connexió es troba en un extrem de la placa principal i és extremadament 

SELECCIÓ 

COMUNICACI

Ó  RS232 – 

RS485 

RS232  

 

 RS485 

PRINCIPI – 

FINAL BUS 
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important no confondre la posició de cada entrada d’alimentació per tal de 

no provocar cap problema en els sensors i dispositius alimentats a 3V. 

Les regletes de cada placa són les següents i així estan distribuïdes les 

entrades o sortides d’alimentació en les dues plaques: 

 

Figura 10.Connectors font 3 i 5V. 

La font més petita aporta una tensió de 5V tot i que és capaç d’administrar 

més corrent per alimentar els motors. La regleta de 2 pins que té en un 

extrem és la seva sortida de 5V i massa que va connectada a la regleta de 2 

pins de la placa principal. Tingui en compte la següent imatge a l’hora de fer 

la connexió i si té algun dubte utilitzi un voltímetre per estar segur de quina 

sortida proporciona els 5V. 

 

Figura 11.Connectors font 5V motors. 

2.3.6. Posada en funcionament 

Una vegada està tot connectat i comprovat pot iniciar el sistema amb els 

dos interruptors de les fonts d’alimentació. Veurà que les fonts estan en 

funcionament gràcies als leds indicadors de cada una de les fonts. Si el led 

no emet llum després d’accionar l’interruptor torni`l a posar en la posició 

inicial i comprovi si està connectat correctament el cable d’alimentació, si el 

fusible no està fos o si no té tensió en l’endoll on està la font connectada. 

3V GND 5V 

5V GND 3V 

5V 

GND 

5V 

GND 
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És sempre recomanable activar primer la font més gran que alimenta el 

sistema i posteriorment la font dels motors ja que en cas contrari es podria 

produir algun moviment no controlat del PIC de part dels motors. 
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CAPÍTOL 3: 

FUNCIONAMENT 

DEL SOFTWARE 

La utilització del software per visualitzar les dades en la pantalla de 

l’ordinador requereix un sistema operatiu Windows XP o superior. Amb 

versions inferiors a aquesta no es pot assegurar el seu correcte 

funcionament. El requeriment de memòria és mínim i l’aplicació no 

requereix de targeta de so ni gràfica.  

3.1. Execució del programa 

El software en si és una aplicació d’extensió .exe executable que no 

requereix de instal·lació inicial ni que cap altre programa estigui instal·lat en 

el PC a part del sistema operatiu. 

Així doncs un sol arxiu és suficient.  

Per executar el programa introdueixi el CD al lector. Seguidament obri el CD 

des de la pantalla de Mi PC. Una vegada allà pot executar el programa o 

copiar-lo al disc dur i obrir-lo des d’allà amb doble click sobre la icona del 

executable. 

Es recomana no tenir obert el programa en més d’una finestra durant la 

seva execució. 
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Figura 12. Software de visualització. 

3.2. Primer contacte 

Per començar a treballar amb el programa l’usuari s’ha de familiaritzar. Un 

procés molt ràpid gràcies a la simplicitat del disseny i l’entorn amigable que 

s’ha creat. 

La pantalla de l’executable es pot dividir en les parts de comandaments, 

part de visualització de dades i la part d’actualització de variables.  

3.2.1. Dades inicials 

Si és la primera vegada que utilitza el programa les dades de data, hora i 

coordenades es recomana que siguin actualitzades de seguida que es posa 

en funcionament el seguidor solar. En cas de no fer aquesta actualització el 

rellotge intern del sistema de control agafarà l’hora 00:00:00 amb data 1 de 

gener del 2000. El programa s’encarrega d’agafar l’hora i la data 

programats en el PC però és imprescindible prémer el botó d’actualització 

perquè el canvi es faci efectiu en el controlador. 

De la mateixa manera les coordenades geogràfiques no coincidiran amb el 

lloc de instal·lació. En aquest cas les coordenades que agafa el controlador 

són les corresponents al lloc on ha estat dissenyat. L’Escola industrial de 

Barcelona que, tenint en compte un client potencial d’àmbit autonòmic, és 

una situació geogràfica que no alteraria molt el valor dels càlculs per la seva 

possible proximitat al lloc de instal·lació. Tot i així es recomana introduir les 

coordenades correctes per obtenir un major rendiment del sistema. 
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Figura 13. Pestanyes de actualització de variables. 

3.2.2. Obrir / Tancar i Inici /Final 

En la part de comandaments i opcions que es poden realitzar apareixen 

diferents possibilitats que permetran al usuari iniciar la visualització de les 

dades.  

Una vegada s’ha obert el programa aquest no mostrarà cap resultat fins que 

es premi el botó START. Aquest botó activa la comunicació i el programa 

comença a funcionar en contacte amb el controlador. És necessari haver fet 

click sobre aquest botó per fer les actualitzacions. 

La funció contraria la realitza el botó STOP que talla la comunicació i deixa 

el programa en l’estat inicial. 

Finalment si es prem el botó de CERRAR l’executable es tanca directament. 

 

Figura 14. Botons de inici, final i tancar. 

3.2.3. Actualització de dades 

Com es comenta anteriorment, per la correcta inicialització del sistema 

s’han d’actualitzar les dades de l’hora, data i coordenades. De totes 

maneres també es poden actualitzar aquestes dades en qualsevol altre 

moment que es desitgi ja sigui per un canvi d’hora o per un canvi d’ubicació 

de la instal·lació. 
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Per canviar la data pot escriure directament sobre la casella de data 

conservant el mateix format que es mostra al principi del programa. El fet 

d’escollir la data també es pot fer prement sobre la pestanya que es troba a 

la dreta de la casella de data. En aquest moment s’obrirà un desplegable 

d’un calendari on es pot seleccionar la data desitjada.  

Per escollir l’hora s’ha de situar amb el cursor sobre la casella d’hora i 

escriure-la amb el mateix format o seleccionar els nombres i variar-los un a 

un. 

Una vegada això realitzat es clicka el botó de ACTUALIZAR FECHA que es 

troba al cantó superior dret de la pantalla. 

Si el que es vol és canviar les coordenades el procés és el mateix que amb 

l’hora i el botó encarregat per donar l’ordre d’actualització és ACTUALIZAR 

COORDENADAS. 

 

Figura 15. Botons d’actualització. 

3.2.4. Representació de dades 

Quan es volen llegir els resultats obtinguts tan sols s’ha d’observar la 

gràfica i els resultats que apareixen en les caselles de la part esquerra de la 

pantalla.  

L’usuari pot variar la dada representada en el gràfic escollint l’opció en el 

quadre groc central. La dada representada és la que està seleccionada en 

aquesta part del programa. L’usuari la pot variar en qualsevol moment amb 

un simple click sobre una opció diferent a la d’aquell moment. 
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Figura 16.Dades mesurades i opcions de visualització gràfica. 

 


